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Abstract   Keywords 

في   ة المختلف  ةالخامات الجداری ةختیار الصحراء كموضوع فني من قبل الباحث لمعالجتھ تشكیلیا بواسطامن خالل  
عن العناصر    تعبر ةمیمی ول تص لي حلإتوظیفھا  و ةیات المتنوعوصول من خالل التقنلل  ,معرضھ الفني (صحاري ) 

لرؤی  ة المصور في  و   الفنان   ة وفقا  عالقات إرغبتھ  اللوني اإلو  الملمس   ة متنوع  ة تشكیلی  یجاد    , التصویريو   یقاع 
لطالما ارتبطت بموروثھ على طول الدھر عن  و   نسان الشرقي الصحراء تعد أحد العناصر الراسخة في مخیلة اإلف

ة للفنان فأنھ یجد فیھا عدد ال حصر لھ من العناصر الملھمة لما  ما بالنسبحكایات ,أ و ا توارد لھ من قصصطریق م
ظاللھ على مسطحاتھا مبرزا ما فیھا من عالقات جمالیة تربط ما  و  تتضمنھ من تكوینات یتفاعل معھا ضوء النھار

لعناصر او   ا تفاصیللة من الصفائیة التي ال تعكرھبین لون رمالھا الصفراء ودرجاتھا األحادیة لتنقل الي العین حا
الرونق ھذا  فتؤثر على  تتداخل معھا  لونیة  ذات طبیعیة  لتركیبات أخرى  الذي یربط  و  تشكیالت  الخالب  التفاعل 

في   فیما بینھا  و لتحقیق ھذا الغرض قام الفنان بتوظیف العدید من الخامات لتحقیق التكامل, حدھا األفقي مع السماء
الواحدال   طار إ المس،  عمل  الملون    ةتخدمالتقنیات  الزجاج  في  األفران  و  المسطح تمثلت  في  المصھور  الزجاج 

بالطاتھ  و  فوق ارضیات من الخزف المجلز   ة مئوی  ة درج  950و   850تراوح مابین ت  ةفي درجات حرار  ةالكھربائی
  ة ابفسیفساء لتكون بمثوظیف قطع ال,كذلك تم ت  ة المصنع ةیدویا او فوق ارضیات من البالطات السیرامیكی  ةالمشكل 

تتمثل مشكلة  و،  في بعض األعمالالزجاج المسطح الملون المجاور لھا  و  ة بین البالطات الخزفی  ة الوحدات الرابط
المالمس   في   البحث  ذات  الجداریة  للخامات  التقني  التنوع  توظیف  لعمل  و  كیفیة  المتنوعة  الحراریة  الخواص 

المختلفة للخامة الجداریة في إطار العمل الفني    ت كیفیة دمج المستویاو ،  الفني  صیاغة تشكیلیة متناغمة للموضوع 
األستفادة بالتقنیات التكنولوجیة لصھر الزجاج  في     أھمیة البحث تتمثل  و،  الواحد بشكل ال یخل بوحدتھ التصمیمیة

  البحث  یھدف   كما ،  صرهیربط فیما بین عناللعمل الفني  لى صیاغات تشكیلیة تضیف بعدا تقنیا  إالملون للوصول  
المتنوعة إل  ج المز ى  إل الجداریة  الخامات  الملمس بین  تنوع  بھا و   یجاد عالقات تشكیلیة تستفد من    السمك الخاص 
  على رأسھا الزجاج الملون بما یحتویھ من تعرقات و  ستفادة من األمكانیات التى توفرھا الخامات الجداریةاال  إلى و
البحث  و،  لونیة  تشبیحاتو فيتتلخفروض  الخزإن    ص  اتوظیف  المجلز  یدوی ف  مع خطوط  لمشكل  یتالئم  بما  ا 

اعاله الملون  الزجاج  لصھر  كمسطح  استخدامھ  عند  البالطات  ،  التصمیم  عن  مختلفة  طبیعة  ذو  تفاعال  یعطي 
المصنعة  أن    السیرامیكیة  المالئم,كما  التوظیف  حالة  في  تشكیلیا  ثراء  العمل  على  یضفي  الخامات  كذلك  ،  تنوع 

الالعنا أكثصر  تكون  العملا و  متزاجاا ر  حیة  بوحدة  البیئة  و  رتباطا  نفس  من  مستمدة  كانت  إذا  التصمیمیة  بنیتھ 
  ة المنھج الذي أستخدمھ الباحث ھو دراسة وصفیة تطبیقیة في دراسة االعمال المنفذو، الطبیعیة للموضوع المصور

  .  تقنیا و تحلیلھا تشكیلیاو

 تصویر جداري    
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 ییكموزا
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 خزف
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Introduction  
دراسة فناني  و   عناصرھا الطبیعیة كانت مصدر اھتمام و  الصحراء 

بیل المثال  ى سمثل استرالیا عل  ةالعدید من الثقافات عالمیا ففي دول
مسطحات صحراویة شاسعة تختلط   راضیھا منأتتمیز بھ  نظرا لما

االصلی لسكانھا  الحیاتیة  الفنانون  ،  ینباألنماط  من  العدید  اھتم 
البیئة المحلیة االملھمة عالقتھا بقاطنیھا لیتم ترجمتھا  و  بتجسید ھذه 

تنإ متداولة  فنیة  قیم  المؤسسات تلى  في    االت المقو  المتاحفو   شر 
    .مقتنیھا و مروجي الفنونو یة نقدال
الفنانی  فيو  بعض  ,یتخصص  المتحدة  تصویر  في    نالوالیات 

الطبیعیة   حدود  ة الممتدللصحراء  المظاھر  مثل  ،  الیتھمو  داخل 
اوتاوه   الفنو   Utahصحراء  رواد  من  العدید  تبارى    التي 

مثل    األمریكي المتنوعة   الفنیة  التشكیلیة  بالوسائط  تصویرھا  في 
الذین  و Henry L. A. Culmerو Alfred Lambourne الفنان

الصحراء  عناصر  بتجسید  من  و  عنوا  بھا  یتداخل  تركیبات  ما 
الھا   مشكلین،  طبیعیةو  ةاریمعم مصدر  من  بأعمالھم  للعدید  م 

المعاصرین التي  ف،  الفنانین  لیس لھ حصر من المواساة  ھنالك قدر 
یعة الجراداء  لطبة للصحراء للنفس البشریة,فابتمنحھا الطبیعة المجد

نطالق  ,فمن خالل اال  یةمداواة الروحلتشكل مصدرا ل   لھا    الصافیة
بان الممتده  مسطحاتھا  تخلصنا  في  ان  الممكن  من  من  سیابیتھا 

ان نتجاھل الغیر ضروري  متطلبات الذات الداخلیة الملحة ,تعلمنا 
الحیاتیة   مسیرتنا  المعاصرةوسط  في  المدنیة  الحیاه  ,نظرا  صخب 

من االكثبان الرملیة    ةر شاسعاحبوجود ل  مكوناتھا من  بھ  لما تزخر 
تعج   العاتیة  ،  بالحركة  التي  الریاح  تشكل  تنحتھا  ل  فھاحواحیث 

األ لطبقاتھا  ,او  مكونة  من  فقیة  تحتویھ   ة حجری  ةصخری  ل تالبما 
من االوكر     بعالماتالمتصدعة    تشكیالتھاتكتسي    ةاو جیری  ة صلد

من  الساخن,   تحتویة  ما  وسط     ةملحی  ر وااغ  كذلك  األفق  تتأللى 
الزاخر بالعوالم الموحیة داخل حیزه  الالمتناھي ,انھ عالم الصحراء 

  لخیال . المحفز ل 
(صح  الباحث  معرض  فى  المنفذة  إلى  ارياألعمال  موزعة   (

مجموعتین  رئیسیتین,المجموعة األولى منھا تتضمن أربعھ أعمال  
الخزف   بواسطة قطع من  أطارھا الخارجي  باللون  الم,یتشكل  جلز 

بأرتفاع األسو للوحةو  د  الداخلي  الجزء  من  أكبر  تم  و،  سمك  قد 
في  أعاله  الملون  الزجاج  تراوح    صھر  درجة    950درجة حرارة 

داخل األطار المطوق للعمل فتم تنفیذه بواسطة الزجاج الملون  ,أما  
التصمیم و  فقط لعناصر  وفقا  أخر  و  تقطیعھ  ,و  اللونیة  تركیبتھ 

الجدار  فیة  التقنیات  توظیف  المستخدمة  ھي  المجموعة  ھذه  ي 
العالقات  و  مساحات لتربط  تتداخل   الفسیفساء  من  تشكیالت 

الخزف المزججالتشكی بین  فیما  داخل  و  لیة  الملون المشكل  الزجاج 
  اطاره . 

  عددھا سبعةو  لى المجموعة الثانیة من أعمال المعرضإنتقال  باالو 
الملو الزجاج  من  قطع  صھر  بتقنیة  بالطات  علون  المنفذة  ى 

عالیة حرارة  درجات  في  اللون  سوداء  إجراء  ،  سیرامیكیھ  وبعد 
لع األختبارات  من  المطاوعة  مجموعة  السمات  ذات  الزجاج  ینات 

ندماج مع ما یجاورھا من قطع لخلق مسطح واحد یمثل ارضیة  لإل
السماء  فیھ  تندمج  الذي  الحس  و  العمل  ,لیبدو  كثبانھا  تموجات 

العمل   لكتلة  لیوحي  و  ھا ممو النھائي  مسطحاتھ  بین  ما  متمازج 
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تكویناتھا  لتبعثر  نتیجھ  الصحراء  تحت و  بضبابیة  رمالھا    حبیبات 
الریاح الھوجاء  و  تأثیر  من  العواصف  دوما  تغیر  التي  المتضاربة 

سطحھا  اإلو  دیموغرافیة  ,ثم  كثبانھا  األخیر  تشكالت  التقني  جراء 
) ھو   9كل ش يلا  5تبع ھذه المرحلة على األعمال من (شكل االذي 

لر  المنصھر  الزجاج  سطح  على  اإلؤو الرسم  من  مجموعة  بل  س 
ألنھا نظرا  جانبیة  نظر  األكثر    بزوایا  الحیة  العناصر  أحد  تمثل 

تظھر في  و   التصاقا الجمعیة, حیث  المخیلة  أرتباطا بالصحراء في 
المحیط   لھذا  البعید  المدى  إلى  بنظرھا  ترنو  كأنھا  العمل  مقدمة 

المترام ترتذالي  الشاسع  یتبادل  ي  نجده  منھا  البعض  ,و  فیھ  حل 
المترائي إل الخیال  مع  یتاإل  ىحدالنظرات  یكاد  الذي  في  بل  الشى 

الك المقفرة,و  عمق  للصحراء  البعید  الداخلي  المدى  في  الرملیة  تل 
إل الباحث  سعى  جمالیة التي  رؤى  من  یكتنفھا  ما  سمات  و  براز 

الجرداء  تنبع عن طبیعتھا  یة الطابع  األحاد  نھاالواصفاء  و  تشكیلیة 
  عند إمتزاجھا مع زرقة السماء الصافیة . 

Statement of the problem 
الجداری  ةفییك  -  للخامات  التقني  التنوع  المالمس   ةتوظیف    ذات 
الحراریو صیاغ  ةالمتنوع  ةالخواص    ةمتناغم  ةتشكیلی  ة لعمل 

  . للموضوع الفني 
المختلف  ةكیفی  -  المستویات  العمل  إفي    ةالجداری  ةامللخ  ةدمج  طار 

  .  ةالفني الواحد بشكل ال یخل بوحدتھ التصمیمی
  ةالطبیعی  ةمن البیئ  ةالمستمد  ةالفنی  التعبیر عن الموضوعات   ةكیفی  - 

الجداری  ةبواسط  ةالمحلی تصمیمیإل  ةالخامات  حلول    ةتقنیو  ةیجاد 
 .  ة الفنان الخاص ةتعبر عن رؤی
Significance 

التكنولوجی  ة فاداألست  -  الملون   ةبالتقنیات  الزجاج  تفاعلھ  و  لصھر 
متنوعأعلى   اللوني  ة سطح  لى  إللوصول    یائي الكیمو   التركیب 

یربط  تضیف بعدا تقنیا  و  العمل الفني   ةتالئم طبیع  ةصیاغات تشكیلی
  فیما بین عناصره . 

إل  -  الھام  الدور  الزجاج    ىعل  ةولیاالتجارب  الجراء  بیان  عینات 
قبلا بقیال  لملون   الكھربائی  ة عملیام  األفران  للتمكن    ة الصھر داخل 

م على  التعرف  بالخاممن  یلحق  تفاعال  ة ا  تغمن  او  في  ت  یرات 
اللوني  یتوافق مع  و   مظھرھا  بما  األمثل  بالشكل  لتوظیفھا  السطحي 
 بھ .   الخامات األخري المرتبطھو  التصمیم الفني

Objectives    
الالمز   -  الخامات  بین  تشكیلیإل  ةالمتنوع  ةریجداج  عالقات    ةیجاد 

ھ من تنوع  ما ینتج عنو السمك الخاص بھا و تستفد من تنوع الملمس
بتنویع اإلاو   بعاد األسطحأفي   العمل تشكیلیا  یقاع  رتفاعاتھا ألثراء 

 لھ.   ةالعناصر المكون  ةالمسیطر على مجال رؤی
الت  ةستفاداال  -  األمكانیات  الجداریتوف  ىمن  الخامات  على  و  ةرھا 

لونی تعرقات  من  یحتویھ  بما  الملون  الزجاج  تشبیحات  و  ةرأسھا 
تشكیلیا   حسا  مجتضفي  خصبیوفر  فوق  اال  للتصویر  سطحھ  أا 

  تصمیمیا . و تتكامل معھ لونیا  ةلعناصر تشكیلی
Hypothesis 
یتال  -  بما  یدویا  المشكل  المجلز  الخزف  خطوط  توظیف  مع  ئم 

عند   الطح  كمس  استخدامھ التصمیم  اعاللصھر  الملون  ،  هزجاج 
طبیع ذو  تفاعال  السیر   ة مختلف  ةیعطي  البالطات    ةامیكیعن 

طبق،  ةالمصنع مع  المصھور  الزجاج  یندمج   سفلھأالجلیز    ةحیث 
فنی تشكیالت  منتجا  تفاعال  اكثر  تداخال    ة بشكل  أكثر  ایقاعات  ذات 

 كأنھما مسطح واحد . 
التوظیف   ةي حالا فالعمل ثراء تشكیلی  ى وع الخامات یضفي علتن  - 

متنوع بایقاعات  الفني  التصمیم  عناصر  یخدم  بما  لھا    ةالمالئم 
 العمل الجداري .   ةالملمس ذات حس تصویري یرتبط مع طبیع

بنیتھ  و  العمل  ةرتباطا بوحد او  متزاجا اتكون أكثر    ةالعناصر الحی- 
مستمدإ   ةالتصمیمی كانت  البیئ  من  ة ذا  للموضوع    ةالطبیعی  ةنفس 

,كم  فالمصور  حالا  المنفذ  ة مجموع  ةي  اإلولرؤ  ةاألعمال  بل  س 

للتكوی المصھور  الزجاج  قطع  الصحراویفوق    ةمتنوع  ةنات 
 التركیب من أعمال المعرض . 

  Delimitations  
  ة المصری  اريالصح- 

Methodology 
(صحاري) فیة  وص  ةدراس الباحث  معرض  ألعمال   تطبیقیھ 

  خامات الزجاج الملون  حث فیھلباوظف احیث  ,  2020نوفمبر  
  . اء تشكیلیالز لمعالجة بیئة الصحر المصھور مع الخزف المجو

Theoretical Framework 
  :  للباحث أعمال المجموعھ األولي

تكویناتھا شكلت عنصر  و  ترجمة فن الصخور للصحراء االمریكیة 
في    ةبارز   ة اداتخذ زیو  ین علماء األثار المحترفیناھتمام استشري ب

الغرض من الرموز  و لكن المعنىو ، منحاه في في السنوات األخیرة
ع  لغزاالمتشكلة  یظل  اسطحھا  قام  لذا  ،  لى  األثریینفقد    مئات 

بجمع  الخبراء لثقافات سكان امریكا االصلیین  و  علماء االنسانیات و
لمجمو الستمائة  تقارب  المصورهتفاسیر  الرموز  المفسره  و   عة من 

الم الصحراء نقوللحفائر  بصخور  الھام  التي  و ،  شة  مصدر  مثلت 
التشكیلی عنلل  ینللفنانین  مفرداتھا  و  المحلیة  صحراءھم   تعبیر 

 السحریة .  
الفنانو   دیكسون    األمریكي  یعد  أحد    Maynard Dixonمینرد 

الفنانین لھوالء  البارزة  األمثلة  تخو  أھم  في الذي    تصویر   صص 
على و  الصحراء نشأ  حیث  األمریكي  كرس  و  ,ھومتخ  الغرب  قد 

العدید  و باأللوان المائیة ةحیاتھ لھذا الغرض بواسطة  رسومة المنفذ
الجدار م بتنفیذھا  یات  ن  قام  الشمس التي  اسطورة   " عملھ    مثل 
  .   األرض "و
بالحس التصویري للفناو   معالجتھ ألعمالھ   الباحث في  تأثر    ن قد 
ھ  معالجتو  Maynard Dixonمینرد دیكسون    المصور الجداريو
اینو  الصحراویة  لتكوینات  ل في لوحتھ تالل  الحال     Inyoكما ھو 

تكوینات صحراء الغرب األمریكي  و  یس لتضار   ة ) المجسد1(شكل  
بالكثبا تعج  التي  او  الحادة  الصخریة  التكوینات    ةالرملی  ن ذات 

یمیو  ةالمرتفعو  المتداخلة  من  ما  للظالل  ا  زھا  حاده  نتقاالت 
الو،  سطحھاأعلى    ةالمنعكس قام  باحلكن  منث  عناصره    باستلھام 

شاھد  مكونات الصحراء المحلیة ذات الخصائص المتشابھة لتلك الم
بالتقنیات و  الطبیعیة الخاص  التوظیف  بواسطة  عنھا    معبرا 

الجداریة  و األولى  الخامات  أعمالھ  مجموعة  في  الحال  ھو  كما 
  ). 2,3,4,5كل (ش
  العمل األول  - 1
(شكل    يفف  معالج2عمل  نجد  خالل    حراءللص  ةتشكیلی  ة)  من 

الباحث  ،  ةھي تالل الكثبان الرملیو   ةالممیز أھم تكویناتھا   حدأتناول  
ت  صور  خالل  من  الكثبان  لكت   جسیدهالمشھد  من  رئیسیتین  لتین 
معالج،  خرىاألعلى  حداھما  إتتقدم    ة الرملی   للعناصر   ةخطی  ة في 

األو خطوطھا  لحركأكأننا    ةفقیتموجات  ھدیر  من    ةمتتابع  ةمام 
من ایقاع    ةسقاط لما تتمیز بھ كتل الكثبان الرملیإ,في    ر بحالأمواج  

تغیر   ناتج عن  رمو  بعادھاأو  شكالھاأحركي  ذرات  من    الھاانتقال 
تتابع حركأ  ىلإ موقع   العاصف  ةخر مع  الحال في    ةالریاح  كما ھو 

  في محیطھ الشاسع.  ةحركتھا الدائبو نتقالھا او قطرات میاه البحر 
الخاص    الرملیو  اءر صحال وین  بتك  ةالكتل  تنفیذھا    ة تاللھا  تم 

على    ةبواسط الشدید  الحرص  مع  الملون  ایقاع  أالزجاج  حداث 
خالل من  لكل    متنوع  وفقا  الزجاج  ملمس  تم    ةقطعتوظیف 

التشبیحاتأ خالل  من  ,كذلك  اللونیو  ستخدامھا    ةالتعریقات 
التي تتدرج    ةالحركو  ةما تحدثھ من تأثیر مفعم بالحیویو  ةالمستخدم

إلو  ا ازدیاد  كثافتھا  لمدى  وفقا  للكتلھبوطا  الفني  االتزان    ة حداث 
األھتمام یتجھ الیھ  و لثقلللعمل ,و توفیر مركز ل ةالتصمیمی ةالوحدو

ابتعدنا  لالنظر    كلما  تدریجیا  بالعمق    ى لإیتالشي  لالیحاء  الداخل 
مد یؤكده  الذي  اللوني او   ةقوو  یاددز ا  ىالمنظوري  التباین    ختالف 

المو فيتنوع  العملكر م  لمس  في  األمامي  الثقل    تالشیھو  ز 
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  انحداره تدریجیا بعیدا عنھ. و

 
 Maynard Dixonمینرد دیكسون  للفنان األمریكي inyo اینو  لوحھ تالل)1(شكل 

ااإل الخارجي  منتصف  طار  في  المستخدم  الملون  للزجاج  لمطوق 
سم بحیث    1بارتفاع    ةعمل بالطات خزفی  ة العمل تم تشكیلھ بواسط

تطوقھر  كثأتكون   الزجاج الملون الذي  تشكل  و  بروزا من مسطح 
,ھذا  إ األبعاد یخلق حسااالطاره  متنوعا یثري  إو  ختالف في  یقاعا 

باال  ,العمل للعین  ا حیث یسمح  المسطح  الخزفي  نتقال من  لخارجي 
المشكل    ىلإ الملون  الزجاج  من  بروزا  األقل  الداخلي  المسطح 

الرملی الكثبان  اللوني ھ  منو،  تكویناتھاو  ة لمشھد  التالشي    ینقلنا 
طار المشكل من الخزف تم  اإللي خلفیتھ , إالملمس  و   تدرج التباینو

  ة عادأ,و تم   1100  ةحرار   ةفي درج  صھرهو   تجلیزه باللون األسود 
بیالتجل  ةلیعم األأمن    ة جدید  ةطبق  ةضافأیز  اللون    د وسكسید 
درجأحرقھا مره  و مما نتج عنھ  ,  ةمئوی  1100  ةحرار   ةخرى في 
غنيلل  نكوت األو  ون  من  الطبق  ىعلالمجلز  سود  سمیك    ةسطح 

حداث تأثیر تقني ممیز بعد وضع قطع  إسھم ذلك في  ث یحی ةالخزفی
في الفرن الكھربائي في    صھرھاو  ةالزجاج الملون فوق ھذا الطبق

یندمج  و  حیث ینصھر المسطح الزجاجي،  مئویة  950  ةحرار   ةدرج
طبق األ  ة مع  كأنھالجلیز  و   ما سود  یعلو    احد مسطح  عن  أال  حدھما 

داء اللون  ھ القطر سوبثور متنوعو  التكوین  ةتتشكل بقع حر و  خر األ
نتیج الزجاجي  المسطح  الھوائی  ةتتخلل  الفقاعات  لقطع    ةلتبخر 

الجلیز    تي لطبق  ةاللونی  ة نظرا للكثافو  , اج بعد الصھر الحراريالزج

العالیو  سوداأل األ  ةسماكتھا  األ   ةالخزفی  ةرضیفوق    سود یطفو 
عاله .و لم یكن  أالزجاج    ةثناء الحرق لیصبح مساویا لطبقأمجلز  ال

  ستخدام طبقھ جلیز واحده من أحداث ھذا التأثیر في حالھ  ألنا    ىیتثن
 د. األسو  األكسید

قطع  فوق سطح   ةالمستخدم  ةالزجاجی  مسطحات ال  تم    ةخزفی  ة كل 
درج ذو  لوني  أمتداد  لتشكل  من    ةقریب  ةتوظیفھا  یالصقھا  لما 

التشكیلیالعنمن    ةمساح الرملی  ةاصر  السماء  و  ة للتالل  خلفیتھا من 
للعمل مھما   ةترابط للعناصر المشكلو قاء ,بحیث یحدث تجانسالزر 

المستخد الخامات  اإل  ةمتنوعت  لیشكل  ,و  مالمسھا  تباینت  طار  او 
باألسود  المجلز  الزجاجیو   الخزفي  بالقطع    ةالمنصھر   ةالمزجج 

من خالل   ,یقاع متجدد إو تأثیر یھ ثراء تقني للعمل یضیف الإعنصر 
التقنیات الجد   ما تفاعلھا الوظیفي من  و  مالمسھا و  ةارییوفره  تنوع 
  لبعضھا االخر.  ة مكمل ةتشكیلی حاءات یإ

تم   ھیئ  ةخام  توظیف كذلك  علي  متقطع  ةالفسیفساء    ةخطوط 
الفراغات التي تركھا    ةسطح العمل خاص  ىتنتشر عل  ةمتعرج في 

تمتد لتخترق الجزء الداخلي من  و  ةخزفیال  الفنان لتفصل بین القطع 
المسطح جدی  الزجاج  فني  بتأثیر  العناصر  ھذه  بین  فیما  ،  دلتربط 

  ى ضواء علاأل و  ساء لـتأكید الظالل ستخدمت صفوف الفسیفأوكذلك 
  ماكن تواجدھا علیھا . أفي   ةللكثبان الرملی  ةالعناصر المشكل

  
  . سم  120×88,مقاس العمل ھور مص  ز ,زجاج ملون ,موزاییك ,زجاج لخزف مج ) 2(شكل 

  العمل الثاني  - 2
تكو ماھیأوین  في  عن  یعبر  الصخریو  الصحراء   ة خر    ةتركیباتھا 

الرملیمسطحا  ىعل  ةالمنثور  عمل(شكل    ةالشاسع  ة تھا  في  ,نشاھد 

تتراص    ةمشھدا  یجمع فیھ الفنان عناصر تمثل صخور بازلتی  )3
  ة مترابط  ةدوح   لتصاق كأنھا تتألف فياال و  توحي بالتالحم  ةفي ھیئ

الصحراء المجدب في  و،  البصر   رمىم  لىع  ةالمقفر    ةوسط محیط 
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كما لو    سقاط عن طریق توظیف وحدات الصخور ذلك نوع من اإل
حی عناصر  بالتحامھا  ةكانت  من  و  تواجھ  یحیطھا  ما  تالصقھا 

  .    ةمجدب ةاو ظروف حیاتی ةوحش
ھ في  خریظھار الكتل الصا ىلإ لجأ الباحث   ةللتعبیر عن ھذه الحالو
صف السفلي من العمل ثم  سي حیث تتراص عمودیا في النأتجاه ر ا

تصف كلما اتجھنا الي  في المیل تدریجیا نحو مركزھا في المن  تبدأ
الخارجی تستند   ةأطرافھا  كانت  لو  األخر   و  ,كما  ببعضھا  تستظل 

الشمس الحارق لھیب  الفنان    ةلتحتمي من  لجأ  التأثیر  ھذا  لتأكید  .و 
ذلك   لى ا المستوحى  ال  تكرار  الصخریشكل  الكتل     ةسیأالر   ةمن 

الجانییألیتكرر تردیده في    ةالمتراص العمل  ك  ذلو  ة العلویو  ةركان 
طار العمل المطوق للسماء والمسطح  إل  ةالمشكل  ةفي القطع الخزفی

لھذه الوحدات نجده مختلفا عن    ةالتشكیلی  ة سلوب الصیاغأف,الرملي  
شكالھا منحي قریب من  أ  تذخحیث ات خرىمثیالتھا في األعمال األ

في تداخل مكوناتھا لتخترق الجزء الداخلي    ةالغالصخور بالمب  ةھیئ
المنفذ م .لتبدو  المسطح  الخزفي  األطار  ن الزجاج الملون في قلب 
  خري . بعضھا األخر ھي األ إلى ترتكن و كما لو كانت تمیل

باألسود و  المجلزة  الخزفیة  للوحدات  الصخري  الحس  لھذا    تأكیدا 

للعملة لإل شكلالمو بما یالصقھا    تشكیلیا  المرتبطةو  طار الخارجي 
الزجا من  المنفذ  الداخلي  الجزء  الباحث  داخل  .استعان  الملون  ج 

الجلیز   ینتج عن صھره فوق طبقة  بنوع خاص مالئم من الزجاج 
درجھ حراره   تأثیر قوي  900الخزفیة في  لبقع  ،  مئویھ   من تخلل 

تتقارب بشكل  و حلقات تتباعد شكللونیة سوداء لسطح الزجاج  في 
لتع تم ذلك من  طي مظھر مستوحى من قشفطري  ,و  الصخور  رة 

تجارب على عینات متنوعة لمعرفة النوع الذي ینتج    جراءإخالل  
عن عملیة تفاعلھ اثناء الصھر فوق طبقة الجلیز ھذا التأثیر المبالغ  

سطحھ على  المتفجرة  اللونیة  البقع  تتكو،  لتشكل  نجدھا  رر التي 
ال ایضا في  المطبكثافة  الخزفیة  للسماءوحدات  التي  و   الرمالو   وقة 

طار في  ا یالصقھا من عناصر داخل اإلعلى الرغم من انھا تكمل م
إنھا  تنتشر على سطحھا البقع المتفجرة السوداء   الحس اللوني, إال 
التشكیلي   الحس  ھذا  لربط  األخرى  األعمال  باقي  مبالغ عن  بشكل 

الھ  لتعبر عن حو   أسیة المتراصة في األسفلالر للوحدات الصخریة  
األو   اماأللتح بعضھا  إلى  ارتكانھا  في  محیطھا  الترابط  في  خر 

  الموحش المترامي األطراف .  
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  العمل الثالث    - 3
(شكل  و  عمل  لم4في  تنوعا  أكثر  معالجة  نجد  الواحة    شھد ) 

واخ الالصحراویھ  نبع  المتفجتالط  رمالحیاه  مع  صحاریھا    ر 
المنفذ من الزجاج  و   لداخلي المصور في ھذا العمل المقفرة .المشھد ا

متنوعة   متتابعة  صخریة  كتل  على  مقدمتھ  في  اشتمل  الملون  
ثم  ،  الحجوم  المتفجرة  للمیاه  نبع  العمل  منتصف  في  مباشرة  تلیھا 

حافت على  صخریة  كتلتین  و  الخارجیةھا  كتل  العمل  خلفیة  في 
الرم للكثبان  للعناصمتجاورتین  تنوعا  تضفي  ظالال  و  ر لیة  تلقى 

الحیاة  تنعدم  نبع المیاه  تعود بحور  و  على انھ فى المدى البعید عن 
الكثیفة أشعھ  و  الرمال  لتتالعب  الصفراء  الدرجات  ذات  كثبانھا 

  الواحد.    لونالشمس بھا لتخلق منھا كادرا فنیا تشكلھ ظالل ال 
شتمل  رجات اللونیة التي ااحث حرص في تناولھ للدكما نجد ان الب 

األزرق  اللون  العمل على توظیف  دون  و   علیھا  بتبایناتھما  األصفر 
األفراط في إقحام درجات لونیة أخرى مغایرة وذلك تأكیدا لما یمیز  
روح المكان من تمازج بین األزرق رمز الحیاة التي تنشئ من نبع  

  لصحاري الشاسعھ المجدبة. نقیضھ األصفر حیث رمال ا و یاه الم
ا اإلالمعالجة  تشكل  التي  الخزفیة  للبالطات  الخارجي  لتقنیة  طار 

داخلھا الملون  ھي  و   للزجاج  الصحراویة  الواحة  لمشھد  المشكل 
بدرجات   الملون  للزجاج  الباحث  أستخدام   حیث  من  كسابقتھا 

لیشكل امتدادا تشكیلیا  و  متنوعة المكمل  و   ساحةللمتوظیفھ  العنصر 
ثراء حیث یتداخل  و تنوعاملمس أكثر  و  طار, لكن بحس ھ داخل اإلل

األسود للقطع  و  الجلیز  الخارجیة  الحواف  على  إیقاعاتھ  تظھر 
المنصھرة سطح  ،  الزجاجیة  على  المجلز  األسود  یتفاعل  كما 

فیخترق   اعاله  المنصھرة  الزجاج  قطعة  مع  الخزفیة  البالطة 
لی العلوي  الغازیھ  حل  سطحھا  الفقاعات  تتطایر  محل  ثناء  أالتي 

حلقات دائریة سوداء  تنتشر على  و  خالقا ترددات  عملیة الصھر,  
في   الزجاج  عن  إسطح  تنشئ  التي  بالتشققات  یوحي  متناغم  یقاع 

على  و  قحالتھا و  جفاف األرض  تنشئ  حتى  للماء  الالھث  إحتیاجھا 
ت ھنا جاء حرص الفنان على  .و من  العینات  وظیجنباتھا الحیاه  ف 

ال جرى  الزجاجیھ  مسبقا, اتي  تتشكل  أستو   ختبارھا  التي  تلك  خدم 
أكبر  بشكل  التأثیرات  ھذه  كثافة  و  عنھا  صھر  أأكثر  عملیة  ثناء 

حرارة   درجة  في  أسفلھا  السوداء  الجلیز  طبقة    950الزجاج على 
  طار الخارجي. مئویة للقطع الخزفیھ المشكلة لإل

ب  الباحث  التي تركھا  المین  الفراغات  الخرفیھ  لإلالقطع  طار  شكلة 
الداخلي    التي و   الخارجي الزجاجي  المسطح  داخل  إلى  تمتد 

كال  ا بین  فیما  الربط  حلقھ  لتشكل  الفسیفساء  قطع  فیھا  ستخدمت 
الجزء   من  اشراقا  أكثر  لونیة  بدرجات  تظھر  ھنا  فھي  المسطحین 
الذي تمثل أمتداده كأنھا تعكس ضوء الشمس على الطرف العلوي  

خطوط  طحا للمس تشكل  التي  تؤكت  ,فھي  حوافھا  د  الفسیفساء 
العناصر  بین  فیما  اللونیة  من  و  التباینات  حیویة  أكثر  دمجا  تعطي 

تكاملھا لخدمة  و حیث الربط فیما بین الخامات المتنوعة  المستخدمة
  الغرض التشكیلي . 
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(رقم  و  شكل  مجموعتھ  5یمثل  في  للباحث  األخیرة  المعالجة   (
زوایا  من  الصحراویة  الواحة  مشھد  تصور  التي  أبعاد  و   لألعمال 

الماء بین  بالفصل  الباحث  قام  العمل  ھذا  ,ففي  ء  حراالصو   مختلفة 
الجدب ,فنبع الماء یبدو  و المكاني الحیاةالحیز  یمثالن في ھذا  ن  الذی

مستقرا لیحتل النصف األسفل من العمل ,یلیھ مباشرة تالل  و  منسابا
یموج   إیقاع  في  لتبدو  الریح  تذروھا  المتالصقھ  الرملیة  الكثبان 

 بالحركة تحت اشعھ الشمس المباشرة. 
الماء   نبع  بین  الكثبو  وفیما  مننري  ان  تالل  منبسطھ    تكوینات 

الماء  ,فبین  الكتلتین  بین  فیما  لتربط  تمتد عرضیا  األخضر    النبات 
الحیاة و تنشئ  في  و  الصحراء  الصحراویة  الواحة  أرض  تخضر 

شرطیا  ارتباطا  تمثل  بالمصیر  و  عالقھ  الصلة  وثیقة  حیاتیة  قاعدة 
  البشري منذ ازل الدھر. 

ال من  الداخلي  للجزء  التشكیلیة  ال  ل عمالمعالجة  من  زجاج  المنفذ 
الباحث   فیھا  مال  اللونيإالملون  اإلشراق  إبراز  في  المبالغة    لى 

حرارة شمسھا الملتھبھ  و  تبایناتھ لمحاكاة طبیعة البیئة الصحراویةو
كأنھا   المائي  للمسطح  المشكلة  الزجاج  قطع  في  یظھر  ,فالتباین 
لجأ   ,أیضا  خلفھا  من  الرملیھ  الكثبان  تالل  قمم  أحساس  تعكس 

التابال إلى  الزجاج حث  بمالمس  لخلق  و  العب  المتنوعھ  تشبیحاتھ 
تأثرھا بحركھ و  حالة من التدفق الحركي للتعبیر عن ذرات الرمال

  ندفعاتھا على أسطح تكوینات الكثبان الرملیة الناعمة.  او الریاح 
الرئیسي و   طار الخزفي المجلز باألسوداإل المطوق للجزء الداخلي 

المنفذ ال  للتصمیم  لیمثل    ج ازجمن  لألشكالإالملون  تشكیلیا    متدادا 
الداخلو في  بشكل،  العناصر  تقنیا  بھ  الخامات  توظیف  كثر  أ  تم 

الملمس حیث  من  طبقاإلو   تنوعا  بین  فیما  الناشئ  الجلیز    ةندماج 
الكثیف المنصھر  و  ةالسوداء  من  و  عالھاأالزجاج  عنھا  یترتب  ما 

لونیلو  تشكیالت لظھور   ن  الطبقتی  بینسطحي    ندماجإو   ةتداخالت 
من   تعد  تناولھ  أكانت  في  الباحث  علیھا  ارتكز  التي  المالمح  ھم 
في ھذا    4لى  إ   1  من   األشكال في  ة المتمثل  ةالرئیسی  ةلمجموعتھ الفنی

للبالطات   معالجتھ  في  الباحث  ركز  العمل  ھذا  في  ,و  البحث 

عن  و  ةالخزفی الناشئ  على  االتفاعل  معھا  الزجاج  حداث  إنصھار 
الذي    )الیجاجینالملقب (بنوع من الزجاج    بصھر ك  لذ و  دید یقاع جإ

ب شفافیایمتاز  معدل  تم    ة رتفاع  التي  األخرى  األلواح  عن  سطحھ 
,مما ینشئ عنھ كما نالحظ في الجزء    ةتوظیفھا في األعمال السابق

تغلغل   السفلي  الخزفي  الشریط  في  المائي  بالمسطح  كثر  أالخاص 
تركیز أتفاعل  و  انتشارا طبی  ةفیشفاو  اكثر  السوداء   ةبقن    الجلیز 

المنصھر و الزجاج  درجأ  ةقطع  في  ،  ةمئوی  950  ةحرار   ةعالھا 
الزجاج  سطح  على  السوداء  الحلقات  المتناغمھ  و  لتنتشر  تردیداتھا 

مكون مركزھا  كانإ  ةحول  لو  كما  الماء  سطح  بتواتر    قد   یحاءات 
  .  ة لتحرك میاھھ الراكد ةالقي علیھ حصى صغیر 

قطع خیرا  أو توظیف  كفسیال  یأتي  تقنیات  فساء  بین  رابط  مكون 
بین    ة داخل العمل في المساحات الفاصل  ةالموظف  ةالخامات المختلف

الزجاجي  أ  ة الممتدو   بعضھا و  ةالكتل الخزفی داخل المسطح  طرافھا 
  الذي تطوقھ. 

  للباحث  ةالثانی  ة المجموعاعمال 
الثانیة   و   أعمالھ  مجموعة  في  الباحث  تأثر    شكل(قد 

للعنصر    ن فنابال)  8,9,10,11,12 تصویره  في  دیكسون  مینرد 
األمریكيصحراء  المتأقلم مع طبیعة  و   المتعایش    ھا مناطقو  الغرب 

لھ المتخللة  في ،  المجدبھ  البري  الخیل  لعنصر  العمق    مصورا 
ضبابی ھیئة  في  األو  ةالداخلي  الخطوط  وسط    تتابعةالم  ةفقیحیدا 

الرمال شككم  الصخور و  لتكوینات  في  رقم  ا  لكن  و  , )7و  6(ل 
قال بمعالجباحث  المشھد  ام  لھذا  الخاصة  الطبیعة  بطابع  محتفظا  ة 

المحلي  في  لألبموظفا  و   الصحراء  الضبابیة  الھیئة  ذات  لتتخذ  ل 
الرملیة الكثبان  بین  الصحراء  لعمق  البعید    شكلاضاف  و   المدي 

لي  جراء حوار تفاعس ذات الوضع الجانبي في مقدمة العمل إلأ الر 
,كما قام بصھر الزجاج  الملون لتشكیل    ینین كل من العنصر فیما ب

    . مسطحات المنظر المصور 

  
 . Maynard Dixon)العنصر الحي الضبابي في عمق تكوین صحراء الغرب األمریكي  للفنان مینرد دیكسون 6(شكل 

  
 . Maynard Dixon  للفنان مریكي  الغرب األ  صحراء العنصر الحي الضبابي في عمق تكوینلوحة الفتى الرعي تظھر   )7(شكل
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  العمل الخامس  - 1
) نجد  8(شكل رقم  ة ذا انتقلنا الى العمل األول من ھذه المجموعإو   

تكاد تكون ذات درجات    ةللكثبان الرملی  ةالمشكل  ةاللونی  ةتركیبان ال
في المدى    ةللون األبیض الذي یمتزج بالرمادیات الباردمن ا  ة حادیأ

البع جاو،  یدالمنظوري  الماء  قد  ھذه  ألنھا    ةاللونی  ة جموعختیار 
عن   تعبیرا  الصحراویإاألكثر  المعالم  الطبیع  ة الھام  ة حدى    ةذات 

لجأ  في    ةالمتمثلبمصر    ة المتفرد بالفیوم,حیث  البیضاء  الصحراء 
زجاجیإ الباحث   ثالث مسطحات  تشكیل    ةالصحراوی  ةللتركیب  ةلى 

اء .كما عمد  الزرقاء للسم  ةقطعتین زجاجیتین من الدرجات اللونیو
كثر زھوا للدرجات البیضاء  أن یكون األشعاع اللوني  ألى  إ حث  البا

الكتل  ةالمشبع في  اللون  الزرقاء  التشبیحات    ةالصحراوی  ةببعض 
فتم   علیھا  التالیتین  الكتلتین  اما  البیضاء  ااألولى,  الدرجات  ختیار 

عنفیھما  بالرمادیات    ةالمشبع  ةالباھت ینشأ  حتى    ةعملی  ,وذلك 
الزجاجیالصھر   مع  و  العمل  ةألرضی  كونھلما  ةللقطع  تداخلھا 

لكتل تشكل  البعض  المنظوري  ة واحد  ة بعضھا  بالتالشي    توحي 
للون االو   التوازنو التدریجي  اإللو  تبایناتھ و  نتقال  حساس  تنقل 

المترامی للصحراء  البعید  البعید  ةالمتالشی  ةبالعمق  مع    ةلحدودھا 
  . فق السماء الزرقاء  أ
بالذو  إلى  جدیر    ةترك فراغ بین القطع الزجاجیكر أن الباحث لجأ 

الثالثة   یقارب  ما  إلى  حجمھا  یصل  المصور  للمشھد  المشكلة 

بعد  و   سنتیمترات للتداخل  الزجاج  لقطع  المجال  لیفسح  ذلك 
من  اال فتغیر  البعض  بعضھا  على  بشدة  تطغى  أن  بدون  نصھار 

ماتھ, كما  براز سإغب الباحث في  طبیعة التركیب التشكیلي الذي یر 
  الذي یمثل شكل القطع الزجاجیةو ،  أ)  5الشكل (رقمھو موضح في 

باإلو لھا  لتسمح  الصھر  قبل  بینھا  فیما  المتروكة  متزاج  الفراغات 
بدون أن تجتاح بعضھا األخر,و المرحلة األخیرة من العمل تمثلت  

لرأس  افي   الزجاج  التصویر على  تقنیھ  اإلإختیار  بوضع  حدى  بل 
تعبر عن    ةبدرجات لونی،  ملالع ةانب األیمن لواجھجانبي تحتل الج

الساخن النھار  الساخن  ةشمس  االصفر  بین  ما  تتأرجح    بتباینات 
الدافئو   األوكر و المناطق  باال  ةالممتزج  ةالبنیات  في  القاني  حمر 

الضوء النھاري المنعكس على قسمات ر   ة الداكن سھ  ألتعكس لھیب 
ال عمد  قد  مإلى  إ فنان  ,و  بصري  حوار  الجمل  جراء  وجھ  بین  ا 

بالمقدمالصحر  جمل  و  ةاوي  تترأأبین  الداكن  ىخر  في    ةظاللھ 
فوق خط التالشي    ةھو یجتاز كثبان الرمال المنحدر و  المدى البعید
الرملی  ةالمشكل  ةمتزاج كتل الزجاج المنصھر إالناجم عن     ةللكثبان 

المصور. المصور و  للمشھد  م  ةالعناصر  بواسطتم  مواد    ةعالجتھا 
علیھا  و  ةایبوكسی لتضفي  اللوني ورنیشات  البریق  من    درجات 

الجداریو بالخامات  الخاص  الزجاج    ةلطبیع  ةالمالئم  ةالعزل 
  الملون. 

  
  سم.  60×60,مقاس العمل مجلز سیرامیك زجاج مصھور,الوان اوفر جلیز ,)8(شكل رقم  

  
الحراري. قبل الصھر  ةالسیرامیكی  ةعلى سطح البالط بین قطع الزجاج  ةتبین الفراغات المتروك ةتفصیلی  أ)8(شكل  
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الباحث    9  شكل(السادس  عمل  الوفي   عمد  القطع    إلى)  صھر 
األ  ةالزجاجی اللون  مع  لسلتتفاعل  المجلز  البالطسود    ة طح 

بشأ  ةالسیرامیك أكبر سفلھا  فراغات  و ،  كل  ترك  طریق  عن  ذلك 
الزجاجی  ةمكشوفو  ة ظاھر   ةكبیر  القطع  بین  فیما    ة المشكل  ةمنھا 

المصور  المشھد  وحدات  و  لعناصر  خمس  الى  عددھا  یصل  التي 
اإل ھذا  لتعزیز  ,و  درجفقط  رفع  تم  التقني  الفرن    ةحرار   ةجراء 

لتصل   لقطع    ة مئوی  ةدرج  960  من  أكثر   لى إ الكھربائي  مانحا 
التام ج مجال واسع لالالزجا لو كانت  نداالو  نصھار  الكلي كما  ماج 
المجلز    ةواحد  ةقطع األسود  اللون  تداخالت  ثنایھا  في  اندمج 

السوداء بشكل مكثف ,مانحا حسا تصویریا معبر    ة البالط  ةألرضی
القاحل للصحراء  اللیلي  المشھد  الفوا  ة عن  فیھ  تتالشي    صل حیث 

اإلو بعض  عدا  الخطیالتفاصیل  الحال    ةالضبابی  ةیحاءات  ھو  كما 
خط األرض  و  ةد الھالمي للخط الفاصل بین السماء اللیلیفي التحدی

العمل منتصف  في  األضاء،  الظاھر  المشھد  ھذا    ة یناقض 
اللونیو المصور   ةالساخن  ةالمجموعھ  الجمل    ةالتركیبو   لوجھ 

التعر   ة المالصق  ةالصخری ذات  اللونیلھ    ة الخاص  ةالمندمج  ةیقات 
الر  أسفلھا و  مالبتشكیالت  المنكشف  الصخر  من  و،  ثنایا  الغرض 

النھار  التناقض ھو مزج اجواء  تأثیرھما اللوني على  و  اللیلو  ھذا 
البیئ ذات    ةالغنی  ةالصحراوی  ةالتجریدی  ةھذه  األختزال  بمصادر 

  .   ةالموحی ةالتعبیری ةالقدر 
ف النصفي  الجمل  الزاویوجھ  لجأ    ةالجانبی  ةي  العمل  من  الیسرى 

االإفیھ  الباحث   قسلى  بین  فیما  الحاده  لتعطي  نتقاالت  نطباعا  اماتھ 
،  الصخر الرملي المنكشف المالصق لھ  ةصلدا مستوحى من طبیع

،  علیھ  ةالعنصر الحي المحتویو   ةالصلد  ةلخلق تناغما فیما بین البیئ
بینھما قام الباحث بتوظیف بعض    فیما  ةلتأكید ھذا الرابط في الكتلو

الظلی میل    ةالحاد  ةالخطوط  بزاویا  عرضي  تتابع  في  تتكرر  التي 
في    ةجانبی تكاد  اتتنوع  ,بحیث  المصور  الجمل  رأس  عبر  تجاھھا 

قطع سطح  على  المنتشر  الملمس  بذات  ظاھریا  الزجاج    ةترتبط 
  التي تقطعھا   ةالساخن  ة لھ ذات الدرجات اللونی  ةالمجاور   ة المنصھر 

  ةالمنكشفالصخر    تجزیعات ل  ة متتابعو  ة حاد  ةعرضی  ةتعریقات لونی
  .ةأسفل رمال الصحراء المتحرك

  العمل السابع  - 3
نجد  10رقم  شكل  (السابع  عمل  الفي  و بمعالجأ)  قام  الباحث    ةن 

ال بالصحراء  البیضاء  الصحراء  تكوینات  عن    غربیةمشھد  بمصر 
اال لطریق  التدریجي  التتابع  على  الرملیعتماد  الكثبان    ةتكوینات 

المشكلترك فواص  من خالل،  بھا  ة الخاص الزجاج    ةل تحیط بقطع 
قبل    منكشفة  أسفلھاالسوداء    ةالسیرامیكی  ة ھ البالطرضیأللكثبان من  

  ةحرار   ةالصھر الحراري بالفرن الكھربائي عند درج  ةجراء عملیإ
الزجاجیو،  ةمئوی   ةتسعمائ القطع  تلتصق  الصھر  مج  تندو  ةبعد 

ئھ كثبان  تتخذ ھیو ة حدودھا الفاصلو  لكن تتشكل معالمھاو تشبیحاتھا
المتتابع بفضل  ف  ة الرمال  الصحراء  ألرضیي  األسود    ةاللون 

لم  أالذي    ةالبالط ,في حین  لھا  المطوق  الخارجي  الخط  شكل  تخذ 
الكثبان في  و  جراء في الحد الفاصل بین السماء یلجأ الباحث لھذا اإل

نظ  ةخلفی اللونیالعمل  مجموعتھم  لتباین  مساحو   ةرا  من    ةلمنح 
ا و   التباعد وضع  التالشي  بعدم  للمشھد  البعید  العمق  في  لمنظوري 

في  بدید  تح التباین  درجات  من  للحد  بینھما  األسود  اللوني  الخط 
  نھایات العمل. 

التباعد  الرملیو  ھذا  للكثبان  المنظوري  یعززه   ةالتالشي  المتتابعھ 
اللوني   سخونالتشبع  األكثر  ندماج  اعن    ةالناشئ  ةبالدرجات 

ال و   التشبیحات التل  تلك  مع    ةاللبنی  ةلونیالتعریقات  في  البیضاء 
ال أرضیالكثبي  في  كثافتھ  ةرملي  في  تدریجیا  یقل  الذي  ,و    العمل 

  ةالتالی  ةالرملی  ة بالتل  ةالخاص  ةالزجاج المنصھر   ةفي قطع  ةتوزیعو
من العمل,في حین ان التلتین    للقطاع العرضي األوسط   ةالمحتلو  لھ

المتجاورتین تمتاز تشبیحاتھما التعریقات  األخیرتین    بتدرجات من 
البا و الرمادیھ  تالشيالتبدو  ةھتالتشبیحات  في  متدرج  و  ن  عمق 

  الثبات للبناء التصمیمي للمشھد المصور. و  یحقق التوازن
للسماء المشكل  المنصھر  الزجاجي  تم    المسطح  اره  ختیاالزرقاء  

یتمیز بدرج الباحث بحیث  الشفافی  ةعالی  ةمن قبل  خلوه من  و  ةمن 
تي  ح،  ةذات تباینات كثافی  ة متداخل  ةتعریقات لونیو  بیحات وجود تش

األتساق  و حساس عام بصفاء لوني یوحي بالھدوءإینشأ عن صھره 
الطبیع الرملی  ةالناعم  ةالصافی  ةالتركیبو  ةمع  للصحراء    ةللكثبان 

  ھ . سفلأالبیضاء  
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المتم  ةالتبادلی  ةالعالق    الحیین  اإلللعنصرین  في  بل  ثالن 
واجھ في  الجانبی  ةالصحراوي  خلفیتھ  و  ةالعمل  في  البعید  األخر 

للمشھد    ة یقاع نابض بالحیاإضافھ  ألى  إ ,رغب الباحث من خاللھما  
عل الموحي  التعبیر  خالل  ,من  الجمل    ى المصور  وجھ  قسمات 

باللحا  باألشتیاق  بركاب  األمامي  یرنو  أق  الذین  ببصره  قرانھ 
  . ةللصحراء المقفر   ةالموحش  ةبعید لكسر العزلناحیتھم في المدى ال

  العمل الثامن  - 4

  
سم.  60×60زجاج مصھور,الوان اوفر جلیز ,سیرامیك مجلز,مقاس العمل )11(شكل رقم  

رقم  و   بالعمل یعبر عن  11في عمل(شكل  الخاص  ) نجد التكوین 
  نتقال تلیھما السماء الزرقاء .اال  ةسیتین من الكثبان الرملیكتلتین رئی

بالنعوم یتصف  المسطحات  بین  بین  االو  ةالشدید  ةفیما  فیما  ندماج 
الثالث اال  ةالمسطحات  ھذا  تحقق  قد  طریق  .و  عن  نتقاء  انطباع 

نصھار  معامل االو سطحھا ةلقطع الزجاج التي تتمیز بنعومالباحث  
الصھر عند  عملیة جراء  إلى إ أ الباحث  كذلك لج،  العالي الخاص بھا

مئویة  درج  960تتجاوز    ةحرار   ةدرج لقطع الزجاج    ة  مما سمح 
الثالث  ةالمعبر  المسطحات  الرملی  ةعن  باالو   ةللكثبان    ندماج السماء 

ال یعكس الحس الھاديء الذي یتناغم مع  نتقالتصاق ظاھریا في  االو
الصافي الذي یبدو علي وجھ رأس الجمل ال   ةمصور بزاویالتعبیر 

جانبی مقدم  ةنظر  العملفي  البادي ،  ة  وجھھ  عل  التعبیر  قسمات  ى 
قیلول في  كان  لو  كما  االستجمام  إفي    ةعابر   ةتبدو  لحظات  حدى 
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  نقاء المشھد من حولھ . و بصفاء
اإلو  ب لتأكید  الخاصو   العمق یحاء  العناصر  بین  فیما    ة التباعد 

الرملی  ةالصحراوی  ةبالتركیب الكثبان  بوضع  ,ق  ةلكتلتي  الباحث  ام 
  شكل 

العابر   حدىإل ف  ةالجمال  المشھد  فیما بین  في عمق  الخط الرابط  ي 
  الكتلتین . 

  العمل التاسع  - 5
) لجأ الباحث في معالجتھ لمشھد    12رقم  شكل  (العمل التاسع  في و 

ألغلب مكوناتھا    ةالجرداء المقفر   ةالمزج بین الطبیع  إلىالصحراء  
الرغبو  ةالجمادی ا   ةبین  الحی  ةاألستمراریو   لبقاء في  العناصر    ةفي 

دروبھا  تجتاز  ر في مش،  التي  یتناول  الجمال  حدى  نثویھ إلأس  أھد 
مقدم مائيالعمل ترتكن بجوار    ةفي    ةستكاناو   ھدوء  ة في حال  نبع 

الجرف   ةفي المدى البعید على حافو،  ةتقر للراحن وجدت مسأبعد  
نحوھا   تلھف متوجھا  في  یقف  في  اإل  ىحدإالرملي  لى  إسقاط  إبل 

التي    ةالحیاو النقیض الذي یجمع بین عنصري الجدب في الصحراء 
حس  من  كائناتھا  في  من    ةرھفو  تدب  ھذا  اتمكنھا  المسار  جتیاز 

  الشاق . 

  یھا قطع من الزجاج الخشن الملمس ف  ت وظف   ة العمل األمامی  ةأرضی
متداخلو الصھر تعریقات  بعد  عنھ  ینتج  كتل  ةالذي  لكن تحتفظ    ة ,و 

المحیطالزج األخرى  القطع  عن  ظاھر  ببروز    لة المشكو   بھا  ة اج 
الضبا تطوقھا     ة البعید  ة بیللكثبان  التي  بالسماء  الخاصھ  تلك  او 

بعد  , ال  مجموعة جراء  إوذلك  من  عینات  التجارب على  زجاج  من 
نصھار عند  قلھا في معامل االألرغبھ الباحث في توظیف  ،  الملون

الحرار  مئویةدرج  ةللتسعمائ  ةالمتجاوز   ةدرجات  تمتزج    ة  بحیث 
اللونیو  بیحاتھاتش قطع  ةتعریقاتھا  ان  ا   ة بداخل  دون  ذاتھا  لزجاج 

الخارجی حوافھا  الكتل  ةتنصھر  ثقل  یؤكد  سطحي  بروز    ة لتمنح 
الرما  ةاألمامی العمق لتو   ل لكثبان  تأكید  على  التالشي  و   عمل 

الزجاجی القطع  مع  ترتبط  ,حین  الحواف    ةالمنصھر   ةالمنظوري 
لخلفیف  ةالممتزج بینھا  اإل  ةیما  ھذا  یعزز  ,و  یضا  أحساس  العمل 

المت األسود  أرضیالخط  من  المنكشف  الفاصل    ة البالطة  عرج 
التي    ةاألمامی  ةاألرضی  ةالذي یفصل بین كتلو  السوداء  ةالسیرامیكی

ینتھي حدھا النھائي عند الجمل الداكن المظلل في منتصف الطرف  
  األیمن من العمل . 

 

 
   سم.  60×60زجاج مصھور,الوان اوفر جلیز ,سیرامیك مجلز,مقاس العمل   )12(شكل رقم  

اإل  المقدمعنصر  في  األنثوي  لھ    ة المشكل  ةاللونی  ةالتركیب،  ةبل 
الكثبان الرمل المالصقو  ةیترتبط بدرجات  لكنھا    ةتشبیحاتھا  لھا ,و 

سخونأ بروزاو  ةكثر  أكثر  لتبدو  ما  و  تشبعا  عن  تمییزھا  لیمكن 
ط عن  االحولھا  ألضاءات  ریق  المتدرج  التفاوت  ھذا  على  عتماد 
,فللوھل ق  ةاللون  شكل  األولى  تمییز  یصعب  عن  أد  الجمل  نثى 

المحیط الرمال  بو  بھا  ةتكوینات  تإلكن  تتضح  النظر    فاصیلمعان 
الكتلتینو كال  اإلو ،  تباینات  ھو  ھذا  من  باالالغرض  رتباط  یحاء 

الصحراءو   الجسدي بین  المتو  المعنوي    معھا   ةعایشمكوناتھا 
االإلو من  باضفاء حس  یتأتى  الذي  بالنظر لتمعستقراء  بالولوج    ن 

  للعمل .    ةفي تفاصیل العناصر المشكل
  ةداكن  ةدرجھ لونیة  بواسطالعنصر الذكوري للجمل البعید مشكل     
مجموعو في  یتكرر  ما  ال  ةھو  لزوجي    ةالمحتوی  ةثالثاألعمال 

,لإل بطالجمال  اللون  طریق  عن  الرمزي  ,أما    ةبیعیحاء  منھم  كل 
ننا نجد  إماء ,فللس  ةالممثل  ةالمتداخل  ةلقطع الزجاج المنصھر   ةبالنسب

في  أ راى  الباحث  تشبیحاتھاأختیارھا  ان  تضارب  في  ترتبط    ن 
التي تقلبھا    ةیقاع الحسي الخاص بكتل الكثبان الرملیإلقاتھا باتعریو

عناصر أالریاح  و   العواصف بین  التالحم   عنصر  ,لتحقیق    سفلھا 

  .  ةمتناغم ةلونیا بمعالجات ذات طبیعو  ربطھ تقنیاو العمل
المجموعالعملین األخیرین من أعمال    لى إ   نتقال باالو     التي و   ةھذه 

الباحث   الزجاج   ى إلفیھما  لجأ  لقطع  الخالص  توظیفھا  و  األستخدام 
  یحاء العام بالصحراء ضفاء اإلإل  ةتشكالتھا السطحیو  وفقا لمالمسھا

التضار و الزرقاءو  ةالمتنوع  ةیسیتكویناتھا  السماء  خلفھا    من 
ثوران الطقس  و  ت ھبوب الریحتفاعالت السحب معھا وفقا لحاالو

صفائھ الزجاج  ،  او  لقطع  بالسماح  تداخالتھا  و  ةالمتراصوذلك 
الحراري  نصھار باال الفرن  حس  و،  في  من  ذلك  عن  ینتج  ما 

اضاف بدون  المشھد  عن  معبر  تصویری  ةتصویري  لمسات    ةاي 
لخاما  ىخر أ تداخالت  او  أ  ةو  التكوین  لتأكید  معالمھ  إخرى  براز 

حال ال  ةلترسیخ  للمشھد  من  العمل  على  المسطح  الحسي  صفاء 
  الشاسع الذي یمتد بنا عبر مدى البصر . المترامي لمحیط الصحراء  

 لثة للباحث الثا المجموعة اعمال 
الفنان  و   لوحات  الخالص  Maynard Dixonتشكل    ة التجریدیة 

السحبو  معالمھاو  اء للصحر  على  و   تشكالت  الظالل  انعكاسات 
ت الرملیة المترامیة من حولھا احد  المسطحاو  التكوینات الصخریة

الھام  التي  و  )13(شكل    لك المشاھدلت  معالجتھنماذج   مثلت مصدر 
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المحلیة الصحراء  لألستقاء من مشاھد  صیاغتھا بواسطة  و  للباحث 
الجداریة مسو  الخامات  المنصھر  المتفردالزجاج  للتكوینات    ة تغال 

تكویناتھا و  لھا  من  التلمبرزا    و   مستلھما  التنوع  للخامدور    ات قني 

ا  للمشھد  جدیده  مدلوالت  أظھار  ا ,لطبیعيفي  ھو  في  كما  لحال 
  . )14,15,16ل عمال (شكاأل
  

  
  . Maynard Dixon) لوحة (البرق فوق سفینة الصخر) للفنان األمریكي 13رقم شكل (

    لعاشر العمل ا - 6

  
  سم.  53×53زجاج مصھور, بالط مجلز,مقاس العمل )14(شكل 

رق (شكل  عمل  نجد    14م  ففي  ینقسم  أ)  التكوین  قطاعین    إلى ن 
فق  العلوي للسماء حیث یمتزج خط األو  عرضیین ,األسفل لألرض 

تذوب النھایات مع  و التفاصیل  ىلكل منھما مع حدود البصر ,فتتالش
ذرات و  تبعثر  تأثیر تالعب    تناثر  الزرقاء تحت  الرمال مع السماء 

العاتی في  ،  بھا  ةالریح  لنا  یظھر  من  الط  ى قصأكما  العلوي  رف 
التي  و   ةالزجاج البیضاء المنصھر   ةكتلحیث  لعمل  یسر لالجانب األ

كتساح كل ما یقابلھا لتقلب المشھد  تبدو كما لو كانت في طریقھا ال
تناثر,و یدعم  و  تبعثر   ى إلستقرار یعم محیطھا او  المصور من صفاء 

اإل ب ھذا  االإیحاء  المنتظر  األجواء  مسطحي  نقالب  بین  نفصال 
  أعاله بینما في   في أسفلھ ةالصافی ةالزرقو  لذي یمتاز بالنقاءالسماء ا 

السحب كأننا  و  تستعر  السوداء  الغیوم  في    ةمام عاصفأتتداخل مع 

ریق ترك  یحاء قد تم التعبیر عنھ تقنیا عن طالتشكل .و ھذا اإل ةذرو
الحدود الفاصل للسماء فوق    ةلقطع الزجاج المشكل  ةفراغ كبیر بین 

البالط عند  أاء  السود   ةسطح  سمح  مما  القطع  اسفلھا  تلك  نصھار 
الرمادی  ةالمشكل تكویناتھا  تمتزج  بأن  باللون  و   ةللسحب  البیضاء 

البالطاأل لسطح  المجلز  للغیوم   ة سود  المتدفق  الحس  ھذا    مما خلق 
  بدء تشكلھا . و ة ستعار العاصفاو
نجد  أ    األسفل  في  لجأ  أما  الباحث  عنصر  أمزج    إلىن  من  كثر 

الثراء الخاص  و  یحاء بالتنوعالمختلف المالمس لإلالزجاج  ةبواسط
فالسھل المنبسط في المنتصف    ,ةتكویناتھا الطبوغرافیو  بالصحراء

بلون   الممتزج  الناعم  الملمس  ذو  المنصھر  الزجاج  من  المشكل 
ال   ةلسفوح الصخریمن اینحصر بین كتلتین جبلیتین    ةداكنالصخور 
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صفر  اال و  وكر درجات االمن    ة التشبیحات المتداخلو   ذات التعریقات 
  طار المحكم للمشھد من كال طرفیھ . لتشكالن اإل 

  العمل الحادي عشر  - 7
  

  
  سم.  53×53,مقاس العمل زجاج مصھور ,بالط مجلز   )15(شكل رقم  

لجأ  15رقم  شكل  (  عشر   الحادي   عمل الفي  و ان الباحث  نجد  لى  إ) 
یتیحھ   من ما یمكن ان   ةأكبر لألستفاد  ة ضفاء مساحإ  على عتماد  اال

األسود ألرضی المنصھر   ةالبالط  ةاللون  الزجاج  لقطع  تأكید    ةمن 
طبیعتھا  في  المتباینھ  التكوینات  منبسط  ،  ذات  سھل  كتل    ىلإ من 

الوسطى من العمل    ةترتكز في الشریح  ةمن التالل الرملی  ةمتالحق
  ةیمیز كل كتلو عالھا,فالخط األسود ھنا یفصلألى السماء الزرقاء إ

ذا  إ أشكال ,و   من ستقالال عن ما یحدھا  الیھا  في ع یضو  ىعن األخر 
ال الواجھ  ىانتقلنا  في  السفلي  الممثل    ةاألمامی  ة القطاع  العمل  من 

تم تشكیل ,فقد  المنبسط  الملحي  الصخري    زجاج   ةمن قطع  ةللسھل 
معامل    ةواحد حرار اذات  درجھ  عند  عالي  الفرن    ةنصھار 

ظھور    عنھینتج  ما  م،  ة مئویةدرج  ةللتسعمائ  ةالكھربائي المتجاوز 
كریستالیل بكثاف  ةتشققات  الطبق  ةشدید  ةتمتد  للمسطح    ةعبر  العلیا 

اال  ا الزجاجي ,و الغرض منھ التقني في    ةستفادھو  من ھذا التنوع 
بالمالمإ العمل  مكونات  الناشئثراء  الخامات   ةس  توظیف    عن 
التقنیو توفرھا عملی  ةالحلول  لطبیع  ةالتي  وفقا  الحراري    ةالصھر 

  .   ةتركیباتھا المتنوعو ةزجاجیالالقطع  
باللون    ةفي المنتصف المطوق  ةللتالل الرملی  ةكتل المتجاور   ةالثالث

ألرضی المنكشف  حوافھا  ،  السوداء   ةالبالط  ةاألسود  ببروز  تتمیز 
لخشون  ةالخارجی عند  إو   ملمسھا  ةنظرا  ذوبانھا  معدل   نخفاض 

الدرج ذات  العمل  ةببقی  ة الخاص  ةالحرق في  العامل    ھذا،  مكونات 
لما یتمیز    العرضيھذا القطاع    ىشكل دور ھام في تسلیط النظر عل

  الدرجات من االصفر   ة التشبیحات المتعددو  بھ من تتابع للتعریقات 
تباینھا في  و  اد في تشبعھادالتي تز و  ةدافئوكر انتھاء بالبنیات ال االو

األمامی تدریجیا  و  ةالكتل  بالكتلاتقل  في    ةألخیر ا  ةالصخری  ة نتھاء 
  ةالناشئ  ة الضبابیو  یحاء بالبعد المنظوري مق المشھد المصور لإلع

  الظاھري  ةتالعب ذرات الرمال بمدى الرؤیو  عن مناخ الصحراء
  .   في االفق المرئي ابتعد تناقص وضوحھ كلما  و

المشكل األخیره  الزجاج  تم    ةقطع  الباحث  قبل  من    نتقاءھاإللسماء 
بحیث ینتج عن صھرھا    ةمن الشفافی  ةعالی  ةتصافھا بدرجال  ةبعنای

البالط  ة عالی  سیولةو  إندماج  سطح  تفاعلھا  و  سفلھا أالسوداء    ة فوق 
اللبنی الدرجات  تشبیحات  تتداخل  ,حیث  الخاصو  ة معھا    ةالزرقاء 

لتعطي انطباع  ، ة البالط  ةرضیأسود الخاص ب بالزجاج مع اللون األ
بالغیوم  األجواء  األو  بتشبع  التحدید  ألشكال  تربط    التاللسود 

  .  اءتھیحإو  یقاع اللوني ھل الملحي المنبسط أسفلھا بنفس اإلالسو
 العمل الثاني عشر  - 8
  ) نجد  16رقم  شكل    وفي عمل  الباحث  أ)  التعبیر  ان  عتمد علي 

الصحرا مكونات  كتل  عن  ثالث  تظھر  ,حیث  لیلي  مشھد  في  ء 
اللون ذات تأثیر متعرج یوحي    ةداكن  ةرضیأفوق    ةمتتابع  ةصخری
ذا  ةبأرضی الكتل المتحركالصحراء  تأثیر    تدفق ال  ة الدائم  ةت  تحت 

  .  ةالریاح المندفعو موجات الھواء 
  في ھذا  العمل تتنوع ما بین الوان السیرامیك  ةالخامات المستخدم

الكھربائي  الزجاج و الفرن  في  سطح  و   المنصھر  فوق  الموزاییك 
اللون   ةسیرامیكی  ةبالط قطعتي  ،  سوداء  بوضع  الباحث  قام  حیث 

الممث الصحراویالزجاج  الصخور  لكتل    ى عل  ةالثالثو  ةالثانی  ةلتین 
البال  سطح  فوق  في    ةطالترتیب  صھرھا  ,ثم  السوداء  السیرامكیھ 

حتى تلتصق بسطح  ةمئوی  850 ةحرار  ةدرجالفرن الكھربائي في 
  تعریقاتھا اللونیھ . و تندمج تشبیحاتھاو تنصھر حوافھاو ةالبالط
لھذا    ةالثانی  ةالمرحل التقني  علي  للتنفیذ  التلوین  في  تمثلت  العمل 

البالط المنصھر    ةسطح  الزجاج  قطعتي  السیرامیك  حول  بألوان 
لونیاب كثافات  سمیكو  ةستخدام  الدرجات    ةكتل  من    ةاللونیلمزیج 

الحراري في  إو   السوداء و   ةالزیتیو  ةاللبنی الفرن  دخالھا للصھر في 
اإل،  ةمئوی  600  ةحرار   ةدرج ھذا  عن  تكون  لینشأ  كتل  لجراء 
البالط  ةجممو سطح  فوق  الصحراء  أتمثل    ةالمظھر  رضیھ 

  .  ةالمتعرج
لتشكیل    وأخر  الموزاییك  قطع  توظیف  في  تمثلت  العمل  مراحل 

الصخریة األولى  الكتلة  عدم  و  األمامیة  على  الباحث  التي حرص 
ترك أرضیة البالطة السوداء وفقا  و  اضافة الوان السیرامیك علیھا 

تكو حتى  منكشفة  الصخر  كتلة  المظھر لھیئة  مستویة  تسمح  و  ن 
أعالو  علیھابالعمل   الموزاییك  قطع  بخامة  و  ھاتجمیع  تثبیتھا 

  األیبوكس . 
دى الغایات الرئیسیة للباحث في تعبیره  تنوعھا كانت إح و  المالمس  

بھا   تتمیز  التي  الصخریة  للتركیبات  المتنوع  التشكیلي  الثراء  عن 
اللونیة الدرجات  ذات  الفسیسفاء  نجد  ,لذا    الساخنة  الصحراء 

الزر و للدرجات  الغنیة  بالتشبیحات  المطعمة  اللبینة  و  قاءالباردة 
األم الصخریة  الكتلة  في  الظل  بمناطق  ,یناقضھا  الموزعة  امیة 

الناعم  المسطحو  الملمس  للتكوین  و   الصقل  الھاديء  اللوني  التدرج 
بتوظیف   ,إنتھاء  بالمنتصف  الثانیة  الصخریة  بالكتلة  الخاص 

اللونیة   المسطحةالتعریقات  الزجاج  الصھر  او   لقطعة  بعد  ندماجھا 
ا  الصخر  العملفي كتلة  اللونیة  و  لثالثة بخلفیة  تتمیز درجاتھا  التي 

ھا أقل تشبعا من كتلة الصخر األولى المنفذة بالموزاییك لتحقیق  بأن
بین المسطحات الموزعة بو  اإلیحاء بالتباعدو  التوازن طار  إالعمق 
  العمل. 
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Results 
مساح  -  یمنح  فني  كموضوع  الخامات    ةجید   ةالصحراء  لتوظیف 

عنھللتعب  ةالجداری البنی،  یر  تحتویھ  لما   ة بیالتركیو  ةالطبیعی  ةنظرا 
كثبان  و  ما بین صخور   ةللصحراء من عناصر ذات مالمس متنوع

لتوظیف الزجاج    مجاالمما یعطي  ،  ةاو تكوینات جبلی  ةمناع  ةرملی
بواسطو  الملون الصھر  الكھربائی  ةتقنیات  توظیف  و  لھ  ةاألفران 

الفسیفساء  المجلز و  خامات  ھذه    ضفاء إل  الخزف  من  واسع  مدى 
 الجداري .  التأثیرات بتقنیات التصویر 

في درجات  فوق قطع الخزف المجلز  الزجاج الملون عند صھره    - 
تختلف التفاعالت التي تظھر على سطحھ الخارجي    ةمرتفع  ةحرار 

الزجاجي المسطح  لنوع  ھذه  و،  الكیمائي   ةتركیبو  وفقا  تختلف 
ظاھری تشققات  بین  ما  خشونھ  في    تنوعت  ةالنواتج  في  او  كثافاتھا 

كذو  الملمس درجنعومتھ  في  التشبیحات  ةلك  التعریقات  و  تداخل 
الزجاجی للقطع  البالطات  تفاعو  ةالمنصھر   ةاللونیھ  سطح  مع  لھا 

  سفلھا . أ
Recommendations   

األ  -    في  الكھربائیالصھر  یتطلب    ةلخام  ةفران  الملون  الزجاج 
عینات مختلفإ تجارب علي  األ  ة جراء  الزجاجمن  للتعرف    ةیلواح 

التغیرات التي تطرأ على  و،  لكل منھا  على معامل االنصھار المالئم
ال الزجاجي  المسطح  یخدم  ختیامظھر  بما  لتوظیفھ  منھا  المالئم  ر 

  .  ةعناصره التصمیمیو العمل الفني 
یدویا  -  المشكل  اللونیو   الخزف  باألكاسید  الفنان    ةالمجلز  یمنح 

ب   ةالحری التالعب  الإفي  القطع  اإل  ة مشكلرتفاعات  یخدم  یقاع  بما 
داخل التصمیم الفني ,كما   ا بعاد المراد الوصول الیھنوع األالفني  لت

عالق األ  ةیمنح  المتداخلالمسطحات  تكامال   ة خرى  ترابطا  و  معھ 
الخزفی القطع  اركان  تشكیل  في  الفنان  لتحكم  بما    ةالمجلز   ةنظرا 

الجلیز    ة قھ من تفاعل لطبحققلما ی ةیتوافق مع ما یجاورھا ,باألضاف
الملون الزجاح  عند  ناو   مع  معھا  كأرضی  دماجھ  لصھر    ةتوظیفھ 

 .    ةالقطع الزجاجی
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