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 لملخص:ا

الخصوص لدى المؤسسات  وجهتزايد إلى الفن المعاصر وهذا االهتمام ملحوظ على في القرن الماضي بدء االنتباه ي

والدوريات والنقاد على مستوى العالم وقد طرح مؤرخو الفن بشجاعة سؤاالً مفاده، "ما هو الفن المعاصر"  ولكنهم لم 

ن ذلك واالجاية على عدة تساؤالت يكونوا  يسألوا عن مجرد أي نوع من الفن يمارس هذه األيام .بل كانوا يسعون ألكثر م

ومهما كانت تلك التساؤالت فالنقاش مختلف عن ما بعد الحداثة الذي تم التنظير له من قبل النقاد المعماريين واألدباء 

والمثقفين أثناء فترة هيمنته وبعيد عن كل التساؤالت المطروحة فيبدوا أن المعاصرة تختلف عن ما بعد الحداثة في جانب 

هو مصطلح  وأنماءيستحق المالحظة أن ما بعد الحداثة ال يمكن تصنيفها داخل معرض أو مركز أو لوحات للبيع واحد 

مثل  لإلشارة إلى بعض الخصائص األسلوبية. من جهة أخرى نرى أن الفن المعاصر توجد له ممارسات ومؤسسات

الفن المعاصر كما يستخدم بدء من النصف  على عكس ما بعد الحداثة، أن تسمية المتاحف ومراكز الفن والصحف ...

الثاني من القرن األخير انبثق فجأة وعلى نحو غير متوقع وتعود إلى حاالت معينة من االنتاج الفني الذي أزدهر في 

 .المرحلة األخيرة من الرأسمالية العالمية

  البحث:أهداف 

  يلي: يهدف هذه البحث للحصول على ما

 .ر والظروف المحيطة فيه لدى نشأتهالسعودي أحمد ماطالتعرف على حياة الفنان  -

من خالل أعماله في هذا  التعرف على أثر تخصص الطب على أعمال الفنان السعودي أحمد ماطر في فن المعاصر -

  .المجال

  أسئلة البحث:

 ماطر.كيف نشئ الفنان السعودي أحمد  .1

 فنية.الما هي الظروف المحيطة به وما هي نقطة التحول في حياته  .2

 ما أثر مهنة الطب على أعمال الفنان أحمد ماطر في الفن المعاصر. .3

 : حدود البحث

 .مهنة الطب وأثرها في الفن المعاصر للفنان السعودي أحمد ماطر :الموضوعية

 هـ.1439تم القيام بهذا البحث في شهر محرم وصفر من عام  الزمانية:

 : منهجية البحث
 لعلمي المختلف لمثل هذه البحث. الوثائقي لمناسبته أكثر من غيره من منهجيات البحث االوصفي  الباحث المنهجاستخدم 
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 :النتائج

 : أسئلة البحث تمثل االجابة علىائق والكتب توصل لعدة نتائج على الوث وإطالعمن خالل ما قام به الباحث من زيارات 

يعمل أبوه عسكرياً  بتبوك حيثكانت  طر فوالدتهماتنوعت نشأة الفنان أحمد  ماطر.كيف نشئ الفنان السعودي أحمد 

ومرحلة معيشته الثانية في مدينة أبها  أجداده،ة في تهامة عسير موطن لمع القرية الجبليومراحل معيشته االولى في رجال أ

قرية  ، حيث الدراسة للمرحلة الثانوية والجامعية وممارسة نشاطه الفني فية العاصمة االقليمية لمنطقة عسيرالمدين

 المفتاحة.

  التوصيات:

  يلي:خرج الباحث بعدد من التوصيات يوردها فيما 

كباحثين العمل على إعداد لة وتجربة فريدة من نوعها وعلى الفن السعودي المعاصر تجربة رائدة وتحمل معاني جمي  -

الفن الذي يحمل  اريفاً بهم وبهذبحوث من هذه النوع مع فنانين سعوديين مما ينتسبون للفن المعاصر ونشر هذه االبحاث تع

 كثيرة.مفاهيم ومضامين 

يقتصر ذلك على الجانب  لقاءات للتعريف بهذه التجارب والكتابة مقاالت بشكل موسع عن هذه التجارب وعمل ال  -

 .األكاديمي

خاص مما بما أن الفنانين المنتسبين للفن المعاصر بالسعودية أغلبهم يشغلون وظائف في القطاع الحكومي أو ال  -

 .عمالهم الفنيةيدعونا للوقوف على أثر هذه المهن التي يمتهنونها ويمارسونها يومياً على أ

 مهنة الطب، الفن المعاصر، الفنان أحمد ماطر.  :الكلمات االفتتاحية

Abstract: 

In the last century, there was a growing attention to the Contemporary Art, and it was 

especially noticed, in the organizations, periodicals and among the critiques all over the 

world. Ahmed Mater is one of those Contemporary Art artists, a sparkling name in the Saudi 

visual art. He came from Tomah’s Mountains paths and the depth of its loving and 

overloading sentimental clouds, which is framed in visual and spiritual beauty appetizers.  

This land of beauty, witnessed the beginnings of the glaring artist, who looks at reality with 

eagle eyes and creator abilities. He eliminated the static and dynamic and elements of the 

nature, and milts it in his passion furnace, adding to the same, a new dimension that goes side 

by side and aligns with his contemporary culture, without impacting the values of his 

surroundings. Thus his creativity stood out, in controversial but yet celebrated way       

Objectives:  

 Identify the life of the Artist Ahmed Mater and his bringing up background. 

 Identify The Impact of the Medicine Profession on the Contemporary Art works of the 

Saudi Artist Ahmed Mater, through his works in that field. 

Research Questions:        

1. How the artist Ahmed Mater, was brought up? 

2. The surrounding conditions, and the turning point in his life  

3. The Impact of the Medicine Profession on the Contemporary Art, of the Saudi Artist 

Ahmed Mater 

 



 عشر ثامنلعدد الا                                             مجلة العمارة والفنون                                              

259 

The research Limits: 

Objectivity: The Impact of the Medicine Profession on the Contemporary Art, by the Saudi 

Artist Ahmed Mater       

The timing: This research was conducted on Muhrrem and Safer on 1439 HA, 

The Research Approach: 

The researcher used the Documentary Descriptive Approach, as an appropriate approach 

rather than other approaches. 

Research Terminology: 

Contemporary Art: It is a group of artistic trends and directions that stared in the western 

world in the post sixties of the twentieth century eras, and lasted till our present time. 

Recommendations: 

 The Contemporary Saudi Art is a leading experience, that contains lots of beautiful 

meaning sand unique experience, and researchers should work on researches with 

Contemporary Saudi Artists and purplish these researches to make people familiar with those 

Artists and this Art, which contains a lot of content and concepts. 

 Extensively writing articles about these experiences and conducting interviews with them, 

to spread the knowledge of these experiments, and not limit things to the academic aspect. 

 Since, most of the Contemporary Saudi Artists, works in governmental sector or the private 

sector, which implies understanding the impact of these professions that they do and practice 

daily, on their artistic work. 

Key Words:  Medicine Profession, Contemporary Art, And Artist: Ahmed Mater 

 المقدمة:

الخصروص لردى المؤسسرات  وجرهي بردء االنتبراه يتزايرد إلرى الفرن المعاصرر وهرذا االهتمرام ملحروظ علرى في القررن الماضر

والدوريات والنقاد على مستوى العالم وقد طرح مؤرخرو الفرن بشرجاعة سرؤاالً مفراده، "مرا هرو الفرن المعاصرر"  ولكرنهم لرم 

وا يسعون ألكثر من ذلك واالجاية على عدة تسراؤالت يكونوا  يسألوا عن مجرد أي نوع من الفن يمارس هذه األيام .بل كان

ومهما كانت تلك التسراؤالت فالنقراش مختلرف عرن مرا بعرد الحداثرة الرذي ترم التنظيرر لره مرن قبرل النقراد المعمراريين واألدبراء 

ثرة فري جانرب والمثقفين أثناء فترة هيمنته وبعيد عن كل التساؤالت المطروحة فيبدوا أن المعاصرة تختلف عن ما بعرد الحدا

هرو مصرطلح  وأنمراءواحد يستحق المالحظة أن ما بعد الحداثة ال يمكن تصنيفها داخرل معررض أو مركرز أو لوحرات للبيرع 

مثررل  لإلشرارة إلرى بعررض الخصرائص األسرلوبية. مررن جهرة أخرررى نررى أن الفرن المعاصررر توجرد لره ممارسررات ومؤسسرات

لحداثرة، أن تسرمية الفرن المعاصرر كمرا يسرتخدم بردء مرن النصرف على عكرس مرا بعرد ا المتاحف ومراكز الفن والصحف ...

الثاني من القرن األخير انبثرق فجرأة وعلرى نحرو غيرر متوقرع وتعرود إلرى حراالت معينرة مرن االنتراج الفنري الرذي أزدهرر فري 

 .المرحلة األخيرة من الرأسمالية العالمية

فرري الخطيبرري  ال الفنررانين العرررب يقرول الرردكتورلعربيررة ووعلرى الصررعيد العربرري لررم تسرتهوي تجربررة الفررن المعاصررر الربالد ا

)... من ثمة تنبع عزلة الفنانين العرب في حركة " العالمية " هذه فنحن في بداية :معرض حديثه عن الفن العربي المعاصر

، الرزمن اتتريفري  المتوسرعةهذه القرن النزال نسعى للتعرف بدقة على دور الفنان فري عالقتره بثقافتره ودينره ونقرط هويتره 

 . .(والذاكرات.وخة األصوات والصور ، ودة، والسرعقبل، أنها نقطة الهروبوقدراته على ابتكار المست
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ظهر جيل جديد من الفنانين الشباب يمثل ميالً مفاجئاً في عالم أما الفن المعاصر على مستوى المملكة العربية السعودية فقد 

ممررا يثيررر االعجرراب هرري تلررك الثقررة االبداعيررة الموجررودة فرري أعمررالهم بلتون )... يقررول سررتيفن سررا العررالمي،صررر الفررن المعا

 بيئرة مرن فري نشرأواالفنرانين هرؤالء فجميرع  السعودية، في للفن المعاصر سابقة أي غياب االعتبار بعين أخذنا إذا خصوصاً 

 األشرياء رسرم برأن السرائد العتقرادل األولرى بالدرجرة يعود جامعاتهم، وهذا أو مدارسهم في بصري فن أي يشاهدوا أن دون

ويعالج هذا الجيل قضايا عالميرة مرن خرالل فنره، مثرل تطروير مكرة المكرمرة، . لها( أهمية ال أشياء واألفالم والتصوير الحية

ويجرد هرذا الجيرل اهتمامراً واسرعاً علرى الصرعيد الردولي، وتشرترى ، وتأثير اإلسرالم علرى عمليرة السرالم فري الشررق األوسرط

وبررزت هرذه المدرسرة الفنيرة  البريطانيرة.” الجارديران“بأسعار قياسية، وفق ما نشره الكاتب ديفيد باتي من صحيفة أعمالهم 

الجديدة بصعوبة وسط االتجاهات الفنية التقليدية في المملكة، مثل فن الخط العربي المزخرف، واللوحات التقليدية للخيرول، 

ية، إال أن هذه المدرسة المعاصرة تمثرل قضرايا المجتمرع السرعودي، حيرث ال توجرد وغيرهما مما يبرز الثقافة العربية التقليد

فرري حررين يرررى الرربعض أن الفررن  ،ويكتفرري هررؤالء الشررباب برربعض المعررارض القليلررة االتجرراهمرردارس فنيررة حديثررة تضررم هررذا 

 فري المغلقرة األبرواب وراء ممارسرته ترتم فري السرعودية، سررية حركرة يكرون ألن أقررب زال مراالمعاصر ونتيجة لما سربق 

 .الخارج من الداعمين وعلى الفن رعاة على كبير ويعتمد بشكل الغالب

اسم لمع فري سرماء التشركيل السرعودي مرن ثنايرا جبرال تهامرة أحد هؤالء الفنانين المنتمين للفن المعاصر  أحمد ماطروالفنان 

جمالية البصررية والروحيرة، مرن هنراك مرن ارض ومن أعماق سحابها الممتلئ حبا ومشاعر فياضة مؤطرة بكل المقبالت ال

الجمال والزهور والرياحين كانت بداية تألق فنان ينظرر إلرى الواقرع بعينري صرقر وقردرات مبردع، اخترزل عناصرر الطبيعرة 

يترزامن ويتروازى مرع ثقافتره المعاصررة دون  جديرداً  عليها بعرداً  الثابت منها والمتحرك، صهرها في أتون عشقه لها، مضيفاً 

 .به دولياً  خالل بقيم األرض والمحيط فجاء إبداعه ملفتا للنظر ومثيراً للجدل ومحتفاً إ

وإلرى أقصرى مرا  ،صبي يقف علرى سرطح بيتره الشرعبي القرديم فري قريرة صرغيرة فري الرركن الجنروبي الغربري مرن السرعودية

الجبلري بحثرا عرن إشرارة ترأتي مرن  وهو يحرك ببطء عبر األفق رفع هوائي التلفزيون إلى السماء،يستطيع راح ذات مساء ي

بهذه الكلمات قدم ستيفن ستابلتون مردير المعررض ، وراء الحدود الفاصلة عن اليمن، أو عبر البحر األحمر صوب السودان

، الرذي يقردم شرهادات عردد مرن الخبرراء والفنرانين فري أعمرال وإبرداع الفنران (مراطر )أحمردكتراب  (حافرة الصرحراء)المتنقل 

 وف. السعودي المعر

ماطر نتاج مشرهد يرومي، يسرتمده مرن محادثرة مرع مرريض لره فري المستشرفى، أو مرن الفنان الطبيب أحمد الفن في حياة أن  

مقطع من أشعة سرينية يمرر ببصرره علرى أمثالره كرل يروم عشررات المررات، أو ربمرا يكرون هروائي التلفزيرون الرذي مثرل لره 

مرا أثرر تخصرص  هنراك سرؤال يتبرادر إلرى الرذهن  ولكرن ، لم الخرارجيولغيره من جيله في السعودية نقطة اتصال مرع العرا

( والتري مهردت النطالقتره إلرى 2003نرت برذرتها فري لوحتره ) أشرعه سرينية االطب في أعمال هرذا الفنران المتميرزة والتري ك

 العالم . فن السعودي في كثير من دوللموجة من االهتمام با إلطالقخارج حدود المملكة العربية السعودية ومهدت 

  البحث:مشكلة 
مجموعه من الفنرانين السرعوديين فري عرالم الفرن المعاصرر وجره االهتمرام العرالمي نحرو الفرن السرعودي المعاصرر  أن ظهور

وبرررزت هررذه المدرسرة الفنيررة الجديرردة بشركل عررام وبهرذه الفئررة بشرركل خراص بررالرغم مرن الصررعوبات الترري تواجره هررذه الفئرة 

ية التقليدية في المملكة، إال أن هذه المدرسة المعاصرة تمثل قضرايا المجتمرع السرعودي، حيرث بصعوبة وسط االتجاهات الفن

، وقد يتسأل الكثير من المهتمين ما سر تفوق وأبداع هذه المجموعة كمرا يشرير ال توجد مدارس فنية حديثة تضم هذا االتجاه

 بعرين أخرذنا إذا البداعيرة الموجرودة فري أعمرالهم خصوصراً ستيفن سابلتون بقوله ..) مما يثير االعجاب هي تلرك الثقرة اإليه 

 فرن أي يشراهدوا أن دون بيئرة مرن فري نشرأوا ء الفنانين فجميع هؤال السعودية، في للفن المعاصر سابقة أي غياب االعتبار
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فرل توزيرع الرذي قرال عنره األميرر خالرد الفيصرل فري ح ( ومن هؤالء الفنانين أحمد ماطر  جامعاتهم أو مدارسهم في بصري

برالغيم، أكتشرف أن  المأهولرة"مكنته سماعه الطبيب مرن فحرص أسررار المكران  وتشرخيص  جمرال الجبرال  جوائز المفتاحه 

خرالل  عالمياً منليسبق زمنه وعمره حين وجد نفسه  الغافية.الفن مهنه انسانية كما الطب.. فأيقظ بريشته وكاميرته الزوايا 

مراطر عسريري"  والفوتروغرافي أحمرد. الطبيرب والتشركيلي البريطراني.تي اقتناها المتحرف ال وراثياً(لوحته )عواطف معدله 

  -صح التعبير أن-هذا الفنان الظاهرة 

  المعاصر.ماطر في فنه  السعودي أحمدالطب عل الفنان  هو أثر مهنة ما التالي:يدعونا لتحديد مشكلة البحث في السؤال 

  البحث:أهداف 

  يلي: ول على مايهدف هذه البحث للحص

 .ر والظروف المحيطة فيه لدى نشأتهالتعرف على حياة الفنان السعودي أحمد ماط -

مرن خرالل أعمالره فري هرذا  التعرف على أثر تخصص الطب على أعمال الفنان السعودي أحمد ماطر فري فرن المعاصرر -

  .المجال

 البحث:أهمية 

ويعرالج  ،السعودية يمثل ميالً مفاجئاً في عالم الفن المعاصر العالمي ظهر جيل جديد من الفنانين الشباب في المملكة العربية

 هذا الجيل قضايا عالمية من خالل فنه، مثل تطوير مكة المكرمة، وتأثير اإلسالم على عملية السالم في الشرق األوسط.

رزت هذه المدرسرة الفنيرة الجديردة وب ويجد هذا الجيل اهتماماً واسعاً على الصعيد الدولي، وتشترى أعمالهم بأسعار قياسية.

بصررعوبة وسررط االتجاهررات الفنيررة التقليديررة فرري المملكررة، مثررل فررن الخررط العربرري المزخرررف، واللوحررات التقليديررة للخيررول، 

وغيرهما مما يبرز الثقافة العربية التقليدية، إال أن هذه المدرسة المعاصرة تمثرل قضرايا المجتمرع السرعودي، حيرث ال توجرد 

 ويكتفي هؤالء الشباب ببعض المعارض القليلة. االتجاهية حديثة تضم هذا مدارس فن

وبرز في اتونة األخيرة بعض الفنانين الشباب، بعد العزم واإلصرار على إبراز مواهبهم للعالم، وهم اتن يثبتون مواهبهم 

رسمه الخاص في فيلتره بمدينرة أبهرا بعرد داخل المملكة بعد نجاحاتهم المتكررة في الخارج، ومنهم الفنان أحمد ماطر افتتح م

الطفررة الجديردة فري أن كانت ُتعرض أعماله في الخارج فقط، مثل المتحف البريطاني، وبينالي البندقية. وماطر هرو أسراس 

، الرذي شرارك فري جميرع أنحراء أوروبرا "حافرة الجزيررة العربيرة"لسعودي، فهو المؤسس المشارك لمعرض الفن المعاصر ا

ثرت بيين أ).. بين حياتي في الطب وحياتي فيي الفين تي نفسه:عن  أحمد ماطروفي مقابلة تلفزيونية يقول وسط، والشرق األ

، أكثير ميين حييياتي لتجيارب انييا أعيييح فيي حييياتي الفنيييةحيياتين مختلفتييين حييياة موضيوعية جييداذ وحييياة ذاتيية جييداذ فتقيي  ا

 (.الطبية

  أسئلة البحث:

 .ماطركيف نشئ الفنان السعودي أحمد  .4

 الفنية.ما هي الظروف المحيطة به وما هي نقطة التحول في حياته  .5

 ما أثر مهنة الطب على أعمال الفنان أحمد ماطر في الفن المعاصر. .6

 : حدود البحث

 .مهنة الطب وأثرها في الفن المعاصر للفنان السعودي أحمد ماطر :الموضوعية

 هـ.1439عام  تم القيام بهذا البحث في شهر محرم وصفر من الزمانية:
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 : منهجية البحث

 لعلمي المختلف لمثل هذه البحث. الوصفي الوثائقي لمناسبته أكثر من غيره من منهجيات البحث ا الباحث المنهجاستخدم 

 : مصطلحات البحث

وهي مجموعة اتجاهات وتيارات فنية ظهرت في الغرب منذ مرا بعرد السرتينات مرن القررن العشررين، وتمترد الفن المعاصر: 

 .حّتى الوقت الحالي

 النظري: اإلطار

، ثم نتحدث عرن الفكرة( ومتى بدأ وماذا يقصد به )فنهذه المجال مقدمة مختصرة توضح للقارئ الفن المفاهيمي تناولنا في 

برررز مررا تررم فيهررا ثررم نصررف لررى ثررالث مراحررل وكررل مرحلررة نسررتعرض أإ –الباحررث  –حيرراة الفنرران أحمررد مرراطر وقررد قسررمها 

وبهذه الطريقة يمكن أن نقف على أهم المتغيرات في حيراة الفنران أحمرد مراطر  بها من خالل من عايشوه ف المحيطهالظرو

 فنه.وما هي المراحل التي أثرت في 

 :Conceptual Artالمفاهيمي الفن 

م ( أنه بدأ في منتصف الستينيات شعار الحرية للجميع فري الفرن ذلرك James R.Wilson2001 (ذكر جيمس ويلسون 

مع فن الجسرد وفرن األداء  المفاهيمية أو ) فن الفكرة ( باالتصاللمدخل الذي ساهم في تحقيق نشاطات فنية ُمتعددة ُعرفت با

، فهرو لريس للبيرع " أو ما هو فريرد وغيرر دائرم Originalوفن السرد وكلها كانت جزًء لما سمي بعد ذلك بما هو " أصلي  

، تقليديرة كالتصروير والنحرت وغيرهمرا، ويختلف كلياً عرن كرل السرياقات الفنيرة الفقطللفن والتعبير وليس لالقتناء بل هو فن 

وقد ال يكون من السهل أن تجتمرع كرل تلرك االتجاهرات واألنمراط فري شريء واحرد ولكنهرا ُمجمعرة مرن المنشرورات المكتوبرة 

، فالنتيجرة كانرت هرا وكرذلك اللغرة نفسرهالفنرانين ذاتوالصور الفوتوغرافية والتسجيالت والخرائط واألفالم والفيرديو وأجسراد ا

نوعاً من الفن ال يهتم بالشكل وفي حالة من التكوين المركب فري عقرل الفنران ممرا يتطلرب نوعراً مختلفراً مرن التلقري واالنتبراه 

 واالشتراك الذهني مع المشاهد .

فرن يتضرمن العمليرات الفكريرة عرف الفن المفاهيمي علرى أنره "  Sollewitt( إلى أن سول لويت  م2001وُيشير ثروت )

وأيضاً ُمتحرر من المهرارة الحرفيرة لردى الفنران ، فرالفكرة هري فرن المفهروم وهري األداة التري تصرنع الفرن " حيرث تعلرو فيره 

الفكرة على العمل الفني ذاته فُتصبح العملية اإلبداعية مثل الفلسفة ُيحددها الجدل ووضع التسراؤالت ، وُتطررد قضرية هامرة 

ة الفن وعالقته بالمشاهد ، ونتج عن ذلك توظيف المدرك البصري بالتناغم مع شتى الحواس األخررى مرن سرمع حول وظيف

وعمل عقلي وحركي , وكانت أعمال فناني هرذا االتجراه ُمتحرررة مرن القيرود االجتماعيرة ، والثقافيرة ، والشركلية ، والطررق 

الرؤية الخاصة بتحويل الواقع وصياغته من جديد في عمل فنري ،  التقليدية الخاصة بالعمل الفني ، حيث تخطي هذا االتجاه

وأصبح الواقع هو المجال األساسي للمقابلة الجمالية , أي التحول إلى اتلة والتكنولوجيا حيث اختفت بصمة الفنران ليتحرول 

افيرة واإلشركال ذات ( أي التحررر مرن القيرود االجتماعيرة والثقConcept ( إلرى المفهروم )Contentالفن من المضمون )

 " . الطرق التقليدية الخاصة بالعمل الفني الذي ينتج للسوق

وكمثرال  نفسره،فالفكرة في الفن المفاهيمي هي األداة التي تصنع الفن أي أن الفكرة هي الهدف الفعلي بدالً مرن العمرل الفنري 

وُيمكرن توضريح  كراسري(واحد وثالثرة  )كرسيفنياً تحت مسمى  عمالً ) J. Kostfكوستف  )جوزيفعلى ذلك فقد عرض 

نجد الفنان وقد عرض كرسي حقيقي مع صورته الفوتوغرافية وقام بالتحديرد اللغروي  )أنناوشرح محتوى هذا العمل بالقول 

هرل هري فري الشريء   الشريء توجد شخصية الكرسري أو  جمهوره أينوالفنان يسأل  القاموس،لكلمة كرسي كما وردت في 

  (معراً أم هري مجتمعرة فري الثالثرة  الشرفوي  أم فري الوصرف الكترابي لهرا أو  فوتوغرافيرة يمثلره مرن صرورة  فيماأم  نفسه 
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حيررث يرردل العمررل علررى االستقصرراء لكلمررة ) فررن ( خررارج  Conceptوعلررى هررذا يصرربح العمررل الفنرري فرري حررد ذاترره مفهرروم 

 لسياسة ، والثقافة وردود الفعل لسوق الفن .االعتبارات التعبيرية وبعيداً عن السياقات االجتماعية ، وا

 وحياته:نشأته أحمد ماطر 

 من الوالدة حتى االنتقال إلى أبها ...  األولى:المرحلة 

 على السعودية غرب شمال في والواقعة الطابع العسكري ذات المدينة تبوك، في عسيري زياد آل ماطر أحمد ولد: 1979

 رسرامة هللا عسريري، عبرد حسرن وفاطمرة السرعودي الجريش فري الرقيرب زيراد، آل مراطرل االبرن البكرر وهو األردن، حدود

 .والخطاطة العسيرية التقليدية البيوت

 السرعودية، غررب جنروب فري الواقعرة فري منطقرة عسرير الجبليرة ألمرع( )رجالوالده  قرية إلى وأسرته احمد : انتقل1981

 مرع أحمرد أم على يد داخليا البيت تزيين وتم منحدر، جبل سفح على الحجر من مبني تقليدي صغير بيت في هناك وعاشوا

 مشراركته أحمرد حيراة فري الغالب العنصر كان ،التقليدي العسيري الطراز وفق رسمت مشرقة، ألوان ذات هندسية تصاميم

 .التقليدية القرية ونشاطات المزرعة في والديه ومساعدة القرآن مجموعة تدرس مع

 االبتدائية.مد في مدرسته : تم تسجيل أح1985

 وكران الثانوية، دراسته أحمد أكمل وهناك اإلقليمية لعسير، العاصمة أبها، في حديث بيت إلى واسرته أحمد انتقل: 1994

  .طفولته خالل قناعاته التقليدية عن تساؤالت يثير وبدأ للعالم، رؤيته على كبير تأثير ذا المدينة القرية إلى من االنتقال هذا

 والجراحة.بكلية أبها للطب لدراسة الطب الباطني  سعود،سجل أحمد طالباً للطب في جامعة الملك : 1998

ألحمد مرسماً في المركز وقدم الدعم لكل الفنرانين الفيصل وفر االمير خالد  للفنون،أحمد إلى قرية المفتاحة  انضم: 1999

أحمرد علرى يرد عردة  األول، درسوسراعد فري تنظريم معرضرهم  لهرم،سرم هناك بتوفير المواد والمشاغل الفنية للتصروير والر

والردكتور حسرن عبيرد إضرافة إلرى الردكتور أحمرد  رضروىأساتذة من بينهم فنانون سعوديون رواد مثل الدكتور عبرد الحلريم 

 مصر.باقر من البحرين والدكتور راشد دياب من السودان والدكتور مصطفى عبد المعطي من 

مرن المراحرل التري عاشرها أحمرد مراطر وتعتبرر االولى والدة والنشأة حتى االنتقال إلى أبها وهي تمثل المرحلة من مرحلة ال

أحمد ماطر فري تبروك  )ولد :بقولهتلك الفترة  ماطر في( في حديثه عن أحمد 2010نقله في حياته ويذكر ستيفن ستابلتون )

يرة تقرع عنرد انحردار واد متسرع علرى طريرق تجراري برين الريمن م ونشأ في رجال ألمع وهي قرية عسريرية صرغ١٩٧٩عام 

ومكة المكرمة والبحر األحمر. وعلى خالف باقي المناطق السعودية احتفظت رجال ألمع بنمطها المعمراري التقليردي الرذي 

منطقرة  في الشرق ومدينتي الرياض وجردة المتسرعتين، تتميرز الصحاريالتوسع المعماري، وعلى عكس  أمام اكتساحصمد 

المزهررة المنتشررة علرى السرفوح  غنيرة باألشرجارعسير بخضرتها وجبالها حيث تضم أعلى قمة جبلية في السعودية، وهري 

 عسير تعني "الصعب" وهي ال تعكس جمال الطبيعة فيها بل الروحية الفريدة لسكانها. ةالوعرة. كلم

 سرهول تهامرةاتهم شبيهة للثقافة اليمنيرة. وتعررف قبائرل وسكان رجال ألمع بشكل عام هم من قبائل سهول تهامة وطريقة حي

أيضا بإسم "رجال الزهور" بسبب عاداتهم في وضرع أكاليرل الزهرور واألعشراب العطريرة الجافرة برين خصرالت شرعورهم. 

مطراعم مختلفون عن البيئة المحيطة بهم من   -الذين يعتبرون من أكثر أبناء القبائل ضراوة –شباب "رجال الزهور" اليوم 

الوجبات السريعة واألسواق المركزية الكبيرة ومحطات البترول فري السرعودية الحديثرة. لكرن كيانرات تهامرة االجتماعيرة مرا 

زال يحكمها القانون والتقاليد العشائرية وبقيت غير متأثرة نسبيا بالطفرة النفطية والتوسع المدني الذي حدث كثيرا فري بقيرة 

 أجزاء البالد.
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كيف أن أمه رسامة البيوت التقليديرة العسريرية والخطاطرة قرد عّرفتره علرى الفرن العربري واإلسرالمي. فمنرذ سرن يتذكر أحمد 

هرذه القريم التقليديرة أساسراً إليقراع حيراة أحمرد مراطر  تودينره. وأصربحأن الفن هو طريقة لحفظ ثقافته، وتراثه  علّمته مبكرة

 اليوم وساعدته على صياغة رؤيته الفلسفية للحياة.

أبها، العاصمة اإلقليميرة والمدينرة السرعودية  إلى ألمعحين انتقل من رجال  يصف كيف أن هذا االساس التقليدي واجه تحدياً 

الحديثة، لدراسة الطب. يقول أحمد معلقاً: "جعلتني الثقافة المعولَمة الجديدة أثير أسئلة حول القيم التي تشكلت نتيجة لنشرأتي 

مت كل تلك األفكار في طفولتي؛ ثم حاولت أن أدمرها. إنه مأزق تصراعد مرن ذلرك االضرطراب أنا كنت قد هض ،المحافظة

أسميه بـ "التغيير" وفرتح البراب لروالدة تجرارب جديردة  فيماوكل شيء حولي. كل ذلك أثر  -وبدأت استكشف طاعتي، وديني

 في فني".

 والمعاصرة:في المعارض التقليدية  الثانية: المشاركةالمرحلة 

علرى سرطح  )الهبروطشارك أحمرد فري سلسرلة مرن معرارض الرسرم التقليردي والمعاصرر بمرا فيهرا معررض  :2000-2002

 والتصروير،في نادي المصيف الثقافي في أبها وفاز بعدد من الجوائز بما فيها جرائزة أبهرا الثقافيرة للفنرون الجميلرة  األرض(

الرذي أقرام فري قريررة المفتاحرة للفنرون وخاللهرا رسرم عردد مررن  ويلرز،التقرى بصراحب السرمو الملكرري أميرر  2000وفري عرام 

 .7مقابل استديو أحمد رقم  9وكان استديو األمير رقم    المناظر الطبيعية المحيطة للمنطقة باأللوان المائية

وترم  ملرون،وترم اختيارهرا لمسرابقة  المفتاحرة،عرض أحمد أول رسومه التي استخدمت صورة األشعة السينية فري  :2003

التقى بالفنان ستيفن ستابلتون في أبها وبدأت بينهما صداقة وتعاونرا ابرداعياً فيمرا  والمنامة،صيدا  بيروت، جدة،عرضها في 

 .EDGE OF ARABIAبعد إلى تأسيس مشروع 

لفنرانين قدم أحمد رسومه التي تحتوي على صور لألشعة السينية في معرض طالئعي جدة ، نظمته مجموعة مرن ا :2004

أطلقت على اسمها للتو )) شتا (( وتحردى المعررض كرل المعرايير المتبعرة لممارسرة الفرن فري السرعودية ، وأثرار الكثيرر مرن 

الجدل وجذب العديد من التغطيات اإلعالمية ، أصبحت أعمال أحمد أكثر فرأكثر معنيرة بفرن الفكررة واألداء بمرا فيهرا أعمرال 

ألحمررد أمررام لوحترره  وعرررض بورتريرره  ()بعيررد أنررت عررن األرض ،  ()الوقرروف أمامرركو   (المضرر و )  ( ) الخاتمررة مثررل 

وتم نشره عالمياً   Offscreen: Four Young Artists in the Middle Eastفي كتاب  ( عواطف معدله وراثياً )

 كليبورن اديترز (. –)بوث من خالل دار 

ة طوال سنة التطبيق الطبي األخيرة، شارك في معارض عمل أحمد في غرفة الطوارئ بمستشفى عسير المركزي : 2005

االمارات العربية المتحدة ( وفي المعرض الثالث لـ )جماعة شتا ( )جدة ( وضرمن وفرد في  بينالي الشارقة للخط  جماعية )

 وهرو كتراب لصرور مرن الجرو  Aseer From the Airسعودي فني في تونس ، وفاز أحمد بجائزة المفتاحة للتصوير لـ 

ملتقطة لمنطقة عسير بتكليف من صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل ، جلب ستيفن ستابلتون لوحة ) األشعة السنينة 

 والشرق األوسط في المتحف البريطاني . اإلسالمي( إلى لندن وعرضها على فنيشيا  بورتر القّيمة على قسم الفن  2003

 في بأبها للفنون المفتاحة قرية في بأحمد لي لقاء أول )كان: لى التساؤل فيقولمرحلة بالقدرة عيصف ستيفن سابلتون هذه ال

 من كبيرة بمجموعة ومحاطا باأللوان، مبقعاً  أبيض ثوبا مرتدياً  مرسمه، داخل ركن في جالساً  م كان ٢٠٠٣) آذارمارس( 

 مرا مكران علرى تتنرافس للحصرول طبيرة ووصرفات تشرريحية إيضاح ورسوم السينية بصور باألشعة تتمثل الطبية، األدوات

 .(اإلسالمي الفن عن وكتب بخاخة ألوان علب هناك كذلك كانت األسود، الكتابة حبر زجاجات وسط

 حياتره - أن كيرف أخبرنري... ) بقوله:له ويكمل ستيفن حديثه في وصف الحالة التي يعيشها أحمد ماطر والشعور الذي يتمث

 ديني وسياسري اضطراب فترة خالل أنساني هو ما الستكشاف وحافزا إبداعية طاقة فيه أيقظت وطبيب كفنان -المزدوجة 
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رمروز  مرع السينية، باألشعة بشرية صور على رسمت معبرة طبقات ألوان رسومه، آخر شديد بحماس أراني كبير، وثقافي

 للمتغيررات )تشرريح إنهرا قرائال آنرذاك األشركال أحمرد تلرك وصرف ،الطبيرة المالحظرات مرن كبيرر عردد عليهرا وطبرع دينيرة

 .والعشرين( الواحد القرن في والدينية والثقافية االجتماعية

هرذه  تأسسرت شرتا( نظمتره مجموعرة جديرد راديكرالي معرض حداثي من كجزء جدة، مدينة في الحقا ُعرضت الرسوم وتلك

 قاسرم وعبرد الكرريم فيراض وأشررف غرارم الناصرر فريهم عبرد بمرن للفنرون المفتاحرة قريرة فري يعملون فنانين من المجموعة

 .خضر ومحمد

 آخررون فنرانون قدم ألحمد، السينية الصور رسوم جانب السعودية وإلى في قبل من عرضه تم عما مختلفة أعمالهم وكانت

 صراحب جعلرت الرسروم هرذه كرل .الوجبرات السرريعة رزم أوراق مرن مصرنوعة وقبروراً  جررار فري محفوظة لفائف العلكة

 لكرن .المعررض كاترالوج رفضروا عمرل المطبعرة عمرال وحترى برل التقاليرد مرع البصررية القطيعرة ن هذهم يغضب الغاليري

 حرول مقراالت وقت كتبرت في النظير، منقطع بحماس الفنية المعرض أعمال استقبلوا جدة في اإلبداعي والوسط الصحفيين

 العردد اسرتقبال مرن للرتمكن لمعررض خاصرة زيرارات تنظريم الغراليري وكران علرى السعودية، الصحف كبرى في المعرض

وتجاربره  أفكراره يررى ألن يرتعطش الشرباب من جديد جيل شد مخيلة من تمكنوا الفنانين أن واضحا وكان الزوار من الكبير

 .الفن عبر منعكسة

تزامره ال وكان الفنانين، من الجديدة المجموعة لهذه رمزاً  بشكل خاص السينية، األشعة استخدمت التي أحمد رسوم أصبحت

 لصرور المتضرمنة الرسروم كانرت السرعودية، فري المعاصررة الفنيرة الحركرة ببرروز مبشررا التقليديرة والمرواد األفكار بتحدي

 العريش فري وتجربته المسجد في ووقته الطبي، إلى عمله بإحاالت المملوء أحمد لعالم وفطريا أصيال تعبيرا األشعة السينية

 زلزالي(. أيديولوجينزاع وأكبر تحول  )أكبرها تشمل رفها أحمد بأنالثقافة العربية خالل مرحلة يع ضمن

 وفيها قويا تأثيراً  على خاص بشكل لوحاته إحدى )تركت فيقول:لوحات أحمد  إحدىثم يصف ستيفن شعوره الخاص أمام  

 الحقرا فنيشريا ليرهإ أشرارت العمرل وهرذا السرينية، باألشعة مأخوذة داخل صورة انسان قلب على بسيطة بطريقة الكعبة رسم

 أحمرد جرذب وبفضرله للفنرون، كراونتري أنجلرس لروس من متحرف كوماروف ليندا والدكتورة البريطاني المتحف من بورتر

 .له الغربي الجمهور اهتمام

 :طالق نحو العالمية: الوظيفية واالنالمرحلة الثالثة

 مقيمراً  طبيبراً  وعمرل للطرب، أبهرا كلية خالد،الملك  جامعة من والجراحة الطب في البكالوريوس على أحمد حصل :2006

  إلرى ضرمها وترم،٢٠٠٣ السرينية األشرعةالبريطراني لوحتره  المتحف اشترى ، وفي نفس العامالمركزي عسير مستشفى في

 أحمرد سرافر، المعاصررين األوسط الشرق لفناني، شمولية األوروبية المعارض أكثر عتبري الفن ( الذي في الكلمة) معرض

 إثرر السرعودية بلنردن وعلرى السرفارة فري الفوتوغرافيرة وصروره لوحاتره لعررض ودعري حفرل افتتاحره، لحضرور لنردن إلرى

 تزامنرت السرعودية إلرى عودتره وعنرد( انفجررت موجرة إعالميرة حرول اعمالره  الكلمة في الفرن) معرض في ماطر مشاركة

خرادم  أثنرى هنراك تواجرده وعنرد .المفتاحرة بفنراني هلقراء مرع عسرير منطقرة إلى هللا عبد الملك الشريفين الحرمين خادم زيارة

 المصرورين مرن وفرد فري أحمرد شارك كذلك السعودي، للشباب مشرفا ثقافياً  نموذجا باعتباره أحمد على الحرمين الشريفين

 .أبها في مقيمين ومصممين فنانين من عددا تضم التي» عسير ابن «جمعية وأسس وسنغافورة اليابان إلى ذهبوا

ئرين الدوليين بالعاصرمة االميركيرة للمشاركة في برنامج القيادة للزادعت وزارة الخارجية األميركية أحمد ماطر  : 2007

  واشنطن ، وأخذ البرنامج عبر الواليات المتحدة  وتضمن دورات في السياسة واإلعالم والتعلريم والفنرون وعرضرت لوحتره 

 لفن ( بدبي ودعي لتقديم مشروع ) البقررة الصرفراء ( للمررة األولرى فري( في معرض ) الكلمة في ا2003) االشعة السنية 
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على أسلوب أحمد في  ، الذي كان له أثر كبيرحسن شريف اإلماراتين والتقى هناك بأحد رواد الفن بينالي الشارقة ( الثام)

حيث ظهر في إعالن تلفزيوني اصبح أحمد وجه ) موبايلي ( أحد أكبر شركات الهاتف الجوال في السعودية ، فن الفكرة ، 

 محتفالً بحياته كفنان وطبيب يعيش في عسير .

شررارك أحمررد كقرريم للفررن وعرررض أعمرراالً جديرردة  فرري معرررض ) حافررة الجزيرررة العربيررة ( : ) فررن معاصررر مررن  : 2008

زامن العررض مرع الدراسات الشرقية والشمال أفريقيا ) سواس ( في لندن ، وتر مةخدد السعودية( في غاليري بروناي بمعه

إصدار كتاب وموقع انترنت مرافقين ، وهما أول دليلين شاملين للفن المعاصرر فري السرعودية ، وعررض أحمرد أو زخارفره 

ئل اإلعرالم البريطانيرة والعربيرة ، في ) لوح بمصرراعين ( واتخرر ) طالسرم ( وجررى نقراش واسرع حرول أعمالره فري وسرا

( للترويج لمشروع ) حافة الجزيرة العربية ( ضمن حملة جرت فري محطرات المتررو اللندنيرة 1واستخدم لوحة ) استنارات 

والردكتور جيفرري مله في جامعرة لنردن جنبراً إلرى جنرب مرع فنيشريا برورتر عوفي المدينة بشكل عام ، والقى محاضرة حول 

( للمرررة األولررى فرري بينررالي القرراهرة الحررادي عشررر ، وبعررد عودترره  اإلنسرراندرز ، وعرررض أحمررد ) تطررور كينرر  وبيتررر سرران

للسعودية استمر في العمل طبيباً وتزوج مرن زميلتره الفنانره أروى النعيمري ، وانتقرل مرن بيرت أسررته وتررك قريرة المفتاحرة 

 للفنون ، وللمرة األولى أصبح ألحمد بيت واستديو خاصان به .

دعي أحمد مرن قبرل كراثرين ديفيرد للمشراركة فري بينرالي البندقيرة الخرامس والثالثرين كجرزء مرن منبرر خراص لهيئرة  :2009

أبوظبي للثقافة والتراث للفنون البصرية، وأجرت ديفيرد مقابلرة مرع أحمرد فري معررض تراريخي بأرسرنالي ، وهرو أول تقرديم 

كذلك تعاون أحمد فري تنظريم فعاليرة جانبيرة خاصرة بمؤسسرة ) حافرة  يجزي لفناني الخليج في بينالي البندقية بشكل رسمي ،

، ثرم قرام بعررض ول مررةحيرث عررض عملره ) المغناطيسرية ( أل براالتزو بولينراك فري غرانرد كانرال، في الجزيرة العربية (

لم العربي حيرث زخارف ( في )غاليري فضاء الفن ( بدبي ، واختير واحد من أكثر المائة شخص مؤثر في العا ) ـمنفرد لـ

 احتل الموقع الثاني والستين حسب مجله ) آرابيان بزنس ( التي تصدر باالنجليزية .

ألقى أحمد في يناير محاضرة تكلم فيها عن حياته وأعماله الفنيرة فري متحرف اللروفر ببراريس ، كجرزء مرن برنرامج  :2010

السرنة يعمرل مرع منظمرة الصرحة العالميرة علرى الحردود فناني الخليج الذي نظمته كاثرين ديفيد ، وقضرى الجرزء األكبرر مرن 

الجنود الجرحرى مرن كرال الجرانبين نتيجرة للنرزاع المسرلح ،  الفاصلة بين اليمن والسعودية ذات الحضور العسكري ، معالجاً 

د وفي يونيو  قردم عملره ) تطرور االنسران ( وأعمرال أخررى ، و) هروائي ( و )دوائرر تلفزيونيرة مغلقرة ( فري معررض )حردو

رمادية (، وقدمت مؤسسة ) حافة الجزيرة العربية ( عرضاً في برلين وقام بدور القّيم عليه رامي فاروق ، وتكلم أحمد في 

، وعلرى لسرعودي فري أكاديميرة بررلين للفنرونحوار مع آرنوت هلب مؤسرس متحرف غررين بروكس ضرمن نردوة حرول الفرن ا

، وفري شرهر و الحرال فري عملره ) تطرور االنسران(لمرا هرغالف عدة صحف ظهرت صورته  وهو يضع يرده علرى رأسره مث

 ) غاليري فاينيل  فاكتوري ( بمنطقة سوهو وسط لندن . أول عرض منفرد له فيأكتوبر من نفس العام قدم 

شارك في عدة معارض ونظم لعدة مشاريع منها معرض في دبي بدولة االمارات العربية المتحدة، وفي أمستردام  :2011

 األمريكية.وفي متحف لوس أنجلس الواليات المتحدة  إيطاليا،نالي البندقية وبي بهولندا،

، وفي المتحف البريطاني دوحة في قطربال اومعارض كتار السعودية،اتسعت وتنوعت مشاركاته كما في جدة في  :2012

وفرري برراريس بفرنسررا  ،ومتحررف الفررن بطوكيررو باليابرران تررونس،وفرري المتحررف الرروطني بقرطرراج  ببلجيكررا،وبروكسررل  بلنرردن،

 لندن.وآخرها كان في 

قد غير حياته فبعد مرور سنتين علرى انجرازه  وراثياً(معدله  )عواطف (2003السينية  )االشعةقال أحمد أن هذه المشروع 

هررذه المعرررض واحررداً مررن أهررم  واعتبررر WORD INTO ARTاقتنرراه المتحررف البريطرراني وتررم عرضرره فرري معرررض 
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هذا إلى دعم شخصي من الملك عبد هللا بن عبد العزيز خرادم  األخيرة وأدىشرق االوسط في السنوات التغطيات للفن في ال

 العربي.إضافة إلى انتشار واسع في أوروبا والعالم  الشريفين،الحرمين 

 األوسراط واشرغل الرذين الشرباب الخليجيرين الفنرانين من أكثر واحداً  وبسرعة ما، لحد مغمورا كان الذي أحمد، أصبح وهكذا

 أحمرد اسرتمر السرينية، باألشرعة صرورا التري تتضرمن ألعمالره المتوقرع وغيرر الكبيرر النقراد اسرتقبال بعرد ،اإلعالمية والفنيرة

 ويمكرن عنره،الرذي صردر ، الكتراب فصول مرن أربعة في قدمت مشاريع لتطوير وسعودي ومسلم تجاربه كطبيب باستخدام

 الكاترب جعلرت شرجاع، وفنران طبيرب يحملهرا إبداعيرة شرجاعة مرع شرديداً ًً  ريرافضروال فك مشروع كل في يتلمس أن للمرء

 (.المبدعفيزيقي  الميتا )الطبيبيسميه  سميث - ماكنتوش تيم جوائز، على الحائز

 المخطوطرات بنصروص تحريط التي الزخرفة خالل استخدام من السينية االشعة صور على بالتجريب أخرى مرة أحمد قام

 البشررية السرينية األشرعة صرور وفيهرا حلرت الورق، على متعددة فنية خامات ذات أعمال إنجاز من ، وتمكنللقرآن القديمة

 .القرآن صفحات في عادة موجودة تكون التي العربية الهندسية والزخرفية التصاميم محل

 العربي، والخط المذهب رقالو من إطارات ضمن واإلحاالت الطبية، الدينية الرموز من بطبقات محاطاً  اإلنسان نجد وهنا

 مخطوطرات فري المستخدم الورق لمعالجة عادة تستخدم مواد وهذه الشّبة، ومسحوق والرمان بالشاي تقهيرها والصفحة تم

 تظهرر حرين في اليمن، من األحمر القادمة والعقيق والعنبر الفيروز مثل كريمة أحجاراً  الزخرفات وتتضمن إحدى .القرآن

 شبكات داخل وهي بوجودها ،والحروف األرقام بآالف محاطة (2و ١ التعويذة استنارات) لوحتي في السينية األشعة صور

 .واإلسالمية العربية الثقافة في لصنع الطالسم القوية التقاليد إلى تشير ومربعات

 أحمرد قرال ،ةالجينير والخررائط البشرري النرووي بنراء الحمرض إلرى تحيرل بإشارات المطعمة الزخارف من عدد هناك كذلك

 وأنسراق بنرى عرن اإلسرالمية الهندسرة في الموجود الرياضي التناغم وخصوصا اإلسالمي الفن )يكشف : لهذه العملشارحاً 

 .الحديث( فقط للعلم مرئية أصبحت طبيعية

 من التدريجي تحوله بعد لالنتحار مسدساً  ترسم السينية األشعة صور وسلسلة شجاع، فني بيان اإلنسان( تطور)وفي عمله 

  .قوية فعل ردود إلثارة مصمم والعمل مضخة بترول، خرطوم

يمثلره  ومرا الرنفط، علرى العتمراد البشررية صرريح نقرد بأنرهاإلنسران(  )تطورفإن معظم األفراد يفسرون عمل  األغلب وعلى

 الفنرانين مخراوف عن عبير شخصيت هو كذلك .احتياطاته مواقع من بالقرب يعيشون الذين ألولئك األسود( بالنسبة )الذهب

 .أعماقهم أعمق في الساكنة

 سرنوات عشرر فخرالل والمخيفرة الغريبرة النفطيرة الحضرارة أبن ريرف، وفري الوقرت نفسره أنرا أبرن هرذه )أنا: معلقاً  أحمد قال

  يوم( كل به أشعر حاد تغيير هناك لي وبالنسبةتماماً  حياتنا تغيرت

أن أخرذ هرذه الصرورة خرالل عملري اليرومي فري  )أردت السرعودية المستشرفيات داخرل العمرل ابتكرر أنره كيرف أحمرد شررح 

 مسردس اسرتعملت ،الرداخل فري مرا كشرف علرى القرادرة الوحيردة القروة لري بالنسبة ألنها السينية االشعة استخدمتالمستشفى، 

 مرع االنتحرار عرن نرتكلم انراأحي ألننرا ربمرا .االنتحرار. بموضروع فكررت لرمَ  أعررف اللنفسري  أشرعة صرورة وأخرذت صديق

 .(أنفسنا

 إلرى سيؤدي للطبيعة استغاللنا أن كيف عن أنفسنا في وأفكارا مشاعر أساسها على الفني العمل بني التي النظر وجهةتثير 

رة الغابرة :"كترب حرين نوبرل، جرائزة علرى الحرائز والشاعر المؤلف فولكنر وليم قاله مما اصداء تحمل وهي – فنائنا  المردمر

 . "انتقامها سيحققون دمروها الذين الرجال - باالنتقام مطالبةتصرخ  لن نعرفها كنا تيال
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 فري كثيررا أثررت قرد عسرير فري النائيرة المنراطق إلرى متجول يسافر وكطبيب المستشفيات، في أحمد تجارب إن القول يمكن

 ولهرذا حقيقيرة، حياتيرة أوضراع فري لعراديينا مرع النراس باحتكاكره المباشرة الصلة ذات االفكار يستكشف فهو أسلوبه الفني،

 .شمولي بعد ذات إنسانية عن تجربة المبطن سرده يتكلم بينما واحد، آن في وبارعة أصيلة كانت أعماله السبب

 ،المدينة في والحياة القرية في الحياة بين ما الكبيرة )الفجوةإنها  قائال الفنية أعماله تحرك التي الثالثة المحاور أحمد يصف

 والتواصرل النراس مرع التفاعرل علرى القردرة هرذه إنهرا االسرتهالك(روح  سريادة ومرحلة ،األولية االنسانية العالقات وانطفاء

 .أجمع العالم في بل فحسب الخليج دول في ال الفنانين الحترام أحمد كسب وراء كانت بحدود التقيد دون من معهم

 السينية األشعة أبرز أعمال الفنان أحمد ماطر المستخدم فيها

 
 سم 105سم، العرض  135االرتفاع  –مواد مختلفة واشعة سينية  / 2003(: اشعة سينية 2003معدله وراثياذ ) ر( خواط1صورة رقم)

 

اللوحة هي عبارة عن أشعة لشخص عليها كتابات باللغرة العربيرة واالنجليزيرة ورسرومات للكعبرة والمسرجد الحررام، ويقرول 

خدمت في هذا العمل تجربتي الذاتية وأدمجت فيها الموروث الديني المتمثل في الكعبة، وهي تحتوي على عنها أحمد: ) است

ويالحظ فري اللوحرة الكتابرات الطبيرة وبعرض المرذكرات الشخصرية الملصرقة  تعبير بسيط ذاتي مستوحى من المشهد اليومي

 واسرتخدم فيره الكروالج برأوراق مرن مذكراتره اليوميرة،عليها بطريقة الكوالج، وكران أحمرد قرد أقرام معرضرا كامرل باألشرعة، 

 المستخدمة قد تكون ألشخاص غير معروفين أو ألشخاص يعرفهم معرفة شخصية .  ويضيف أحمد أن االشعه
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ق رقائق ذهبية، شاي، رمان، حبر ديبونت صيني، صحائف اشعة سينية باالوفسيت، طباعة على الور: (2008) 2و 1-اضاءة ( 2)رقم صورة 

 سم 2سم، السمك  102×سم 152

 
 المتضرمنة الرسروم ( قالرت فينيشريا برورتر )كانرت2010ها عن أعمال أحمد ماطر في المتحف البريطراني بلنردن )ثفي حدي

فري  وتجربتره المسرجد فري ووقته الطبي، عمله بإحاالت إلى المملوء أحمد لعالم وفطريا السينية تعبيراً أصيال األشعة لصور

وهري  الطبقرات،أعمرال فنيرة قويرة ومتعرددة  )هرذه. كما أضافت فري انطباعهرا عرن االعمرال (.االسالمية قافةالث ضمن العيش

بالقدر الذي تمرس جوانرب مرن تقاليرد الفرن االسرالمي فأنهرا ترذهب إلرى أبعرد مرن ذلرك مرن حيرث األصرالة والجردة الجرديرتان 

 .( باالهتمام.

 
 ت، طباعة على الورقسوفيسينية باأل أشعةحبر ديبونت صيني، صحائف  شاي، رمان،: (2008) السينية باألشعةطلسم ( 3صورة رقم )

 سم 75×سم105
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  .على الورق باالوفسيت، طباعةاشعة سينية ، حبر ديبونت صيني، صحائف شاي، رمانرقائق ذهبية، : 1اضاءة ( طلسم4)رقم صورة 

 سم105× سم155

 

 
بية، شاي، رمان، حبر ديبونت صيني، صحائف اشعة سينية باالوفسيت، طباعة على رقائق ذه(: 2008) 2طلسم اضاءة ( 5صورة رقم)

 سم 70× سم 100  الورق
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رقائق ذهبية، شاي، رمان، حبر ديبونت صيني، صحائف اشعة سينية باالوفسيت، طباعة على : (2008) 1مشق اشعة سينية ( 6)رقم صورة 

 سم 70× سم 100  .الورق
 

 
 صروراً  مراطر دمجية فقالرت:)ف من متحف كاونتري للفنون كاليفورنيا عن أعمال أحمد باألشعة السينحدثت ليندا كوماروت

 تقديمره العهرد العثمراني مثرل إلى تنتمي مطلسمة قمصان من مأخوذة عربية تصاميم لخطوط مع أكس بأشعة مأخوذة بشرية

  (2 السينية االشعة تعويذة (للعمل

 والحرروف، باألرقرام مملروءة ومربعرات سرحرية قرآنيرة وصرياغات وآيات بأدعية منقوشةال القمصان هذه من الهدف وكان

 محتفظرة الصرياغات هرذه بقيرت عظمري فروق هيكرل التشركيالت نفس الفنان وضع وحين والمرض، األعداء واقي من لباس

 آخرر عمرل وفري، أكرس ةأشرع ملتقطرة بواسرطة هشرة بشررية صرورة لحمايرة تسرعى اتن لكنها لحفظ مرتديها الهادفة بقوتها

وفيره  .متبرادل تفاعرل حالرة فري حولهرا المنقوشرة والنصروص أكرس البشررية أشرعة صرورة تصربح المعالجرة نفرس إلرى ينتمي

 وتحرت .الوجره أعلرى إلرى أسرفل مرن الضرحى مطلع سورة وهو االتجاهات متعدد بخط العظمي الهيكل رأس الفنان عوض

 كثافرة برين مرا جرارف تعرارض كلمرة )هرو( تسركن أكرس اشعة هناك .ةالصفح خلف من بفضل المبصومة المجوف الصدر

 القلرب تحرت هللا تقرع إلرى ( تشرير)هو واحدة بكلمة المنقوش العظمي للهيكل الهش العاري والجسم بالكلمات المملوء الرأس

 مرن القادمرة جيرالمتروكرا لأل مراطر أحمرد فرن علرى إطالقهرا يجرب تسمية أي تحديد كان حقا،وإذا الجاذبية شديد تشكيل إنه

 هذه الشمولية شخصية، ولعلها رؤية زاوية من لكن عالمي بصوت على التكلم خاصة قدرة تظهر أعماله فإن الفن مؤرخي

 في وغامضة جذابة رموز من أكثر لي بالنسبة شيئا تعني تكن كلمات لم أمام أقف وأنا اإلسالمي، الفن إلى جذبني ما وراء

 .)سعودياً  عربياً  مسلماً  كونه هو إثارة أكثر الطابع العالمي ذات ماطر أعمال يجعل ما لحاليةا رؤيتي زاوية ومن آن واحد،

 
رقائق ذهبية، شاي، رمان، بر ديبونت صيني، صحائف اشعة سينية باالوفسيت، طباعة على : (2010 1 إضاءة -سورة ( 7)رقم صورة 

 سم 105×سم 155الورق 
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رقائق ذهبية، شاي، رمان، حبر ديبونت صيني، صحائف اشعة سينية باالوفسيت، طباعة على : (2009) 3اضاءة  -وقف ( 8)رقم صورة 

 سم 105×سم 155 الورق

 
رقائق ذهبية، شاي، رمان، حبر ديبونت صيني، صحائف اشعة سينية باالوفسيت، طباعة على : (2009) 2اضاءة  -قلبية ( 9)رقم صورة 

 سم 105×سم 155 الورق
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عشر لونا على  بأحدسكرين  خمس قط  مطبوعة بالسلك - سم 59.4×سم 79.2صندوق ضوئي  (:2010) تطور االنسان( 10)رقم صورة 

 أي بي 10+  100حجم النسخة  سم، مرقمة وموقعة من قبل الفنان 60×سم  80ست تاب  غرام، ورق سمر 400ورق زنة 

يؤمن السعوديون بشكل عام بنظرية التطور ومثلما هو  )ال ساناإلنيقول أحمد العمران في انطباعه عن العمل الفني تطور 

الحال مع المجتمعات المتدينة األخرى ذات الطابع المحافظ فأن السعوديين رفضوا بشدة نظرية داروين من منطلق أن 

ختصاص وهو ماطر طبيب اال معينة. أحمدتيجة لعملية تطور طبيعية البشر كائنات كاملة أبدعها هللا على أفضل حال ال ن

 موته.أحياناً إلى  يؤول، ال يعني بالضرورة البقاء لألفضل فالتطور قد بالتطور لكن التطور بالنسبة إليهيؤمن 

ثم جاء النفط الذي تم اكتشافه  نادرة،م وكانت بلد فقيرا مع مصادر طبيعية 1932تأسست المملكة العربية السعودية عام 

ومعه ُضخت ثروات ماليه  طاقته،شر سنوات أخرى أصبح إنتاج النفط بأعلى م في الصحاري وبعد مرور ع1938عام 

 النفط أصل أن المفارقة، مناً مميزاً داخل المجتمع الدولي. هائلة في عروق السعودية مما أعطاها دفعا قوياً كي تحتل موقع

 البقاء من تتمكن كائنات لم قاياب من لذلك يعتبر وهو قديمة، عضوية مواد من فالنفط مشتقالتطور  بنظرية عالقة له

 لألشعة ماطر أحمد استخدام في حقاً  يعجبني ما .آنذاك األرض شهدها كوكب التي الجيولوجية التحوالت أمام بيولوجيا

 جوهري هو عما منقباً  الجلد تمضي تحت فأنت محض، عظمية تركيبات مجرد إلى شيء كل تحول كيف أنها هو السينية

 تفاعالً  خلقت العناصر هذه كل .في العمل نهاية أو بداية أي غياب مع والتجانس والحركة السلسلة نرى فهنا .الواجهة وراء

 لكن االنتحار .نفسك قتل تقرر عندما إال يتأتى ال الموت كيفية اختيار لعل .اكتشافها عدم على العين يصعب بالحيوية مفعماً 

يبقى  فإنه دينياً  ممقوت أنه من الرغم على إذ ،أنفسهم قتل لمين منالمس بعض يمنع لن بالتأكيد، وهذا اإلسالم، في محرم

 .شخصية مسألة

 وتفسيرها:النتائج 

 : أسئلة البحث تمثل االجابة علىائق والكتب توصل لعدة نتائج على الوث وإطالعمن خالل ما قام به الباحث من زيارات 

 ماطر.كيف نشئ الفنان السعودي أحمد  األول:السؤال 

لمرع يعمرل أبروه عسركرياً ومراحرل معيشرته االولرى فري رجرال أ بتبروك حيرثكانرت  ماطر فوالدترهنشأة الفنان أحمد  تنوعت 

ة العاصرمة االقليميرة لمنطقرة ومرحلرة معيشرته الثانيرة فري مدينرة أبهرا المدينر أجرداده،ة فري تهامرة عسرير مروطن القرية الجبلي

 ممارسة نشاطه الفني في قرية المفتاحة.، حيث الدراسة للمرحلة الثانوية والجامعية وعسير

 الفنية.ما هي الظروف المحيطة به وما هي نقطة التحول في حياته  الثاني:السؤال 

وانطبراع فري رية كران لهرا أثرر مر الفنان أحمد ماطر بعدة مراحل أثرت في حياته الفنية ، فوالدته في تبوك في منطقة عسك

فمنرذ سرن  واإلسرالميوالخطاطرة قرد عّرفتره علرى الفرن العربري  العسريرية تقليديرةال البيروت كما أن والدتره رسرامةداخلره،

وأصربحت هرذه القريم التقليديرة أساسراً إليقراع حيراة أحمرد مراطر  ودينرةعلّمته أن الفن هو طريقة لحفظ ثقافته، وتراثه   مبكرة

، ريته في رجرال ألمرع أثرر أنطبرع علرى نفسره اليوم وساعدته على صياغة رؤيته الفلسفية للحياة ، كما أن للطبيعة الخالبة لق

من رجال المع إلى أبهرا العاصرمة اإلقليميرة  انتقالهلممارسة حياته ، أال أن  في القريته قد أعطاه أساس تقليديوكانت عيشه 
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المعولَمرة ياتره قرال عنره  أحمرد معلقراً: "جعلتنري الثقافرة ، قرد أحردثت تغيرراً فري حوالمدينة السرعودية الحديثرة، لدراسرة الطرب

الجديدة أثير أسئلة حول القيم التي تشكلت نتيجة لنشأتي المحافظرة، أنرا كنرت قرد هضرمت كرل تلرك األفكرار فري طفرولتي؛ ثرم 

حرولي. كرل ذلرك  وكرل شريء -إنه مأزق تصاعد من ذلك االضطراب وبدأت استكشرف طراعتي، ودينري ،حاولت أن أدمرها

التحق أحمد بقرية المفتاحة وهذه  1999وفي عام  الدة تجارب جديدة في فني"."التغيير" وفتح الباب لو أثر في ما أسميه بـ

، وقرد شرارك أحمرد فري لرى يرد العديرد مرن الفنرانين الكبرارع بالتلمرذةالفترة اتاحت له العمل بجد في مرسمه ، كما سمحت لره 

فري نرادي المصريف الثقرافي  سلسلة من معارض الرسم التقليدي والمعاصر بما فيها معرض ) الهبوط على سطح األرض (

التقرى بصراحب  م2000في أبها وفاز بعدد من الجوائز بما فيها جائزة أبهرا الثقافيرة للفنرون الجميلرة والتصروير ، وفري عرام 

ة للمنطقرة السمو الملكي أمير ويلز ، الذي أقام في قرية المفتاحرة للفنرون وخاللهرا رسرم عردد مرن المنراظر الطبيعيرة المحيطر

م 2003( ، وكانت نقطة التحول في حياتره  عرام 7( مقابل استديو أحمد رقم )9، وكان استديو األمير رقم )مائيةباأللوان ال

عندما عرض أحمد أول رسومه التي استخدمت صرورة األشرعة السرينية فري المفتاحرة ، وترم اختيارهرا لمسرابقة ملرون ، وترم 

ستيفن سرتابلتون فري أبهرا وبردأت بينهمرا صرداقة وتعاونرا ابرداعياً  عرضها في جدة ، بيروت ، صيدا والمنامة ، التقى بالفنان

. هرذه مجمرل الظرروف التري مررت فري حياتره الفنيرة والتري أثررت EDGE OF ARABIAفيما بعد إلى تأسيس مشرروع 

 بشكل مباشر وغير مباشر في خروجه بفلسفة خاصة ورؤية كانت كفيلة ببزوغ نجم هذا الفنان.

 مهنة الطب على أعمال الفنان أحمد ماطر في الفن المعاصر. ما أثرالسؤال الثالث: 

عندما نسرتعرض فتررة حيراة الفنران أحمرد مراطر والمراحرل المختلفرة التري مرر بهرا وبراالطالع علرى انتاجره الفنري والمرحلرة 

أعمرال أحمرد  على الطب مهنةر يواستخدم صور األشعة السينية تؤكد مدى تأث م2003التاريخية بعمله الذي انتجه في عام 

 : ها ونؤكد هذه التأثر في عدة نقاطبعد وبعد مزاولته لعمله في سنة االمتياز وما أن التحق بالجامعة لدراستها ماطر بعد

وكرذا مرا صررح  الطبيرةنستشهد باللقاء األول لـ ستيفن سابلتون مع أحمد حيث قال ركز على رؤيته ألحمد واألدوات  أوال: 

 ٢٠٠٣) آذارمرارس(  في بأبها للفنون المفتاحة قرية في بأحمد لي لقاء أول كان) اللقاء:عن هذا  به أحمد لستيفن ويقول هو

 تتمثل الطبية، األدوات من كبيرة بمجموعة ومحاطا مبقعاً باأللوان، أبيض ثوبا مرتدياً  مرسمه، داخل ركن في جالساً  م كان

 حبرر زجاجرات وسرط مرا مكران علرى نرافس للحصرولتت طبيرة ووصرفات تشرريحية إيضراح ورسروم السرينية بصور باألشعة

 كفنان -المزدوجة  حياته- أن كيف أخبرني .اإلسالمي الفن عن وكتب بخاخة ألوان علب هناك كذلك كانت األسود، الكتابة

 أراني كبير، وثقافي ديني وسياسي اضطراب فترة خالل أنساني هو ما الستكشاف اوحافزً  إبداعية طاقة فيه أيقظت وطبيب

 عليهرا وطبرع رمروز دينيرة مرع السينية، باألشعة بشرية صور على رسمت معبرة طبقات ألوان رسومه، آخر شديد حماسب

 والثقافيرة االجتماعيرة للمتغيررات تشرريح) إنهرا قرائالً  آنرذاك األشركال أحمرد تلرك وصرف الطبيرة، المالحظرات مرن كبيرر عدد

 والعشرين(. الواحد القرن في والدينية

 لمجموعرة شرتا لهرذه رمزاً  بشكل خاص ،سينيةال األشعة استخدمت التي أحمد رسوم أصبحت  م2003بعد عام من  ثانياذ :

 السرعودية، فري الفنيرة المعاصررة الحركرة ببرروز مبشررا التقليدية والمواد األفكار التزامه بتحدي وكان الفنانين، من الجديدة

الطبري، أنطلرق  إلرى عملره بإحاالت المملوء أحمد لعالم وفطريا يالأص تعبيرا األشعة السينية لصور المتضمنة الرسوم كانت

أحمد بعد ذلك  في مجموعة من األعمال باستخدام االشعة السينية كنت حرديث العرالم وسربب فري شرهرته بشركل واسرع ومرن 

أنرتج )   2009(  وفري عرام ( )مشرق أشرعة سرينية2، 1 ( )طلسم إضاءة2، 1إضاءة ) انتج  2008ففي عام  هذه االعمال

وقف عثمراني( –انتج ) إضاءة  2010(  وفي عام 3إضاءة  ـــ إضاءة ( ) وقف ـــ  إضاءة( ) قلبية -( ) محراب9إضاءة 
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. كل هذه االعمال تدل على مدى تأثر أحمرد مراطر بمهنرة الطرب (إضاءة( )تطور االنسان –( )سورة 2إضاءة  –)محراب 

 معظم أعماله.فقد شغلت 

حرظ أن المعرارض التقليديرة أال أننرا نل أن أحمد ماطر فنران مرارس الفرن التشركيلي وشرارك فري العديرد مرنبالرغم من  :ثالثاذ  

السينية كانت هي االنطالقة الحقيقية لبرروزه خاصرة بعرد اقتنراء المتحرف البريطراني  باألشعة وراثياً(معدله  )عواطف لوحته

( قرابلهم وتحردثوا عرن أعمالره ومنهم:)األميرر خالرد الفيصرل ممن وقد شهد بتأثر أعمال أحمد بمهنة الطب الكثير العمل،لهذا 

برالغيم، أكتشرف أن الفرن مهنره  المأهولرةجمرال الجبرال اعه الطبيب من فحص أسرار المكان وتشخيص مكنته سمحيث قال "

مرن خرالل لوحتره  ليسبق زمنه وعمرره حرين وجرد نفسره عالميراً ..ه الزوايا الغافية.فأيقظ بريشته وكاميرت الطب.انسانية كما 

بلره ألول مررة فري عنردما قا) سرتيفن سرابلتون ( وكرذا شرهد برذلك  )عواطف معدله وراثياً ( التري اقتناهرا المتحرف البريطراني

لينرد عندما عرض انطباعه عن عملره تطرور االنسران ، تحردثت عنره ) ) أحمد العمران (  كما الحظ ذلك ،مرسمه بالمفتاحة

 أحمرد لعرالم وفطريرا السينية تعبيراً أصيال األشعة لصور المتضمنة الرسوم كانتث قالت ...) فينيشيا بورتر( حيومارك ( 

( تجمرع همين  يهينر)و،االسالمية ( الثقافة ضمن في العيش وتجربته المسجد في ووقته الطبي، عمله بإحاالت إلى المملوء

الرورق والقمراش الرذي تبررز أهميتره بفضرل  أعمال أحمد ماطر ما بين عرروض األداء والتجهيرزات كمرا تشرمل العمرل علرى

خبرترره كسررعودي وطبيررب. ومررن أهررم أعمالرره المعروفررة، تلررك الترري أجراهررا علررى صررور األشررعة السررينية المطروحررة مررن 

المستشفى، لعلها كانت خارج مركز المرض أو موجهة إلى قسم خاطئ. وغالباً ما يرسم على هذه الصور أو يضريف إليهرا 

( أو أبياتاً شعرية أو أقرواالً دينيرة. وينردرج هرذا العمرل ضرمن مسرعى 1التشريح( لغراي )) Anatomy نصوصاً من كتاب

وبهررذا، يعررادل بررين التحليررل التجريبرري العلمرري والتأمررل  ة بررين مفرراهيم مغررايرة للجسررد البشررري.إلررى استكشرراف العالقررة القائمرر

شررتركة الترري تبرردو جليررة فرري إشررراقات نية المالروحرري. ومررن خررالل موضرروع األشررعة السررينية، يلّمررح إلررى الصررفات اإلنسررا

(Illuminations)ساهماته في "حافة الجزيررة العربيرة، أبرز م "(Edge of Arabia).  ونسيتنتج مين جميي  ميا سيبق

 مدى أثر مهنة الطب على أعمال أحمد ماطر في الفن المعاصر. 

  التوصيات:

  يلي:خرج الباحث بعدد من التوصيات يوردها فيما 

كبراحثين العمرل علرى إعرداد لة وتجربة فريدة من نوعها وعلى السعودي المعاصر تجربة رائدة وتحمل معاني جميالفن   -

الفن الرذي يحمرل  ابحوث من هذه النوع مع فنانين سعوديين مما ينتسبون للفن المعاصر ونشر هذه االبحاث تعريفاً بهم وبهذ

 كثيرة.مفاهيم ومضامين 

يقتصرر ذلرك علرى الجانرب  لقراءات للتعريرف بهرذه التجرارب والهرذه التجرارب وعمرل ال كتابة مقاالت بشكل موسرع عرن  -

 .األكاديمي

بما أن الفنانين المنتسبين للفن المعاصر بالسعودية أغلبهم يشغلون وظائف في القطاع الحكومي أو الخاص ممرا يردعونا   -

 .مالهم الفنيةعللوقوف على أثر هذه المهن التي يمتهنونها ويمارسونها يومياً على أ
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