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معلومات دار النشر

اىل روح والدّي.

غّسان
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فاروق يوسف )املؤلف( 

ا�سدر الكتب ال�سعريه التاليه ...انا�سيد ال�سكون  . املالك يتبعه ح�سد من المراء . لنعد يا 

الهادئني.. هواء  الطفال  املالئكه.. حكايات  ..ارث  النائمه  املريه  النوم غنج  ح�ساين اىل 

الو�سايه ..وله يف النقد الفني : اقنعت الر�سم ،متائم العزله،�سريه الال مرئي يف الر�سم.
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يعي�س يف ال�سويد منذ �سنوات كاتبا متفرغا.

 خالدة قطاش  )املرتجمة( 

اللغة  تدري�س  اأ�ساليب  يف  وماج�ستري  الجنليزي،  الأدب  يف  البكالوريو�س  �سهادة  حتمل 

الجنليزية. تعمل يف حقل التعليم والرتجمة

التصوير

جالل  • �سيفر 
منري • حممد 
 • فهد غ�ّسان 

غسان غائب

صف وتصميم: محمد نمير
www . g r a f i k h a l i d i . c o m
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غواية مضادة

خالل  من  والن�ساء  والتجهيز  الرتكيب  فن  اجتاه  يف  الأخري  لتحوله  غائب  غ�سان  مهد  انتهى.  حيث  من  اأبداأ 

م�سافة معتمة اأقامها بينه وبني �سطح اللوحة. م�سافة خلقها الر�سام عن طريق جلوئه اىل ا�ستعمال ما ُي�سمى 

باملواد املختلفة. وهي مواد غالبا ما تاأتي من خارج عامل الر�سم. عن طريق تلك املواد تخلى غائب عن ال�سطح. 

وهو الذي كان يف ما م�سى قد ُعرف ب�سطوحه الناعمة، التي تهدف من خالل جتاورها اإىل خلق بعد ت�سويري 

اإىل  الر�سام ب�سبب نزعة �سيزانية متاأ�سلة قادته  جتريدي م�ستلهم من املناظر الطبيعية. وهي عادة اكت�سبها 

�سار  الكالم  هذا  كل  فان  لغ�سان  بالن�سبة  العامل.  عن  بديال  الر�سم  يف  يرى  الذي  الر�سام  بعادات  التم�سك 

قرر  فقد  الأ�سلوبي  ما�سيه  يجرت  ل  ولأنه  املا�سي.  من  جزء 

اأن ي�سع حدا لأناقة ر�سومه. �سارت الطريق  يف حلظة مترد 

اإىل اللوحة اأكرث عتمة مما كانت عليه من قبل. فالر�سام ميد 

اخل�سب  من  ي�سنع  ياب�سة.  ثمرة  ليلتقظ  الأحرا�س  اإىل  يده 

الفحم  كي�س  يفتح  ال�سطح.  على  ويغرزها  ليلونها  مكعبات 

ال�سجائر  بائعة  ي�سرتي من  اأ�سكال،  ليت�سنع  وينرث حمتوياته 

اجلال�سة على الأر�س و�سط العا�سمة الردنية غطاء راأ�سها الأ�سود الرث ليغلف به جزء من اللوحة. ميد �سلكا 

من الأعلى اإىل الأ�سفل، من اليمني اإىل الي�سار لتخترب اجلهات �سوؤال حريتها، وهو �سوؤال حريته نف�سه. موقف 

م�ساد للر�سم اتخذه الفنان ليكون يف مناأى عن لذائذه وم�سراته واغواءاته وهو يف احلقيقة موقف مناه�س لنوع 

من احل�س الرعوي ا�ستوىل على الر�سم، و�سار ميلي عليه اأ�سكال خرافه اجلاهزة. ناأى غ�سان بعيدا عن الر�سم 

يف ذروة تفوقه ر�ساما معتويا. لديه يد تبالغ يف درجة ح�سا�سيتها. فكان عليه اأن يقوي تلك احل�سا�سية عن طريق 

املجازفة بفقدانها، يف الطريق اإليها. 

يخيل ايل ان الرسام قد وصل  اىل قناعة  مفادها  
ان الرسم  فقد قدرته على توليد لغة متمردة 
على الواقع-و اذا ما اعرتفنا حقيقة ان الرسم 

العربي صار يلهث وراء مقاييس السوق

Positive Negative, Mixed Media on board. 100 X 100 Cm. 2007

�إيجـــــابي �سلبــــي، مــــواد خمتلفــــــــــــة على خ�ســــــب.  X 100 100 �ســـــــم، 2007
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عادات الغريب

والثانية  الطبيعة  بعد  ما  يقع  متخيل  ف�ساء  من  م�ساهدها  تلتقط  الأوىل  بني ح�سا�سيتني:  تاما  النف�سال  كان 

يقرتح عليها الواقع م�ساهد موؤملة م�ستلة من يوميات حياة م�سرتكة. ذلك النف�سال هو م�سدر كل الأ�سئلة التي 

�سارت تلح على الر�سام وهو يواجه ا�سكالية وجوده: كائنا منفيا، وقع وطنه يف الأ�سر. مقيدا بعادات �سارت ل 

ت�ستجيب لنفعاله �سار يت�ساءل: ما نفع الر�سم؟ اجلمال مل يعد �سالة. �سيء منا جوهري يفنى. �سيء من فتوتنا، 

من اأناقتنا الروحية، من رغبتنا يف العي�س، من نزقنا. يف هذه احلالة يكون الر�سم املفرط يف امتزاجه بتجليات 

جماله اخلال�س نوعا من اخليانة، ا�ستهالكا خلديعة مبيتة. يخيل اإيل اأن الر�سام قد و�سل اإىل قناعة مفادها 

اأن الر�سم فقد قدرته على توليد لغة متمردة على الواقع. واإذا 

ما اعرتفنا حقيقة اأن الر�سم العربي �سار يلهث وراء مقايي�س 

ال�سوق فان غائب ميتلك كل احلق يف عزوفه عن امل�سي اأعمى 

و�سط م�سرية غا�سة باملنتفعني. كانت اليقاعات النادرة ت�سكن 

ر�سومه يوم قرر اأن ي�سق ذلك الن�سجام املهادن ب�سرخة ولدته امل�سادة. فتح عينيه على اجلرح. فتح عيوننا. 

اأ�سئلته  اأفكار تلخ�س  باأفكاره. وهي  اأن يجازف يف مواجهتنا  اأن يقطع �سلته مبا�سيه الب�سري قبل  جازف يف 

الغام�سة عن م�سري الفن وم�سري الب�سرية يف الوقت نف�سه. اخلواء ذاته يف احلالني. ما تدفع الب�سرية ثمنه وهي 

تخ�سر يف كل حلظة عي�س ينعك�س �سلبا على الفن. لقد اكت�سف غ�سان اأن كل ت�سلية ممكنة يف الر�سم هي جت�سيد 

لنداء ميت. يف حلظة الوعي النقدي تلك نق�س غ�سان كل وعود ر�سومه ال�سابقة. غادر مر�سمه لينغم�س يف �سوؤال 

م�سريه: كيف ميكنني اأن اأكون ر�ساما بعد اليوم؟ حرر يديه من غربتهما ف�سار العامل اأكرث �سعة.

االسالك الشائكه تقيد تلك اخملطوطات 
 احملرتقه. أسرية حتى بعد احرتاقها 

منفيه عن الرغبه يف ان تكون موضع شفقه

Positive Negative, Mixed Media on board. 120 X 120 Cm. 2007

�إيجـــــابي �سلبــــي، مــــواد خمتلفــــــــــــة على خ�ســــــب.  X 120 120 �ســـــــم، 2007
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سلم اىل االلهة

يف دفاتره )وهي لي�ست دفاتر يف حقيقتها( ا�ستنجد غ�سان بقوى اأخرى من خارج الر�سم لتقاومه، تبعد �سبحه 

املراوغ، توؤجله على الأقل. عر�س علي ذات مرة كتلة �سنعها من الورق ال�سميك. ركام من ال�سفحات امللت�سقة 

بع�سها بالبع�س الأخر. ما يظهر منها اقل مما تخفيه. هناك �سناديق وم�سائد اينما نظرنا ، ولكن ما لفت 

اأنتباهي هو تلك ال�سالمل التي تنتهي اإىل الفراغ. �سالمل حتيلنا مبا�سرة اإىل الزقورة ال�سومرية. بعد كل اللعاب 

ال�سحرية، هنالك مهمة امل�سي اإىل اللهة. �سيكون من ال�سعب علينا اأن نن�سحب خل�سة. احلكاية مل تكتمل بعد 

وهي ذات طابع ديني عميق. يف كل خطوة متعرثة هناك حظ 

عاثر. على ال�سالمل تلك رايت اأعمارا كثيفة يكتنفها الأ�سى، 

م�سنية.  الرمزية  الحالة  كانت  كالأ�سنان.  تت�ساقط  �سنوات 

�ستكون  اله.  هناك  يكون  اأن  غري  من  زقورة  نتخيل  اأن  علينا 

كل الدعية غري جمدية اإذًا. دفاتره الأخرى هي عبارة عن خمطوطات حمرتقة ومكبلة. وهي ا�ستعارة وا�سحة 

ونهبت  املكتبات  احرقت  يوم   2003 عام  المريكي  الحتالل  بعد  العبا�سيني  عا�سمة  عا�سته  الذي  الواقع  من 

املخطوطات العربية القدمية لتختفي اإىل الأبد. الأ�سالك ال�سائكة تقيد تلك املخطوطات املحرتقة. اأ�سرية حتى 

العراقيون  �سار  الذي  املتكرر  املنفى  عن  �سورة  �سفقة.  مو�سع  تكون  اأن  يف  الرغبة  عن  منفية  احرتاقها.  بعد 

ميعنون يف اكت�ساف تفا�سيله. يف عمل اآخر هناك من�سار ي�سق طريقه و�سط تلك املخطوطات املكبلة بالأ�سالك 

ال�سائكة. هناك دائما ما هو اأ�سواأ يف انتظارنا. ويف كل احلالت كان الر�سام حا�سرا. كان يلون م�ساحات ليرتكها 

عامرة بخياله. دائما هناك ف�سحة من الأمل. ل يجمل الواقع بل يعنى بالفن باعتباره نوعا من الوهم. يلتقط 

غ�سان حلظات �سفاء تف�سل بني حلظتي توتر، ليقول لنا اأن هناك جمال ممكنا.

صار  النفعاله  تستجيب  ال  صارت  بعادات  مقيدا 
يتساءل: ما نفع الرسم؟

 Mixed media on Paper. 30 X 30 Cm. 2005

Poetry book، Mahmoud Braikan (Private Collection)

مـــــواد خمتــــــــلفة علــــى ورق.  X 30 30 �ســــــم، 2005

كتــــاب �سعـــــري ملحمــــــود بريكــــان )جممـــــوعة خا�ســــة(
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طبائع رسام

حني تعرفت على غ�سان غائب اأول مرة كان يرعى م�ساحات لونية متخيلة. غري اأنه كان حري�سا على اأن ترتك 

تلك امل�ساحات نوعا من ال�سطراب املنغم يف عيني من يراها. ل متر لوحته بي�سر بالرغم من اأناقتها ولغتها 

املهذبة. كان غ�سان حري�سا على اأن يحرج النغم بنربة خارجة عليه من اأجل اأن ل اأ�سميها ن�سازا. »لي�س هناك 

غنائيات  كانت  ي�سبع.  فال  النظر  يعيد  امل�ساهد.  يقول  النظر«  باخلطاأ يف  اأ�سبه  �سيء  الر�سم. هناك  خطاأ يف 

غ�سان مهلكة. رائعة يف ت�سيدها النظرات اخلال�سة. نوع من الر�سم ال�سايف الذي ل يعنى ب�سيء بقدر عنايته 

مبا ل ُيرى. »اأنت ترى ولكن هناك ما ميكنك اأن تراه من غري 

ال�سابقة  معارفك  عن  تخل  املتاحة.  خربتك  على  تعتمد  اأن 

واأبداأ معي �سفرا جديدا« يقول الر�سام. طبائع الطبيعة كلها 

موجودة يف تلك الر�سوم، غري اأنها الطبائع التي �سارت جزء 

من ابجديات الر�سم الذي يحر�س على اأن ميهر احلقيقة بتوقيعه. ق�سيت اأكرث من ع�سر �سنوات وانا اأنظر غلى 

لوحة حمراء م�ستطيلة من غ�سان غائب من غري اأن اأ�سعر بالكتفاء. مل التفت اإليها يوما اإل و�سعرت بال�سعادة. 

اللوحة جزء من حياتي.  تلك  واقعيا �سارت  اأقول.  اإذًا«  تزال موجودة  راأيتها. »ل  بالطمئنان كلما  اأ�سعر  كنت 

اجلزء النافر، امل�ستقل، واملتاأين يف قراراته. لقد كان غ�سان حري�سا على اأن تخلق ر�سومه ف�ساء ي�سبهها، يذكر 

بها، يعيد الأنظار اإليها. وكما اأرى الآن فان غ�سان يف كل مراحله ال�سابقة اإمنا كان يجوب طرقا يظن اأنها قد 

توؤدي به اإىل الر�سم، كما يحلمه. »هي ذي« مل يقلها اأبدًا يف ا�سارة اإىل طريق بعينها وكما اأظن فانه لن يقولها. 

هذا الر�سام تخرتع خطواته طريقه لذلك ل يلتفت.               

انت ترى ولكن هناك ما ميكنك ان تراه من غري 
ان تعتمد على خربتك املتاحه تخل عن معارفك 

السابقه وابدا معي سفرا جديدا 
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هوية فردية

يف بداياته مل يكن ر�ساما حمليا. مل ي�ساأ اأن يكون كذلك. بداأ غ�سان غائب )ولد عام 1964 يف بغداد( باأ�سلوب يف 

الر�سم يقع خارج ا�سئلة الهوية. جنا بي�سر من اللتبا�س املخادع. تعلق مبفهوم ال�سالة ال�سخ�سية وامتزج بوجعه 

اخلا�س. مل ي�سقط يف فخ الكذبة التي ربطت مفهوم ال�سالة برتاث ت�سويري انقطعت اأخباره، و�سارت العودة 

اإليه نوعا من التزيني واملبايعة الزائفة. كانت مرجعياته العاملية وا�سحة و�سريحة. بهذا الو�سوح اجتاز العتبة 

الأوىل التي تف�سل بني الهواية والحرتاف. مل يكن غ�سان مهتما كثريا يف بداياته يف اأن يت�سل بتجربة بعينها 

من جتارب الر�سامني العراقيني الذين �سبقوه اأو ممن هم يف 

�سنه. رمبا حدث ذلك يف وقت متاأخر. كان لديه ما يرغب يف 

البالغ عنه. عامله ال�سخ�سي الذي ل يزال قيد الت�سكل. كان 

ويا�سني  ر�سيد  وليد  )مع  امل�سرتك  املعر�س  يف  لفتا.  ظهوره 

عطية( الذي كتبت �سخ�سيا مقدمة دليله كان غ�سان ينبئ مبوهبة ل تخ�سع للت�سنيفات النقدية املتاحة. كان 

جتريديا. لي�س هناك من معنى حمدد. التجريدية ف�ساء وا�سع ومتعدد الطبقات. ما من �سيء يف الواقع ل يحمل 

يف جزء منه �سمة جتريدية. كان غ�سان  �سارما يف جتريديته، من�سبطا وقويا يف تعبريه عن املن�سيات الب�سرية. 

مل يكن غنائيا على الأقل. حني ترى اإىل لوحاته ت�سعر اأن هناك عاملا يتداعى واآخر يف طريقه اإىل النهو�س. اأمكنة 

تختفي واأخرى تظهر. مل تكن نزعته التجريدية لت�سمح باأي نوع من اأنواع الو�سف. لي�ست هناك احالة ما اإىل 

اأثر يقع خارج الر�سم. التزام مبداأ الر�سم اخلال�س وهب جتارب غ�سان غائب الأوىل �سفة الظاهرة النادرة يف 

تاريخ الر�سم احلديث يف العراق. ولهذا كانت امل�سافة ال�سخ�سية وا�سحة منذ البدء. هذا ر�سام ل ي�سبه اأحدا.  

ليس هناك من معنى حمدد التجريديه فضاء 
واسع ومتعدد الطبقات ما من شيء يف الواقع 

ال يحمل يف جزء منه سمه التجريديه

�ل�سفحة �ملقابلة من �ليمني: وليد ر�سيد وغ�سان غائب ويا�سني عطية. بغداد 1990.
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التيه وما من عالمة

اأبناء جيله. ر�سومه كانت  منذ البدء بدا وا�سحا ان غ�سان غائب مل تغره العالمات كما حدث لعدد كبري من 

خالية من اية عالمة. مل ي�ساأ اأن يختزل العامل ا�ساريا. هو املبداأ عينه الذي جعل ر�سومه مكتفية بذاتها، ممتنعة 

م�ساحات  بني  �سراع  خالل  من  يت�سكل  لديه  اللوحة  �سطح  كان  خارجها.  يقع  �سيء  اأو  واقعة  اإىل  الحالة  عن 

متباينة يف احلركة ويف الجتاه ويف احلجم ويف اللون. من هذا الت�ساد احليوي كان الر�سام ي�ستخرج اأ�سكاله 

التي ت�ستقر نافية ما �سبقها، مب�سرة مبا �ستتلوها من تبدلت. هو اإذًا ا�ستقرار ينبعث من وحدة ع�سوية ل ميكن 

تفكيك عنا�سرها بي�سر. ولكن تلك الوحدة ل تعني بال�سرورة 

كله.  ال�سطح  حتتل  واحدة  م�ساحة  يف  امل�ساحات  ان�سهار 

وطري  لني  نوع  داخل  م�ساحاته  تعدد  على  يحافظ  فالر�سام 

من الن�سجام. وهو ان�سجام غري موؤكد وغري نهائي فغالبا ما 

ين�سق ذلك الن�سجام عن �سيحة هي عبارة عن بقعة نافرة اأو 

خط متوتر. تلك البقعة وذلك اخلط هما عالمتا الر�سام الوحيدتان. يجد الر�سام فيهما نف�سه، هيمنته على 

مواده واأ�سكاله، التقنية الوحيدة التي يتاأكد من خاللها من وجوده. يف �سنوات لحقة دخل املثلث على الكثري من 

�سطوحه. وهي ال�سنوات التي �سهدت اقرتاب الر�سام من بع�س التجارب الفنية العراقية احلديثة. وكما يبدو يل 

فان الر�سام من خالل املثلث رغب يف اأن تكون �سطوحه اأكرث �سرامة ومتا�سكا. فر�سام مثله يخ�سى الغنائية وينبذ 

الن�سجام املنغم لبد اأن يلجاأ اإىل �سيء من اخل�سونة. املثلث كان عن�سرا حا�سما يف �سد اأية امكانية لال�سباغ يف 

التماهي مع ح�سا�سيتها الكامنة. مل يزج غ�سان بفنه يف عامل العالمات غري اأنه حني �سعر بدنوه من التجريدية 

الغنائية ارتد اإىل العالمة ليناأى بفنه بعيدا.

Untitled, mixed media on board. 100 X 100 Cm. 2004

بدون عنـو�ن، مــواد خمتلفـــة على خ�ســب. X 100 100 �ســم، 2004

هو اذا استقرار ينبعث من وحده عضويه ال ميكن 
تفكيك عناصرها بيسر ولكن تلك الوحدة ال تعني 
بالضرورة انصهار املساحات يف مساحه واحده 

حتتل السطح كله
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بالغة املنسيات

ينتمي غ�سان غائب اإىل جيل الثمانينات. وهو اجليل الذي ظهر يف امل�سهد الثقايف فيما كانت احلرب العراقية ـ 

اليرانية م�ستعرة. مل يكن اأفراد ذلك اجليل حمظوظني. �سلمتهم حرب الثماين �سنوات اإىل حرب خاطفة كانت 

اأ�سد عنفا واأكرث فتكا من الأوىل، تركت البلد جمردا من قابلية النمو، فتدهورت اأحوال الثقافة بعد اأن تدهورت 

اأحوال النا�س. يف ذلك املناخ املاأ�ساوي �سادت بني الر�سامني ال�سباب نزعة تعبريية ت�ساوؤمية، هي مراآة ملوقف 

وجودي من حياة بدت كما لو اأنها يف طريقها اإىل الزوال. بالن�سبة لغائب فقد جلاأ اإىل حل جمايل متطرف هو 

تنبعث من عاطفة  �سارمة، هند�سة خيالها  الآخر. جتريدية 

كثيفة حت�سر بقوة خاطفة من غري اأي متهيد. كان عامل هذا 

الر�سام يت�سكل من خملفات عامل غري مرئي. رمبا وجد ذلك 

اأو مابعده مبا�سرة.  النظر  قبل  ما  برهة  له مت�سعا يف  العامل 

وهي  بال�سوء.  املغمورة  الأجزاء  اإل  منه  نرى  فال  اإليه  نرى 

لي�ست متامه، بل اأن هناك ما ي�سري اإىل النق�سان. وهو ما يجعلنا ن�سعر باحلاجة اإىل اإعادة النظر اأو النظر من 

جهة اأخرى. جهة قد تعيننا على تعوي�س ما فاتنا. �سيء يقيم حتت ال�سطح هو �سبح الفكرة ذاتها التي �سار جيل 

باأكمله �سحية لها: اجلمال يتوارى. مل ي�ساأ غائب اأن ي�ستلهم الوقائع املبا�سرة بل ذهب اإىل جوهر الفكرة. هناك 

اإن النظر باإمعان اإىل ر�سوم غائب يقربنا من البنى  عرث على بقايا الوهم التي �سي�ستخرج منها ركائز عامله. 

التحتية التي يتاأ�س�س عليها نظام الر�سم لدى هذا الر�سام. نادرا ما غريت ال�سدفة من جمرى الر�سم. ين�سيء 

الر�سام لوحته على جمموعة من القواعد التي يراهاعلى ال�سطح قبل اأن ُتر�سم. ما يبدو من�سيا من اخلطوط 

خارج امل�ساحات يف�سح عن ذلك املبداأ.

Mixed media and chrome on wood. 105 X 140 Cm. 2005 (Private Collection Majdolin Al Ghazawi Al Ghoul).

مـواد خمتلفة وكروم على خ�سـب. X 105 140 �ســم، 2005)جمموعة خا�سة، ماجدولني الغزاوي الغول(.

بالنسبه لغائب فقد جلا اىل حل جمايل متطرف هو 
تنبعث  خيالها  هندسيه   – صارمه  جتريديه  االخر 
من عاطفه كثيفه حتضر بقوة خاطفة من غري اي 

متهيد
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األشكال تتداعى

ما من �سكل تام وما من خط ي�سل اإىل منتهاه. ل مييل غ�سان غائب اإىل النتائج احلا�سمة. �سيء ما يف لوحته 

يظل ي�سري اإىل الغياب دائما. يتيح هذا الر�سام قدرا من احلرية للوحته مبا ي�سمح لها اأن تظل ناق�سة. يراقبها 

مثل حار�س يقظ وهي تنمو تدريجيا غري اأنه ل يقمعها مثل اأب حمافظ. »اإذهبي اإىل حيث ت�سائني. �ستعودين 

اإيل« يقول مطمئنا. يده مت�سك بالفر�ساة فيما اأنانبيب الأ�سباغ ت�سطف اأمامه على املن�سدة يف انتظار ان تطلق 

اأ�سباحها. ل�سكاله وهي تختفي دورة حياة متاأنية. يخرج ال�سكل من غيابه يف نزهة. ميحو وميحى. ي�سيف وي�ساف 

اإليه. ينك�سر وينت�سي. يكون �سيئا مرئيا ثم ينكم�س اإىل ل�سيء. 

رحلة حمفوفة بالأخطار غري اأنها م�سلية لالأع�ساب. الر�سام 

ل يفعل �سيئا يف الوقت نف�سه يعتقد اأنه يفعل كل �سيء. عالقة 

بالرغم من مزاجها احلميمي. هنا وهناك �سيء ما  ملتب�سة 

لو  الر�سام  يود  ال�سدمات.  اإزاء  ال�سكل ح�سا�سا  يبدو  يظهر. 

تن�ساأ من حطامها. احلطام  فالأبنية  بها غري م�ستقرة.  اأ�سكاله. عالقته  اأن يخفف من ح�سا�سية  ا�ستطاع  اأنه 

نف�سه ينطوي على غواية جهله مب�ستقبله. مغامرة ل تقف عند درجة بعينها من التماهي بني القوى املتناحرة 

على ال�سطح. التوتر هو اأحدى مزايا فعل الر�سم لدى غائب. توتر املخلوقات التي تعرف اأنها لن ت�سل اإىل حمطة 

�سفرها الأخرية. اإذ ل وجود ملثل ذلك التعبري يف بالغتها. لغة الر�سام هي جمموع تلك العالقات املتوترة. لغة 

ت�سج بالعافية بقدر ما توحي بامكانية هالكها. بني امل�سريين املتطرفني ينعم غ�سان غائب برخاء وترف لغته 

وغناها الت�سويري وكثافتها العاطفية. لغة مو�سيقي خارج لتوه من اأعماق خيال اللة التي يع�سق العزف عليها. 

يغم�س الر�سام عينيه فريى اأ�سواته الكثرية تاخذ اأ�سكال. 

Organized Anarchy, mixed media on canvas. 100 X 200 Cm. 2010

فـــــــو�سى منــــــظمـــــــة، مـــــــــــواد خمتـــــــلفة على قما�س. X 100 200 �ســم، 2010

يخرج الشكل من غيابه يف نزه  ميحمو وميحى 
– ينكسر وينتشي يكون  – يضيف ويضاف اليه 

شيء مرئيا ثم ينكمش اىل ال شيء رحله 
حمفوفه باالخطار غري انها مسليه لالعصاب
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مفهوم آخر للفن

نتائج متوازنة بني  اإزاء ما كانت تظهره لوحاته من  بالراحة  ي�سعر  اأنه مل يعد  الر�سام  ولكن ما ل يخفيه هذا 

عنا�سرها. ما الذي تغري؟ عدة اأ�سهر يف باري�س و�سنة يف ال�سويد كانت كافية لكي تقلب امليزان كله. حقق العي�س 

اأن ل ي�سيع وقته يف الرهان  الر�سام ي�سعر ب�سرورة  القوي والعا�سف، مبا جعل  تاأثريه  املبا�سر يف بيئة حديثة 

على لذائذ ب�سرية اأ�سبحت متداولة. حينها وقعت القطيعة بينه وبني ما تكر�سه �سوق الفن من معايري لذائقة 

باري�س  اكت�سف يف  لقد  لديه.  الفن  ملفهوم  تبدل جوهري  اأن جرى  بعد  ال�ستعادة  تر�سيه  تعد  بائدة. مل  فنية 

حجم الفجوة الهائلة التي تف�سل ما بني الفكر الفني امل�ساع 

من  العاملي  الفن  ي�سهده  ما  حقيقة  وبني  العربية  املنطقة  يف 

حتولت، اأ�سابت الأنواع الفنية كلها باخللخلة. اأما يف ال�سويد 

حتولتها  قوة  املوؤكدة:  بداهتها  الربية  الطبيعة  اأهدته  فقد 

وحيوية جمالها. لذلك فقد �سار ينقي عينه من ذائقة جمال 

�ساكن و�سار ينظف يده من مزاج �سحري عتيق. عاد غ�سان غائب من اأوربا بح�سا�سية اإن�سان خمتلف. يف احلقيقة 

مل يحدث له هذا التحول اجلذري اإل لأنه كان م�ستعدا للقبول بالتغري الذي ينفيه ويف الوقت نف�سه يطهره. مل يكن 

ه�سا غري اأنه يف املقابل مل يكن �سلبا. بدات مغامرته يف النف�سال عن ذاته القدمية يف ال�سويد يوم �سار ينتج 

اأعمال �سغرية من مواد جاهزة، ي�سليها فت�سليه. كان مفتونا بالوقت الذي مل يعد له معنى حمددا. الوقت املفتوح 

على التوقعات املجانية كلها وهبه حكمة التخلي عن كل نداء م�سبق. مل تكن هنالك �سوق يف انتظاره وما ينتجه 

كان معر�سا للزوال يف اأية حلظة. مل يعد هناك مناف�سون وال�سباق املحموم انتهى. هكذا ُتكتب النهايات.

My Beautiful Tree, mixed media on canvas. 160 X 160 Cm. 2010

�سجــــرتي �جلميـــلـة، مـــــــــــواد خمتـــــــلفة على قما�س. X 160 160 �ســم، 2010

الربيه  الطبيعه  اهدته  فقد  السويد  يف  اما 
بداهتها املؤكده – قوه حتوالتها وحيويه جمالها 
جمال  ذائقه  من  عينيه  ينقي  صار  فقد  لذلك 

ساكن وصار ينظف  يده من مزاج سحري عتيق
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نقد الروح

و�سدق  بقوة وعمق  ب�سكل عام(  )الإن�سانية  الفنية  نقد جتربته  قادرا على  اإن�سانا  األتق يف حياتي  �سخ�سيا مل 

وكفاءة غ�سان غائب. لذلك ميكنني اأن اأعتربه اإن�سانا نادرا يف حياتنا الثقافية. �سفافيته لي�س لها مثيل وانك�سافه 

املرهف على ذاته واقعة ل تتكرر اإل فيما ندر. حني ذهب اإىل باري�س كان فنانا مكر�سا يف بالده. كان اأ�سلوبه 

املحلية  ا�سطورته  على  عينيه  يغم�س  مل  اأنه  غري  بي�سر  تباع  لوحاته  وكانت  النقاد  باحرتام  يحظى  الر�سم  يف 

هناك. كان حد�سه اأقوى من ردود اأفعاله اجلاهزة. يومها قرر 

اأن يعيد تفعيل وتاأهيل وتدريب  اأن يراقب.  اأن يرى وين�ست. 

حوا�سه. بجملة تبدو مبت�سرة: اأن يتعلم من جديد. قدرته على 

التعلم لي�س لها حدود وهو ما مييزه عن اأقرانه الذين يعي�س 

معظمهم اإلن يف اأوربا واأمريكا على اأجماده ال�سكلية ال�سابقة. 

اإنهم يجرتون ما فعلوه يف اوقات �سابقة ولي�س املكان اجلديد �سوى حيز فيزيائي تتنقل فيه اأج�سادهم املغرتبة. 

الفعل الروحي لدى غ�سان كان هو الأ�سبق. مل يكن يود اإل اأن يكون حيث تقف قدماه. الفراغ الذي �سم ج�سده 

نفث يف روحه هواءه. كانت لديه فر�سة حقيقية لكي يرتك �سيئا من روحه تائها يف اخللوات العديدة التي عا�سها 

وهو يتاأمل �سورته اإن�سانا مفرطا يف تاأمله. لقد اأعادت تلك العزلت ت�سكيل روحه القلقة. انتزعته من رتابة اأيامه 

وعلمته اأن الأ�سلوب ل ياأتي من املا�سي. اأ�سلوب الفنان ت�سنعه ارادة غام�سة تقيم يف امل�ستقبل. حني عاد غ�سان 

اإىل عمان حيث يقيم مل يعد اإىل ما�سيه، فلم يكن لديه ما ي�سرتجعه. كانت لديه فكرة تقع خارج ال�سباق. هي 

فكرته عن فن يهدف اإىل العالء من �ساأن اجلمال من غري اأن يقدمه زائفا. التغيري هو الهدف. 

Positive Negative, mixed media on board. 100 X 100 Cm. 2007

�إيجــــابي �سلبــــــي، مـــــــــــواد خمتـــــــلفة على خ�ســــــب. X 100 100 �ســـم، 2007

القلقه  روحه  تشكيل  العزالت  تلك  ااعادت  لقد 
االسلوب  ان  وعلمته  اميامه  رتابة  من  انتزعته 
ارادة  تصنه  الفنان  اسلوب  املاضي  من  ياتي  ال 

غامضه تقيم يف املستقبل
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خيال يده

لغ�سان غائب م�ساهده اجلامدة. اإنه يقب�س على احلياة يف حلظة جتل ليذهب اإىل خال�ساتها املعربة. »هي ذي« 

يقول لنا وهو يت�ساءل يف �سريرته: »ما هي؟« اإنه يعر�س علينا لقية ل يعرف ماهيتها. يفاجئ نف�سه مثلما يفاجئنا. 

يهمه اأن يكون ذلك ال�سيء موجودا بالطريقة نف�سها التي ظهر بها اأول مرة. وهي اأمنية قد ل تتحقق غري اأنها 

اأنا  بني  م�سافة  الر�سم هناك  املتاحة. يف  بنتائجه  دائما  ُي�سر  ل  الذي  الفعل  الر�سم، ذلك  لفعل  �سالة  ت�سبح 

الر�سام وبني ما ميكن اأن يتحقق من خالل الر�سم. الأنا ال�سائعة و�سط جتليات م�ساهد قد ل ُترى اإل مرة واحدة 

غالبا ما تغ�س الطرف عن ف�سلها اجلزئي. بطريقة اأو باأخرى 

ل  الر�سام  امل�ساهد.  تلك  تفا�سيل  من  ا�ستخرجته  مبا  تقتنع 

يفكر يف العودة اإىل الطريق التي اجتازها وهو يفكر بالو�سول 

اإىل تلك اللقية. ل ل�سيء اإل لنه يعرف جيدا اأن تلك الطريق 

الطريق  تلك  املت  لقد  اإليها.  عاد  ما  اإذا  موجودة  تكون  لن 

خيالها عليه وحني انتهت اختفت لتكون اللوحة برهانا على التجربة. كنت قد راقبت غ�سانا وهو ينظر اإىل واحدة 

من لوحاته اأكرث من مرة. مل اأر يف عينيه اأي نوع من ال�سعور بالعتزاز اأو الغبطة. بل ميكنني اأن اأزعم اأين راأيت 

ظال من ال�سعور بال�سك. هل كان يفكر بانتزاعها من النظر العام؟ باخفائها رمبا. مل يكن مقتنعا. لوحته وهي 

معرو�سة ل تكفيه، ل ت�سبعه، بل اأنني راأيته يلتفت بعيدا عنها. وكما اأعتقد فان غ�سانا وهو ر�سام م�ساهد �سارمة 

يف انتمائها اإىل خال�ساتها ال�سكلية ي�سعر اأن خيال يده مل يكن خمل�سا لبداهته الت�سويرية. يف اإمكان اللوحة 

دائما اأن تكون اأخرى. لكن غ�سانا ل ير�سم لوحته مرتني. يكفيه لوحة واحدة لكي تف�سح عنه.

Migration, mixed media on canvas. 150 X 150 Cm. 2010

هجـــــرة، مـــــــــــواد خمتـــــــلفة على قمــــــا�س. X 150 150 �ســــــم، 2010

الرسام ال يفكر يف العودة اىل الطريق التي اجتازها 
وهو يفكر بالوصول اىل تلك اللقيه ال لشيء اال النه 
عاد  ما  اذا  موجودة  تكون  لن  الطريق  جيدا  يعرف 

اليها
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مكر املنايف

يحاول غ�سان غائب اأن يكون ماكرا. نقته غربته حني جعلته اأكرث يقظة وهو يراقب حتولته النف�سية. »مل اأخ�سر« 

تده�س.  خياله  واقعية  م�سافة«  ربحت حياة  »لقد  عيناه.  تلمع  ال�سويدي.  املنفى  م�سنية يف  بعد جتربة  يقول يل 

اأن تكون در�سا جميدا. يحمل معه امتعة من الغربة لتكون مادة مليزان احلق ال�سخ�سي. طريقة مبتكرة  ميكنها 

ل�سنع الذكريات. كان لديه ما يقوم به. ما يفكر به. حقه يف اأن يكون موجودا ل يتحقق اإل من خالل الفن. عند 

احلافات يجد يف الفن خال�سا. ولع غ�سان باليومي يجعله قادرا على ا�ستخال�س الدرو�س من وقائع يومية عابرة. 

ميكر  الأخالقية.  ليونته  خالل  من  الر�سم  ميتحنها  وقائع 

بعزلته فرياها ف�ساء مريحا. ميكر بفقر مواده في�ستخرج من 

املحيط موادا ت�سعده. هذا الر�سام هو منوذج مثايل لل�سخ�سية 

املكافحة. ال�سخ�سية امل�سادة للياأ�س وال�سعور ال�سطحي باخليبة 

اإىل  الو�سول  اجل  من  للمحيطات  عابرة  �سخ�سية  والحباط. 

الياب�سة التي قد ل تكون قد ت�سكلت بعد. غ�سان غائب لي�س من 

النوع الذي ي�ست�سلم بي�سر. مظهريا يبدو م�ساملا غري اأن اأعماقه تنطوي على حمارب عنيد. يتحول لكي ل يكون 

ممكنا اأو قابال للهزمية. ل ميكنك اأن تقب�س عليه. حلظته املعا�سة متكنك منه اجتماعيا غري اأنها لن تقودك اإىل 

خياله املت�سظي. يخدعك توا�سعه فتظن اأنك قد اأ�سبحت جزء من عامله املتخيل غري اأنك �سرعان ما تكت�سف اأن 

غ�سان الذي اغدق عليك بكرم لن يكون يف اإمكانه اأن يهبك بطاقة دخول جمانية اإىل ر�سومه. هناك م�سافة بني 

�سخ�سني يف�سل بينهما مكر ل ميكن �سوى العرتاف مب�ستواه الأخالقي الرفيع. ولعه باملواد املختلفة رافقه يف 

مرراحل خمتلفة من م�سريته الفنية. وهو ولع يك�سف عن رغبة متمردة يف مترين اخليال على الفقدان. 

One and a Half steps to Heaven, mixed media on canvas. 200 X 200 Cm. 2010

خطـــــوة ون�ســـــــف �إىل �جلّنــــــة، مـــــــــــواد خمتـــــــلفة على قمــــــا�س.  X  200 200 �ســــــم، 2010

استخالص  اىل  قادرا  يجعله  باليومي  غسان  ولع 
ميتحنها  وقائع  عابره  يوميه  وقائع  من  الدروس 
بعزلته  ميكر  االخالقيه  ليونته  خالل  من  الرسم 
فرياها فضاء مريحا ميكر بفقر مواده فيستخرج 

من احمليط مواد تسعده
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فوضى املواد

يخيل اإيل اأن غ�سان غائب يعمل وفق تعريف للر�سم مفاده اأن الر�سم هو حماولة لتنظيم الفو�سى. فو�سى العامل 

الداخلي لالإن�سان كما هي فو�سى املحيط. حماولة يج�سدها زهد عميق على م�ستوى العنا�سر واقت�ساب يف التعبري 

الناتئة.  التزويقية وخوامتها  املرور مبقدماتها  تتحا�سى  التي  املعاين  وتوتر يف  املتاأين  الطابع  عليه  يغلب  الذي 

يتحكم الفنان بحركة مو�سوعاته، ي�سعها حتت �سيطرته دائما ول ين�ست اإىل اقرتاحاتها اإل يف ما ندر. مبعنى 

اأن ي�ستجيب لها لكي ل  اأن تغلبه الر�سوم. يخ�سى  اأنه يخ�سى 

يغرق يف فو�ساها التي ل ميكن اأن تنتهي. ل ينتمي غ�سان اإىل 

منط الر�سامني الذين ي�سحرهم خيال املادة امل�ستعملة. اأولئك 

الر�سامون الذين ي�سكلون يف واقعنا الت�سكيلي �سريحة كبرية. 

ل يتماهى غ�سان مع مواده يف حرية جت�سيدها حل�سا�سيتها. 

فاملادة بالن�سبة له �سنيعة ايحائه ال�سخ�سي. هي يف خدمة خياله يف حلظة العمل. حريتها تتج�سد من خالل 

من  بعيدا عن جتارب جمايليه  بغ�سان  يناى  تقليدي  �سلوك  مو�سوعاته.  معاجلة  يكون حرا يف  اأن  على  قدرته 

الر�سامني الذين وقعوا حتت تاثري الر�سام العراقي الرائد �ساكر ح�سن اآل �سعيد. مل يربكه �سحر املادة ومل يحريه 

جمالها اخلام. حر�س على ان يبقي امل�سافة التي تف�سله عنها مليئة باملراجعات: �سيء ما يتعلق بوظيفة املادة 

يف الر�سم اأبقاه بعيدا عن اأي عبث حمتمل. كان الر�سام هو الذي يقرر نوع الوظيفة التي توؤديها املادة. يعتني 

مبادته، لكن يف حدود ما ميكن اأن متار�سه من وظيفة فال تاأخذه �سعريتها املحتملة اإىل موقع يكون فيه املتلقي 

الذي متلى عليه جتليات مل متر يف مراآة خياله. ي�سنع غ�سان ر�سومه بارادة قوية تود دائما اأن تظهر هيمنتها 

على كل �سيء. تلك الرادة تفر�س تقنية خيالها على املواد اأول.

Rain, mixed media on canvas. 200 X 200 Cm. 2010

مطـــــر، مـواد خمتـــلفة على قمــا�س.  X  200 200 �ســــــم، 2010

اخلام  جمالها  يحريه  ومل  املاده  سحر  يربكه  مل 
حرص على انت يبقي املسافه التي تفصله عنها 

مليئة باملراجعات 
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مقتنيات ضائعة

بدل من اأن حتلمه مواده قرر غ�سان اأن يحلم مواده. ي�سف قطع الفحم على �سطح اللوحة لي�سنع منها �سكال. 

ل يتجاوز ذلك ال�سكل خطوطه. ولكن ما من �سكل. اأق�سد اأن ال�سكل الذي اقرتحه الر�سام ل ي�سري اإىل �سيء 

بعينه. �سكل مراد لأجل اأن يكون �سكال. �سكل عبثي اأراده الر�سام اأن يكون حميطا. للفحم تاأثرياته الب�سرية. 

هناك ذاكرة تذهب اإىل مناجمه. تتخطاه لتنقب يف اأثره يف �سناعة التاريخ. ولكنه بالن�سبة للر�سام لقية. تنت�سب 

اإليه اليد التي عرثت عليه واليد التي لم�سته واليد التي تركبه 

الآن باعتباره مادة غذاء جمايل. لن نذهب بعيدا عن الفحم 

املادة.  نن�سف  اأن  احلالة  هذه  علينا يف  �سيكون  نرى.  ونحن 

وهو ما �سعى الر�سام اإىل الو�سول اإليه. اأن نعرتف مبرجعياته 

اإىل املنجم.  اأمام �سطحها �ساغرين. يحيلنا غ�سان فجاأة  اأن نكون يف عمق لوحته مثلما نحن نقف  الطبيعية. 

حتت الأر�س عميقا حيث تنبت روؤى تهددنا بالفناء. هي طريقته يف نب�س املا�سي. لن نكون هناك كما نتوقع. وقد 

نكت�سف اأننا موجودون هناك اأكرث مما نتوقع. يجمع غ�سان الفحم من غري اأن ي�سري اإىل جمره. قد ن�سدق اأن 

لي�س هناك من نار حتت الفحم. �ستكون النهايات مريحة. غري اأن ر�ساما من نوع غ�سان غائب ل ينوي الذهاب 

اإىل هدف هو جت�سيد ملعنى نفكر به. طريقه لن تكون طريقنا. الفحم بالن�سبة لغ�سان مادة وهي بالن�سبة  بنا 

لنا مرجعية. يقتلعها الر�سام من جذورها، يفتنها بغواية مو�سوعاته، يهذب متردها فاإذا بها مادة اأخرى غري 

التي نعرفها. يفرغ غ�سان مواده من رمزيتها فتكون تلك املواد جزء من ممتلكاته ال�سخ�سية التي يهبها املعاين 

الرمزية التي تن�سجم مع عامله الداخلي. يعيد غ�سان انتاج املواد بحرية خياله.

Untitled, mixed media on canvas. 80 X 80 Cm. 2007

بدون عنو�ن، مـواد خمتـــلفة على قمــا�س.  X  80 80 �ســــــم، 2007

يجمع غسان الفحم من غري ان يشري اىل جمره قد 
نصدق ان ليس هناك من نار حتت الفحم ستكون 

النهايات مريحه
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مكعبات تلهو

يفتح غ�سان غائب الطريق اإىل الداخل. هي لعبته التي ل يحيد عنها. مواده اجلاهزة التي ي�ستعريها من الواقع 

تتخلى عن دللتها الواقعية، تكف عن النظر اإىل ما�سيها. يده تقتلع تلك املواد من ما�سيها لتك�سبها روحا جديدة. 

ول اأقول دللة جديدة. ففن غ�سان ل مييل اإىل تكري�س مفهوم الدللة، باعتبارها نوعا من الوعي امل�ستحدث. 

ن�سارة اخلارج ل تكفي. غري اأن الر�سام حني ي�سعر اأن اخلارج 

�سار جافا، ياب�سا يلجاأ اإىل تليينه عن طريق املفردات امل�سلية 

للعني. �ساألته ذات مرة عن مكعبات ملونة و�سعها على �سطح 

اإحدى لوحاته بت�سل�سل هند�سي. »هي لي�ست من ال�سطح. مل 

تخرج من الداخل بل القيت من الف�ساء فالت�سقت بال�سطح«. قلت له. نظر اإليها متاأمال وقال: »الآن ل ميكن 

ازاحتها. فات الوقت«. كما لو اأن تلك املكعبات التي طرزت �سطح اللوحة باألوانها الرباقة �سارت جزء من ن�سيج 

بينه وبني مبداأ  اكت�سب غ�سان عادات �سارت تقف  الوقت  وا�ستقرت هناك. مع  اللوحة. مدت جذورها عميقا 

العناية البارعة بال�سطح اخلارجي. يذهب اإىل الداخل من غري اأن يلتفت وراءه. يرى اأن اللوحة اأكرث تعقيدا من 

اأن تكون جمرد �سطح. يفرق غ�سان بني ما تبديه اللوحة من جمال ظاهر وبني ما تخبئه من ح�س ان�ساين عميق. 

تكون اللوحة اأ�سبه بالثقب الكوين الأ�سود الذي يبتلع كل ما حوله من اأ�سياء. األ تعني امل�ساهدة يف مثل هذه احلالة 

�سفرا اإىل الأعماق؟ جدل م�ساغب يعي�سه املتلقي بني اخلارج والداخل. بني ما يراه وما ي�سعر بينه. بني احلكاية 

وا�سرارها. وكما اأرى فان غ�سانا ل يتوقع من فعل امل�ساهدة الكثري. �سمته يعرب عن �سعوره الدائم باخليبة. يحلم 

مبتلق قادر على اجتياز العتبة. متلق جريء ي�ساركه لذة المتزاج مبادة اخللق.

Ladder, mixed media on canvas. 150 X 150 Cm. 2009 (Collection of Ceasar Rizkallah, Bierut)

ـــــم، مــــــواد خمتـــلفة على قمـــــا�س.  X  150 150 �ســــــــم، 2009 )جمموعــــة قي�ســـــــر رزق اهلل، بيـــــــــــــــروت( �ُسلَـّ

بينه  تقف  صارت  عادات  غسان  اكتب  الوقت  مع 
اخلارجي  بالسطح  البارعه  العنايه  مبدا  وبني 

يذهب الداخل من غري ان يلتفت وراءه
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بيتي هناك

اأي�سا(. يتماهى مع ب�سريته لتحل  اأن تقع يف الأحالم  )الكوابي�س  ير�سم غ�سان م�ساهد متخيلة. م�ساهد ميكن 

اكت�سافاتها حمل ما تلتقطه عيناه من م�ساهد واقعية عابرة. وهو يف كل ما يفعل ل يحب املي�سر من املعاجلات 

التقنية. لذلك ي�سك يف امر اللوحة حني ُتر�سم بُي�سر. يف هذه احلالة يحتكم اإىل ما ل ُيرى من تلك اللوحة. ما ت�سف 

عنه. ما يقيم بني طيات خيالها املت�سعب. يفتنه اأن ينتهي منها وقد بدت مثل لغز حمري. مفهوم اجلمال لديه يتحدد 

يف اطار عملية امل�ساءلة املعقدة التي يقوم  بها كل حلظة، بدء من التفكري بال�سكل امل�ستخرج من اأعماق ال�سطح 

الر�سم.  فعل  اإليها  ينتهي  التي  اجلمالية  باخلال�سات  وانتهاء 

لوحته،  �سطح  على  يجري  ما  كل  عن  م�سوؤوليته  غ�سان  يظهر 

ما من �سيء يقع ع�سوائيا. يف عمل تركيبي بعنوان )بيتي ـ من 

الداخل( هو عبارة عن �سفحتي دفرت �سميك، ي�سعنا غ�سان يف 

مواجهة تلك العالقة املفهومية امللتب�سة، امل�ستلهمة من موقف 

مت�سائل وحائر يندفع دائما يف اجتاه احلافات: ال�سفحة التي 

تقع على الي�سار ظهرت مقيدة بالأ�سالك ال�سائكة فيما كانت ال�سفحة التي تقع على اليمني مثقوبة من الو�سط 

عن طريق احلرق. نرى يف احلفرة التي اأحدثها احلرق ع�س طيور فيه بي�ستان. ال�سكل باهر اجلمال وال�سفحتان 

مظوقتان باأناقة لفتة ولكن الفكرة قا�سية. هل �سيبقى ذلك الدفرت مفتوحا اإىل الأبد، اإو على الأقل اإىل اأن تفق�س 

البي�ستان؟ ولكن اإىل اين �سيذهب الطائران املتوقعان؟ هناك بيت اإذُا. هناك وطن. ولكن اأين يقع الف�ساء؟ رمبا 

يتعلق ال�سوؤال مب�سري الر�سم اأكرث مما يتعلق مب�سري الر�سام.  الر�سام ل يهبنا حال حني ي�سع فكرته يف متناول 

اأعيننا. بيته املحتمل هناك. غري اأن الذهاب اإىل ذلك البيت تظل جمرد فكرة. 

– او على  هل سيبق ذلك الدفرت مفتوحا اىل االبد 
االقل ان تفقس البيضتان..؟ 

ولكن اىل اين سيذهب الطائران املتوقعان ..؟
يقع  اين  ولكن   – وطن  هناك   – اذا  بيت  هناك 

الفضاء..؟

My Home. Object, Mixed Media on paper. 24 x 12 x 30 Cm. 2010 (Private collection, London)

 بيتــــي. جم�ســــــــــم، مواد خمتلفه على ورق.  X 12 X 24 30 �ســـــــــم، 2007 )جمموعه خا�سة،  لندن(



43 42

وسادة املالك

 ليحل النظام اأخريا. حني ينتهي غ�سان غائب من عمل فني ما )لوحة اأو اأن�ساء تركيبيا( ي�سعر اأنه اهتدى اإىل 

نوع من النظام الذهني املكتمل. رمبا �سيكون ذلك النظام م�سدرا لراحته النف�سية. غري اأن �سيق املنفى يعكر 

�سفو تلك الفكرة املرجتلة. لن يكون يف اإمكان منفي اأن يقرتح نظاما للحياة من حوله. هناك م�سافة ل ت�سلح 

لإن تقا�س باأدوات متاحة تف�سل بينه وبني العامل الذي يحيط به. فوجوده )منفيا( الذي هو نوع من الفرتا�س 

�س ول مُت�س. وقائع  تختفي ما اأن تظهر.  لة من الوقائع العابرة. تلك الوقائع التي ل متمَ يفر�س عليه خفة منتحمَ

وهنا بال�سبط يكمن �سر التناق�س بني رغبة عميقة يف انتاج 

مثال  موندريان  كاأعمال  و�سلبا  حادا  يكون  را�سخ،  فني  عمل 

احلال  هو  كما  حائرة  بني جهات  تت�سظى  روؤيوية  كثافة  وبني 

يف اأعمال وليام دي كوننغ. حينها يكت�سف الر�سام اأن نظامه 

�سنتمرتا  يفارقها  اللوحة، ل  يتعدى حدود  الدقيق ل  الذهني 

العميق  وال�سعور  بال�سكوك  حماطة  معجزته  فتظل  واحدا، 

بالنق�س والفقدان. ولأن �سدقه هو م�سدر قوته الوحيد فقد 

م�سي غ�سان اإىل التهلكة من خالل ر�سم ل يعرتف بالأعراف املتاحة. ر�سم منفي مثله، يقر بعدم قدرة نظامه 

الذهني ال�سارم على التاأثري املبا�سر غري اأنه ل يخفي ت�سبثه مبا ي�سف عن قدر حمتمل، �سعيا منه يف اجتاه عمل 

فني ي�سعه على م�سارف ع�سر اإن�ساين جديد، ع�سر ل ي�سبه الع�سر الذي اأ�سنى خميلته بواقعيته الرثة. ر�سوم 

غ�سان غائب )اأعماله الرتكيبية اأي�سا( هي نتاج تلك الرغبة امل�سادة ملا ميليه الواقع من �سروط حتيط الو�سع 

الب�سري باأ�سالكها. هذا ر�سام يذهب اإىل املنتهى خفيفا. يفتت عذابه ال�سخ�سي لي�سنع منه مادة قطنية، يح�سو 

بها و�سادة �سي�سع راأ�سه عليها املالك الذي ُكلف باإعالن نهايتنا. 

                                        

Nooh, art object. 20 X 55 X 50 Cm. 2010 (Arab  museum of modern art – Qatar foundation – Doha)

نــــــــوح، جم�ّســــــــــــم. X 55 X  20 50 �ســــــــم، 2010 )متحف الفن العربي، موؤ�س�سة قطر، الدوحه(

رسم منفي مثله يقر بعدم قدره نظامه الذهني 
يخفي  ال  انه  غري  املباشر  التاثري  على  الصارم 
منه  – سعيا  حمتمل  قدر  عن  يشف  مبا  تشبثه 
عصر  مشارف  على  يضعه  فني  عمل  اجتاه  يف 

انساين جديد
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فرتة الثمانينـات
The Eighties
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Mixed Media on Board. 90 X 80 Cm. 1985 Mixed Media on Board. 80 X 80 Cm. 1985

مـــــواد خمتلفة علـــى خ�ســـب. X 90 80 �ســــــــم، 1985 مـــــواد خمتلفة علـــى خ�ســـب. X 80 80 �ســــــــم، 1985
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�ل�سفحة �ل�سابقة: مع جمموعة من الفنانني ال�سباب )عربه الغجر(. معهد الفنون اجلميلة، بغداد 1985

Mixed Media on Board. 90 X 110 Cm. 1987

مـــــواد خمتلفة علـــى خ�ســـب. X 90 110 �ســــــــم، 1987

Mixed Media on Board. 90 X 110 Cm. 1987

مـــــواد خمتلفة علـــى خ�ســـب. X 90 110 �ســــــــم، 1987
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Mixed Media on Board. 180 X 120 Cm. 1987

مـــــواد خمتلفة علـــى خ�ســـب. X 180 120 �ســــــــم، 1987
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Mixed Media on Board. 90 X 70 Cm. 1986

مـــــواد خمتلفة علـــى خ�ســـب. X 90 70 �ســــــــم، 1986
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فرتة التسعينـات
The Nineties
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Mixed Media on Board. 170 X 160 Cm. 1991 ( Private Collection, Museum of Modern Art. Baghdad.)

مــــــــواد خمتلفة علـــى خ�ســـب. X 170 160 �ســــــــم، 1991 )جممــــــــوعة خا�ســـــــة. متحــــــــف الفـــــــن احلـــــــــديث. بغـــــــداد(

Mixed Media on Board. 170 X 130 Cm. 1992 ( Private Collection, Museum of Modern Art. Baghdad.)

مـــــواد خمتلفة علـــى خ�ســـب. X 170 130 �ســــــــم، 1992 )جممــــــــوعة خا�ســـــــة. متحــــــــف الفـــــــن احلـــــــــديث. بغـــــــداد(
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Mixed Media on Board. 100 X 80 Cm. 1996

مـــــواد خمتلفة علـــى خ�ســـب. X 100 80 �ســــــــم، 1996
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Acrylic on canvas. 200 X 200 Cm. 1997

اأكريليــك على قمـا�س. X 200 100 �ســــــــم، 1997
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Mixed media on canvas. 90 X 180 Cm. 1998

مــــــواد خمـتلفه على قمـــــــا�س. X 90 180 �ســــــــم، 1998

 �ل�سفحة �ل�سابقة: من اليمني : �ساكر ح�سن ال �سعيد – هناء مال اهلل – فهمي القي�سي – �سهيل �سامي نادر – �سامل الدباغ 

 �سنيار عبداهلل- نزار يحيى – حيدر خالد – غ�سان غائب ) معر�س البيئه واملحيط يف الفن العراقي ( – بغداد – 1997
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Acrylic on canvas. 90 X 90 Cm. 1999

 اكـريليك على قمـا�س. X 90 90 �ســــــــم، 1999

Acrylic on canvas. 200 X 200 Cm. 1999  (Kinda Foundation of Modern Art, Riyadh)

 اكـريليك على قمـا�س. X 200 200 �ســــــــم، 1999 )جمموعة كنده للفن العربي احلديث، الريا�س(
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Acrylic on canvas. 150 X 100 Cm. 1999 (Private Collection, London)

 اكـريليك على قمـا�س. X 150 100 �ســــــــم، 1999 )جمموعة خا�سة، لندن(

Acrylic on canvas. 200 X 300 Cm. 1999 (Museum of Modern Art, Qatar Foundation, Doha.

 اكـريليك على قمـا�س. X  300 200 �ســــــــم، 1999 )متحف الفن العربي، موؤ�س�سة قطر، الدوحة(
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Acrylic on canvas. 100 X 100 Cm. 1999

 اكـريليك على قمـا�س. X 100 100 �ســــــــم، 1999
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Acrylic on canvas. 90 X 150 Cm. 1999

 اكـريليك على قمـا�س. X 90 150 �ســــــــم، 1999
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Acrylic on canvas. 90 X 90 Cm. 1997 (private collection, London)

 اكـــــــــريليـــــــك علــــــــى قمــــــا�س. X 90 90 �ســــــــم، 1997 )جمموعة خا�سة، لندن(

Mixed media on canvas. 90 X 85 Cm. 1995 (private collection, London)

مـــــــــواد خمتــــلفـــــه علـــــــى قمـــــــا�س. X  90 85 �ســــــــم، 1995   )جمموعة خا�سة –لندن(
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Acrylic on canvas. 60 X 80 Cm. 1996 (private collection, London)

 اكـــــــــريليـــــــك علــــــــى قمــــــا�س.X  60 80 �ســــــــم، 1996 )جمموعة خا�سة، لندن(
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Acrylic on canvas. 60 X 60 Cm. 1998 (private collection, London)

 اكـــــــــريليـــــــك علــــــــى قمــــــا�س.X  60 60 �ســــــــم، 1998 )جمموعة خا�سة، لندن(
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فتـرة األلفيـن
Post 2000
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Mixed media on canvas. 135 X153 X 50 Cm. 2000 (private collection, London)

 مـــــــوا د خمتلــــــــفة علــــــــى قمــــــا�س.X 153 X  135 50 �ســــــــم، 2000 )جمموعة خا�سة، لندن(
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Acrylic on canvas. 120 X120 Cm. 2000 (Majdolin al Ghzawi  Al Ghoul's collection)

 اكـــــريلـيـــــــك علــــــــى قمــــــا�س.X  120 120 �ســــــــم، 2000 )جممـــوعة جمــــدولــــني الغـــــزاوي الغـــــول(
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Acrylic on canvas. 120 X 100 Cm. 2002 (private collection, Haifa & Molham Al-Najar, Jordan)

 اكــــــريليــــــــك عـلـــــــــى خ�ســـــــــــب. X 120 100 �ســــــــم، 2002 )جممـــــــــوعة هيــــــــــفا وملهــــــــــــم النجـــــــار، الأردن(

Acrylic on canvas. 200 X 200 Cm. 2001 (private collection, Jordan)

اكـــريليــــك علـــــى قمـــــــا�س. X  200 200 �ســــــــم، 2001   )جمموعة خا�سة، الأردن(
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Acrylic on canvas. 100 X100 Cm. 2000

 اكــريلـيـك علـــى قمــا�س.X  100 100 �سـم، 2000

�ل�سفحة �ل�سابقة: مع �سياء العزاوي ونزار يحيى. الدوحة 2001
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Mixed media on canvas. 120 X120 Cm. 2003 (Private collection, Iraq)

Previous Page: Mixed media on canvas. 60 X 30 Cm. 2000

 مواد خمتلفة علــــــى قما�س.X  120 120 �ســــــــم، 2003 )جممـــــوعة  خا�ســـة، العـــــراق(

�ل�سفحة �ل�سابقة: مواد خمتلفة علــــــى خ�سب.X  60 30 �ســــــــم، 2003
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Mixed media & plastic on board. 100 X 100 Cm.  2003

 مــــواد خمتلفـــة وبـــال�ستيك علـى خ�ســـب . X 100 100 �ســــــــم، 2003

Mixed media & plastic on board. 100 X 100 Cm.  2003

 مــــواد خمتلفـــة وبـــال�ستيك علـى خ�ســـب . X 100 100 �ســــــــم، 2003
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Mixed media & plastic on board. 100 X 100 Cm.  2003

 مــــواد خمتلفـــة وبـــال�ستيك علـى خ�ســـب . X 100 100 �ســــــــم، 2003

 �ل�سفحة �ل�سابقة: من اليمني: كرمي ر�سن- �سياء اخلزاعي- فاخر حممد – غ�سان غائب. بغداد  2000

Mixed media on canvas. 100 X 100 Cm.  2003

 مــــواد خمتلفــــة علـى قمــــا�س . X 100 100 �ســــــــم، 2003
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 Acrylic on canvas. 100 X 100 Cm.  2003

Previous Page: Mixed media on board. 160 X 80 Cm.  2003

اكريليـك علـى قمـا�س . X 100 100 �ســــــــم، 2003

 �ل�سفحة �ل�سابقة: مـواد خمتلفة علـى خ�سـب . X 160 80 �ســــــــم، 2003
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 Mixed media & chrome on wood. 240 X 190 Cm.  2005

مـــــواد خمتلفــــه و كــــــــروم علـــــى خ�ســــب . X 240 190 �ســــــــم، 2005
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Carpet. 200 X 90 Cm.  2004

 �ســــجاد. X 200 90 �ســــــــم، 2004

Carpet. 200 X 90 Cm.  2004

 �ســــجاد. X 200 90 �ســــــــم، 2004
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Mixed media on board. 120 x 120 cm  2004 (collection of Harba foundation of modern art. Italy, Babylon)Mixed media on board. 120 x 120 cm  2004 (collection of Harba foundation of modern art. Italy, Babylon)

 مواد خمتلفه على خ�سب. X 120 120 �ســــــــم، 2004 )جمموعه حربا  للفن احلديث. ايطاليا، بابل( مواد خمتلفه على خ�سب. X 120 120 �ســــــــم، 2004 )جمموعه حربا  للفن احلديث. ايطاليا، بابل(
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 Mixed media on board. 2005 120 x 120 cm (Majdolin Al Ghzawi Al Ghoul's collection)

 مــــــواد خمتلفـــــه عـلــــــــى خ�ســـــــب . X 120 120 �ســــــــم، 2005 ) جمموعه ماجدولني غزاوي الغول(

 �ل�سفحة �ل�سابقة: مع �سقيقه حممد. ال�سويد  2008
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Mixed media on canvas. 2008, 120 x 120 cm (Collection of Bader Al-Haj, Beirut.)

 مـــــــواد خمتلفــــــــه على قمــــــــــا�س  . X 120 120 �ســــــــم، 2008 ) جمموعة بدر احلاج، بريوت(
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Mixed media on board. 246 x 140 cm, 2005.

 مـــــواد خمتلفــــة على خ�سـب  . X 246 140 �ســـــم، 2005 
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 Mixed media on board. 105 Cm. diameter, 2005.  (Majdolin Al Ghzawi Al Ghoul's collection)

 مـــــــــــواد خمتلفــــة على خ�ســــــــب. قطــــــــر 105 �ســـــم،  2005 )جممــــــوعــة ماجــــــدولني الغــــــــزاوي الغـــــــول(



125 124

 Mixed media & chrome on board. 120 X 120 Cm. 2005

 مـــــــــــواد خمتلفــــة و كروم على خ�ســــــــب.  X 120 120 �ســـــم،  2005
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 With the family in the Dead Sea 2011

مـــــــــــع العــــــــــائلة يف البحــــــــــر امليـــــــــت،  2011
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 Mixed media on board. 100 x 100 Cm. 2005

 مــواد خمتلفـة عـلــى خ�ســــب . X 100 100 �ســــــم، 2005
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Mixed media on board. 120 x 120 cm  2007

 مـــواد خمتلفــة علــى خ�ســب. X 120 120 �ســــــــم، 2007
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Mixed media on board. 120 x 120 cm  2007

 مـــواد خمتلفــة علــى خ�ســب. X 120 120 �ســــــــم، 2007
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Mixed media on board. 120 x 120 cm  2007

 مـــواد خمتلفــة علــى خ�ســب. X 120 120 �ســــــــم، 2007

Mixed media on board. Diamete 130 Cm.  2007

 مــــــــواد خمتلفـــــة علـــــى خ�ســــــب. قطــــــر 130 �ســــــــم، 2007



137 136

Mixed media on board. 65 x 105 cm  2007

 مـــواد خمتلفــة علــى خ�ســب. X 65 105 �ســــــــم، 2007



139 138



141 140

 Mixed media on board. 120 x 60 Cm. 2005

 مــواد خمتلفـة عـلــى خ�ســــب . X 120 60 �ســــــم، 2005

 �ل�سفحة �ل�سابقة:  من اليمني: نزار يحيى – حممد ال�سمري – كرمي ر�سن – غ�سان غائب. لندن 2006.



143 142

Mixed media on paper. 50 x 50 Cm. 2008 (Collection of Bader Al-Haj, Beirut.)

مــــــــــــــواد خمتلفــــــة علـــــــى ورق. X 50 50 �ســــــــم، 2008 )جمموعه بدر احلاج، بريوت.(

Mixed media on paper. 50 x 50 Cm.  2008

مـــــواد خمتلفــــــة علـــــــى ورق. X 50 50 �ســــــــم، 2008



145 144

Mixed media on canvas. 120 x 120 Cm. 2008 (Collection of Bader Al-Haj, Beirut.)

مـــــــــواد خمتلفـــــة عـــــلى قمـــــــــا�س . X 120 120 �ســــــــم، 2008 )جمموعه بدر احلاج، بريوت.(



147 146

Mixed media on canvas. 150 x 150 Cm. 2008 (private collection London)

مــــواد خمتلفـــــة عــلى قمـــا�س . X 150 150 �ســــــــم، 2008 )جمموعه �سخ�سية، لندن(



149 148

Mixed media on canvas. 150 x 150 Cm. 2009 (Collection of Bader Al-Haj, Beirut.)

مـــــــــواد خمتلفـــــة عـــــلى قمـــــــــا�س . X 150 150 �ســــــــم، 2009 )جمموعه بدر احلاج، بريوت.(



151 150



153 152

 Mixed media on canvas. 100 x 100 Cm. 2009 (Collection of Badr Al Haj, Bierut)

 مــواد خمتلفـة عـلــى قما�س . X 180 180 �ســــــم 2009 )جمموعة بدر احلاج، بريوت(

 �ل�سفحة �ل�سابقة: مع هيمت حممد علي. عمان  2006



155 154

 Mixed media on board. 150 x 193 Cm. 2008 (Badr Al Haj Collection, Bierut)

مــــــواد خمتلفــــــة على خ�ســب . X 150 193 �ســــــم، 2008 )جمموعة بدر احلاج، بريوت(



157 156

 Mixed media on canvas. Diameter 100 Cm. 2010

مـــــــــواد خمتلفــــة علـــــــــى قمــــا�س. قطـــــــــر 100 �ســــــم، 2010



159 158

 Mixed media on canvas. 180 X 180 Cm. 2009 (collection of Bader Al-Haj, Beirut)

مـــــــــــــواد خمتلفــــة علـــــــــى قمــــا�س. X 180 180 �ســــــم، 2009 )جممــــوعة بــــدر احلـــــاج، بيــــــــروت(



161 160

 Ink on paper. 70 X 50 Cm. 2007

حبــــر على ورق. X 70 50 �ســــــم، 2007



163 162

Ceramic. 60 Cm. Diameter, 2009

خـــــــــــــــزف. قطـــــــــــــر 60 �ســــــــــم، 2009

Ceramic. 60 Cm. Diameter, 2009

خـــــــــــــــزف. قطـــــــــــــر 60 �ســــــــــم، 2009



165 164

 Mixed media on board. 150 X 130 Cm. 2010 (private collection, London)

مـــــــواد خمتــــلفة علــــــى خ�ســـــــب. X 150 130 �ســــــــــم، 2010)جممـــــوعة خا�ســــة، لنــــــدن(



167 166

 Mixed media on board. 100 X 100 Cm. 2009 (Kinda Foundation of Modern Arab Art, Riyadh.)

مـــــــواد خمتــــلفة علــــــى خ�ســـــــب. X 100 100 �ســــــــــم، 2009)جممــــوعة كنــده للفـــن العــــربي احلديث، الريا�س(



169 168

 Mixed media on board. 100 X 100 Cm. 2010

مــــــواد خمتـــــلفة علـى خ�ســــــب. X 100 100 �ســم، 2010



171 170



173 172

 Mixed media on Canvas. 100 Cm. Diameter 2010

مــــــــواد خمتلفــــــــــة علـــى قمـــــــــــا�س. قطــــر 100 �ســــــم، 2010

  �ل�سفحة �ل�سابقة: من اليمني : دلري �سعد �ساكر – �سامر ا�سامه – ملياء عبد ال�ساحب – مي مظفر – مياده املدفعي – غ�سان غائب –

 رافع النا�سري – �سعد �ساكر – �سياء العزاوي – نزار يحيى .  عمان  2005



175 174

 Mixed media on Canvas. 150 X 300 Cm. 2010

مــــــــواد خمتلفــــة علـى قمــــا�س.  X 150 300 �ســــــم، 2010



177 176

 Mixed media on Canvas. 100 Cm. Diameter 2010 (Collection of Faisel Al Mu'amar, Riyadh)

مــــــــواد خمتلفـــــــــــــة علـــى قمــــــــــــا�س. قطـــــــر 100 �ســـــــــم، 2010 )جممــــوعة في�ســـــل املعمـــر، الريــــا�س(



179 178

 Mixed media on Canvas. 100 Cm. Diameter 2010

مــــــــواد خمتلفـــــــــــــة علـــى قمــــــــا�س. قطـــــــر 100 �ســــم، 2010

 Mixed media on Canvas. 100 X100 Cm. 2010

مـــــــواد خمتلفــــــة علـــى قمـــا�س. X 100 100 �ســــم، 2010



181 180

 Mixed media on board. 120 X 60 Cm. 2005 (Collection of Majdolin Ghazawi Al-Ghoul)

مــــــــواد خمتلفــــة علـى خ�ســـــــــــب.  X 120 60 �ســــــم، 2005 )جمموعــــــة جمدولــــــني الغـــــزاوي الغــــول(



183 182

 Mixed media on Canvas. 150 X 150 Cm. 2010 (Kinda Foundation of Modern Arab Art, Riyadh)

مــــــــواد خمتلفــــة علـى قمــــا�س.  X 150 150 �ســــــم، 2010 )جمموعة موؤ�س�سة كنده للفن العربي احلديث، الريا�س(



185 184

 Mixed media on Canvas. 100 Cm. Diameter 2010 (Collection of Faisel Al Mu'amar, Riyadh)

مــــــــواد خمتلفـــــــــــــة علـــى قمــــــــــــا�س. قطـــــــر 100 �ســـــــــم، 2010 )جممــــوعة في�ســـــل املعمـــر، الريــــا�س(



187 186

My  Shadow on the Tree Leaves. Mixed media on Canvas. 200 X 200 Cm. 2010

ظلــــــي علـــــــــى �ور�ق �ل�سجــــــــر. مــــــــواد خمتلفــــة علـى قمـــــــا�س.  X 200 200 �ســـــــــم، 2010



189 188

Organised Anarchy. Mixed media on Canvas. 136 X 180 Cm. 2010 (Collection of Barjeel Art foundation، Sharjah)

فــــو�سى منظـــــــــمة. مــــــــواد خمتلفــــة علـى قمــــــــــا�س.  X 136 180 �ســــــم، 2010 )جممــــوعة موؤ�س�ســـــة برجيـــــل للفــــــن، ال�ســـــــــارقة(



191 190

 Mixed media on Canvas. 120 X 120 Cm. 2010

مــــــــواد خمتلفــــة علـى قمــــا�س.  X 120 120 �ســــــم، 2010



193 192

Tree. Mixed media on Canvas. 180 X 180 Cm. 2010

�سجرة. مــــواد خمتلفــــة علـى قمــــا�س.  X 180 180 �ســم، 2010



195 194

 Mixed media on Canvas. 150 X 150 Cm. 2010

مــــــــواد خمتلفــــة علـى قمــــا�س.  X 150 150 �ســــــم، 2010



197 196

Forest. Mixed media on Canvas. 160 X 160 Cm. 2010

غــــابة. مــــــواد خمتلفــــة علـــى قمـا�س .  X 160 160 �ســــــم، 2010



199 198

 On the Shore of Paradise. Mixed media on Canvas. 200 X 200 Cm. 2010

علــــــى �سفــــــاف �جلنـــــــة. مــــــــواد خمتلفـــــــة علـى قمــــا�س.  X 200 200 �ســــــم، 2010



201 200

الكتـب الفنيـة
Art books



203 202

 Mixed media on Paper. 20 X 20 X 4 Cm. 2005

Poetry book. Hafiz al shirazi (Private Collection, London)

مـــــواد خمتــــــــلفة علــــى ورق.  X 20 X 20 4 �ســــــم، 2005

كتـــــاب �سعـــري حلــــافظ �ل�سيـــر�زي )جممــوعـة خا�سـة, لنـدن(



205 204

 Mixed media on Paper. 15 X 15 Cm. 2003

Poetry Book. Abd Al Ameer Jaras (Private Collection, London) 

مـــــواد خمتــــــــلفة علــــى ورق.  X 15 15 �ســــــم، 2003

كتــــاب �سعـــــــري لعبـــد �الميــــر جـــر�ص)جممـــوعة خا�ســـة, لنـــــدن(



207 206

 Mixed media on Paper. 30 X 30 Cm. 2003

Poetry Book. Mudafar  Al Nawab (Private Collection, London)

مـــــواد خمتــــــــلفة علــــى ورق.  X 30 30 �ســــــم، 2003

كتـــــــاب �سعـــــــــري  ملظفـــــــر �لنـــــو�ب)جممـــــوعة خا�ســــة, لنـــــدن(



209 208

 Mixed media on Paper. 33 X 33 Cm. 2005

Document. Poetry book, Muafk Mohamad

مـــــواد خمتــــــــلفة علــــى ورق.  X 33 33 �ســــــم، 2005

وثيقـــة. كتــــــــاب �سعـــــري ملــــوفــق �حمد



211 210

 Mixed media on Paper. 20 X 20 Cm. 2003

Document.

مـــــواد خمتــــــــلفة علــــى ورق.  X 20 20 �ســــــم، 2003

وثـــــيقـــــــة.



213 212

 Mixed media on Paper. 20 X 20 Cm. 2003

Document.

مـــــواد خمتــــــــلفة علــــى ورق.  X 20 20 �ســــــم، 2003

وثـــــيقـــــــة.



215 214

 Mixed media on Paper. 20 X 20 Cm. 2003 (Private Collection, London)

Document.

مـــــواد خمتــــــــلفة علــــى ورق.  X 20 20 �ســــــم، 2003 )جمموعة خا�سة، لندن(

وثـــــيقـــــــة.



217 216

 Mixed media on Paper. 15 X 19 Cm. 2003

Associations.

مـــــواد خمتــــــــلفة علــــى ورق.  X 15 19 �ســــــم، 2003

تـــــــد�عيـــــات.



219 218

 Mixed media on Paper. 30 X 30 Cm. 2005

Poetry Book. Buland Al Haidari  (Private Collection)

مـــــواد خمتــــــــلفة علــــى ورق.  X 30 30 �ســــــم، 2005

كتـــاب �سعــــــري لبلنــــــد �حليـــــدري)جممــــوعة خا�ســــة(



221 220

 Mixed media on Paper. 30 X 30 Cm. 2005

Poetry book, Rushdi Al Amel

مـــــواد خمتــــــــلفة علــــى ورق.  X 30 30 �ســــــم، 2005

كتــــاب �سعــــري لر�ســــدي �لعـامل



223 222

 Mixed media on Paper. 30 X 30 Cm. 2005

Poetry book، Ibn Arabi (Private Collection, British Museum)

مـــــواد خمتــــــــلفة علــــى ورق.  X 30 30 �ســــــم، 2005

كتــــاب �سعـــري البن عربـــي )جمموعة خا�سة, �ملتحف �لربيطاين(



225 224

اجملّسمات الفنية
Art Objects



227 226

 Mixed media on typewritter with Mahmoud Darwish Poetry. 25 X 30 X 15 Cm. 2007 (Private Collection, London)

مــــــواد خمتلفــــة علـــى اآلـــــة طابعـــــــة مــــــــع �سعــــــــر ملحمــــــــــــــــود درويــــــ�س.  X 30 X 25 15 �ســــــم، 2007 )جمموعة خا�سة، لندن(



229 228

 Challenge. Mixed Media. 38 x 20 x 54 Cm. 2007 (Arab Museum of Modern Art. Qatar Foundation, Doha)

حتـــــــدي. مـــــــــــــواد خمتلفــــة.  X 20 X 38 54 �ســـــــــم، 2007 )متحــــف الفــــن العـــــربي. موؤ�س�ســـــة قطــــر، الـــدوحـــة(



231 230

Hope. Mixed Media. 37 x 30 x 50 Cm. 2007 (Arab  Museum of Modern Art. Qatar Foundation, Doha)

�أمـــــل. مــــــــــواد خمتلفــــة.  X 30 X 37 50 �ســــــم، 2010 )متحف الفن العربي. موؤ�س�سة قطر، الدوحة(



233 232

Game. Mixed Media. 60 x 60 x 43 Cm. 2010 (Arab  Museum of Modern Art. Qatar Foundation, Doha)

لعبـــة. مــــــــــواد خمتلفــــة.  X 60 X 60 43 �ســــــم، 2010 )متحف الفن العربي. موؤ�س�سة قطر، الدوحة(



235 234

Object. Mixed Media. 20 x 20 x 20 Cm. 2004

جم�سم . مـواد خمتلفـة على خ�سب.  X 20 X 20 20 �سـم، 2004



237 236

The Trap of Globalization. Object. 23 x 23 x 12,5 Cm. 2008

فــــــــخ �لعـــــــــــومله. جم�ســــــــــم.  X 23 X 23 12.5 �ســـــــــم، 2008



239 238

Desintegration. Object, Mixed Media. 60 x 60 x 43 Cm. 2010 (Arab  Museum of Modern Art. Qatar Foundation, Doha)

تفتيـــــت. جم�ســــــــــم، مواد خمتلفة.  X 60 X 60 43 �ســـــــــم، 2010 )متحف الفن العربي. موؤ�س�سة قطر، الدوحة(



241 240

lamentation women. Object, Mixed Media. 60 x 60 x 43 Cm. 2010 (Arab  Museum of Modern Art. Qatar Foundation, Doha)

 �ملنتحبة. جم�ســــــــــم، مواد خمتلفة.  X 60 X 60 43 �ســـــــــم، 2010 )متحف الفن العربي. موؤ�س�سة قطر، الدوحة(



243 242

The Tree of Memories. Object, Mixed Media with nickel. Diameter 165 Cm. 2010

�سجــــــــرة �لذكـــــــريات. جم�ســــــــــم، نيكل مع مواد خمتلفة.  قطر 165 �ســـــــــم، 2010
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Homage to Al Mutanabi Street. Object. 25 x 32 x 25 Cm. 2007 (Private collection, London)

 حتيه �ىل �سارع �ملتنبي. جم�ســــــــــم.  X 32 X 25 25 �ســـــــــم، 2007 )جمموعه خا�سة،  لندن(
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Homage to Al Mutanabi Street. Object. 25 x 15 x 25 Cm. 2007 (Private collection, London)

 حتيه �ىل �سارع �ملتنبي. جم�ســــــــــم.  X 15 X 25 25 �ســـــــــم، 2007 )جمموعه خا�سة،  لندن(
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Car. Object. 20 x 30 Cm. 2006 (Collection of Ceasar  Rizqallah, Beirut)

�سيـــــارة. جم�ســــــــــم، مواد خمتلفه على ورق.  X 20 30 �ســـــــــم، 2006 )جمموعة قي�سر رزق اهلل، بريوت(
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Characteristics of the artist

When I first met Ghassan Gha’ib, he would create fantastical colored spaces; however, 
he would always ensure that his spaces carried a degree of harmonic tension in the eyes 
of observers. Ghassan was always careful to emphasize oddity of tune out of tune. ”It is 
not a fault in drawing; the fault seems to be in observation”, one viewer described this 
feature. Ghassan’s images were exhausting, where one almost never feels fulfilled. They 
were captivating in their purity, yet rarely yielding clarity. He explains this in saying that 
”you apparently see, but there is more to capture if you let go of your preconceived 
ideas and experiences and begin with me a new journey.” The characteristics of nature 
are all present in his drawings, yet they are imprinted with his unique signature. I 
spent more than ten years looking into a red, rectangular painting done by Ghassan 
Gha’ib, without feeling I have has enough. Observing this piece always gave me a sense 
of happiness. Its presence filled me with reassurance. ”It is there”! That artwork has 
become part of my life, an obtrusive part.   
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Ladders ascending towards the gods

In his notebooks, that are not really notebooks, Ghassan utilized another force external 
to the world of art to resist it and keep away its haunting ghost or at least postpone its 
arrival. Once, he displayed a mass made of thick paper, a pile of pages glued to each 
other. What appears of these pages is much less than what they conceal. There seem to 
be boxes and traps wherever one observes. However, what attracted my attention were 
those ladders that were endless. Ladders that take us back to Sumerian Zaqqourah. 
After all the magic, there is one mission: ascending toward the gods. We cannot 
discretely escape. The tale is not finished yet; it carried deep religious connotations. In 
every stumbling step there is faltering luck. I saw a density of people from all ages, veil 
in sorrow on the steps of the ladders; years dropped off like teeth. Symbolism of Time 
was exhausting. We must be able to imagine Zaqqourah without a god; a case in which 
all prayer is futile. 

His other books are burnt and chained manuscripts. This is a clear metaphor for the 
reality the capital of Abbasids suffered after the American occupation of Baghdad in 
2003. it is an embodiment of the day the libraries of Baghdad were burnt and looted; 
when invaluable historical manuscripts disappeared forever. Barbed wires entrap those 
burnt documents that are taken hostage even as they are ashes. This image represents a 
repeated exile that Iraqis’ continuously relive and rediscover. In another artwork, there is 
a saw that cuts through all the manuscripts wrapped in barbed wire, as if saying there is 
always something worse to expect. In all these works, the artist’s signature was obvious 
as he colored spaces and deemed them filled with his own fantasies. Moreover, there is 
always a spot of hope, where he does not attempt to beautify reality, but care for art as 
illusion. Ghassan seizes glimpse of purity that emerge from surrounding tension to say 
that beauty is possible despite all.   
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Habits of the stranger within

If distinct separation exists between two sensitivities, the first captures images from 
fantasy beyond nature; the second is instigated by painful images from everyday 
reality. The distinction is the source of all questions pressuring the artist as he faces 
the dilemma of his existence: an exiled being whose homeland has been captivated. 
Restrained by habits that no longer correspond with his emotions, he questions the use 
of drawing. Beauty is no longer soft. Part of us is finite: part of our youth, spirituality, 
desire to live, and restlessness. It seems as if immersing oneself into the aestheticism of 
drawing is treason, or even consumption of an intended deception. 

It seems to me that the artist has reached a conviction that drawing has lost its ability to 
generate a language that defies reality. Moreover, if we are to admit that Arab drawing 
seems to dwell on standards set by the market, Gha’ib, to the contrary, has owned the 
right to rebel against such blind pragmatism. His unique rhythm is embodied in his 
works ever since he made the decision to break submissive harmony through his cry 
for defiance. He has opened his eyes and ours to the wound we all suffer, taking the 
risk to abandon his visual past before he risked facing us with his ideas. His ideas sum 
mystifying questions concerning the destiny of Art and the fate of humanity. In both 
he expresses a depth of emptiness: a price humanity pays as it suffers loss in every live 
moment reflecting negatively on art. Ghassan has discovered that art as entertainment 
is similar to a cry of the dead. At such a moment of awareness, Ghassan contradicted all 
the promises offered by his previous artwork, discarding his gallery to question his fate 
as an artist: how can I continue to be an artist? Accordingly, he seems to have freed his 
hands from their alienation, deeming the world a wider place. 



259 258

Juxtaposed enticement

To begin from his final destination, the cradle of Ghassan Gha’ib’s latest transformation 
is one of artistic synthesis and construction. He has created a dark distance in his 
relationship with canvas through using multimedia. This media is external to the world 
of art, where he has abandoned smooth surfaces that aim at creating a photographic, 
abstract dimension inspired by natural scenery. This artistic approach, which is inspired 
by Cézanne, substitutes the real world with an artistically composed one. To Ghassan, 
this has become part of the past. And since he does not repeat his stylistic self, he 
rebelled against his elegant, smooth style to substitute it with darker images that 
portray depths of barren land to pluck dry fruit.

Ghassan employs colored wooden cubes and implants them on surfaces. He sprinkles 
coal rubble, and uses a black head-cover purchased from a women selling cigarettes 
downtown, to wrap part of his canvas with. These are all expressions of his new style. 
A wire extends: top to bottom, right to left, in an attempt to question direction. The 
confusion in such an intended question stems from the core of his soul: a juxtaposed 
stance in drawing, an intended stance which expresses the artist’s position from his 
pleasures and enticements. In truth, it is a perspective against a pastoral sense that 
takes over and dictates images of ready-made sheep. Ghassan, now, departs the art of 
drawing while at his peek, to fortify a sense of risk-taking, by losing it in his journey of 
drawing.    
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