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ترااجديا االمشاهد االبصرية 

في مشرووعه االبصريي االمعنونن بـ (ااجتراارر االموااجع) يأخذنا االفنانن أأحمد فلمبانن - االمولودد في عامم ١٩٥١ بمكة االمكرمة - إإلى أأززمة 

إإنسانن هذاا االعصر، وو معاناته عبر لغة لونية تركز على مالمح االبشر، وو هيئاتهم االتي تجيءء من مسافاتت بعيدةة تظهر عدددهم في 

أأفراادد وو مجموعاتت وو جماعاتت، ووهنا يالحظ تركيز االفنانن على دداللة االكثرةة في االعددد، مما يدلل على أأنن هُم بالدررجة ااألوولى هو َهٌم 

إإنساني، ليس هٌم ذذااتي وو فرددااني. 

وومن االمالحظ في لوحاته أأنها تشكل في موضوعاتها مسرحياتت ترااجيدية كبرىى كالتي نجدها في أأعمالل االكاتب االشهير (ووليم 

شكسبير) حيث االبؤساءء، وو االفقرااءء، وو االعشاقق، وو االسحرةة، وو االطبقة االكاددحة، وو أأززمة االمرأأةة، وو من ثم معاناةة االقومم مع االقوىى 

االمتسلطة، االتي هيمنت عليهم، وو منعتهم من قولل االحقيقة، وو هزمتهم االحياةة، وو سلبت منهم حريتهم. 

تكمن لوحاتت أأحمد فلمبانن في ااألمم االذيي تظهره طبيعة ااأللواانن االقاتمة، وو ااأللواانن االقاددمة من مقابر االبشرية إإلى هذاا االعالم، 

إإنها أأشبه بسجل سوددااوويي ألشباحح جسدية مليئة بالبؤسس وو االقهر وو االجوعع، وو هو تعبير عن ووااقع أأليم أأصبحنا نلمسه هذه ااأليامم 

في االمشهد ااإلسالمي وو االعربي من تهجير وو قتل وو ددمارر. 

كما تختزلل بعض االلوحاتت مشاهد االموااجع االمتعدددةة االتي يمر بها ااإلنسانن، وو هي في حقيقتة أأمرها خسائر متتابعة، خسائر 

متالحقة تشمل ااألمواالل وو ااألنفس، وو لعل من بين هذه االمشاهد االبصرية االتي حاوولل االفنانن فلمبانن أأنن يصوررها هي مشاهد 

االمرضض، فشخصياته مصابة بالشحوبب وو االنحولل وو االسواادد وو االهشاشة االجسدية االتي يمكن أأنن ترااها من خلف مالبسهم االتي 

أأستطاعع االفنانن فلمبانن ببرااعته أأنن يظهر حدووددها وو اانحناءءتها بمهاررةة ااستخداامم االسكين في االرسم وو االتلوين. 

ال تخلو لوحاتت فلمبانن من االبشر وو االشخوصص، مما يدلل على مركزية إلنسانن في ُجّل أأعماله، كما أأنها متاشبه إإلى حد كبير في 

أأشكالها وو مالمحها أألمأساووية، وو ليس هذاا االتصوير االبشريي للمعاناةة ببعيد عن معاناةة االفنانن االتي مر بها في حياته من مرضه وو 

غربته وو إإحساسه باالغتراابب االرووحي االذيي ووصل إإليه بعد ااكتشافه سواادد ااألشخاصص وو االعالم، لينقطع حواارره معهم فيتجه إإلى 

عزلته تارركًا لهم لوحاته تحكي لهم معاناةة االجميع ال معاناةة االفردد االذيي هو جزءء ررئيس منه. 

كما تقيم لوحاتت فلمبانن حوااررااتت ااألززمة في االتعبير عن ااإلنسانن، حيث االصمت االمطبق، صمت طويل عبر صرااخخ طويل مظلم 

ال صوتت فيه سوىى االوجع، وو اانتظارر ما ال يجيءء عبر منطق (اانتظارر غوددوو) في االمسرحية االشهيرةة للكاتب اااليرلنديي (صمويل 

بيكيت).  
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TRAGEDY IN VISUAL SCENES

In his visual composition “Rumination of Aches”, the artist Ahmed Felemban, born in 1951 in Holy 
Mecca, makes us delve into Man’s crisis of this era. Man’s crisis is shown through a language of colors 
that depicts human features, the faces they have when looking in on them from afar, showing their 
numbers in individuals, groups and communities. What can be really seen here is the artist’s focus on the 
many signs found in numbers, showing his interest in Man’s main source of anxiety, individualism. 


What can be clearly seen is the tragic plays depicted in his paintings, such as William Shakespeare’s 
famous plays. The elements that are drawn represent misery, poor people, lovers, witches, working 
class, woman’s crisis, people defeated by life, people who have had their freedom stolen. 


The dark colors that Ahmed Felemban uses in his paintings show the pain he wants to reflect. Colors 
that emanate from human graves to this world, like a dark ghost registry for bodies filled with misery, 
submission and hunger. It’s the reflection of this hurtful world we live in, an Islamic and Arab scene that 
paints an image of exodus, death and destruction. 


Some paintings reflect the many pains humans go through, the successive losses that include loss of 
fortune, loss of souls. Some of these pictures that the artist tried to paint is illness, for his characters are 
often pale, frail, dark and fragile. Their body’s constitution can be seen through their clothes, which are 
brilliantly drawn by Felemban, marking their limits and curves in an unparalleled stroke of knives in 
drawing and coloring. 


Felemban’s paintings are filled with people and characters, which reflects human’s central position in all 
of his works. These tragic characters look alike in this depiction of human agony that reflects the artist’s 
own life experience. The agony he felt when he was struck by illness, expatriated and feeling spiritually 
expatriated after he discovered the darkness of humans, the darkness of the world, until his dialogue 
with them stopped and he was left alone, leaving them with a legacy of paintings that tell the story of 
everyone’s pain, not the individual’s pain who is a chief component of a group. 


Felemban’s paintings also show the discussion of the human expression crisis, where dead silence, a 
long silence is expressed through a long and shadowed scream of pain. Like waiting for what does not 
come, just like in the play “Waiting for Godot” by Irish writer Samuel Beckett. 
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