




يتميــز املُنجــز اإلبداعــي عنــد األســتاذ الدكتــور مصطفــى عبــد الوهــاب بهــذا الطــرح املتفــرد الدافــع 

للتأمــل .. يســتثري يف ُمشــاهديه االســتفهام وطــرح التســاؤالت دون أن يُجيــب هــو .. فرشــاته وألوانــه 

إنعــكاس ملشــاعر متناقضــة وهواجــس تنســجم وتتكامــل يف وعــاء تجريــدي فلســفي شــديد االختــزال 

يــرك مســاحات فضفاضــة للحــوار بلغــة اللــون ودالالت الرمــز ..

هــذا اإليقــاع التجريــدي املوســيقي للفنــان مصطفــى عبــد الوهــاب يعكــس ملمــح مهــم من شــخصيته 

ــم ..  ــص والفه ــى التمح ــض ع ــة تح ــوة روحي ــه ق ــد مع ــي يتول ــدوء النف ــٍث إىل اله ــة .. باع املُرهف

ــد  ــاول واٍع للعدي واملعــرض مناســبة للنفــوذ ُمجــدداً لهــذا العــامل مبســحته اإلنســانية وقــد حفــل بتن

مــن القضايــا واإلشــكاليات برؤيــة ومنطــق شــديد الخصوصيــة يُقــدم صــور متجــددة مــن التجريــب 

والبحــث الدائــم عــن صياغــات تعبرييــة تعنــى بجوهــر الــذات وعالقتهــا بالوجــود مــن حولهــا. 

                                                                                                       ا.د. خــــالد ســــرور
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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الدراما الكونية والفردوس املفقود 
        

متــى رحلــة العمــر باإلنســان عــر تواتــر منتظــم عــى التــوازي مــع حجــم اإلنجــاز الحيــاىت ، وهــو 
مايخلــق ضفــرية عتيــدة بــن الزمــن واملنتــج .. وقــد اختــص اللــه املبدعــن الحقيقيــن بهــذا الشــعور 
ــان مــن أجــل الحفــاظ عــى الوقــت  ــي ىف معظــم األحي ــه العائ ــان تواصل ــذى يفقــد الفن ــق ال الدقي
لصالــح التحقــق اإلبداعــى املتتابــع الضامــن للســالم النفــى عنــد مراحــل مهمــة مــن حياتــه .. والفنــان 
الكبــري أ.د. مصطفــى عبــد الوهــاب هــو أحــد املبدعــن الكبــار الــذى يحتفــى قطــاع الفنــون التشــكيلية 
هــذا العــام بعيــد ميــالده الســبعن مــن خــالل معــرض جديــد ألعاملــه التصويريــة التــى أنجزهــا خــالل 
عــام 2016 تحــت عنــوان » هواجــس رسمديــة « بعــد أن حفــر بصمــة برصيــة تصويريــة متفــردة داخل 
بانورامــا الحركــة التشــكيلية املرصيــة املعــارصة ، حيــث اعتمــد فيهــا عــى التحليــق الكــوىن إنطالقــاً 
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مــن قاعــدة مرئيــة شــديدة التأثــري ىف بيئتــه األم باإلســكندرية عــر بحرهــا املرتحــل دامئــاً مــن الحلــم 
إىل الغضــب والعكــس ، وصخورهــا الحبــى بدهاليــز عمــق الزمــن ، وناســها املتآلفــن بعشــق مــع هــذا 
الطقــس الســاحر الــذى ينتقــل مــن بهجــة البــر ىف الصيــف إىل الحــذر مــن النــوات ىف الشــتاء ، وىف 
الحالتــن يكــون البحــر هــو ســلطان املشــهد .. وعندمــا ولــد مصطفــى عبــد الوهــاب مبنطقــة الرمــل 
باإلســكندرية ىف الرابــع والعريــن مــن ينايــر عــام 1947 كان جــاراً للفنانــن الكبرييــن ســيف وأدهــم 
ــد  ــن حام ــر بالفنان ــد تأث ــام بع ــرياً ، وفي ــزل صغ ــو مل ي ــم وه ــت إرشافه ــم تح ــارس الرس ــى ، وم وان
عويــس وحامــد نــدا وماهــر رائــف .. ورمبــا كان اعتقــال عمــه ) محمــود( عضــو جامعــة » حدتــو « 
ملــدة طويلــة وهــو مل يــزل ىف ســن العــارشة، األثــر الكبــري ىف مــزج اإلرادة لديــه بــاألمل والشــجن والقــدرة 
الوجدانيــة الســيّالة عــى اإلبــداع .. واملدهــش أن أبيــه الــذى تــوىف عــام 1985م كان محاســباً قانونيــاً 
ولــه عــدة إخــوة كونــوا معــاً خليطــاً سياســياً غريبــاً ، حيــث كانــوا بــن وفديــن وإخــوان وأعضــاء ىف 
جامعــة » حدتــو « وحــزب مــرص الفتــاة ، مبــا جعــل مصطفــى عبــد الوهــاب صاحــب عقليــة رحبــة 
واســعة األفــق تقبــل كل التوجهــات الفكريــة واإلبداعيــة .. بيــد أننــى أرى أن األم التــى توفــت عــام 
2002 كانــت مــن وجهــة نظــرى هــى صاحبــة الفضــل األعظــم ىف توســيع جبهــة املــدارك عنــد عبــد 
الوهــاب ألنهــا كانــت مدرســة أطفــال تــدرك أصــول الربيــة جيــداً ، األمــر الــذى كان يدفعهــا أن تشــرى 
لــه بشــكل منتظــم سلســلة » الفــردوس املفقــود « للشــاعر اإلنجليــزى ) جــون ملتــون ( ، والتــى كان 
ــة إىل األرض  ــوط اإلنســان مــن الجن ــة هب ــا بشــكل شــعري ملحمــي عــام 1667 عــن عملي يعــّر فيه
بإغــراء مــن إبليــس .. واملثــري هنــا للغرابــة والطرافــة معــاً أن مصطفــى عبد الوهــاب كان يشــعر بالظلم 
النســبى ىف تلبيــة احتياجاتــه بــن إخوتــه وأخواتــه الســتة اآلخريــن ) كانــوا جميعــاً ســتة مــن الرجــال 
ــاًل أمــده برقــة املشــاعر  ــاً جمي ــراً طيب ــه إال أث وبنــت واحــدة وهــو ثانيهــم ( ، لكــن هــذا مل يــرك في
ونبــل املقاصــد ، مــا جعلــه يتطــور فنيــاً نحــو بالغــة اإلختــزال التصويــرى عــر التجــوال الكــوىن بــن 
األرض والبحــر والســامء ، متجهــاً نحــو بقعــة التوحــد والتــالىش ىف الوجــود الرحــب ، ليصطــاد وميــض 
الصــورة بطالقــة حســية وحدســية ىف آن أدت إىل رسعــة إيقاعيــة عــى املســتوين البــرصى والروحــى .. 
وبنــاًء عــى ماذكرنــاه مــن الينابيــع الربويــة ملصطفــى عبــد الوهــاب قــد نســتطيع الكشــف عــن تلــك 
الثقــة ىف خوضــه ملعــرك الــرصاع بــن الجاذبيــة األرضيــة والرغبــة ىف الخــالص الســاموى داخــل أعاملــه 
التصويريــة التــى يســودها غالبــاً اللــون األزرق بتدرجاتــه مــن خــالل مامرســته للعــب التجريبــى عــى 
املســطح النســجى بألوانــه األكريليكيــة مــن خــالل آليــات الكشــط والتمشــيط والرشــح والنشــع بحريــة 
مــن يلهــو ىف فضــاء الكــون الفســيح وكأنــه هــو ذلــك الطفــل الــرىء الــذى قــرأ ملحميــات » جــون 
ملتــون « الشــعرية املهــداه لــه مــن أمــه التــى أطلقــت روحــه عفيــة حــرة منــذ البدايــة دون أن تــدرى 
أنهــا كانــت تبنــى فيــه معــامراً إبداعيــاً متينــاً مســتنداً عــى إرادة صلبــة تجلــت بعــد أزمتــه الصحيــة 
ــدة تبعــث  ــى ؛ فاســتبدلها باليــرى عــر إرادة صل ــده اليمن ــه القــدرة عــى اســتخدام ي ــى أفقدت الت
ــن أحدهــام أعــى  ــن ثقل ــره بــرصاع ب ــاً إىل حقــن تصاوي ــه غالب ــوازى ميل عــى اإلعجــاب ، وهــو ماي
الصــورة واآلخــر أســفلها ، ىف تجســيد لقــوة املجابهــة داخــل شــخصية عبــد الوهــاب نفســه الــذى كنــت 
ومازلــت أراه بأعاملــه مــن الباعثــن للبهجــة والدرامــا الكونيــة واملحرضــن عــى البحــث عــن الفــردوس 
املفقــود .. وقــد نســتجى عنــد هــذا املنعطــف الفكــرى بعــض الحــركات الدواميــة الدائريــة وملســات 
األصابــع التــى يســتعيض بهــا الفنــان عــن الوجــود البــرى كلــه ىف أعاملــه التصويريــة ، لتجســيد ذلــك 

التوهــج الصــوىف الــذى يــرب النــور إىل املشــهد .
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ــك  ــأوى كل تل ــذى ي ــرى ال ــد الوهــاب هــى اللحــاف الحري ــة الناعمــة ألعــامل عب ــد أن الخلفي وأعتق
الدرامــا البرصيــة والروحيــة والوجدانيــة ، عــالوة عــى اللــون األزرق الســاحر القــادم إىل مســطحاته 
ــى  ــه أم ــات ، وكأن ــد الثامنيني ــة ىف عق ــة وترابي ــل رمادي ــول كت ــتعل ح ــر املش ــا باألحم ــد التهابه بع

ــود . ــاً شــغوفاً عــن الفــردوس املفق بالفعــل باحث
واألرض عنــد مصطفــى عبــد الوهــاب هــى إحــدى صــور الســامء كــام كانــت عنــد أجــداده املرصيــن 
القدمــاء ، وهــو مادفعــه لهــذا الفعــل التصويــرى اإليهامــى املثــري ، حتــى وصلــت عنــده املســافة بــن 
اإلثنتــن إىل نقطــة الصفــر ، مــع اإلنفعــال الخطــى والنطــر اللــوىن والنقــر النــوراىن ، مبــا يكشــف عــن 
ــن النســبى  ــق يفصــل ب ــان عــى رصاط دقي ــع داخــل وجــدان الفن ــر روحــى درامــى كــوىن متتاب توت
ــذى يفــرز  ــووب عــن الفــردوس املفقــود ال ــه الدئ ــن املــادى والروحــى ، ىف ســياق بحث ــق .. ب واملطل
ــل  ــو البحــرى لكت ــل الطف ــة ألعــى ، ىف مقاب ــة القرطاســية املندفع ــدوره هــذه الحــراكات اإلعصاري ب
ــطح  ــا املس ــن ثناي ــرة ب ــور املتطاي ــذرات الن ــد ش ــكاك تتول ــذا اإلحت ــن ه ــا األرىض .. وم ــدت وزنه فق
التصويــرى وافــدة مــن النــواة الروحيــة عنــد مصطفــى عبــد الوهــاب الباحــث بلهفــة واشــتياق عــن 

الفــردوس املفقــود .
ورمبــا ىف هــذا اإلطــار تكــون الــروح عنــد مصطفى هــى األســبق واألرسع ىف التقــاط املشــاهد التصويرية 
، مدعمــة بإرثــه البــرصى البيئــى الســكندرى الــذى يســتخدمه كمنصــة إطــالق نحــو إدراك املجهــول 
وكشــف املســتور خلــف الحواجــز املرئيــة للعقــل املحــدود ، لــذا يتفجــر النــور مــن بطــن تصاويــره 
ىف هيئــة انشــطارات وتوالــدات وتكاثــرات تشــعر الــراىئ باصطحــاب الفنــان لــه بعيــداً عــن األســوار 
الذهنيــة املانعــة لالغتســال ببهــاء املــوءود وراء املــرىئ املحســوس .. وىف هــذا قــد نــرى تلــك الخطــوط 
ــر الــذى يحملــه إىل عاملــه املنشــود مــع  الفضيــة الالمعــة ىف أعــامل الفنــان كالخيــط الرصاطــى العاب

الهــالل والقمــر والســلم عــى النســيج الســتاىن البــارق كالشــهب ىف ليــل حالــك الظــالم .
ورمبــا لــكل املعطيــات الســابقة كنــت مــع بعــض أبنــاء جيــى ومازلنــا نــرى الفنــان الكبــري مصطفــى 
عبــد الوهــاب ىف عيــد ميــالده الســبعن هــو نفــس ذلــك الفتــى ذو الشــعر الفــى الالمــع الــذى يشــبه 
بعــض خطــوط تصاويــره ، وصاحــب الكريــاء الــذى اليجرحــه مــرض ، والعــزة التــى التخدشــها دمــوع ، 
والشــموخ الــذى اليكــره حــزن ، لهــذا نشــعر دامئــاً أنــه يحملنــا عــى ظهــره بعدمــا يحــّول روحــه إىل 
جناحــن عفيــن ليطــري بنــا نحــو آفــاق للدراما الكونيــة التى نبحث مــن خاللها ســوياً عــن الفــردوس املفقود .   
                                                         
    محــمد كــامل 
                                                          5 يناير 2017م 
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مصطفى عبد الوهاب
ترنيامت الضوء عىل عتبات البهجة.......

ــة  ــي بالحــدس الصــويف واملعرف ــة ، فأجابن ــوق اإلنســان للمعرف ــن ت ــل  ، ع ــة التأوي ــن غواي ــألته ع س
ــون  ــه الك ــر الل ــي فط ــامل الت ــرة الج ــار إىل فط ــكيي ، فأش ــر اإلدراك التش ــه يف أم ــة ، حاورت الباطني
عليهــا وأجابنــي : »كيــف تفريــن خريــر امليــاه يف جــداول الحقــول ؟ كيــف تطلبــن تحليــاًل لحفيــف 
وريقــات الشــجر وزقزقــة العصافــري ؟ مــاذا تفهمــن مــن حضــور البحــر ؟  أنتــم أبنــاء القاهــرة ال يكمــن 
البحــر يف جــذور وعيكــم مثلنــا ، أنتــم ترونــه صاخبــاً ونــراه يهدهــد الشــطآن ، يطلعنــا عــى رسيرتــه 
و منتلــك دقائــق مســه الســحري لحــواف الصخــور ، منتلــك رهفــاً ينصــت و يصــر حتــى يفــرغ البحــر 
مــن بوحــه و يهــدأ الفــوران و النهــوض العــايت الكثيــف، تتكشــف لنــا عتبــات البهجــة  يف قلــب املــدى 
املفتــوح . رأيــت يف وجدانــه البحــر أرجوحــة ارتحــال املهــج املســافرة و ترقــرق دمعــات حنــن مقيــم 
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ورهــف ربتــات املــوج عــى أكتــاف الغربــاء هــو مصالحــة الوجــود يف عــن شــمس الشــجن األبــدي 
وانكشــاف الهمــوم وفــك طلســمها الرهيــب، شــفاء ملــا أثقلتــه التباريــح، أخــاذ صاخــب ينبــض بــر 

الحيــاة .وقــال هــذه أشــكال يل وحــدي ،متنيــت لــو مل تفهموهــا  .
ــعى  ــت أس ــه كن ــت علي ــكيي وتعرف ــاب التش ــد الوه ــى عب ــان مصطف ــامل الفن ــن ع ــت م ــن اقرب ح
ــة أو أقــرب لهــذا ، و بــدأت يف تكويــن وجهــة نظــر منــت مــن  ــه بصــورة مكتمل لتكويــن رؤيتــي عن
خــالل قــراءة الســرية الذاتيــة الحافلــة باإلنجــازات العلميــة والنقابيــة و االضطــالع بالوظائــف املرتبطــة 
ــة  ــة واملحلي ــة الدولي ــامل العــريب واملعــارض الشــخصية والجامعي ــس يف الجامعــات مبــرص والع بالتدري
ــة  ــرة حافل ــكيي يف ف ــايف والتش ــرص الثق ــه م ــري وج ــا يف تغي ــاهم به ــي س ــة الت ــام الفني ــك امله ،كذل
ــاً morphological  مــن  ــل األعــامل واللوحــات مورفولوجي ــة، وتحلي ــة والثقافي بالتحــوالت االجتامعي
ــت بعــد أن رشفــت  ــي تيقن ــا ، إال أنن ــت مــن الحصــول عليه ــي متكن ــة الت خــالل الصــور الفوتوغرافي
مبقابلتــه شــخصياً أن املســألة اتخــذت أبعــاداً أكــر ثــراًء وعمقــاً يف مواجهــة املبــدع نفســه ويف حــرة 

ــداليل والروحــي املهيمــن  . ــا ال األعــامل التشــكيلية بفيضه
ففــي لوحتــه التــي ضمهــا معرضــه الــذي أقيــم يف أتيليــه القاهــرة بقاعــة راتــب صديــق يف مــارس عــام 
ــون الســامء  ــد بل ــي تســبح يف فضــاء أثــريي ميت ــة الت ــك املخلوقــات العضوي 2008 ، نشــهد إحــدى تل
وقــد اتخــذت هيئــة كرويــة متفجــرة تحتــل صــدر اللوحــة وقــد صنعهــا الفنــان بنســيج خطــي متتــايل 
ومتكــرر باســتخدام خيــوط قوســية تؤكــد الجســم الكــروي الحــي الــذي يتشــكل عــر رسيــان قنــوات 
اللــون األبيــض الســميك الــذي رمبــا أىت مبــارشة مــن أنبــوب اللــون، تلتقــي مــع تلــك الخيــوط تهشــريات 
متتاليــة أيضــاً مــن نفــس النســيج الحــريك واللــوين املــرب برقرقــات الرمــادي املخفــف كاأللــوان املائية 
يف تداخالتهــا وتــرب ســطح التــوال لهــا، تنفلــت مــن أرس الجــذب وتخــف وتحلــق يف ســديم لــوين 
وهــي تبــث شــذرات مــن لــون الذهــب، و تكثيــف العمــل بالخطــوط املقوســة البــارزة إىل حــد مــا 
تعطــي املتلقــي إحساســاً بامللمــس الخشــن الــري الــذي يعظــم مــن قــدر التجســيم و التكتــل الكــروي 
يف قلــب الفضــاء التشــكيي و قــد جعلهــا مصطفــى عبــد الوهــاب تتخــذ مكانــاً مائــالً يف صــدر املســطح 
ــح  ــاً نحــو يســار اللوحــة و فت ــروي اتجاه ــر الك ــب الجوه ــن قل ــق م ــي املنطل ــون الذهب ــح الل و من
املســاحة النســيجية البيضــاء كاألغشــية الرحميــة نحــو اليمــن و كأنهــا بــذرة الخلــق يف كمونهــا الكــوين 

و قــد انشــقت عــن بــذور ســتمأل العــامل بالحيــاة .  
ورأيــت يف أعــامل الفنــان مصطفــى عبــد الوهــاب ذلــك املزيــج الحضــاري الفريــد الــذي مييــز مدينــة 
اإلســكندرية و كيــف يحمــل املبــدع الســكندري كل هــذا الــراث عــى كتفيــه و يحــاور ثقافــة اآلخــر 
ــد  ــي يصورهــا مصطفــى عب ــات الت ــات الوجــود ، و أيقنــت أن هــذه الكائن و يتفاعــل مــع كل معطي
ــراءات  ــر الق ــق ع ــا التشــكيلية ، تســعى نحــو التحق ــة مســتقلة بذواته الوهــاب هــي ظواهــر كوني
املتعــددة  و أن النبــع الــذي يــأيت منــه إبــداع ذلــك الفنــان يحمــل خصوصيــة ذلــك املزيــج الفــذ الــذي 
تشــكل عــر ذاتــه اإلبداعيــة و هــي تشــتبك مــع املنــاخ الثقــايف الســكندري و مــع تجربــة لقــاء اآلخــر 
ــد  ــدة يف الخــارج . و لق ــة و املعــارض العدي ــات املتحــدة األمريكي ــة الدراســية يف الوالي ــرة البعث يف ف
تعلمــت مــن تذوقــي ألعــامل مصطفــى عبــد الوهــاب التصويريــة إطــالق العنــان لحريــة اإلعجــاب 
ــة و  ــن بين ــي الفطــن و االســتمتاع ع ــك التلق ــة : ذل ــا مكتوب ــل ، رصــد مواطــن الجــامل و بثه بالعم
فطنــت  إىل مــا رآه اآلمــدي يف أن الــذوق الــذي يعتــد بــه هــو ذوق ذوي البــرص بالشــعر » أو باألحــرى 

هــو الــذوق املعلــل ، و يف التعليــل مــا يجعــل الــذوق وســيلة مروعــة مــن وســائل املعــرف«.
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فلــو أننــا اقربنــا مــن لوحتــه التــي قدمهــا يف معرضــه الــذي أقامــه يف مركــز الحريــة لإلبــداع مبدينــة 
اإلســكندرية يف ديســمر 2012 يف صــورة رقــم )( والتــي تــراءى لنــا فيهــا نزعــة مصطفــى عبــد الوهــاب 
ــارش  ــا هــو إدراك مب ــة« فاحصــة وكأمن ــة »عــن ميتافيزيقي ــن مبثاب ــد الف ــه يع ــي  جعلت الحدســية الت
يتيــح لصاحبــه النفــاذ إىل باطــن الحيــاة وســر أغــوار الواقــع وإزاحــة النقــاب عــن الحقيقــة التــى متكن 
وراء رضورات الحيــاة العمليــة . فالفــن عنــده دليــل عــى إمــكان االمتــداد مبلــكات اإلدراك الحــى إىل 
أبعــد مــدى مــن أجــل رؤيــة مــا نحــن يف العــادة عاجــزون عــن رؤيتــه فالفنــان إمنــا هــو ذلــك الــراىئ 
ــان –  ــد والفن ــا إىل عــامل جدي ــذى يأخــذ بيدن ــك املكتشــف ال ــا أو هــو ذل ــذى يكشــف عــن بصريتن ال
بصفــة عامــة – إمنــا هــو ذلــك اإلنســان املوهــوب الــذى يتمتــع – كــام يقــول برجســون – بــرب مــن 
االنفصــال أو التجــرد وهــو مفطــور ىف طبيعــة الحــواس والشــعور، ومــن شــأنه أن يتجــى ىف الحــال عــى 

شــكل أســلوب ِِبكــر  ىف النظــر واالســتامع والتفكــري.
فهــو هنــا مــاٍض يف طريــق الكشــف مــن خــالل التجريــد التشــكيي عــن مكنونــات مخزونــه البــرصي 
والوجــداين، ويقــدم تشــكيالً يحــل فيــه املســاحة بصــورة متدرجــة، يف تكويــن منســدل مــن أعــى إىل 
أســفل، تبــدو فيــه تلــك الالزمــة التشــكيلية التــي نراهــا تصاحبــه يف لغــة بثــه الشــجية وهــي النســيج 
الغشــايئ األبيــض الــذي انفلتــت منــه بــذرة الحيــاة وتحــررت ومضــت تشــكل وجــه األرض مــن جديــد، 
ــان  ــط إىل كي ــل تهب ــا عــن جســدها الجوهــر وطــارت، وتركــت الكت ــا بعــد انفصاله ــد خــف ثقله وق
ــد  ــى عب ــا مصطف ــع فيه ــد صن ــة وق ــه األفقي ــد كتلت ــان تأكي ــد الفن ــوازي املســتطيالت تعم ــرب ملت أق
الوهــاب رشخــاً جيولوجيــاً كصدعــات الصخــور وقــد تصاعــدت منــه فقاعــات صفــراء لهــا مراكــز بلــون 

أحمــر دمــوي مغلــف باألخــر الزاهــي .
ــة  ــن الزرق ــات ب ــان تدرج ــاه الفن ــذي أعط ــي ال ــدع األفق ــات بالص ــك الفقاع ــاء تل ــة التق ــد نقط عن
والرمــادي املائــل إىل األســود ، يــري ذلــك الصــدع إىل أســفل يصحــب معــه حركــة لونيــة إىل أســفل 

ــون األحمــر مرافقــن يف جــالل نحــو املنحــدر . ــض والل ــون األبي ــن متدفقــن مــن الل مــن تياري
ــة  ــات لوني ــن طبق ــق تكوي ــا تتحــرك إىل أســفل عــن طري ــد الوهــاب أعينن ــد جعــل مصطفــى عب وق

ــدة اللوحــة إىل اليمــن.   ــة نحــو قاع ــة متتابع ــة فرشــاة رسيع ــة بحرك نصــف دائري
ــر هــو مــا يحــاول  ــة مجســدة يف فــن التصوي ــوغ ذرى الحقيقــة الروحي وهــذا القصــد الجــاميل يف بل
ــا  ــره لن ــا ف ــو م ــة. وه ــة الجاملي ــمى بامللك ــا يس ــق م ــن طري ــه ع ــاب  إدراك ــد الوه ــى عب مصطف
برجســون يف قولــه: »أن الفنــان يضــع نفســه داخــل املوضــوع عــن طريــق رضب مــن )التعاطــف( آمــال 
مــن وراء ذلــك الجهــد الحــدىس أن يتمكــن مــن إزاحــة ذلــك التمثــل الحــارض الــذى يقيمــه املــكان بينه 
وبــن منوذجــه العقــي لتحقيــق الجــامل وتبعــاً لذلــك فــإن برجســون يضــع إىل جــوار اإلدراك الحــى 
الخارجــى حدســاً جامليــاً باطنيــاً يســتطيع الفنــان عــن طريقــه النفــاذ إىل »الفــردى« .وهــذا املفهــوم 
ــه  ــذي أقام ــة معرضــه ال ــد الوهــاب يف مقدم ــان مصطفــى عب ــره الفن ــري مــام ذك يقــرب إىل حــد كب
ــاء  ــل بانتق ــز التمثي ــرق حاج ــو يخ ــة« . فه ــة الجاملي ــة يف التجرب ــوان »رؤي ــت عن ــام 2012 تح يف ع
جوهــر التشــكيل اللــوين بعــد مــروره خــالل مراحــل عديــدة مــن املــزج والصياغــة التــي تتعــرض لهــا 
كل معطيــات الطبيعــة أو املؤثــرات املحيطــة بــه عــى اختــالف مصادرهــا، والتــي ميكننــا تتبــع آثــار 
تجلياتهــا العابــرة حينــاً و الخافتــة أحيانــاً و لكنهــا تبقــى متقنــة الصــوغ فــام نلبــث حتــى نراهــا وقــد 
اتخــذت ثوبــاً مل يخلعــه عليهــا ســواه -ملــك خالــص لعقلــه وموهبتــه، فهــو يصــور البحــار والجبــال 
ــؤرة الشــكل  ــان إىل ب ــذات الفن ــوغ ثاقــب ل ــق وبل ــا نراهــا بعــد جهــد عمي ــار والراكــن ولكن و األنه
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ــدة يف حــال مــن الرقــص عــى  ــة املصــدر خال ــات عضوي ــا تلــك الكائن ــدو لن ــة. فتب ــه الجاملي وحقيقت
نغــامت مصطفــى عبــد الوهــاب .  

وحــن ننظــر إىل تلــك األشــكال عاليــة التجريــد والتــي متثــل املراحــل املبكــرة مــن التمثيــل، ليســت 
راجعــة دامئــاً إىل محــاوالت التبســيط ألمنــاط مســبقة أكــر تركيبــاً ، يف أعــامل مصطفــى عبــد الوهــاب 
والتــي أنتجهــا باســتخدام األلــوان الزيتيــة مــع ألــوان األكريليــك وقــد تظهــر يف اإلدراك املبــارش وكذلــك 
يف التمثيــل العيــاين بالصــور كأثــر قديــم لصحــراوات وأجــزاء متناثــرة لجســم طــريي متشــظي ، ميتــد 
مــع املحــور األفقــي للوحــة ، ثــم نلحــظ يف لوحــات أخــرى إنهــا ميكــن أن تتطــور بعــد ذلــك إىل أشــكال 
أكــر تعقيــداً والتــي تــرد إىل أذهاننــا خــالل التمثيــالت الفنيــة األكــر عيانيــة. ويرتــب عــى ذلــك أن 
ــة يف  ــة صادق ــارشاً لتصــورات إدراكي ــة ال يجــب تفســريها باعتبارهــا تســجيالً مب ــر واقعي الصــور األك
فوتوغرافيتهــا، ولكــن باعتبارهــا نتيجــة التهذيــب و التشــذيب املتــدرج ألمنــاط الشــكل التــي كانــت 
أصــاًل أكــر تجريــداً يف ذات الفنــان مصطفــى عبــد الوهــاب. ومــن هنــا نكتشــف ذلــك املــدى الــذي 
تبلغــه عمليــات الصياغــة والتشــكيل والتحســن املســتمر التــي يعكــف عليهــا الفنــان ، ويصــل بفرادتــه 
إىل هــدم القواعديــة والنســق املهيمنــة عــى طريقــة ومنطــق التصويــر نفســه، فهــو يعمــد إىل إثــارة 
التســاؤل وإنتــاج الجامليــات املوســيقية عــن طريــق تعــدد تيــارات التشــكيل، عــى اختــالف محــاور 

املســطح التصويــري الــذي يبــدو شاســعاً بــن يديــه.------
ويتمثــل أســلوب الفنــان مصطفــى عبــد الوهــاب يف قصديــة فتــح التكويــن التشــكيي يف تحولــه مــن 
تشــكيل باهــر يف إبــرازه للحضــور املــادي إىل تشــكيل كثيــف ميــارس خلــق الغيــاب ، نلحــظ أنــه يتعمــد 
تدمــري العالقــة التقليديــة اإلشــارية بــن التصاويــر واألشــياء؛ فهــو ميتلــك الوحــدة العضويــة التــي تربــط 

العمــل الفنــي، عــن طريــق  بلــورة الكتلــة الرئيســة يف التكويــن تلــك التــي منحهــا اللــون األزرق 
ــراء  ــدات الخ ــض الوح ــن بع ــف ب ــم أل ــن ث ــض األماك ــراء يف بع ــع حم ــوبة ببق ــات املش والرمادي
الســتكامل بنــاء تلــك الهيئــة شــبه البريــة، وبالتكــرار لبعــض املســتطيالت املراكبــة معهــا والتنويــع 
عــى ظــل الهيئــة بتدرجــات لونيــة لهــا نفــس النســيج والقيمــة الضوئيــة ويخلــق االنســجام اللــوين 
باســتمرارية تدفــق هــذه الدرجــات البــاردة مــن األزرق واألخــر والرمــادي والبنفســجي الفاتــح عــى 
ــد  ــة يف اللوحــة وتأكي ــد عــى مواضــع النقــاط املحوري ــة تأكي ــاء -أزرق كوبلــت- يف عملي ــة زرق خلفي

ــة الســوداء يف قاعــدة اللوحــة. عــى الفصــل البــرصي بــن الهيئــة شــبه البريــة و الكتل
ــة  ــز ثقــل هــذه الكتل ــرأيس مــام  يحــرك مرك ــالً عــى املحــور ال ــل قلي وينحــو يف تشــكيله اتجــاه مائ

ــالً  ــل نحــو اليســار قلي ــزان بشــكل غــري متامث ــز االت ــة تنقــل مرك ــة متقن ــع مفارق ــرية ويصن الكب
ويــردد إيقاعــاً خفيــاً ناعــامً مــع أشــكاله املســتطيلة وشــبه املســتطيلة يف جســد اللوحــة، حيــث ال تعود 
الصــورة عنــد مصطفــى عبــد الوهــاب إشــارة إىل الــيء وترجمــة لــه ، بــل تصبــح اســتثارة لســياقات 
مختلفــة مــن التجربــة التأليفيــة لــدى املصــور العظيــم، يتواشــج معهــا الــيء ال يف العــامل الخارجــي 
فحســب، بــل يف عــامل الــذات املعاينــة، املجربــة . فاللغــة التصويريــة عنــد مصطفــى عبــد الوهــاب ال 
تســتحر الحــدث، ال ترصــده يف وجــوده الفعــي بــل متــارس عمليــة معقــدة تــراوح بــن أن تزيــح 
الوجــود أو الكيــان عــن البــؤرة ثــم تنســج حولــه ومــن خاللــه شــبكة معقــدة مــن العالقــات يتحــول 

فيهــا إىل مركــز وميــض رمــزي إشــاري خصيــب.
 د. هـبة الهـواري 
القـاهـرة 2013 
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مصطفى محمد عبد الوهاب شاهني

مواليد 1947 اإلسكندرية.

ــرة ىف  ــات ح ــكندرية 1971، دراس ــة اإلس ــر جامع ــم تصوي ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي بكالوري

ــون  ــوراه الفن ــة 1977، دكت ــون الجميل ــة 1974، ماجســتري الفن ــا الغربي ــو ســلك ســكرين ـ أملاني الفوت

الجميلــة ـ جامعــة جورجيــا ـ الواليــات املتحــدة 1983، دكتــوراه الفلســفة ىف الفنــون الجميلــة جامعــة 

ــكندرية 1997. اإلس

العضوية:

ــاب  ــن والكت ــة الفنان ــو جمعي ــكندرية 1996 ـ 2000، عض ــكيلين باإلس ــن التش ــة الفنان ــل نقاب وكي

ــورى،  ــاىن الغ ــة فن ــة، عضــو جمعي ــاء البيئ ــة أصدق ــه اإلســكندرية(، عضــو جمعي باإلســكندرية )أتيلي

عضــو الجمعيــة املرصيــة ألصدقــاء مكتبــة اإلســكندرية، عضــو جمعيــة أصدقــاء املوســيقى والفنــون، 

ــرو أســيوى . ــن اآلف ــة للتضام ــة املرصي ــن التشــكيلين بجــدة، عضــو اللجن ــت الفنان عضــو بي

الوظائف و املهن التى اضطلع بها الفنان:

ــام  ــم ع ــام 1981 ث ــى ع ــه وحت ــذ تخرج ــكندرية من ــة باإلس ــون الجميل ــة الفن ــس بكلي ــل بالتدري عم

ــى  ــر1981 وحت ــم والتصوي ــررى الرس ــت ملق ــية بالكوي ــة األساس ــة الربي ــارض بكلي 1990-1991، مح

1993، مديــر لجامعــة الفنانــن والكتــاب )أتيليــه اإلســكندرية( 1995 - 1996، وكيــل نقابــة الفنانــن 

ــدب  ــارى اإلســكندرية، أســتاذ منت ــة روت التشــكيلين باإلســكندرية مــن 1996 - 2000، محــارض بأندي

ــة  ــون الجميل ــى متحــف الفن ــاً ع ــاً عام ــاً مرف ــة اإلســكندرية، حالي ــة ـ جامع ــة النوعي ــة الربي بكلي

ــام 1999. ــذ ع ــة املتحــف باإلســكندرية من ــاىف ومكتب ــز الثق واملرك

األماكن التى عاش بها الفنان:

 اإلسكندرية، القاهرة، الكويت.

املعارض الخاصة:
معارض باإلسكندرية 1977، 1978، 1979، 1997، 1998، 2001 ، 2002 ، 2005.

معارض بأملانيا الغربية 1974- 1979، معارض بالكويت 1984- 1988. 
معرض باألقرص وبورسعيد 1998.

معرض بإيطاليا 2002.
معرض ىف قاعة املرسم بالقاهرة 2003.

معرض بقاعة ) راتب صديق ( بأتيليه القاهرة 2008.
معرض مبركز اإلسكندرية لإلبداع 2009.

معرض ) آباء وأبناء ( بأتيليه القاهرة 2012.

معرض ) بن البحر والسامء ( بقاعة ) حامد عويس ( مبتحف الفنون الجميلة باإلسكندرية  2016.
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املعارض الجامعية املحلية:

منذ عام 1969 حتى اآلن يشرك ىف املعارض الرسمية ىف مرص واملعارض الدورية ألتيليه اإلسكندرية.

معرض الطالئع جمعية محبى الفنون الجميلة. 

معرض مبتحف الفنون الجميلة. 

املركز القومى للفنون دورات املعرض القومى العام حتى عام 1999. 

معرض باملراكز الثقافية املرصية األجنبية. 

معرض املتفرغن 1997. 

املعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة )27( 2001، الدورة ) 28 ( 2003 . 

ــة  ــامل الفني ــون األع ــون ، صال ــرة للفن ــز الجزي ــض ( مبرك ــود ـ أبي ــم ) أس ــن الرس ــون االول لف الصال

الصغــرية الســابع 2004 . 

املعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ) 29 ( 2005 . 

مهرجان اإلبداع التشكيى األول) املعرض العام الدورة الثالثون وسوق الفن التشكيى األول ( 2007. 

مهرجــان اإلبــداع التشــكيى الثــاىن ) املعــرض العــام الــدورة الواحــد والثالثــون( ، صالون جالــريى الدورة 

الثانيــة بقاعــة أتيليــة اإلســكندرية، معــرض املعارض لالقتنــاء مبتحف الفنــون الجميلة باإلســكندرية2008. 

ــداع  ــان اإلب ــى، مهرج ــم وان ــيف وأده ــن س ــة األخوي ــب الحتفالي ــال املصاح ــل األجي ــرض تواص مع

ــاذا  ــاىن اإلســكندرية ) م ــون (، معــرض فن ــة والثالث ــدورة الثاني ــام ال ــث ) املعــرض الع التشــكيى الثال

ــط 2009 .  ــر املتوس ــدول البح ــن ل ــس والعري ــكندرية الخام ــاىل اإلس ــوازى لبين ــد ( امل بع

معــرض املعــارض لالقتنــاء مبتحــف العريــش القومــى لآلثــار بالعريــش، صالــون فــن الرســم ) أســود - 

أبيــض ( الــدورة الثانيــة مبركــز الجزيــرة للفنــون، مهرجــان اإلبــداع التشــكيى الرابــع ) املعــرض العــام 

ــارات مــن الفــن املــرصى املعــارص« بقاعــة بنــك التعمــري  ــون (، معــرض »مخت ــة والثالث ــدورة الثالث ال

واإلســكان - املهندســن2010 . 

معرض ) رؤى مرصية 2 ( مبركز محمود سعيد للمتاحف باإلسكندرية 2012 . 

صالون القاهرة ) 56 ( للفنون التشكيلية بقرص الفنون 2013 ) املكرمن ( . 

معرض ) طيور تأىب الرحيل ( بقاعة ) أبعاد ( مبتحف الفن املرصى الحديث باألوبرا 2013 . 

معرض لفناىن اإلسكندرية بقاعة ) أجيال ( مبركز محمود سعيد للمتاحف باإلسكندرية 2015 . 

املعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ) 38 ( 2016 .

املعارض الجامعية الدولية:

معارض بأملانيا الغربية 1974، 1980. 

بيناىل اإلسكندرية لدول حوض البحر املتوسط الحادى عر 1976 . 

معرض برومانيا واملجر 1979 . 

معرض بالواليات املتحدة 1980 . 

بيناىل الكويت العارش 1987 . 
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معرض بالجزائر 1993 . 

بيناىل املحبة األول بالالذقية سوريا 1995 . 

بيناىل اإلسكندرية لدول البحر املتوسط التاسع عر 1997 . 

معرض ببلغاريا 1999 . 

معرض بجمهورية لبنان معرض بريوت 1999 . 

معرض األسبوع الثقاىف املرصى بالشارقة - اإلمارات العربية املتحدة 2000 . 

املعرض الدوىل للجالرييهات ـ ايطاليا 2002 . 

بيناىل اإلسكندرية الثاىن والعرون لدول البحر املتوسط 2003 .

البعثات و املنح:

منحة التفرغ لإلبداع الفنى من وزارة الثقافة 1996 : 1998.

املهام الفنية التى كلف بها واإلسهامات العامة.

عضو اللجنة العليا )املنظمة( لبيناىل اإلسكندرية الدوىل منذ عام 1997 حتى اآلن . 

قوميسري الجناح املرصى لبيناىل اإلسكندرية الدوىل التاسع عر 1997. 

قوميسري الجناح املرصى لبيناىل اإلسكندرية الدوىل الواحد والعرين 2001. 

قوميسري الجناح املرصى ) بيناىل ساوباولو الدوىل ـ الرازيل 2002(. 

قوميسري عام بيناىل اإلسكندرية الرابع والعرين لدول البحر املتوسط 2007 .

الجوائز املحلية:

ميدالية ذهبية معرض الشباب واملعركة ىف الجرافيك 1969. 

جائزة الصالون الثاىن لألعامل الفنية الصغرية 1998. 

جائزة الصالون الرابع لألعامل الفنية الصغرية 2000.

الجوائز الدولية:

ميدالية ذهبية معرض الكويت الثالث عر1981، الرابع عر 1982. 

شهادة تقدير معرض الكويت السادس عر 1984. 

جائزة الراع الذهبى بيناىل الكويت العارش1987. 

جائزة نقابة الفنون الجميلة بسوريا بيناىل املحبة األول بالالذقية 1995. 

جائزة لجنة التحكيم بيناىل اإلسكندرية التاسع عر 1997. 

جائزة فنان العام ىف أوروبا 2002 . 

جائزة البيناىل ىف بيناىل اإلسكندرية الثاىن والعرون لدول حوض البحر املتوسط 2003 .



15

مقتنيات خاصة:

لــدى بعــض األفــراد باإلســكندرية والقاهــرة - الخرطــوم - الكويــت - عــامن - فرانكفــورت - كولونيــا- 

برلــن - بــون - بــريوت ـ وكارلــس روهــا باريــس- لنــدن - كوبنهاجــن - جنيــف ـ نيويــورك - هيوســن 

ـ أطالنتــا ـ ســان فرانسيســكو .

مقتنيات رسمية:

وزارة الثقافة مبرص. 

متحف الفن املرصى الحديث. 

متحف الفنون الجميلة باإلسكندرية. 

متحف كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية. 

سفارة مرص باألردن. 

سفارة مرص بالخرطوم. 

مكتبة اإلسكندرية. 

متحف كلية الربية الفنية بجامعة حلوان . 

متحف كلية الفنون الجميلة بجامعة األقرص . 

البنك التجارى الدوىل .

املؤثرات التى انعكست عىل الفنان فكرياً و فنياً:

رؤية ىف التجربة الجاملية 

إذا كانــت تأثرياتنــا الحســية ال ترتكــز عــى إحســاس حقيقــى موجــود ىف العــامل الخارجــى عــن العقــل 

ــاىل  ــه وبالت ــا وال عالقــة للموضــوع ب فاإلحســاس بالجــامل إن هــو إال صــدى ملــا هــو موجــود بداخلن

فمنطلــق التجربــة الجامليــة هنــا ذاىت التأثــري مــن مفهــوم أن واقــع األشــياء نســبى محــض يتغــري دومــاً 

ىف ســديم يشــمل كل شــئ وال يشــمله شــئ. 

فالفضــاء الشاســع نبــع فيــاض تتمــدد فيــه املســاحات اللونيــة األحاديــة مــن رماديــات البنفســجى ىف 

توافــق مــع مــا يــردد مــن إيقاعــات ذاتيــة بحتــة نلمــح فيهــا بعــداً مــن أبعــاد العالقــة بــن أشــكال 

ــن  ــوق م ــن كل مخل ــق ب ــود والخال ــن الوج ــد« ب ــدد والواح ــات »التع ــل عالق ــاً مث ــات متام الكوني

ــق املجــرد )الجوهــر(  مســتوى خــاص مــن الوجــود وبــن أعــى املســتويات حتــى الوصــول إىل املطل

وتســتر خلــف هــذه العالقــة املعــاىن العميقــة فــإىل جانــب رصــد ذلــك الفضــاء اللــوىن وتلــك األشــكال 

الســوداء التــى تحــاول اإلنفــالت مــن نطــاق الجاذبيــة وســط خضــم الكــون يتحقــق االهتــامم األكــر 

مــن خــالل إعــادة تنظيــم املــرىئ لتلــك األشــكال املنتقــاه هــذه اإلعــادة وهــذا التنظيــم يفــرض تراكيــب 

شــكلية وضوئيــة جديــدة تطــرح حالــة جامليــة تكمــن داخــل نســيج العمــل الفنــى نفســه. 







18



19



20



21



22



23



24



25



26







29



30



31





33



34



35



36



37



38



39



40



41





صور أعمال سابقة للفنان

 من السبعينات إيل االلفينات



44



45



46



47



48



49





51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69
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شــــــيمــاء عـــــــثمــان               تــصـميم الــمطبوعات واإلخـراج الفــني للكتـالوج

هــــدي مـــريس ســيـــد             مـــــراجع لـــغــوي
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