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          ا.د. خـالد ســرور 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

ــالل  ــن خ ــيش م ــود بقش ــان محم ــر الفن ــدع القدي ــامل املُب ــىل ع ــة ع ــة هام إطالل
معرضــه مبركــز ســعد زغلــول الثقــايف الــذي يُتيــح لنــا ولجمهــور الفــن التشــكييل 
ــه  ــامل متصــوف يرتكــن في ــردة .. ع ــه املتف فرصــة مشــاهدة مجموعــة مــن أعامل
ــص دوًرا يف  ــديدة التلخي ــه ش ــب مفردات ــالم وتلع ــا الظ ــني ثناي ــيل ب ــور املتج للن

ــه . ــة صاحب ــل ورؤي ــة العم ــاء التشــكييل وتحــدد ماهي ــوازن البن ت

   وكان الفنــان الراحــل محمــود بقشــيش متعــدد املواهــب واالســهامات فلــه كذلــك 
كتابــات ومؤلفــات نقديــة وبحثيــة مهمــة جــًدا فضــالً عــن طريقــة كتابتــه الواعيــة 
الرثيــة الجذابــة وتُعــد دراســاته ومؤلفاتــه مرجًعــا مهــامً للتعــرف عــىل مالمــح كثــرية 
ــة  ــني التجريدي ــه ب ــوع أعامل ــة .. كــام تتن ــة الحديث مــن الحركــة التشــكيلية املرصي

والتعبرييــة والربوتريــه .. لــذا نحــن أمــام إطاللــة هامــة ومميــزة لفنــان كبــري.
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ــري مــن غــري  ــى الكث ــح أربكن ــة وجــوده.. صحي ــا بحميمي ــرًوا ، وحضــورك محتفظً ــا م ١٧ عاًم
ــة ، انشــغل عنــه بتجميــع خطــوط وأوراق وقصاصــات  املتوقــع ، وغرقــى ىف تفاصيلــه املخزي
تعمــدت البعــد عنهــا . وتجنــب تبعيــات أمواجهــا حرًصــا أال انغمــس وتســحبنى دواماتهــا !!. 
أحيانًــا اكتفــي مبــا اختزنتــه الذاكــرة التــى وهنــت ونســت بعــض تفاصيلهــا .. أرغمنــى الفنــان 
الجميــل مجــدى عثــامن عــىل الدخــول فيهــا وطــاردىن بالوقــت وأبعــد عنــى النــوم .. كثــريًا مــا 
أتأثــر وميــألىن شــجن ، وحــني تــرى فــريوز حــرية حالتــى تهــون األمــر وتعيــد كلامتهــا عزميــة 

تخلــت عنــى ، ومتنحنــى كلامتهــا ثقــة وطاقــة وأعــود لالنغــامس مــع مــا تركــه.

ــق  ــة ورف ــرك بنعوم ــه يتح ــدره، وجعل ــات مص ــن ثب ــور م ــرر الن ــن ح ــة م ــل ىف أزمن    أرح
متســلالً تــارة ومقتحــام تــارة ، وفارًضــا وجــوده .. ضــوءك قــادر عــىل منحنــى القــدرة وإبعــاد 
ــاوى حــني يعجــزىن الخطــو .. كوامــن النفــس  ــى نتالقــى . التغــب أخــىش الته الوســاوس حت
ــا  ــزًا  يحثه ــدة مســتقرة تنتظــر حاف ــدرات نجهــل أمرهــا ، وتظــل راق ــزن اســتطاعات وق تخت
عــىل النهــوض .. جســدى ال يســاير جنــوح فكــرى ، وفكــرى يثــور عــىل تخــاذل جســدى وكــرثة 
ــى!!.. ــتعيد طاقت ــات وأس ــدال ىف البديهي ــاورىن بج ــراه ويح ــا ي ــرى م ــاوز فك ــه ، ويتج عوائق

وأخــرج مــن دوائــر صخبــى وصمتــى . 

ــاوره ،  ــل يح ــر ب ــاء األخ ــل إقص ــى ال يحم ــص الدين ــة أن الن ــتعصام برؤي ــا مس    أراك درويًش
وجــذورك ضاربــة ىف الــرتاث والفكــر اإلنســاىن متأمــالً ومســتغرقًا ، وجوهــر ســلوكك دينــى ســمح  
حــني أســألك : محمــود ملــاذا ال تصــىل ؟ تخــرج مــن صمتــك عاتبًــا: هــل كل مــا أفعلــه شــيئًا غــري 
صــالة !! ســاعتها اقــرتب أكــرث وتــذوب حــدودى بحــدودك وتعيــد للخاليــا مــا ألفتــه مــن ومضــات 
. وننصــت ىف خشــوع عنــد ســامع القــرآن وتبحــر معــه ىف التشــكيل والرتكيــب اللغــوى ،أدركــت 
بــك أن تنميــة العقــل تحتــاج اإلنصــات املتأمــل ، تؤمــن بالتعدديــة وحريــة اإلختيار، وانحــاز فنك 
للطبقــات املقهــورة ، رافًضــا الظلــم بــكل أشــكاله ومناقشــة املســلامت بنزاهة صــدق وموضوعية 
عــدل.. شــاغلك األوحــد الفــن والثقافــة .. وىف منعطــف طريقــى إليــك ملعــت إرشاقــة قدميــة مــن 

قيعــان بــرئ مــدن مجهولــة ال أعرفهــا وأحسســت أننــى عشــتها !!..

ــراه ، يقــول:  «ال أدخــل اللوحــة بخطــة     رغــم عواصــف اإلدعــاء والتغريــب يتطهــر مــام ي
ــا ،  ــض ، النظيــف أحيانً ــا كطفــل وانتظــر مــن ســطح اللوحــة األبي ــا بريئً ــل أدخله مســبقة ب
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ــن  ــلل م ــث أن تتس ــى ال تلب ــة الت ــوداىت الفني ــى مبوج ــرى – أن يلهمن ــا أخ ــواىئ أحيانً والعش
ــرب  ــزان الح ــة وأح ــر الفطري ــالل والعامئ ــة واألط ــان الرملي ــر والكثب ــكونة بالبح ــرة مس ذاك
ــد  ــئ ، وروح املتعب ــد الألل ــان متعارضــان . روح صائ ــى روح ــد تقمصن ــف – أجــدىن ق والتخل
الزاهــد مــن أجــل ســالمة روحــه وأرواح اآلخريــن ىف زمــن مــات فيــه الفنــان / النبــى، واحتــل 

ــد والسمســار. ــان ورجــل األعــامل والناق ــه الفن مكان

ــى  ــاواة الت ــرص واملس ــؤ الف ــدأ تكاف ــار مب ــه انتص ــه.. هدف ــدر نفس ــرف ق ــه يع ــىل تواضع    ع
يؤمــن بهــا.. وامتــأل قلبــه بعدالــة ماعــت ، ويطــارد ضوئــه الظــالل املراوغــة.. يتواصــل املــوروث 
ويتداخــل بالحــارض ، ويتشــكل عاملــه الالمــرىئ ويجســد إحساًســا كونيًــا وميتافزيقيًــا وواقعيًــا .. 
وحــني تتــرسب األحــزان مــن إنعــدام املوضوعيــة ومحــدودة الرؤيــة ، تــأىت الكلمــة والخــط بهــام 
يســترشف املســتقبل ويقــاوم .. إبداعــه ال يحمــل غــزالً أو نفاقًــا ، مســتنًدا إىل التحليــل وربطــه 
بالواقــع الســيايس واإلجتامعــي واإلقتصــادي , حــرًا بــال قيــود أيديولوجيــة ، ال يحتمــل اإلنضــامم 
لحــزب أو جامعــة تتشــابه ىف تحليــل النصــوص ، رافضاً بثقة اإلنســياق إىل العقل الجمعــى والرأى 
الواحــد متحمــالً تبعــات اختيــاره الحــر ، ينــارص حريــة الفنــان ورحابــة أفقــه، وتحــرر متاًمــا مــن 
ســطوة املصالــح وتبعاتهــا بــال تــردد مهــادن، واخــرتق بهــا أزمنتــه وأزمنتــى. هــل غادرتنــى ىك 
تضمــن بقــاءك داخــىل أيهــا املتجــىل ىف عليــايئ!! .. كثــريًا مــا ســمعت «ال أريــد منــك شــيئًا «. هــل 
قلتهــا حــني احتــل وجــودك كىل؟ رفًقــا مبــن تــوارت خلــف ظلــك وأنــت متنحهــا كثــريًا كثــريًا مــن 
الضــوء حــني يشــتد الظــالم ، يبهرهــا رضــاك بالقليــل القليــل مــن املــادة ، وال يشــبعك وال تكتفــى 

مــن املعرفــة والثقافــة والفلســفة طــوالً وعرًضــا، واكتشــفت حقيقتــى حــني تعارفنــا.

   كيــف اســرتجع حــدث بحســاب الزمــن؟.. نتــوه ىف الســنوات، أمــا مــا نحســه يظــل ســاكناً 
مســتقًرا ال يفنــى ، ال يتبــدد . عنــد اشــتداد الحصــار يــربق وهــج يطمئننــى كوشــم متيمــة تحيــا 
داخــىل ، ال غمــوض ال ترهــل ال هــرب ىف متاهــة األحــداث.. أواجــه واقــع فــرض دون اختيــار 

ويقينــى يعانــد ىك أواصــل الطريــق . رغــم تكاثــف طبقــات الحصــار..
ىف تقديــم معرضــه اإلســتعادى أبريــل ١٩٩٩ كتــب:  «إننــى مــن الفنانــني الذيــن ســكن 
ــور ، وتناســل الضــوء ىف لوحــاىت مــن نقيضــه العتمــة ، كنــت أملحــه  أرواحهــم ولوحاتهــم الن
ىف صبــاى مــن نافــذىت وكانــت تطــل عــىل البحــر املتوســط مبدينتــى بــور ســعيد.. كان ضــوء 
النــار يتســلل مضطربــا عــرب مشــقوق خيــام عــامل الرتاحيــل، ونقــاط الضــوء التــى تشــع مــن 
البواخــر البعيــدة وهــى ىف طريقهــا إىل املينــاء والتحقــت بكليــة الفنــون الجميلــة ، وتخفــت ىف 
الذاكــرة ذكريــات الضــوء ثــم يعــود عارًمــا بعــد عقديــن مــن الزمــان بــال ســبب ظاهــر عنــدى. 

وظلــت لوحــاىت يتقاســمها الضــوء والعتمــة– ضــوء بغــري مصــدر يصــارع العتمــة٠
ــا يحــاىك  ــريًا م ــى كث ــئلته ال تنته ــة.. وأس ــا ىف رصاع الضــوء والعتم ــا، ونحــن مًع عــرشون عاًم
نفســه، ويرســم الفــراغ بيــده، وأحيانًــا يخــط بأصبعــه عــىل الحائــط أو ترابيــزة – أو رسيــر أو 

6

قاعــدة شــباك، اذا مل يتــاح لــه الــورق.. أحــس توتــره رغــم مظهــره الهــادئ ..دامئًــا ىف مجاهــدة 
ــرة واإلدعــاء ،  ــالً عــن الرثث ــا لغــة خاصــة ، يشــغله فكــر وفلســفة لتتســع رؤاه بدي حقــق به
ــة التشــكيل  ــالكًا للغ ــني، وامت ــية اليق ــرس قدس ــالً ملناقشــة وك ــريه، مؤه ــبقه غ ــه مل يس إبداع
ــواء   ــه أض ــم معرض ــول ىف تقدي ــارى..  يق ــرص الحض ــه م ــة لوج ــح أصيل ــن مالم ــث ع ىف البح
وحواجــز «مــا أريــد لنفــىس هــو مــا أريــده لآلخريــن، أن يشــغلنا ســؤال حضــارى نبحــث بــه 

عــن هويتنــا ىف عــرص االجتيــاح ٠

   اســتلهم الواقــع وانعكــس عــىل املــأوى جلــد اإلنســان الثالــث بعــد مالبســه وجلــده – مــن 
عــامرة ســيوة وبيــوت قريتــى الطينيــة أثنــاء تجوالــه مــع أخــى أو مــن فــوق ســطح بيتنــا – 

تتســاند البيــوت ومــن فيهــا لتحتمــى مــن اإلنهيــار.
حــني تخايــىل الكلــامت وتــراوغ.. أدعــوك ىك تدخــل درىب ، وتستنشــق هــواىئ ، ومتــر بقلبــى ، 
واجعلنــى مقاًمــا لتــزوره، وتــال تصعــدة وأناجــى أنــا منــه املــوىل ، ويــذوب القلــب ىف لحظــات 
أخجــل أن أحكيهــا !! ســاعتها أفهــم أكــرث عــن ذاىت وأتجنــب إدعــاءات زهــدى!! وأســألك ملــاذا 

أخفيــت الشــمس عنــى؟ 

ــت  ــت واحتل ــى اكتمل ــو حت ــو وتدن ــوىن !! أراك تدن ــهر بجن ــري وتش ــك تش ــم وأصابع    تبتس
ــت..  ــة الصم ــى مملك أعامق

   حقــاً ال زالــت أدوارك قيــد زمنــى تنتظــر ! تقــول: «الضــوء ىف لوحــاىت يقــوم بدوريــن 
ــاءات  ــن إيح ــعره م ــزى نستش ــاىئ . الرم ــريى، ودور بن ــزى تعب ــني دور رم ــني ومتكامل مختلف
اشــتباكات النــور والظــل ونــرى فيــه دعــوة إىل التفــاؤل واألمــل.. أمــا البنــاىئ دوره محــورى ىف 
البنــاء التكوينــى ، وعــن طريقــه يتحقــق اإليقــاع عــىل ســطح العمــل الفنــى . ال أرســم نقــاط 
الضــوء حيثــام اتفــق، بــل أرســمها بحســاب يحقــق املــدى املتســع لجــدل العنــارص املختلفــة» .
ــا  ــى أحيانً ــني األمــواج وقلب ــق نحــو نقــاط الضــوء ، ب ــا مــن تتجــىل روحــه ىف روحــى وتحل ي
ــاً   ــا إىل املســتحيل ، وأحيان ــا وغوايته ــادى لطــامت الســنني، تتســابق بفتنته ــابة تتف ــرة ش ذاك

ــاب!!  ــوام غي ــة ىف تكــدس بأك غارق

   تضمنــى وتــرسى متيمــة روحــك ىف أعــامق ذاكــرىت ، حينهــا أتســاءل مــن منــا أنــا !! وأعيــش 
عــامل محمــود بقشــيش مجســًدا رؤيــة مفكــر ، وشــاعرية شــاعر، وتحليــل فيلســوف وعفويــة 

مبــدع حــر.. وأســئلته ال تنتهــي لفهــم الوجــود.
ــك  ــرة – وتفكي ــة ىف املغام ــك الرغب ــرىب تغري ــرب الغ ــاك ىف ال ــت هن ــا زل ــك هــل م ســؤاىل إلي

ــرة ؟ ــر مغاي ــرى ىف التصوي ــة أخ ــكيل رؤي ــة لتش ــت األولي الثواب
    هدى يونس 
    زوجة الفنان
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مجـدي عثـمـان
مـديــر الــمركز

zOƒªfi ÉfCG {
عــود صلــب مل متسســه نــار املؤامــرة، وتحزبــات الحركــة التشــكيلية، مل مييــل لهــوى التزلــف 
والركــن إىل مــكان هــادىء بعيــد؛ يقيــه الحاجــة ويؤمــن مســتقبل عائلتــه مــن تقلبــات الحياة.. 
ــة  ــوص النقدي ــىلء بالنص ــات متت ــاركاً أوراق وقامش ــيش» ت ــه «م ــول زوجت ــام تق ــات أو ك م
واملســاحات اللونيــة يف أســلوب خــاص، تلمــح منــه وجــع اإلضطهــاد مــن الغــري، لســبب اختــاره 
هــو، البعــد عــن النفــاق أو اإلســرتزاق بالكلمــة، لكــن إضاءاتــه املعروفــة تخــرق جــدار صمــت 
اللوحــة، تقتــل كآبــة الظلمــة، مل ينتــرص لنفســه، فانتصــاره مرهــون بحــرب رشســة، خاضهــا يف 
هــدوء، أو التقــرب مــن أصحــاب الياقــات املُنشــاه املهيمنــني عــىل حركــة الفــن التشــكييل.. 
احرتمــه الجميــع، لكــن بعــض احرتامهــم مرغمــني عليــه، فهــو ال يُشــرتى، احرتامهــم ممــزوج 

بكــره وإزاحــة، وفرحــة باملــوت!.

ــاد  ــة النق ــر جمعي ــام اآلحــاد مبق ــامع أي ــا، خاصــة اجت ــا فيه ــي التقين ــرات الت ــة هــى امل قليل
بوكالــة الغــوري آنــذاك، كان هــادىء الحركــة والصــوت، داخلــه كبــت محمــوم، تخــرج كلامتــه 
مــن شــفاه مضمومــة قليــالً، كــام لــو كان الــكالم ثقيــالً، أو أنــه يتعلــم اللغــة.. دار الحديــث 
يف واحــدة مــن املــرات عــن املصطلــح يف الفــن التشــكييل،  قاطعــه الناقــد صبحــي الشــاروين، 
زعــق:» ياصبحــي ســيبني أسرتســل» وأمتهــا وأعجــب بهــا الحضــور، وبــدأ بعدهــا الناقــد مختــار 

العطــار يف اســتخدام كلمــة» رســام ملــون» بــدالً مــن « مصــور» .

حينــام اجتمــع مــع الكاتبــة الرقيقــة هــدى يونــس أجدهــا ال متــل مــن ذكــره – بقشــيش- لديها 
ولــع بالشــخص والحالــة ومنتجــه، حديــث الحــب ال ينقطــع، ال أتذكــر مــرة قالــت فيهــا «وفــاة 
أو مــوت».. دامئــاً «محمــود ملــا مــيش.. محمــود قبــل مــا ميــيش»، حتــى اللحظــة تهتــم بجميــع 

وجمــع كتاباتــه ونرشهــا.. تحــزن حينــام قــال «هــذا إعــالن فشــيل»؟!
ــة  ــع وحرك ــل مجتم ــه فش ــا، ولكن ــة بينن ــاً بالقيم ــت قامئ ــام زل ــلك، ف ــالن فش ــس إع ــو لي ه

ــا. ــى بعده ــدر واختف ــا ن ــق، إال م ــاء طري ــن دون الري ــا م ــس له ــكيلية لي تش
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اهتاممــه بــاألدب واملوســيقى كان موازيًــا الهتاممــه بالفنــون التشــكيلية - وهــى أمــور مكنتــه 
بعــد ذلــك مــن التميــز كمصــور، ومــن املتابعــات النقديــة العميقــة والنزيهــة لحركــة الفنــون 
التشــكيلية ألكــرث مــن خمســة وثالثــني عاًمــا هاربًــا مــن الســوقية والضجيــج . واملؤثــر الــرزق 
النظيــف ىف حــدود الكفــاف ، بــني املتســابقني عــىل االتجــار بــكل القيــم اإلنســانية والفنيــة، 
ظــل ينــرش مقاالتــه النقديــة املتميــزة ىف مجلــة ` الهــالل ` بأجورهــا الرمزيــة ىف الوقــت الــذى 

كان ميكــن أن تجلــب لــه هــذه املقــاالت عــرشات أضعــاف األجــر الرمــزى.
 سيــد خـميس                                                              
جريدة القاهرة - ٢٠٠٢
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ــل  ــم:.. ال أدخ ــه ىف الرس ــن منهج ــول ع ̀`¢  يق û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi ــكيىل ــد التش ــان والناق الفن
ــا كطفــل.. وانتظــر مــن ســطح اللوحــة االبيــض  إىل اللوحــة بخطــة مســبقة، بــل أدخلهــا بريئً
النظيــف - أحيانًــا والعشــواىئ - أحيانــاً أخــرى - أن يلهمنــى مبوجــوداىت الفنيــة التــى ال تلبــث 
ــزان  ــر وأح ــالل والعامئ ــة واألط ــان الرملي ــر وبالكثب ــكونة بالبح ــرة مس ــن الذاك ــلل م أن تتس

الحــرب والتخلــف.

ــى  ــات الت ــوع املوضوع ــى ون ــه اإلبداع ــرية منهج ــه القص ــان ىف عبارات ــا الفن ــدد لن ــد ح    لق
ــة.. وهــى موضوعــات متنوعــة  ــر بهــا ىف مناســبات أو أحــداث أو مواقــف معين ســبق أن تأث
ــا  ــا مفرداته ــتلهم منه ــان يس ــة واإلنس ــة الصامت ــكال الطبيع ــة وأش ــة املرصي ــة بالبيئ مرتبط
الجامليــة، وانســاقها الرياضيــة القامئــة عــىل االيقــاع والتــوازن والتوافــق والتناغــم وقــد أنجــز 
ىف هــذا الصــدد عــدًدا مــن اللوحــات الفنيــة ىف التصويــر والرســم.. غــري أن نتاجــه اإلبداعــى 
ىف مجــال فــن الرســم كعمــل فنــى مســتقل بذاتــه نــال اهتامًمــا خاًصــا منــه منــذ الســبعينات 
ــوان `العــودة إىل  ــه القاهــرة تحــت عن ــم الرصــاص بأتيلي ــذة بالقل حــني عــرض رســومه املنف
البديهيــات` وكان الغــرض الــذى حفــز `محمــود بقشــيش عــىل إنتاجهــا وعرضهــا، هــو إعــادة 
االحــرتام لتلــك الخامــة التــى انــرصف عنهــا معظــم الفنانــون اســتخفافًا بامكاناتهــا ومحاولــة 
ــى  ــة الت ــن رســومه الفني ــا الجــزء اآلخــر م ــة. أم ــر اللوحــة وعمــق الرؤي ــة صغ ــات أهمي إثب
أنجزهــا ىف الثامنينــات  والتســعينات ومنفــذة بقلــم الحــرب االســود - الرابيــدو جــراف - تعــد 
ىف الواقــع تحــوالً ذا أهميــة كبــرية بالنســبة إلنتــاج `بقشــيش` كفنــان نظــراً النشــغاله كثــرياً 
بالكتابــات النقديــة وال يــزال، وهــى بــال شــك تســتنفد جهــدا ذهنيًــا كبــريًا مــن طاقــة املبــدع.. 
بقشــيش` عــىل موازنــة جهــده اإلبداعــى بــني الكتابــة والرســم ىف  لكــن عــىل مــا يبــدو أن عــزم̀ 
اآلن نفســه، وبشــكل متســاٍو - يرضينــا ويرضيــه - مــازال محــل تقديــر ىف الوســط الفنــى. ملــاذا 
؟، ألنــه مــازال أميًنــا مــع نفســه وصادقًــا فيــام يكتــب ويرســم بالقلــم وبالحــرب األســود نفســه 
الــذى مل يبهــت لونــه ويتــالىش مــع مــرور الوقــت، لقــد اســتطاع بحســه الواعــى أن يحقــق مــن 
ــا ىف هــذا املجــال  ــا ملحوظً ــا نوعيً خــالل اســتخدامه للقلــم الحــرب. (الرابيــدو جــراف) - تفوقً
وأن يعــرب باقتــدار عــن أفــكاره ومشــاعره، وأن يرســخ مــع باقــى زمالئــه مــن الفنانــني املرصيــني 
ــة  ــة والتعبريي ــه الفني ــوازى ىف قيمت ــه، ي ــم بذات ــًدا لفــن الرســم كعمــل فنــى قائ ــًدا جدي تقلي
مــا للتصويــر والجرافيــك مــن القيــم اإلبداعيــة نفســها. إن رســوم الفنــان التــى نفذهــا بتقنيــة 
األســود واألبيــض. وســامها: احتفاليــات األبيــض واألســود وعرضهــا ىف أكــرث مــن مناســبة 
واختــار لهــا عنوانــني تشــري إىل مواضعهــا ومضامينهــا الرمزيــة مثــل: `األطــالل املنــورة وأضــواء 
ــة  ــاهد ليلي ــالح مش ــه اصط ــق علي ــن أن نطل ــا ميك ــا..) جميعه ــوء وغريه ــد الض ــز ض وحواج
ــًدا حــول تصوراتــه  ــا تشــكيليًا جدي خياليــة Fantasy night scapes حيــث يقــدم فيهــا طرًح
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امليتافيزيقيــة وتجلياتــه عــن الطبيعــة والواقــع الحيــاىت مــن خــالل ترحالــه ىف عــامل الليــل إىل 
مــا وراء األشــياء، إىل مــا هــو أبعــد مــن مجــرد وجودهــا العينــى الظاهــرى إىل املغــزى الخفــى 
والســاحر فيهــا، حيــث تحــل الصــور والتهيــوءات الصــادرة عــن حلــم اليقظــة، او االســتغراق 
التأمــىل ملســطح اللوحــة االبيــض النقــى - محــل اإلدراك الطبيعــى لألشــياء لدرجــة يصبــح فيهــا 
الحلــم والخيــال حقيقــة.. والعكــس تصبــح فيهــا الحقيقــة حلــامً وخيــاالً. ليــس معنــى هــذا 
أن بقشــيش مــن نــوع الفنــان الحــامل الــذى يعتمــد عــىل اللحظــات النــادرة فقــط لريســم مــا 
ميليــه عليــه اإللهــام والالشــعور أو صــور الحلــم الفجائيــة التــى تتســلل مــن خلــف الذاكــرة 
ىف تداعيــات متواتــرة. أبــدا، إنــه فنــان مــن النــوع الــذي يتســم بالتأمــل الواعــى والشــفافية 
و العاطفيــة، وهــذا يعنــى إنــه قــادر عــىل إطالــة حالــة التأمــل ىف (األبيــض الرائــق الصــاىف أو 
ىف األســود الحالــك الســواد)، واســتدعاء الصــور منهــا وتثبيــت حالــة الرؤيــة إن هــى غادرتــه، 
تثبيتهــا ىف إطــار الذاكــرة بحيــث يســتدعيها أمــام بــرصه وإخضاعهــا للتحليــل الذهنــى - الــذي 
ــا.. يعنــى هــذا  ــا رائًع اعتــاده كناقــد - خــالل العمــل بالكتابــة النقديــة لتصبــح عمــالً إبداعيً
إنــه مــن ناحيــة ليــس رســاًما ناقــالً للطبيعــة - بــل يســتلهمها، ومــن ناحيــة أخــرى - يبجــل 
الخيــال - عــىل العالقــة اآلليــة باملشــهد املــريئ. إن أوىل وســائل الفنــان لالســتلهام عــن الطبيعــة 
رؤيتــه لهــا وتأملهــا وتحسســها بوجدانــه وتســجيلها ىف عــدد مــن الرســوم الخطيــة الرسيعــة 
أو الدراســات املتأنيــة بالقلــم الرصــاص أو الجــاف أو الحــرب إن أراد ذلــك لالســتعانة بهــا فيــام 
بعــد أثنــاء قيامــه بالعمــل بعــد أن يكــون املشــهد قــد تخلــص مــن كل تفاصيــل الواقــع املــدرك 
ليحيلــه إىل آخــر فانتــازى رقيــق ومعــرب، ال توجــد صــوره إال ىف عقــل ومخيلــة الفنــان، صــور 
يلتقــى فيهــا املــرىئ بالالمــرىئ، والروحــى باملــادى والعينــى باملجــرد، واملــادى باملثــاىل.. فصــوره 
التــى تســللت مــن الذاكــرة مســكونة بالبحــر وبالكثبــان الرمليــة واالطــالل والعامئــر الفطريــة 
وأحــزان الحــرب والتخلــف.. مل تعــد هــى بعينهــا، لقــد تبدلــت وتحــورت وبســطت إىل حــد 
فالبيــوت الصحراويــة الفطريــة ىف  التجريــد، وصــارت أشــكاًال ذات تعبــريات إميائيــة وإيحائيــة،̀ 
ســيوة والــوادى الجديــد حلــت محلهــا كتــل مــن املكعبــات، كمصــدات أو موانــع للضــوء يــكاد 
ــا.. والبيــوت الشــعبية التــى تطــل عــىل مشــارف العاصمــة القاهــرة  يشــع مــن ورائهــا خافتً
تحولــت إىل شــبابيك ينفلــت مــن بــني فتحاتهــا الضيقــة الضــوء الباهــر ليتدفــق فيهــا بغــزارة 
كالينابيــع الجبليــة.. لقــد تحولــت اللوحــة إىل فضــاء رحــب يســع للعديــد مــن مفــردات الواقــع 
ــا إال بفعــل الضــوء. لقــد  ــى يصعــب رؤيته ــة املتامذجــة الت ــال املتداخل ــم والخي وصــور الحل
ــا  عمــل `بقشــيش` عــىل تفعيــل `دور الضــوء`.. الحيــوى املهــم ومل يحــدد لــه مصــدًرا معيًن
ــك  ــا. ســواء كان ذل ــارص األشــكال مــىضء بدرجــة م ــا هــو موجــود باللوحــة مــن عن فــكل م
ــا منــه مــن الداخــل، لقــد حفلــت لوحاتــه  بفعــل ضــوء ســاقط عليــه مــن الخــارج، أو منبعثً
بــكل أنــواع الضــوء. التــى تشــري إىل ســاعات العــرص واملســاء والليــل والفجــر.. لقــد أشــاع ذلــك 
ــا شــجياً  ــر البيضــاء والســوداء.. جــًوا روحانيً الجــو الشــاعرى الحــامل املشــغول بخيــوط الحري

ينظــر إليــه ىف رهبــة وعاطفيــة.
  د/ رضا عبد السالم

      من الرسم املرصى املعارص
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ــالم  ــذة بأق ــود املنف ــض واألس ــات األبي ــرى ىف لوح ــف وجوه ــكل مكث ــوء بش ــربز دور الض وي
ــة  ــة دائب ــا بحرك ــا ممتلئً ــا داخليً ــات إيقاًع ــذه اللوح ــيع ىف ه ــو يش ــاص ، فه ــدو والرص الربي
اإلضطــراد ،حركــة لولبيــة واخــزة تتمــوج مــن أســفل إىل أعــىل اللوحــة وبالعكــس ، وىف الوقــت 
نفســه تنتهــك وتكــرس قيــم التضــاد  والثبــات بــني أمنــاط الخــط واللــون ،وتختلــط وتتداخــل 
محتويــة ىف إهابهــا نثــارات وجــزازات مــن روح املــكان بــكل تداعياتــه وطينتــه الرتابيــة األصيلة 
، وتعلــق بحركيــة هــذا اإليقــاع مفــردات العــامل الطبيعــى وإشــارات وتنبيهــات لعــوامل جوانيــة 

مثقلــة بهمــوم إنســانية رازحــة لهــا عبــق شــعرى وصــوىف نفــاذ .
   جامل القصاص                                                   

إبداع - ١٩٩٩
12

واحــد  مــن أعــالم املعارصيــن الذيــن أرســوا دعائــم فــن التصويــر، وقدمــوا منحــى تعبرييًــا، 
ينهــض عــىل حساســية جديــدة، يعمقهــا خيــال جســور يتعامــد عــىل ســطح اللوحــة ىف مفارقــة 
حلميــة تحايــث تفصيــالً إنســانيًا، يعــزف جاملياتــه الخاصــة، التــى اتخــذت مــن الضــوء األبيــض 
الكاشــف مثيــالً لعالقــات مدهشــة تحــرض عــىل الجــدل الدائــم، واالشــتباك بالواقــع، وتعبيــد 
ــم  ــة القل ــتخدام خام ــيش ىف اس ــان بقش ــح الفن ــد نج ــتقبل. وق ــة إىل املس ــدروب املفضي ال
ــس شــغاف  ــول، وم ــاد املجه ــا مفتاحــه إىل ارتي ــاء، وعده ــا احتف ــا أمي ــى به الرصــاص، واحتف
بيــاض اللوحــة املــرشع عــىل الجهــات األربــع، فأقــام لهــا معرًضــا خاًصــا بأتيليــه القاهــرة عــام 
ــالك  ــك امت ــن وراء ذل ــات» ناشــًدا م ــت هــو «العــودة إىل البديهي ــوان الف ١٩٧٧م، تحــت عن
ــوىت،  ــع الكهن ــن الســمت األكادميــى ذى الطاب ــان، والتخفــف م ــه كفن ــه ومجــرة عالمات حريت
ــامل  ــع الع ــم م ــن ث ــل – م ــة، والتعام ــر التقليدي ــب واألط ــرس القوال ــىل ك ــس ع ــني النف وتوط
كإمــكان قابــل للتشــكيل والصهــر وإعــادة البنــاء، والتقــاط برهــة إنســانية تــىش بدينامياتهــا 
الداخليــة وتعلقاتهــا الوجوديــة. وبذلــك يســتعيد الفنــان قدرتــه – كمشــعل للحرائــق وســارق 
ــك  ــن ذل ــأ م ــدة تنش ــات جدي ــق عالق ــك وخل ــاء، التفكي ــدم والبن ــىل اله ــرح – ع ــور والف للن
ــطح  ــني الس ــر ب ــل املضم ــتقطل التفاع ــة تس ــى، ىف داللي ــة واملتلق ــني اللوح ــم ب ــوار الدائ الح
ــا  ــك م ــل ذل ــل The Original Reader. ولع ــارئ األصي ــدى الق ــرىف ل ــزون املع ــم املخ وتراك
دعــا بقشــيش إىل الحــرص عــىل تقديــم ســلم ضــوىئ وظــىل يتمــدد مــن األســود الرصيــح إىل 
األبيــض الرصيــح، عــرب الدرجــات الضوئيــة الوســطى يتمــدد مــن األســود الرصيــح إىل األبيــض 
الرصيــح، عــرب الدرجــات الضوئيــة الوســطى:  «مل أتابــع درجــات ذلــك الســلم الضــوىئ والظــىل 
اســتجابة لرغبــة ىف اســتعراض املهــارة.. بــل للتعبــري عــن طبيعتــى الشــخصية التــى متيــل غالبًــا 
ىف اســتعراض املهــارة.. بــل للتعبــري عــن طبيعتــى الشــخصية غالبًــا إىل الخطــوات املتدرجــة غــري 

املحسوســة، والنغــامت الوتريــة املغموســة بحــزن شــفيف».

ــض النظــر إىل  ــى ترف ــة، الت ــا الرثي ــا شــخصية محمــود بقشــيش ومكوناته ــدى لن ــا تتب    هن
األشــياء كمعطــى نهــاىئ جاهــز، بــل كعمليــة تتشــكل باســتمرار، وال تنقطــع حبــل الحيــاة. 
ــى  ــه: «حقيقت ــن عــرىب» بقول ــن ب ــى الدي ــه «محي ــا عــرب عن ــا نحــت منحــى صوفيً غــري أنه
همــت بهــا»، وهــى صــورة الحقيقــة بــني املتجــىل واملتجــىل لــه، ىف رحلــة البحــث األزليــة 
عــن مكنونــات هــذا الوجــود، وهــو مــا دفــع الفنــان بقشــيش – رمبــا – إىل االهتــامم املبكــر 
بالبحــر، واســتخامه كثيمــة جامليــة أساســية، رأى فيهــا «ذلــك الخفــاء الــذى يكشــف عــن 
نفســه برفــق، ىف هيئــة نقطــة شــاحبة ىف أقــىص مــدى العــني، تتضــح رويــًدا رويــًدا لتكشــف 
ــاىت  ــزال لوح ــر. ال ت ــول أخ ــا إىل مجه ــول ىف طريقه ــن مجه ــت م ــفينة أت ــة س ــن حقيق ع
تســتدعى هــذا املجهــول. وتحــاول أن متســك بنقــاط الضــوء الــذى ال مصــدر لــه. وال تــزال 
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تســتعري تقلبــات البحر وألوانه،  وإضاءاته الليليــة املبهمة، ومداه الذى ال تحده العني
مــن هنــا كان التفتيــش والتنقيــب الدائبــان عــن الضــوء لديــه. وهــو ضــوء يــأىت مــن داخــل 
ــة  ــد هوي ــدًرا لتحدي ــى مص ــة ال تكف ــات الثابت ــات والعالم ــا فالعالق ــن خارجه ــة، ال م اللوح
ــى عــربت  ــق وهــذه دونهــا درب اآلالم، الت ــة  عــن لحظــة التوجــه نحــو املطل ــاة، واإلبان الحي
عنهــا الصوفيــة القاتلــة: بُنــى الحــب عــىل الجــور.. فلــو أنصــف املعشــوق فيــه لســمج هــو – 
إذن -ضــوء إشــكاىل يعيــش غربتــه ومعركتــه. ىف إدراكــه املأســاوى لقــوى الطبيعــة املجوهــرة 
للحيــاة، وتشــكيالتها االجتامعيــة املتناقضــة، والتــى دعاهــا محمــود بقشــيش يوًمــا بـــ «ثقــل 
الحصــار بــل كابوســتيه». لــذا جعــل اللوحــة كلهــا مســاقط ضــوء ليــس لهــا مــن مــكان محــدد، 
ــدو  ــا فتب ــم تتجمــع ىف مســاحة بعينه ــه، وإن مل ميســك مبصــدره ث ــرء أن يعــرث علي بوســع امل

ــا واحــًدا، وإن تعــدد مقاماتــه ودرجاتــه! وكأنهــا تعــزف لحًن

ــة  ــع اإلنســان، ىف تبادلي ــع م ــادل األدوار واملواق ــا نتب ــة، وجعله ــد أنســن بقشــيش الطبيع    لق
أشــبه «بالدائــرة الهرمينيوطيقيــة» التــى يتحــدث عنهــا بعــض الفالســفة التحليلــني،  بــني تأويــل 
النــص وتأويــل الــذات كــام رأى البيــوت واألطــالل املتداعيــة، عــىل نحــو مــا تجــىل ىف معرضــه 
عــن «واحــة ســيوة»، تبديــات لعــامل اإلنســان، وصدوًعــا حضاريًــا لتاريــخ موهــوم، وعيونًــا ترصــد 
وتراقــب، .. لقــد عــاش محمــود بقشــيش حيــاة مفعمــة باملعنــى، حافلة بالغنــى الروحــى والفنى 
واإلنســاىن، وظــل مدافًعــا عــن القيــم الحقيقــة للحداثــة والدميوقراطيــة، حيــال تيــارات عمــدت 
إىل تشــيئ اإلنســان، وتســليع الفــن، وبــث القبــح ىف حياتنــا، مســلحة بــأدوات ال محــدودة عــىل 
ــار إىل  ــا الكبــري ىف العمــل عــىل كل مــا يعيــد اإلعتب ــا؛ جهــد فنانن التمويــه والتضليــل.. مــن هن
إنســانية اإلنســان، يعــني عــىل فهــم وتوصيــف املســاحات املهملــة مــن حياتنــا، فيميــط اللثــام 
عــن لحظــات الصمــت املضيئــة، ومعــاىن الكلــامت املكتوبــة، عندئذ يســتحيل املشــهد عــىل يديه 
إىل صــورة جامليــة، أو بحــث عــن معنــى الفــن ىف حــد ذاتــه. فتنتــرص الــروح عــىل كل مــا هــو 
ــة ســيولة دامئــة،  ــا حال ــا ىف عــامل يحي ــة أفاقً ــق الفرشــاة جواب ــى، وتنطل مجــاىن ومكــرس ويقين

وحركــة تشــكل دائبــة لألنــا، ترتحــل عربهــا مــن القلــق إىل التحقــق.

   لــذا حرصــت مجلــة «ســطور» عــىل تخصيــص هــذه املســاحة عــن الناقــد والفنــان الكبــري 
محمــود بقشــيش، لنتعــرف إىل موقعــه الحقيقــى عــىل خريطــة اإلبــداع املــرصى والعــرىب، مــن 

خــالل آراء خمســة مــن كبــار أســاتذة الفــن.
عرفــت محمــود بقشــيش عندمــا كان طالبًــا بكليــة الفنــون الجميلــة، وكنــت أنــا رئيًســا لقســم 

التصويــر الــذى كان ملتحًقــا بــه.

   وقــد عرفتــه أول مــا عرفتــه قصاًصــا مــن الطــراز األول يتســم بســامت عــدة، رمبــا كان أولهــا 
أن قصصــه ىف غايــة الحبكــة، ولغتــه ىف غايــة الدماســة والعمــق اســتمر محمــود بقشــيش عــىل 
هــذا املنــوال، أو عــىل هــذه املوهبــة الخارقــة فقــط، ولــو مل يتوقــف عــن الكتابــة ىف مجــال 
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القصــة، لــكان مــن أكــرب القصاصــني الذيــن عرفتهــم مــرص، أو الذيــن يرشفــون مــرص، غــري 
أنــه تحــول فجــأة بعدمــا تذوقــت تجربتــه األوىل التــى عرضهــا عــىل تجــول بحامســة شــديدة 

إىل التصويــر.

   لقــد كان طموحــه العــام أن ميــارس الفــن مبطلقــه، وبــكل أفرعــه.. ولكــن املواهــب درجــات 
تتألــق تــارة، وتخبــو تــارة أخــرى وقــد ظهــر ذلــك ىف فــرتة كانــت فرســانه تتحــرك ىف مختلــف 
االتجاهــات واملجــالت دون أن تحــدد هدفًــا لهــا. وطالــت هــذه الفــرتة، ولكــن أزمــة الكتابــة مل 
تفارقــه، فاســتطاع بــذكاء شــديد أن يســخر قلمــه ىف امليــدان األدىب والنقــدى ىف وقــت واحــد، 
ــا، وبأســلوب أدىب غايــة ىف الفصاحــة دون تقعــر أو اســتعراض  ليحــاىك بــه بالغــة الصــورة فنيً

أو افتعــال.

   وكان هــذا األســلوب املبنــى عــىل إميــان عميــق بقداســة الفــن ىف مجملــه، هــو الــذى جعــل 
منــه ناقــًدا مــن الطــراز األول، ومرجًعــا صادقًــا للتقييــم املوضوعــى املنــزه عــن الغــرض، والــذى 
ــوغ عمــق أكــرب مل يكــن مبقدروهــم اســتجالء أبعــاده.  ــم واملتذوقــني ىف بل ــد طالبــى العل يفي
ــات  ــدى اآلنس ــر إح ــدأت ىف تصوي ــد ب ــمى، ق ــت ىف مرس ــرة، وكن ــاءىئ ذات م ــه ج ــر أن وأذك
ــوع  ــع املوض ــار م ــب اإلط ــرط ىف تناس ــا – أن أف ــل دامئً ــام أفع ــى – ك ــة من ــات، ورغب الفاتن
ــه بعــد تأمــل  ــه إذا ب ــرأى محمــود بقشــيش فيــام فعلت املطــروق، فقــد أحببــت أن ءآنــس ب
عميــق، وصمــت أعمــق، وبنظــرة مــن تحــت نظراتــه، ومــن وســط نظراتــه قــال ىل: «معــذرة 
ــار،  ــن اإلط ــىشء ع ــض ال ــًدا بع ــوذج) متباع ــىس (النم ــوى الرئي ــا |أرى املحت ــتاذى.. فأن ــا أس ي
ــظ أن  ــك أن تالح ــد» وبإمكان ــنتيمرت واح ــدار س ــد مبق ــه تباع ــد إن ــول بالتحدي ــن أن أق وميك
األســتاذ محمــود بقشــيش رأى ذلــك وأدراكــه؛ ألنــه فقيــه ىف أركان التكويــن الرئيســية ولذلــك 

ــة. ــدون أى حــرج وال مجامل ــا ىل ب قاله

   أقــول لــك صادقًــا إنــه مل يصيبنــى غــرور املــدرس، أو تعــاىل املعلــم، حتــى إنــه عندمــا زارىن 
ــك  ــح األول. مضــت بعــد ذل ــا الراب ــت أن ــا، وكن ــا تصــوره محقًق ىف املــرة الالحقــة، وجــدت م
ــالً وتجــارب  ــز أجي ــذى قف ــود بقشــيش ال ــت مبحم ــى فوجئ ــت، حت ــة أو طال ــري قليل ــرتة غ ف
عديــدة، قــد قفــز إىل واقــع جديــد مل أكــن إىل رســم الزمــان، وتحــول مــن الجســم املــادى إىل 
املطلــق، وكانــت مادتــه األوىل هــى الضــوء، وال أقــول النــور؛ ألن الضــوء يختلــف عــن النــور. 
ــن خــالل فجــوات  ــؤر الضــوء، م ــة عــىل ب ــه الرقيق ــض بآنامل هــذا اســتطاع بقشــيش أن يقب
محتشــمة، تدلــف مــن خــالل فجــوات تطــل خجــالً، مــن وراء فجــوات متصدعــة ىف املبــاىن، 
أو مــن فتحــات ضيقــة عــرب النوافــذ الحاملــة مل يكــن هــذا القبــس املتناثــر ىف جنبــات اللوحــة 
ليحــدث نوًعــا مــن التخمــة الضوئيــة، وهــذه هــى قمــة البالغــة األدبيــة والتصويــرة ىف آن واحد 
وكــام كان مقتصــًدا ىف كالمــه، أصبــح مختــزالً أيًضــا ىف تصويــره. وكانــت هــذه البــؤر الضوئيــة 

تصيــب املــكان الالئــق بهــا، الــذى هــو القلــب.
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كان هــذا هــو محمــود بقشــيش وبقشــيش باللغــة العاميــة معناهــا اإلكراميــة، فهــو كان كرميًــا 
مفرطًــا ىف كرمــه، جواهريًــا ىف عطائــه؛ ألنــه كان يقــدم املــاس عــىل الرصــاص وإن كنــت أريــد 
أن أذكــرك بشــئ مهــم، مــا دمنــا نتحــدث عــن راحلنــا برصاحــة مطلقــة، مفــاده أنــه أصيــب ىف 
املرحلــة الوســطى مــن إبداعــه بنــوع مــن البلبلــة الفكريــة، كان ســببها الشــك ذلكــم التحــوالت 
الرهيبــة التــى أصابــت الحركــة الفكريــة العامليــة، وجعلــت كل فنــان يختــار طريًقــا أو أســلوبًا 
ــيش  ــود بقش ــى محم ــذات اختف ــرتة بال ــذه الف ــرة. وىف ه ــن أول نظ ــه م ــرف علي ــه، يتع لفن
الحقيقــى، إىل أن أضــاء اللــه قلبــه، وأزاح عنــه هــذه الغمــة، فظهــر محمــود بقشــيش األصيــل 

النبيــل الجميــل ىف كل ملســة مــن ملســاته.

ــه  ــق، أو أن تالحق ــدر أن يتأل ــني ين ــزام  الصــادق األم ــذا االلت ــة، وه ــذه الجدي ــا به    إن فنانً
النجوميــة – املفتعلــة، أو أن تدركــه النجوميــة املغرضــة، أو النجوميــة املأجــورة، فخفــت صوتــه 
إىل حــد مــا، ولكنــه مل ميــح، وغــدا مرجًعــا ملــن كانــوا عــىل شــاكلته وتكوينــه، وصــاروا يتقبلــون 
مصداقيــة نقــده. وهــذا – ىف رأيــى – هــو املكســب الثــاىن الــذى يتــوج ســريته العطــرة يوًمــا 
بعــد يــوم. ولعــل املســئولني يتنبهــون إىل قيمــة هــذا الرائــد، ويفكــرون ىف إصــدار كتــب متثلــه 

خــري متثيــل.

ــو  ــرع مــن مثل ــاردو دافنــىش». مــن أب ــال «ليون ــذة عــرص النهضــة مــن أمث    لقــد كان جهاب
الضــوء ىف أكمــل صــوره. وأصبحــت محاوالتــه أو إنجازاتــه منوذًجــا لــكل مــن يطــرق، أو يحــاول 
إضــاءة لوحتــه، وعليــه أن يســري عــىل هــدى هــذا املصــور العمــالق. وبذلــك غــدا هــذا الــرضب 

مــن اإلضــاءة منوذًجــا ومثــاالً ملــن يريــد أن يزاولهــا أســوة بهــذا الفنــان العظيــم.

   غــري أن محمــود بقشــيش كان – حقيقــة ويصــدق شــديد – رائــًدا ىف التعبــري عــن وميــض 
الضــوء بعيــًدا عــن كل مــاورد ىف املــدارس الســابقة. والريــادة هنــا شــئ البــد أن يذكــره التاريخ.
لــذا كان واجــب الدولــة هنــا إحصائيًــا وليــس قيميــاً وهــذا أقــل مــا يجــب أن نفعلــه، عندمــا 
ــا يضــم  ــا الئًق توثــق حركتهــا الفنيــة عــرب األزمــة. إن واجبهــا يحتــم عليهــا أن تخصــص متحًف

بعــض تراثــه، عــىل أن تلحقــه مبتحــف الفــن الحديــث. وهــذا أقــل القليــل.

ــا حســابيًا يدرســه كل مــن يغــوص  ــا عقليً    بقــى أن أقــول ىف نهايــة كلمتــى إن هنــاك توازنً
ــا. ولكــن برغــم كونــه  ىف مجــاالت اإلبــداع بــكل فروعــه وهــذا الحســاب ملقــن وليــس فطريً
حســابًا دقيًقــا بالنســبة إىل القواعــد املتواضــع عليهــا إال أنهــا كانت ال متــس القلوب.. ملــاذا؟ ألن 
مصدرهــا عقــىل ال وجــداىن ومحمــود بقشــيش كان يعتمــد عــىل الجانــب الروحــى والوجــداىن 
أمــا االنضبــاط الوجــداىن هــو دســتور الحيــاة، ودســتور الكــون أيًضــا، ودســتور الخالــق األعظــم 

بـيــكــار الــذى أبــدع وخلــق فســوى
مجلة سطور- ٢٠٠٢
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تجليــات ىف نقــد الفنــون التشــكيلية هــو عنــوان الكتــاب الــذى أصــدره املجلــس األعــىل للثقافة 
منــذ ســنوات ويضــم بــني دفتيــه مجموعــة مــن املقــاالت للفنــان التشــكيىل والناقــد محمــود 
ــدور حــول  ــع مقــاالت ت ــام بتجمي ــه القي ــا عن ــة نفــى فيه ــه مبقدم ــدأ كتاب ــذى ب بقشــيش ال
ــه  ــو ال يســري ىف هــذا اإلتجــاه وإمنــا تتضمــن مقاالت ــة فه ــني أو ســريتهم الذاتي إبداعــات فنان

انحيــازات وتوجهــات ومعــارك رصيحــة ال تنحــاز إال للعقــل وتجلياتــه . 

ــد  ــد ول ــف فق ــرب عــىل املؤل ــن ق ــا التعــرف ع ــاب يجــب علين ــل أن نســتعرض الكت    وقب
محمــود محمــد شــطا بقشــيش بكفــر الزيــات عــام ١٩٣٨ وحصــل عــىل بكالوريــوس فنــون 
جميلــة قســم التصويــر عــام ١٩٦٣ وبــدأت مشــاركته ىف الحركــة التشــكيلية املرصيــة قبــل 
تخرجــه بعــام وشــارك ىف معظــم املعــارض املرصيــة بالخــارج وداخــل مــرص ونــال أول جائــزة 
ــاىل القاهــرة  ــم ىف الرســم ىف بين ــزة التحكي ــة ىف الرســم ســنة ١٩٨٧ وحصــل عــىل جائ للدول
ــارك ىف  ــرة وش ــدوىل األول بالقاه ــك ال ــاىل الجرافي ــم ترين ــرتك ىف تحكي ــع واش ــدوىل الراب ال
لجــان التحكيــم ىف عــدد مــن دورات صالــون الشــباب ولــه العديــد مــن الكتابــات النقديــة 
ــب  ــه كت ــى ول ــد الفن ــب ىف النق ــة كت ــه أربع ــدرت ل ــالت وص ــف واملج ــاالت بالصح ىف مق

أخــرى تحــت الطبــع . 
 

ــون التشــكيلية ` تتصــل بأعــامل  ــات ىف نقــد الفن ــاب ` تجلي ــا كت ــى يتضمنه    واملقــاالت الت
ــل  ــؤاد كام ــش - ف ــز دروي ــد العزي ــكار - عب ــم ( بي ــكيىل وه ــن التش ــوز الف ــن رم ــد م العدي
- حامــد نــدا - حامــد عبداللــه - محمــد صــربى - حامــد الشــيخ - شــديد - صفــوت عبــاس - 
يوســف عبدلــىك - فازاريلــىل - كاندنســىك - بالينــت - تحيــة حليــم - محمــود مــوىس - صبحــى 

ــة - العــالوى - ثيوبالديــن - جيوبومــو دورو ) .  جرجــس - حســام غريب
 

ــاىل براتســالفا للفــن الفطــرى  ــة ومنهــا ترين ــات الفني ــاب لبعــض الفعالي    كــام يتعــرض الكت
ــر بــني األصــل وامللتبــس .  ــاول مصطلــح التصوي وعــرس الخــط العــرىب كــام يتن

 
ــة مــن  ــرأ آراء نخب ــه يق ــد محمــود بقشــيش فإن ــارئ إىل مقــاالت الناق ــل أن يصــل الق    وقب
الفنانــني والنقــاد عنــه ومنهــم حســني بيــكار وكــامل الجويــىل ونعيــم عطيــة ومختــار العطــار 
ــس  ــيد خمي ــىل وس ــة ع ــة وفاطم ــن عطي ــب ومحس ــن نجي ــز الدي ــاروىن وع ــى الش وصبح
وفــاروق وهبــة ومجــدى يوســف وأســامة عــراىب وصــالح بيصــار ،وقــد أجمــع هــؤالء عــىل أن 
ــه تحــرر  ــة وأن ــه يبحــث عــن مالمــح قومي ــان وأن محمــود بقشــيش جمــع بــني الناقــد والفن
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مــن أرس املصطلــح األوروىب لوعيــه الشــديد بأزمــة النقــد التشكيلـــي وعالقتــه بالجمهــور وأن 
ــد  ــة للنق ــة الثالث ــرز مؤســىس الحرك ــن أب ــه م ــة للتحــرر وأن ــوة متصل ــه دع ــه وكتابات إبداعات

ــني .  ــا - ىف الحالت ــه يكتــب كــام يرســم - مبدًع املــرصى الحديــث وأن
 

ــاب  ــف الكت ــى يقودهــا مؤل ــاب يكتشــف املعــارك الت ــواردة ىف الكت    املتصفــح للمقــاالت ال
ــره  ــه ىف تقدي ــة البورتري ــول : إن لوح ــكار يق ــد بي ــان عن ــه اإلنس ــول وج ــه ح ــالً ىف مقال فمث
ــه رشوط ال  ترتبــط مبشــرت محــدد هــو نفســه النمــوذج املرســوم وهــذا النمــوذج املشــرتى ل

ــان .  ــى للفن ــا التدخــل ىف األســلوب الفن ــى قــد يكــون مــن بينه ــا والت مفــر مــن تلبيته
 إذن نحن أمام ناقد وفنان يقدس حرية الفنان الذى ال يجب أن يكون فنه حسب الطلب !. 

   وىف مقالــة بعنــوان ` املصــور عبــد العزيــز درويــش وإنعــاش الذاكــرة الفنيــة ` نجــد محمــود 
بقشــيش يعيــب عــىل الذاكــرة التــى تتنــاىس فنانًــا مبثــل قامــة عبــد العزيــز درويــش لدرجــة 
أن متحــف الفــن الحديــث ال يضــم مــن روائــع الفنــان الراحــل إال أقلهــا شــأنًا ومــع ذلــك فهــو 

حبيــس املخــازن! . 

  كــام أنــه عندمــا يقــول إن درويــش يختلــف اختالفــا جوهريــا مــع رســامى الصــورة الشــخصية 
ــوب األشــخاص ويظهــرون فقــط  ــاء عي ــه يفتقدهــم ألنهــم يحرصــون عــىل إخف ىف مــرص فإن

املزايــا التــى يجــب أن يراهــا الشــخص املرســوم ىف نفســه . 

  أمــا مقالــه حــول ` فــؤاد كامــل والرومانســية الجديــدة ` فــإن محمــود بقشــيش يعــرتف بــأن 
مشــاعر اإلعجــاب والحــرسة تتداخــل ىف نســيج معقــد عندمــا يكــون ىف رحــاب معــرض مــرصى 
كبــري مثــل املعــرض العــام فاإلعجــاب نابــع مــام يــراه وميثــل درجــة مــا مــن انتصــار جهــود 
جامعــات الحقبــة الرابعــة مــن الفنانــني وبالــذات جامعــة الفــن والحريــة ودعوتهــا الحــرة إىل 
ــن  ــق م ــر شــعوره بالحــرسة ألن املتحق ــه ال ينك ــة لكن اإلتصــال بإنجــازات الحضــارة االوروبي
إنجــازات األحيــاء مــن الفنانــني يخلــو مــن فضائــل البدايــات الثوريــة حــرارة البــوح والتحــدى 

واإلرصار عــىل التغيــري . 

   قــس عــىل ذلــك آراءه النقديــة الالذعــة التــى ال تجامــل وال تتــوارى خلــف كلــامت املجاملــة 
، فهــو ناقــد يريــد أن يــرى كل شــئ كــام يجــب أن يكــون وهــو يــرى إننــا يجــب أن نكــون 
أنفســنا وىف كل مقــال يتضمنــه الكتــاب فكــرة وهــدف ورأى وتجليــات ال ميكــن لنــا أن نلخصهــا 
ىف ســطور، وإمنــا يجــب أن نقرأهــا ىف هــذا الكتــاب الــذى صاغــه مؤلفــه وكأنــه يرســم لوحــة 
أو ينحــت متثــاالً أو يعــزف لحًنــا جميــالً بلغــة راقيــة بســيطة وال يغنــى أى تلخيــص عــن قــراءة 

الكتــاب الشــيق الــذى يضيــف إىل املكتبــة العربيــة مؤلًفــا رائًعــا.
نجوى العرشى

جريدة القاهرة -٢٠١٣
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ــود  ــان «محم ــد الفن ــات، اجته ــوح البداي ــر وطم ــت توت ــى عكس ــه األوىل الت ــذ معارض من
ــا تشــكيليًا  ــى نعكــس وعيً ــه الخاصــة، ورؤاه املتجــددة الت ــد عــىل لغت ــا ليؤك بقشــيش» دامئً
متمرًســا، وإحساًســا ال يــكاد يفــرت بــرضورة البحــث عــن مالمــح أصيلــة لوجهنــا الحضــارى عــرب 

مجموعــة مــن االيقاعــات املتغــرية واملتناقضــة واملتجانســة ىف آن.

   لقــد كانــت املجابهــة الدامئــة تفــرض نوًعــا مــن االلتــزام ورضورة البحــث عــن ســبل أخــرى 
جديــدة، لذلــك فقــد عمــد الفنــان «محمــود بقشــيش» منــذ البدايــة اىل امتــالك لغة التشــكيل، 
ــم اســتمرت مراحــل االكتشــاف عــرب محموعــة مــن الخــربات املتعــددة واملتنوعــة، فتنقــل  ث
الفنــان مــن مدرســة إىل إخــرى، حيــث مل يســلم مــن شــطط التجريــب، لكنــه رسعــان مــا يعــود 
إىل املنابــع يســتلهم منهــا رشط أصالتــه ومبــدأ تجديــده، وىف «العــودة إىل البديهيــات» عنــوان 
معرضــه األول – حــاول الفنــان محمــود بقشــيش أن يحــدد منــذ البدايــة شــكل انتامئــه، فاختار 
مفــرده التشــكيىل مــن عنــارص بيئيــة رصف «النخلــة» وراح يســتخلص مــن مالمحهــا مــا ميكــن 
أن يعينــه عــىل اســتخراج الــدالالت عــىل مســتوى الرؤيــة والتشــكيل فكانــت املراحــل األوىل 
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ــه، حيــث تأكــد  ــة تحــدد طبيعــة التطــور الالحــق، وتحــدد ماهيت ــة خطــوط عامــة أولي مبثاب
ىف «العــودة إىل البديهيــات» شــكل التوجــه ونوعــه حيــث يقــول (مــا أريــده لنفــىس هــو مــا 
أريــده لآلخريــن.. أن يشــغلنا ســؤال حضــارى نبحــث بــه عــن هويتنــا ىف عــرص االجتيــاح) ومــن 
تلــك املســلامت انطلــق الفنــان «محمــود بقشــيش» ىف رحلــة الســعى واالكتشــاف حيــث عمــد 
ــل  ــري عــرب الكت ــة إىل اســتلهام الشــكل املعــامرى ىف املــدن، حيــث أراد التعب ــه التالي ىف مرحلت
ــة  ــذى يكتشــف عــامل املدني ــد ال ــك التعقي والفراغــات واألشــكال الهندســية الصارمــة عــن ذل

بعالقاتــه الحــادة الجارحــة، لقــد أراد تصديــر مالمــح الواقــع املــأزوم، 

   ففــى لوحتــه «املدينــة» ال نــكاد نــرى ســوى بيــوت مائلــة تبــدو، وكأنهــا عــىل وشــك االنهيــار، 
ــا بــال نوافــذ لكــن مينعهــا مــن االنهيــار ذلــك التواصــل االنســاىن إنهــا تتكــئ عــىل بعضهــا  دامئً

مثلــام يفعــل البــرش متاًمــا.

ــان  ــاول الفن ــرة، ح ــه القاه ــهر ١٩٨٥بأتيلي ــذا الش ــت ه ــى عرض ــرية، والت ــة األخ    وىف املرحل
ــة  ــن صيغ ــث ع ــالل البح ــن خ ــات م ــرى إىل البديهي ــرة أخ ــود م ــيش» أن يع ــود بقش «محم
«ال هــى تابعــة للنمــوذج األوروىب وال هــى ناســخة للمــوروث املــرصى والعــرىب بــل مجــاورة 
لهــا وإلنجــازات العــامل الثالــث ىف مجــال الفــن، أمــالً مــن تشــكيل مالمــح جديــدة لفــن قومــى 
انســاىن وحينــام ســألته عــن املالمــح العامــة لتلــك املرحلــة الجديــدة قــال: إنهــا مرحلــة مكلمــة 
ملــا بــدأ بــه مــن قبــل، لكــن هنــا أعــود إىل الجــذور مــرة أخــرى، فأنــا أحــاول العــودة ملرحلــة 
«البيــوت» فاملــأوى بالنســبة ىل يعــرب بطريقــة خاصــة عــن الشــكل الحضــارى، إضافــة إىل مــا 
ــث  ــرة، حي ــف شــكل املعــامر هــذه امل ــد اختل ــك فق ــل لذل ــن عمــق تشــكيىل أصي مينحــه م
اختفــت الخطــوط املســتقيمة مــن اللوحــة، وحلــت محلهــا قبــاب مزدانة تتســم مبرونــة ودفء 
واختفــت تلــك العالقــات التــى صيغــت بلغــة تشــكيلية تبــدو معقــدة لتظهــر بســاطة تقــرتب 
ــة كمفــردات تشــكيلية  ــارص البيئي ــك االشــياء والعن ــة وعــن اســتلهام تل ــة والتلقائي إىل العفوي

ومــدى قدرتهــا عــىل خلــق فــن ذى هويــة قوميــة»، 

   قــال الفنــان «محمــود بقشــيش» أن هنــاك فنانــني يشــوهون الــرتاث، ويفعلــون بــه مثلــام 
يفعــل لصــوص اآلثــار وهــؤالء يقفــون أيًضــا مــع أصحــاب االتجاهــات العبثيــة والتغيبيــة عــىل 
نفــس الخــط، وأنــا حينــام اســتخدم مفــردات تراثيــة، ال اســتخدمها بغــرض الرتويــج الســائحى 
ــا  ــن روح أمتن ــرب ع ــة، تع ــكيلية مالمئ ــة تش ــىل لغ ــالً ينحــرص ىف الحصــول ع ــدف أص ــا اله إمن
ىف تلــك الفــرتة العصيبــة مــن التاريــخ، دون انغــالق فأنــا مثــالً لســت مــن دعــاة النقــل عــن 
الغــرب لكــن اســتلهم إنجــازات الفــن األوروىب الحديــث كــام أقاومهــا ىف الوقــت، وذلــك بهــدف 

التوصــل إىل تلــك الصيغــة املالمئــة.»
محمد كشيك

مجلة فنون - ١٩٨٥
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عــىل أرض لوحــات الفنــان محمــود بقشــيش امتــدت عمليــة بحثــه عــن كنــه الضــوء وســط 
العتمــة لســنوات طويلــة ,,مل يكــن يبحــث خاللهــا ىف ضــوء الشــمس بــل عــىل أثاربقــع خافتــة 
قادمــة مــن أغــوار العتمــة الليليــة ..التشــكيلية. ظــل ســنوات عمــره يجــرى بفرشــاته بحثًــا عام 
وراء النــور الليــيل الــذى يبتلعــه الظــالم ىف يــرس ودون أن يــدرك أحــد أو هــو نفســه أن هنــاك 
شــيئًا هاًمــا  مفقــوًدا.. حتــى جــاءت اللحظــة الفارقــة بــني النــور اإلظــالم ىف حياتــه حــني نزعــت 
عنــه فرشــاته وألوانــه وألقــى طريــح فــراش غرفــة اإلنعــاش ألكــرث مــن شــهر..حينها اتصلــت 
ــه وتحولــت ألطــالل مــن النــور هلــت عــىل حياتــه داخــل غرفــة  نقــاط النــور املتناثــرة حول
اإلنعــاش .. وهلــت أيضــا عــىل لوحاتــه فأدخلتهــا غرفــة اإلنعاش..لتخــرج لوحاتــه بعــد ذلــك 
مغمــورة بضــوء النهــار .. وبعــد الشــفاء أدرك ىف ســهولة وكأمــر طبيعــى أن لوحاتــه تواصلــت 
ومأســاته امتــألت  نــوراً بعدمــا كأمنــا مييزهــا قبالًهــى اإلعتــام األلــوان القامتــة.. وأصبحــت هــى 
املصبــاح واملوضــوع ودفعتــه دفًعــا ملســار حيــاىت جديد..اســتعاد فيهــا نفســه ..فكشــف عــن 
فنــه ونفســه ىف ذات لحظــة العودة....اقــرتب كثــريًا مــن لوحــات بقشــيش فهــى جــزء مــن كل 

منــا.. وأيًضــا احذرهــا ألنهــا لوحــات مــن خيــوط النــور والنــار.  

 فـاطمـة عىل 
املصور- ١٩٩٩
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ُعــرف الفنــان ` û«°û≤H Oƒ``ªfi``¢` ىف الحركــة التشــكيلية املرصيــة كناقــد مرمــوق` 
يعــرف أصــول األحــكام الفنيــة ، ويــرس املقــام وسالســة الكلــم ، ىف محيــط نقــدى تختلــط فيــه 
ــد  ــد ، ق ــق كنمــوذج فري ــىل الطري ــارى بالكلــامت، واعت ــذة التب ــة مــع ل ــدرة انقشــاع الرؤي ن
بــدد اإلطــراءات ومقدمــات املعــارض ليفســح للنقــد مكانــه العلمــي كــدارس لفــن التصويــر 

ومتبــرص بالثقافــة والفكــر املعــارص٠

         فـــاروق وهبـــة
  من مقدمة معرض للفنان بروما 

            يـنايــر ٢٠٠١
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 ` û«°û≤H Oƒ``ªfi``¢` ينتمــى إىل جيــل الســتينيات ،واحــد مــن ضمــن قلــة معــدودة 
أخــذت تتناقــص بالرحيــل عــن عاملنــا حتــى أوشــكت عــىل اإلنتهــاء – ملعــت ومضاتــه األوىل 
ىف ظــل ســنوات الهزميــة ،كان معرضــه األول١٩٦٩ تجســيًدا لضيــاع حلــم الوطــن وحلــم 
ــام  ــة املؤملــة أم ــدة، طالعــة مــن إفجــار الحقيق اإلنســان ،واستكشــافًا لحساســية جامليةجدي
واقــع الزيــف واإلنهيار.مــع تنامــي الزيــف والفجاجــة  ىف ســنوات الســبعينيات كــف محمــود 
ــا عــن إقامــة املعــارض ،إال مــن مشــاركات محــدودة، غــاص خاللهــا ىف كهــف  بقشــيش تقريًب
ــة مــن حــس رمــزى متشــائم ، يعكــس  ــة الشــكل عــىل خلفي ــا ىف لغ ــذات ،وانشــغل باحثً ال
ــع  ــامء واكتشــاف الواق ــتعاد احتياجــه إىل اإلنت ــات اس ــى.. ىف الثامنيني الوحــدة والهجــر والنف
ــد حســه  ــة ،وتزاي ــرث سالس ــارج أك ــني الداخــل والخ ــة التواصــل ب الخارجــى، وأصبحــت عملي
ــياء  ــن ركام األش ــوزه التشــكيلية م ــر ىف معرضــه١٩٨٣ واكتســبت رم ــدى اإلجتامعــى ظه النق
والزجاجــات الفارغــة والجــدران املنهارة.وهــى بقــدر مــا توحــى بالعبثيــة والقنــوط فإنهــا متــل 

قــوة الصفــع اإلدانــة لهــذا الواقــع ٠                                                                             
عزالدين نجيب                                  

   جريدة األهاىل- ١٩٨٤
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ــا واإلطــالل بنظــرة  مــن حملــة تلــك املصابيــح النقديــة ومــن القادريــن عــىل التحليــق عاليً
ــة عــىل املشــهد العــام للحركــة التشــكيلية يف مــرص، يف امتدادهــا األفقــي ويف صعودهــا  ثاقب
الــرأيس ويف هبوطهــا أيضــاً خــالل القــرن العرشيــن، مرتبطــة مبتغــريات حركــة الفــن العاملــي 
مــن ناحيــة، وحركــة الواقــع املــرصي مــن ناحيــة أخــري واضعــني نصــب أعينهــم قضيــة الهويــة 
القوميــة يف إبــداع الفنانــني دون أن يغيــب عــن نظرهــم للحظــة: الحضــور الطاغــي لفــن األخــر 
وهــو الغــرب الــذي أصبــح الفنــار األوحــد لفنــاين مــرص والعــامل يف بحــر الظلــام ت ، ىف هــذا 
الكتــاب ال نستحرضفحســب كلامتــه، بــكل مــا تتميــز بــه مــن أســلوب جــذاب ، وعمــق النظــر 
ــذى  ــة مســتويات التلقــى ، إىل الحــد ال ــى تصــل إىل كاف ــل ،ومــن بســاطة اللغــة حت والتحلي
ــوازى أعــامل الفــن التــى تنقدهــا . وقــت دبــت فيهــا  ــة ت ــا نرثي ــه نصوًص يجعــل مــن كتابات
الحيــاة ، يتناولهــم برؤيــة جديــدة تضيــف إىل عواملهــم ، وتنــري الكثــري مــن املناطــق املظلمــة أو 
الغامضــة .. لفرزهــم وتصنيفهــم ىف ســياقاتهم الفنيــة والتاريخيــة واملجتمعيــة - بغــض النظــر 
عــن إميانــه الشــخىص أو عــدم إميانــه بــأى منهــا كــام ينبغــى أن يكــون الناقــد املوضوعــى بحــق 
نظرتــه الثاقبــة تخــرتم لــب العمــل ، وتــزداد اقرتابــاً ، وتغــوص ىف مكنونهــا الرمــزى ، وتتقــىص 
ــا .. واجــه مشــكالت اإلبــداع  ــان دارس أكادمييً خصوصيتهــا الجامليــة، ومل يكتــف بخربتــه كفن
ــا ،  ــا وحديثً والتقنيــات ، ومــارس االحتــكاك املبــارش باتجاهــات الفــن املــرصى والعاملــى قدميً
ــل  ــة ؛ ب ــد واتجاهــات الحداث ــن وفلســفة الجــامل وأصــول النق ــرة حــول الف ــه الغزي وقراءات
اســتمد زاده األكــرب -للدخــول ىف أعــامل تجربــة كل فنــان ... - ذلــك كلــه مل يكــن ينعكــس عــىل 
صفحــة بيضــاء مــن ثقافتــه كفنــان وناقــد ... بــل ميتــزج ويتفاعــل مــع رؤيــة فكريــة تكونــت 

لديــه حــول قيــم األصالــة ىف اإلبــداع املــرصى بجــذوره املمتــدة ىف الزمــن . 
عز الدين نجيب 

الثابت واملتغري- ٢٠١٤ 
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لقــد مــر « û«°û≤H Oƒ``ªfi``¢» مبراحــل فنيــة مختلفــة ركــز ىف بعضهاعــىل اســتلهام 
الطبيعــة وبعضهــا األخــر عــىل اســتلهام قضايــا الواقــع اإلجتامعى،وبــني الحــني  والحــني يرتحــل 
إىل ذاتــه ىف تأمــالت أقــرب إىل تأمــالت املتصوفــة، وال يــكاد ىف تلــك األثنــاء يــراه أحــد أو يعــرف 
ــه شــيئًا ، إىل أن يظهــر مــن جديــد ىف شــكل معــرض أو عــدد مــن الدراســات التشــكيلية  عن
ــا  ــرض مب ــًدا ، وهــو يحتشــد ىف كل مع ــل حضــوره مؤك ــام يجع ــال م ــن ردود األفع ــري م ، فيث

يناســبه مــن الوســائط   ٠                                                                 

 د/ شاكر عبد الحميد
 مجلة إبداع- ١٩٨٤
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هــذا فنــان متصــوف بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى – وأنــا ال أطلــق الوصــف مجــازًا 
أو مبالغــة أو إســباًغا لداللــة – أو ترميــز للمعنــى.. أو تأويــال النجــاز.. أو تقريبــا لفهــم.. إلــخ 
ــا عــىل املســتويني الشــخىص والفنــى اإلبداعــى _ كان «محمــود  . وإمنــا أعنــى مــا أقولــه متاًم
بقشــيش» مــن الزهــاد.. الكبــار مل تغريــه الدنيــا ومل تبهــره بهارجهــا.. مل يســعى للــامل يوًمــا 
ومل تطمعــه املناصــب لحظــة.. ومل ترتهــن روحــه الحــرة ملغريــات مــن أى نــوع.. حتــى يتنــازل 
عــن مــا يعتقــد بصوابــه ، ويؤمــن بصحتــه مــن أفــكار ومواقــف ورؤى وقناعــات..كان متقشــًفا 
ىف حياتــه وىف فنــه أيًضــا ، والتقشــف هنــا ليــس وضًعــا جربيًــا مفروًضــا عليــه وإمنــا هــو بصــرية 
ــول ، وذاك  ــذا الفض ــرب ه ــال.. ويعت ــول مج ــى، وللفض ــد معن ــرى للتزي ــار.ال ي ــة واختي ورؤي
التزيــد .. ىف القــول والفعــل والفكــر والفــن نقــص ىف كــامل الــروح .. وخلــل مركــزى ىف الفهــم 
األعمــق واألبقــى للحيــاة والوجــود .. ال أريــد ىف هــذا الحيــز الضيــق املتــاح ىل أن بســتغرقنى 
ــا الجوهــرى  ــن تصوفه ــذة .. وع ــرية الف ــة املث ــب هــذه الشــخصية الرثي ــن جوان ــث ع الحدي
املكــني ، وعــن نجاحــه بذلــك ىف الوصــول بهــذا الفــن املــادى بــأدوات وإمكانيــات التــى هــى 
محــدودة بالــرضورة بحكــم وضعيتهــا املاديــة .. ألــوان وفــرش وأســطح بيضــاء معــدة ســلًفا.. 
اســتطاع بهــذه األدوات املغرقــه ىف محدوديتهــا وممكناتهــا وحدودهــا للوصــول بهــا.. ورغــام 
عنهــا رمبــا اىل آفــاق روحيــة.. وإمــداد إلهــى.. وارتقــاءات ســاموية.. وارتفاعــات بصرييــة، قــل 
ــا بعظمــة  ــك ، ليتجــاوز به ــة تل ــة البحت ــان عــرب وســائطه املادي ــان، أى فن ــا فن أن يصــل إليه
ــرة..  ــا الح ــد إىل آفاقه ــا املقي ــن حده ــه – م ــة الفت ــا – بعبقري ــا، ويحرره ــهودة حدوده مش
ويرتقــى بهــا مــن رشطهــا الوجــودى الفيزيقــى املــادى إىل مــدارج عليــا تتجــاوز هــذا الوجــود 
لتعانــق امليتافيزيقــى وتشــارف الــروح واأللهــى  فحينــام نتأمــل – عــىل ســبيل املثــال – مســألة 
«النــور» والتــى كــرث الحديــث عنهــا ىف عمــل بقشــيش.. تحــرضىن فــوًرا عنــد هــذا املســتوى 
مــن التأمــل ألعاملــه.. تلــك األيــة الكرميــة التــى تقــول: «.. إن الســموات واألرض كانــت رتًقــا 
ــا  ــها ، كأن م ــة نفس ــذه اللحظ ــن ه ــح م ــس وينبل ــيش ينبج ــور بقش ــام»  وكأىن بن ففتقناه
ــن العتمــة ..  ــل م ــرة ىف فضــاء هائ ــاط املتناث ــه النق ــدو كأن ــه ، يب ــور ىف أعامل ــن الن ــوح م يل
هــو تلــك اللحظــة عينهــا التــى كان يحــدث فيهــا الفتــق.. انفتــاق الظلمــة لتنفــذ مــن ورائهــا 
هــذه النقــاط املضيئــة الدالــة عــىل محيــط شاســع ال نهايــة لــه مــن الضــوء ، وبحــر« لــدىن 
املعرفــة القادمــة مــن اللــه» غامــر مــن النــور.. نقــاط بقشــيش املضيئــة ىف لوحاتــه املفعمــة 
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بالعتمــة والظــالم.. هــى هــذا الحضــور الشــفيف الصــوىف لشــهود هــذه اللحظــة بالحــدس 
ــة ىف الزمــن!! لوحــات بقشــيش – اذا  ــك التــى ســبقت ظهــور البــرش بآمــاد وآمــاد هائل .. تل
تأملنــا نقــاط نورهــا.. وكأنهــا ترصــد تلــك اللحظــة عينهــا ىف ملحمــة الخلــق اإللهيــة.. لحظــة 
انفتــاق الســموات عــن األرض ، وتبيــان التفجــر األوىل عــرب متــزق رداء الظلمــة الســابغة عــن 
نقــاط النــور الناجمــة عــن الثــوب املظلــم املمــزق   فهــذه النقــاط الضوئيــة القليلــة واملتناثــرة 
ــة الســابغة ، والفيضــان النــوراىن  ، والتــى توجــد بالــكاد ىف عمــل «بقشــيش» مفعمــة بالدالل
الغامــر عــىل وجــود الضــوء خلــف هــذه الجــدر الســوداء الصــامء املظلمــة .. بــل ان ماتــىش 
ــور ىف  ــذا الن ــا له ــدم تحملن ــىل ع ــة ع ــارة دال ــني إش ــو باليق ــة ، ه ــاط املضيئ ــذه النق ــه ه ب
ــا غــري قــادرة عــىل  كامــل حضــوره ومتــام وجــوده الســابغ اذا زاد «الفتــق» عــن ذلك..فأعينن
تحمــل هــذا الحضــور الكامــل لهــذا الضــوء اإللهــى الســابغ املنــري.. ومــن ثــم اكتفــى الفنــان 
ــق»  ــات هــذا «الفت ــا هــذه اللحظــات األوىل فقــط لبداي ــأن يســجل لن ــري» ب «املتصــوف الكب
ــان  ــرك العن ــو ت ــاك.. وإال ل ــا وهن ــه هــذه هن ــك ىف لوحات ــور الصغــرية تل ــاط الن ــم بنق العظي
ــت  ــا ضاع ــا ، ورمب ــيت عيونن ــموات واألرض.. لعش ــق الس ــن فت ــق م ــذى انبث ــور ال ــذا الن له
وعميــت أبصارنــا ىف حــرضة هــذا النــور اإللهــى الســابغ، فــدل بالنــذر القليــل واليســري عــىل 
الكثــري املعجــز والجــم.. ىف لحظــة «الفتــق».. امل أقــل أن هــذا فنــان متصــوف كبــري! واملدهــش 
الــذى فاجئنــى أنــا شــخصيًا – إنــه بالعــودة اىل بعــض مراجــع الصوفيــة ىف هــذا الشــأن، مثــال، 
«لطائــف اإلعــالم ىف ايشــارات أهــل اإللهــام» للقاشــاىن، بتحقيــق ودراســة ســعيد عبــد الفتــاح 
/ دار الكتــب املرصيــة / القاهــرة ١٩٩٦، وتحــت مــادة «فتــق» وبعــد الحديــث عــن املعــاىن 
املبــارشة «لغويــا» لكلمــة «فتــق» والتــى تعنــى.. الشــق والصبــح بــل واللســان الفصيــح.. الــخ 
. حتــى نصــل اىل املعنــى الصــوىف املدهــش، بالفــن التشــكيىل، والتصويــر خصوصــا، ومحمــود 
بقشــيش ىف عملــه الــذى نتحــدث عنــه بشــكل أخــص/  اذ يقــول  ىف تعريــف الفتــق «تعــدد 
العــني الواحــدة وتعيناتهــا»!!  هــل كان بقشــيش يعلــم مبثــل هــذا الوضــوح؟». أشــك ىف ذلــك.. 
بــل أشــك ىف اطالعــه عــىل بعــض هــذه املصنفــات ملصطلحــات الصوفيــة ، ولكــن هــو نفســه 
ــرية  ــل بالبص ــتغنيًا، فوص ــًفا ، ومس ــًدا ، ومتقش ــدان.. زاه ــس والوج ــة والح ــوىف الرؤي كان ص
ــه ونختصــم.. وىف  ــى نســعى ورائ ــك الكشــوف الباهــرة الت ــة ،إىل تل ــة الفائق ــه، والرؤي الرائق
ــة  ــة ، القليل ــاط املضيئ ــذه النق ــبه ه ــا أش ــراًرا – م ــه اضط ــر الي ــا مضط ــذى أن ــام – ال الخت
الحجــم – والفادحــة القــوة، والســاطعة الحضــور برغــم ذلــك ىف عمــل بقشــيش.. بهــذا البيــت 
الجميــل لشــاعرنا الكبــري أمــل دنقــل ىف مفتتــح ديوانــه «البــكاء بــني يــدى زرقــاء الياممــة».. 

حينــام يقــول:
رمبا لو مل يكن هذا الجدار

ما عرفنا قيمة الضوء الطليق!!

مـاجـد يـوســف
مجلةالخيال
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ــرص  ــو مل يقت ــك فه ــامل ؛ لذل ــى الش ــى املجتمع ــرى باملعن ــد تنوي ̀`¢` ناق û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi`
عــىل رســم اللوحــات الــذى كان يحتفــى فيهــا عــىل وجــه الخصــوص بومضــة الضــوء ىف ظــالم 

اللوحــة . 
ــط ىف  ــس فق ــزة ، لي ــمية الجاه ــة الرس ــييد الثقاف ــة لتس ــل كل محاول ــاوم باملث ــا كان يق  إمن

ــداع األدىب .  ــل ىف اإلب ــا باملث ــكيلية ، وإمن ــون التش الفن
مجدى يوسف

مجلة سطور-  إبريل ٢٠٠١
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مل تكــن معانــاة `û«°û≤H Oƒ``ªfi``¢` فقــط ىف رصاعــه مــن املــرض حتــى وفاتــه ىف 
ــد  ــاة، كان الناق ــة والفرش ــع الكلم ــه م ــه ىف رساع ــاة تالزم ــت املعان ــا كان ٢٠٠١/٣/١٣م، وإمن
الفنــان «محمــود بقشــيش» قــد ولــد ىف كفــر الزيــات عــام ١٩٣٨م، وتخــرج ىف كليــة الفنــون 
الجميلــة مصــوًرا عــام ١٩٦٣م، ومنــذ تخرجــه دأب عــىل مامرســة الفــن واإلنغــامس ىف خضــم 
الحركــة الفنيــة املرصيــة املعــارصة مشــاركًا بفنــه ومتأمــالً. وقــد حصــل عــىل جائــزة «صالــون 
الربيــع» عــام ١٩٦٨م، وجائــزة جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة عــام ١٩٦٩م، وجائــزة الطالئــع 
عــام ١٩٦٩م، وجائــزة املعــرض عــام ١٩٨٦م، وأقــام معــارض خاصــة ىف مــرص وباريــس ورومــا 
واملكســيك وبغــداد واليونــان، وحصــل عــل جائــزة لجنــة التحكيــم ىف الــدورة الرابعــة لبينــاىل 

القاهــرة الــدوىل ىف مجــال الرســم.

ــة،  ــر الرباق ــه املظاه ــًدا، ال يرضي ــا وناق ــا ومتذوقً ــة مبدًع ــه الفني ــيش» حيات ــاش «بقش    وع
ــا عــن الــروح ىف األعــامق الدفينــة ىف عــامل الفــن. ورغــم ثورتــه  بــل ســعى عــرب املجهــول بحثً
التــى تقــف وراء مــا يخطــه قلمــه وتجــود بــه فرشــاته عــىل ســطوح لوحاتــه نجــده يحتضــن 
بــني ضلوعــه قلــب طفــل بــرئ، ونزعــة تصوفيــة ملتعبــد زاهــد، تكشــف عنهــا بــني الســطور 
ــود  ــن «محم ــة أو األطــالل. مل يك ــان الرملي ــر والكثب ــالت رســومه للبح ــه، وىف تفصي ىف مقاالت
بقشــيش» ناقــًدا يهمــه مجــرد تغطيــة أخبــار الفــن مثــل أحــداث اجتامعيــة أو يكتفــى باقناص 
األخبــار الشــخصية عــن الفنانــني أو بإحصــاء عــدد اللوحــات املعروضــة، أو بــرسد حكايــة أو 
طرفــة صادفــت العــروض الفنيــة، أو بذكــر كلــامت املجاملــة أو وإمنــا كان صاحــب رســالة تلــح 
ــه وقلقــه  ــت ســببًا ىف عذابات ــو كان ــى ول ــاس حت ــه أن يكافــح مــن أجــل أن تصــل إىل الن علي
ولنشــوب معظــم معاركــه مــع قــوى ســوق الفــن وســامرسته. والنقــد عن «بقشــيش» مســئولية 
ــد،  ــداع والنق ــة اإلب ــامل مســتوعبًا ماهي ــن والج ــا الف ــق ىف قضاي ــه بتعم ــة وهــو ميارس وأمان
ومتمرًســا عــىل قــراءة أعــامل الفنانــني املبدعــني، ومطلًعــا عــىل املســتجدات ىف مجــال املعرفــة 
الفنيــة. وعــىل يــد نقــاد مثــل «محمــود بقشــيش» أصبــح دور الناقــد الفنــى جــزًءا ال يتجــزأ 
ــا  ــا خصبً عــن رؤيــة الجمهــور ألعــامل الفــن. فأصبــح الفــن مــن خــالل كتاباتهــم مجــاالً ثقافيً
ال يخلــو مــن جوانــب فكريــة وتقنيــة وجامليــة، وقــد صــدرت للناقــد «بقشــيش» العديــد مــن 
املؤلفــات النقديــة التــى كان لهــا أثــرًا واضًحــا ىف تشــكيل الرؤيــة الثقافيــة ىف مجــاالت الفــن 
ــذى صــدر عــن دار  ــة» ال ــاب «البحــث عــن قومي التشــكيىل بــني شــباب الفنانــني، ومنهــا كت
الهــالل وكتــاب «النحــت املــرصى الحديــث» الــذى صــدر عــن الهيئــة العامــة للكتــاب، وكتــاب 
«مدائــن النــور وأطاللــه». وبقشــيش فنانًــا كان ىف كتاباتــه مثــل فــارس حامــالً ســيًفا. وىف تصارع 
دائــم مــع الزيــف والتملــق، فــال يعــرف املجاملــة ىف أحكامــه النقديــة، أو مثــل متصــوف زاهد، 
متأمــالً ىف عــامل روحــى، يــود أن ينفــذ عــرب االمــرىئ ىف عــامل الفــن وكان الناقــد والفنــان «محمود 
بقشــيش» شــديد الكربيــاء، ومل يســعى يوًمــا مــن أجــل منفعــة شــخصية. وظلــت لــرؤاه الفنيــة 
ــوة  ــون بق ــن يؤمن ــني، الذي ــن املخلص ــى الف ــن حب ــد م ــكيل رؤى العدي ــر ىف تش ــدور املؤث ال

الــدور الثقــاىف للفــن.
محسن عطيه

٢٠٠٢
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ىف عيــد ميــالده الخمســني.. حصــل الفنــان التشــكيىل محمــود بقشــيش عــىل جائــزة الدولــة 
لفــن الرســم عــن عــام ١٩٨٧م. وهــى املــرة األوىل التــى تقــدم فيهــا الدولــة جائــزة ىف «فــن 
ــذ  ــة من ــزة الدول ــيش لجائ ــود بقش ــان محم ــدم الفن ــى يتق ــا الت ــرة األوىل أيًض ــم» وللم الرس

ــة عــام ١٩٦٣م. ــون الجميل ــة الفن تخرجــه ىف كلي

   وبقشــيش يرســم، ويكتــب القصــة القصــرية، والنقــد التشــكيىل، ويصــدر املطبوعــات املبتكــرة 
عــىل تكاليــف الطبــع الباهظــة وقوانــني املطبوعــات املقيــدة لإلبداع!

قلت لبقشيش.. أال ترى أن الجائزة التشجيعية تأخرت كثريًا؟
نعــم.. ولكننــى كنــت الســبب ىف ذلــك، فلــم أتقــدم طيلــة حيــاىت الفنيــة ملثــل هــذه الجوائــز، 
ولــوال زوجتــى هــى التــى كتبــت أوراق التقديــم مــا حصلــت عليهــا، ولعــل مــا دفعنــى بصــدق 

إىل الرتشــيح هــو ثقتــى الكاملــة بنفــىس، وأننــى ســوف أحصــل عليهــا.
قلــت لبقشــيش: أنــت ترســم وتكتــب النقــد، فمتــى تكــون ناقــًدا.. ومــت تكــون رســاًما، ومــا 

هــى طبيعــة العالقــة بينهــام؟
أنــا أرســم ألننــى أحــب الرســم، وأكتــب ألننــى أحــب الكتابــة. أرســم ىف النهــار، وأكتــب 

ــل. ىف اللي

   وىف فــرتة مبكــرة، أدركــت أنــه البــد مــن الرتكيــز، فتفرغــت للرســم والكتابــة مًعــا. وال أنكــر 
ــد التشــكيىل  ــر أحدهــام ىف اآلخــر.. فالنق ــني يؤث ــني االبداعي ــن املجال أن كل مجــال مــن هذي
جعــل عالقتــى بالرســم عالقــة تنطــوى عــىل الكثــري مــن الحيطــة واملســاءلة املتصلــة التــى قــد 

ــا تحــد – مــن التدفــق التلقــاىئ املطلــوب بالنســبة للمبــدع. تحــد – وأحيانً

   أمــا بالنســبة ىل.. فأنــا أتخفــف مــن الناقــد عندمــا أرســم بتلقائيــة تقــرتب من لعــب األطفال! 
ــال –  ــب الفــرح – االنفع ــل ألقــى بنفــىس دفعــة واحــدة إىل قل ــى بخطــة.. ب ــد لوحت ــال أل ف

الغضــب، دوم محاولــة معرفــة إىل أيــن أتجــه؟ 

   والرســام ىف داخــىل، يشــاكس الناقــد ألنــه مــرص عــىل أن يكــون حــرًا، وأن يتخلــص مــن أرس 
الناقــد، وعصــاه الغليظــة! ولكننــى أالحــظ أننــى عندمــا أكتــب، أمــارس شــكالً آخــر مــن فــن 
الرســم، أجــدىن أختــار الكلمــة والبنــاء وااليقــاع وتحويــل كل مــا هــو منهجــى وبــارد، وعلمــى، 

ومصطلحــى إىل شــكل يتنفــس دفء الشــعر، وحــرارة الجملــة األدبيــة.

ــا  ــه، م ــان ىف رحلت ــا، تصحــب الفن ــردات» بعينه ــامل ابداعــى «مف ــكل ع ــت لبقشــيش: ل    قل
ــذى بقــى مــن هــذه املفــردات؟ ال

ــة..  ــت أقنعــه مختلف ــق أو ارتدي ــردات ســقطت ىف الطري بالنســبة ىل.. أالحــظ أن بعــض املف
ــردات  ــك املف ــن تل ــة. م ــى الفني ــوال رحلت ــة ىل ط ــردات املصاحب ــض املف ــى بع ــن تبق ولك
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ــوه  ــك الوج ــتبطانية.. تل ــانية االس ــوه االنس ــة.. الوج ــرة القمري ــاء.. أو الدائ ــدى» أو الفض «امل
التــى ال تنفعــل انفعــاالً مبــاًرشا إمنــا تختفــى وتحجــم وتغطــى مشــاعرها وانفعاالتهــا..  إنهــا 
عيــون تنظــر للداخــل.. وليــس الخــارج، تشــبه ىف ذلــك الوجــوه الفرعونيــة إىل حــد كبــري. أظــن 
أن تلــك املفــردات قــد ولــدت مــن رحــم البيئــة األوىل التــى عشــتها ىف مدينــة بــور ســعيد – 
فقــد عشــت طفولتــى وشــطرا مــن شــباىب بجــوار البحــر.. وكنــت أطالــع الشــمس ىف مولدهــا 

ــا دون قصــد! ومغيبه

   كان البحــر بالنســبة ىل «وّالًدا» للحكايــات، واألمنيــات فكانــت تظهــر املراكــب عــىل البعــد 
حاملــة أحالمــى الشــابة. وطــوال حيــاىت.. ظلــت املفــردات التــى تصاحبنــى تكتســب دالالت 

ورمــوزًا يتنــوع الســن ودرجــات الوعــى.

   ىف املرحلــة األوىل.. كا ن املــدى مجــرد وعــاء مرسحــى، يحتضــن مجمــل املفــردات األخــرى، 
ــا وليــس  بينــام اتخــذت نفــس املفــردة «املــدى» ىف مرحلــة أخــرى موقفــا آخــر.. وقًفــا بطوليً

وعــاًء.. أن يكــون «فعــال» و»رد فعــل» بالنســبة للعنــارص األخــرى!
أستطيع أيًضا أن أرى خطني متوازيان أحيانًا ويتداخالن أحيانًا أخرى!

ــى  ــع االجتامع ــا الواق ــكالت وقضاي ــتلهام مش ــاىن اس ــى.. والث ــر الطبيع ــتلهام املنظ األول اس
ــرىب. ــرصى والع امل

   ففــى فــرتة مــا – بعــد هزميــة ١٩٦٧م – كان االهتــامم باملوضــوع االجتامعــى والقومــى هــو 
املنــري لعديــد مــن لوحــات هــذه الفــرتة مثــل الفدائيــني والعمــل الفــداىئ.

ــدى،  ــل امل ــى مث ــر الطبيع ــتلهام املنظ ــد اس ــى عن ــى صاحبتن ــرى الت ــردات األخ ــري أن املف غ
والوجــه االســتبطاىن والقمــر، تبــدت جميعهــا ىف هــذه اللوحــات، وتبــدى فيهــا موقفــى مــن 

ــى. ــع االجتامع ــا الواق قضاي

   قلــت لبقشــيش: لقــد برعــت ىف اســتخدام خامــة الحــرب الشــينى.. وأقمــت معرًضــا كامــالً 
ــة.. أم جامليــة؟! بهــذه الخامــة، فهــل كان وراء تعلقــك هــذا أســباب اقتصادي

أنا أحب السن املدبب عىل املسطح األبيض!
أتذكــر أننــى كنــت بــال مــأوى ســنوات طويلــة، وكان القلــم الرصــاص مــالذا، ومــن ثــم يــأىت 

ــب االقتصــادى. الجان

   أمــا عــىل املســتوى الجــامىل، فأنــا أرى أن خامــة الرصــاص هــى خامــة عبقريــة تنطــوى عــىل 
قــدر كبــري مــن الشــفافية والتصــوف الجــامىل، إن صــح التعبــري. فهــى تتحــدى عــىل الصعيديــن 

– الجــامىل واالجتامعــى – قيــم املجتمــع االســتهالىك.
اننى أجد نفىس ىف حوار دائم مع هذه الخامة الجميلة!

حوار/ أحمد اسامعيل
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فنــان مفكــر صاحــب رؤى ومفاهيــم متميــزة وواعيــة.. حريــص عــىل هويتــه العربيــة وعــىل 
ــىل  ــل ع ــإن يعم ــذا ف ــانية ، ل ــة االنس ــىل الثقاف ــح ع ــرصى ومتفت ــه امل ــص لواقع ــه ومخل تراث
ــرتاث  ــل الحــرىف لل ــة للنمــوذج الغــرىب ومــن النق ــه املســتقل واملتحــرر مــن التبعي ــداع فن اب
العــرىب واملــرصى. بــل يســتلهمهام ىف مركــب فنــى قومــى جديــد ينطلــق مــن الينابيــع الرتاثيــة 
وينفتــح عــىل الفــن العاملــى أو بتعبــريه «ان نكتشــف صيغــة مســتقلة ال هــى تابعــة للنمــوذج 
األوروىب وال هــى ناســخة إلنجــازات املــوروث املــرصى والعــرىب بــل مجــاورة لهــام وإل نجــارات 
ــذا  ــاىن». وىف ه ــى إنس ــن قوم ــدة لف ــح جدي ــكيل مالم ــالً ىف تش ــن أم ــث ىف الف ــامل الثال الع
الحــوار نتعــرف إىل مفاهيــم ورؤى الفنــان والناقــد التشــكييل محمــود بقشــيش التــى يطرحهــا 

برصاحــة وشــجاعة ووعــى.

أرجو ىف البداية أن تعرفنا مبفاهيمك ورؤاك الفنية والفكرية.
مــادة اإللهــام واإلبــداع عنــدى هــى الظــرف العــام الــذى نعيشــه ىف واقعنــا املــرصى والعــرىب 
فهــو امللهــم الحقيقــى. فإننــى مل افتعــل التعبــري عــن هــذه املرحلــة غــري أن مــا حــدث هــو 
ــذ معــرىض  تالقــى الخــاص بالعــام األحــزان الخاصــة واألحــزان العامــة تجســًدا ىف أعــامىل من
األول ، إن املفــردات التشــكيلية التــى أقمــت عليهــا هــذا املعــرض كانــت البيــت -الصنــدوق 
النوافــذ املغلقــة -النوافــذ التــى تقــاوم الضوء-.يتســاوى اإلنســان واألشــياء ىف املعــرض إال ان 
هــذه املســاواة العبثيــة أدينهــا وال ابدعهــا مــن أجــل االســتعراض الشــكىل او الصــادم للعــني 
ــزاز  ــث واالهت ــن العب ــاىت ان أدي ــاول ىف لوح ــى أح ــدادى أو األوروىب ، ولكنن ــان ال ــأن الفن ش
ــارات  ــا بانهي ــى ىف كل منه ــك تلتق ــات فإن ــني اللوح ــول ب ــا تتج ــع. عندم ــار ىف املجتم واالنهي
ــرشا-   ــة بالزجاجــات تراهــا ب ــة املعروف ــات ىف االشــكال املإلوف ــوت، أو بانقالب ــازل أو البي للمن
ــد  ــع ىف كل هــذه املتاهــات ،والن الوحــدات ق ــة- واإلنســان ضائ ــا ىف القم ــات تراه والحيوان

ــا بتغــري ىف االســلوب. ــا قــد تغــري فنلتقــى احيانً تغــريت فاملنهــج النهــاىئ للوحــات ايًض
وتلتقــى أحيانًــا اخــرى بأشــكال يتأكــد فيهــا البعــد الثالــث وأشــكال تبــدو متخففــة مــن هــذا 
البعــد كــام نجــد أيًضــا عــودة أعودهــا بــني الحــني واآلخــر إىل دراســة الطبيعــة دراســة اقــرب 
ــا ىف شــكل وجــه إنســاىن أو  ــارة فقــد أعــود إليه ــة إلنعــاش الذاكــرة وصقــل امله إىل األكادميي
ــى  ــد انن ــت ىف أعــامىل ان اؤك ــد حاول ــة. ولق ــن املناظــر الطبيعي ــة أو منظــر م ــة صامت طبيع
ابــن العــامل الثالــث واننــى ايًضــا مل اقطــع العالقــة بينــى وبــني اإلنجــازات االوروبيــة ىف الفــن 

التشــكيىل ومــا ازال اعتربهــا انجــازات إنســانية ميكــن الحــوار مًعــا.
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ــرتاث اإلســالمى العــرىب هــل ميكــن اســتنباط او اســتيحاء أشــكال مــن  ــاذا عــن ال وم
ــارص؟ ــرىب املع ــن التشــكيىل الع ــا ىف الف ــة اإلســالمية وتوظيفه ــون العربي الفن

لقــد حاولــت بلوحــاىت أجيــب ضمنــا عــىل هــذا الســؤال إجابــة أزعــم أنهــا مختلفــة عــن 
ــات الزمــالء الفنانــني التشــكيليني املرصيــني.. فالشــائع هــو التقــاط «موتيفــة» إجاب

   مــن املوتيفــات املنتميــة للمــوروث العــرىب أو اإلســالمى أو الفولكلــورى وتهجينهــا بأســاليب 
أوروبيــة قــد تكــون مســتهلكة أحيانًــا ، ولقــد حاولــت ىف لوحــاىت إال استنســخ «موتيفــة» مــن 
املــوروث بــل حاولــت التعــرف عــىل منهــج الفنــان العــرىب القديــم فكــام تحولــت الطبيعــة 
لــدى الفنــان العــرىب مــن خــالل معتقــده  الجــامىل والفلســفى للعــامل إىل أشــكال قــد المتــت 
بصلــة ظاهريــة لهــذه الطبيعيــة كشــكل النخلــة واملئذنــة أو شــكل النخلــة وحــرف األلــف.. 
فقــد حاولــت أيًضــا أن أكتشــف إجابــات جديــدة . إن الفنــان املــرصى املعــارص الــذى يحــاول 
اقتــالع الخطــوط القرآنيــة مــن حوائــط الجوامــع ويحيلهــا إىل زخــارف للزينــة يعنــى ىف نفــس 
الوقــت افتقــاده لألســاس الفكــرى واملعتقــدى الجديــد الــذى يســتطيع بــه أن ينتــج فنــاً لــه 

خصوصيــة كــام فعــل الفنــان اإلســالمى والعــرىب.
ــامل  ــرصى والع ــرىب وامل ــع الع ــادث ىف الواق ــار الح ــو اإلعص ــا ه ــم هن ــإن املله ــبة ىل ف وبالنس

ــى اآلن. ــو ملهم ــارص ه ــوهات املع ــامل التش ــوم ع ــود الي ــالىب املوج اإلنق

هناك أزمة ىف الفن التشكيىل املرصى والعرىب؟ وما هو تفسريك وتحليلك لها؟!
إنــك ميكــن ببســاطة ألن تســمع الســرية الذاتيــة لفنــان أوروىب تــرتدد عــىل لســان فنــان مــرصى، 
فــإذا ســألته عــن اســم فنــان عــرىب أو عــن ســريته الذاتيــة فإنــه غالبًــا لــن يعــرف شــيئًا عنهــا. 
فــإن ســيادة النمــوذج الغــرىب املتســلط عــىل ذاكــرة الفنــان املــرصى والعــرىب بفعــل ســحره ىف 
متزيــق االتصــال بــني الفنانــني العــرب ومتزيــق التفاعــل املفــرتض بينهــم. وبهــذا يصبــح الفنــان 
الغــرىب هــو الســيد الوحيــد عــىل ذاكــرة الفنــان العــرىب وهــو املقيــاس الــذى يقيــس عليــه كل 
تقدمــه أو تخلفــه أو كافــة اتجاهاتــه الفنيــة املختلفــة ليــس معنــى هــذا أننــى أنشــد القطيعــة 
مــع إنجــازات الفــن الغــرىب ولكننــى امتنــى أن نتجــاوز مرحلــة األخــذ واإلســتالب إىل اإلبــداع 

والخلــق واإلنتقــال إىل منطقــة املشــاركة ىف تشــكيل الفكــر اإلنســاىن٠
 

 إرسائيل واألزمة
ــى.  ــرى ىف الشــكل اإلبداع ــرىب تتجســد أوالً ىف تقدي ــن التشــكيىل الع ــة ىف الف ــم توجــد أزم نع
ميكنــك أن تذهــب إىل معــرض هــام كاملعــرض العــام الــذى يقــام ســنويًا لتقديــم الوجــه الحقيقى 
للحركــة التشــكيلية الرســمية فإنــك لــن تشــعر ىف هــذه الحالــة بأنــك ىف قاعــة مرصيــة عربيــة 
وأمــام فنانــني مرصيــني عــرب. فــإن ألغلــب األعــامل الفنيــة املعروضــة تفصــح عــن تبنيهــا الكامل 
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للنمــوذج الغــرىب. أمــا األعــامل التــى تفصــح عــن هويتهــا املرصيــة والعربيــة فإنهــا كــام ذكــرت 
مــن قبــل أعــامل يغلــب عــىل الطابــع الســياحى أكــرث مــن الطابــع الدرامــى. إال أنــه يوجــد بعــض 
الفنانــني الذيــن يحاولــون بصــورة جــادة اكتشــاف مالمــح لفــن قومــى هذه أحــد جوانــب األزمة.
الجانــب اآلخــر هــو ىف القــوى املحركــة للفنــان املــرصى وأعنــى بهــا بالتحديــد القــوى الرشائيــة. 
ــام الحــادث اآلن ىف هــذه  ــا بين ــد تقريبً ــى الوحي ــام مــىض هــى املقتن ــة في لقــد كانــت الدول
ــورة  ــش بص ــد انتع ــريًا فق ــا تفس ــد له ــاول أن أج ــى أح ــر الت ــض املظاه ــد بع ــرتة بالتحدي الف
الفتــة الوســيط صاحــب قاعــات العــرض الخاصــة.. ولســت أدرى كيــف يتــرصف بهــذه األعــامل 
ــح  ــا أن الرشائ ــإذا الحظن ــا ف ــن حياتن ــا م ــا تقريب ــى نهائي ــد اختف ــدى ق ــى التقلي إذ أن املقتن
الطبقيــة التــى ارتفعــت مــن الحضيــض إىل القمــة ارتفعــت بنفــس املســتوى الثقــاىف القديــم 
لهــا وهــو مســتوى ضحــل وردىء وأن هــذه الطبقــة ال تســتطيع إال رشاء أو اقتنــاء أعــامل فنيــة 
ذات مســتوى جيــد ،فإنــه ال يبقــى أمامنــا إال تســاؤل عــن رس انتعــاش هــذا الوســيط . إذ أن 
ــه اآلن. هــذا املشــرتى  ــق مشــرت غامــض ال نعــرف هويت ــأىت إال عــن طري هــذا األنتعــاش ال ي
ــل لوحــة واحــدة ويتــم هــذا عــن طريــق  ــوف الجنيهــات رمبــا مقاب الغامــض يدفــع اآلن بأل
هــذا الوســيط أو قــد يتــم لصــورة مبــارشة وقــد يفاجــأ الفنــان كــام حــدث لبعــض الفنانــني 

املرصيــني الذيــن فوجئــوا باشــرتاك أعاملهــم ىف معــارض تنظمهــا إرسائيــل.»

ــر  ــون التشــكيلية إال يؤث ــاء الفن ــة الفــن التشــكيبى، هــذا الوضــع الغريــب القتن  عزل
ــة الفــن التشــكيىل وعــىل رســالته؟ عــىل جامهريي

ــة  ــون إىل أن الحرك ــن مطمئن ــرر ونح ــا نق ــور فإنن ــبة للجمه ــا بالنس ــالته .أم ــىل رس ــر ع يؤث
التشــكيلية املرصيــة برمتهــا ولــدت وشــبت مبعــزل عــن الجمهــور. ومل يحــدث ىف تاريــخ الحركة 

التشــكيلية إال التفــاف واحــد كان حــول متثــال «نهضــة مــرص» للمثــال محمــود مختــار.»

مباذا تفرس هذه العزلة واستمرارها؟
ــه املبــدع الحقيقــى  ــان دامئــا ىف املقدمــة ألن ــا اضــع الفن ــان وأن ارجعهــا لســببني.. أوال: الفن
وألن فنــه يســتطيع أن يقــاوم الظــروف الصبــة كــام يســتطيع أن ينتعــش ىف الظــروف 
ــه املبدعــني  ــه أقــل زمالئ ــة األوىل فــإذا نالحــظ باألرقــام أن املســتقلة ولهــذا اضعــه ىف املرتب

ــع لألفضــل. ــري املجتم ــن أجــل تغي ــة ومتســكا م ــداع أخــرى تضحي املنتمــني ملجــاالت إب
والســبب اآلخــر هــو الوســطاء املمثلــني ىف الدولــة وىف وســائل اإلعــالم املختلفــة.. ونالحــظ 
أن طابــع الشــللية هــو الطابــع املتســلط ىف الحالتــني.. والتشــجيع أيًضــا هــو الطابــع 
ــاوالت  ــد إال مح ــال توج ــكليًا ف ــجيًعا ش ــون تش ــا يك ــجيع أيًص ــني.. والتش ــلط ىف الحالت املتس
ــا يفيــد القــارئ ويضيئــه  نــادرة لتوصيــل وتفســري وتقييــم األعــامل الفنيــة تقييــام موضوعيً

ــان. ــق للفن ــام يضــئ الطري ك
حوار/ أحمد محمود عطية

١٩٨٤
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فقــدت الحركــة الثقافيــة والتشــكيلية العربيــة واحــدا مــن أنبــل فرســانها، وأكرثهــم عطــاء 
وخصوبــة، هــو الفنــان محمــود بقشــيش، بعــد أن عجــل الفــراق اىل مثــواه األخــري، مخلًفــا لنــا 
مــرارة الفقــد، ولواعــج الوحــدة ىف هــذا الواقــع املريــر الــذى تحــول إىل كابــوس ممــض طويــل، 
مــا ان ننجــح ىف اإلفــالت منــه، حتــى ندلــف إىل آخــر أقــىس منــه وأشــد، بعــد أن صــار املــوت 

بالنســبة إىل الفنــان صنــوا للحيــاة وظلــه الــذى ال يغــادر خطــوة.

   كان الراحــل الكبــري منوذًجــا للفنــان املؤمــن حًقــا برســالته وبقضايــا فنــه التــى أوالهــا طاقتــه 
الخالقــة املبدعــة، وقــّر ىف روعــه أن الصــدق والحقيقــة والجــامل غايــات ىف ذاتهــا، حريــة بــأن 

نكــرس لهــا حياتنــا كلهــا، غــري مبالــني بالثمــن الــذى ندفعــه ىف ســبيلها.

ــىل  ــة ع ــات الحضاري ــم الرصاع ــار – تلك ــا واختي ــن رض ــيش – ع ــتاذ بقش ــر األس ــذا هج    ل
املغانــم واألســالب، ونــألى بنفســه عــن الشــللية وجامعــات املصالــح، ىف زمــن فــرض علينــا أن 
ــا ال يصــربون عنــد كريهــة، وال يرتجــون ىف شــدة. مل يحملــه مــا ىف طبــاع البعــض  نخالــط قوًم
مــن لــؤم وتحاســد وتباغــض عــىل االتــزال واالنســحاب والرتاجــع، بــل ودون أن يتخــىل لحظــة 
ــع،  ــح الرسي ــة والرب ــابات امليكافيللي ــض وراء الحاس ــوا الرك ــن أدمن ــخريته مم ــه وس ــن نبل ع
واهنــوا عــىل العابــر والظــرىف. مواجهــا النفــى باإلبــداع، ومحــاوالت القتــل والحصــار باالســتمرار 
وتكثيــف الوجــود والحصــور املؤثريــن فنيًــا، مؤمًنــا مبقولــة ألبــري كامــى التــى ختــم بهــا مقالــه 
عــن انطــوان مايــو «الســالم هــو أن نحــب ىف صمــت، لكــن ألنــه ال مفــر مــن الــكالم، عندئــذ 
يتحــول كل يشء إىل جحيــم!.. إال أن الجــامل بعــد فــرتة، يعيــد الصمــت مــن جديــد إىل األفــواه: 

هنــا يتألــق مايــو».
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ــه  ــنب في ــد يغ ــوىت، ىف بل ــاء وامل ــف األحي ــه ينص ــره كل ــيش عم ــتاذ بقش ــق األس ــك أنف    لذل
ــة الجســور،  ــه النقدي ــاطًعا ىف متابعات ــا تجــىل س ــو م ــىل نح ــوىت، ع ــه امل ــاء، بل ــاء األحي األحي

ــة. ــدال واألمان ــوم االعت ــن تخ ــًدا ع ــه أب ــرج أحكام ــن لتخ ــى مل تك ــة، الت ــه الدؤوب وتقييامت

   لقــد كانــت ســاحة جهــاده بحــق ضــد مشــكالت فــوىض القيــم واملعايــري الســائدة واختــالل 
منظومــة العالقــات املوجهــة لــرؤى فنانينــا، ولكــن مــن خــالل منظــور اشــمل بتقــوم بدالــة عالقة 
الجــزء بالــكل، ومعالجتهــا داخــل صــريورة رشطهــا اإلنســاىن العــام، فتزيــح النقــاب عــن أشــكال 
ــة  ــا مــن الحقيقــة الفني ــا الوجــود رضبً ــا والزائــف، ويغــدو معه ــل منه ــا الفكــرى، األصي واقعن
الســامية، التــى ال تكتســب معناهــا ومبناهــا اال إذا نهضــت بدورهــا الخــالق ىف التحريــض عــىل 
التغيــري، وإعــادة صــوغ األســئلة القدميــة ىف ضــوء جديــد، نابــع مــن اإلحســاس املثــري واملتجــدد 
ــدرس  ــن ال ــب ع ــرده نص ــع، ال ي ــراز رفي ــن ط ــد م ــث وناق ــيش باح ــود بقش ــاة. ومحم بالحي
والتنقيــب، أريــب ال تعــوزه العبــارة، عجمتــه األحــداث وعاجمهــا، فلــم يــن ىف واحــد منهــا، وال 
يوهنــه ألى، فــرتك لنــا ثالثــة كتــب مهمــة ال غنــى عنهــا ألى دارس جــاد هــى عــىل التــواىل: و»نقد 
وإبــداع» ولــه تحــت الطبــع كتــاب  «النبــش  ىف الــرتاب»، نرجــو أن يــرى النــور قريبًــا.. كــام أصــدر 
ىف مطلــع حياتــه مجموعــة قصصيــة – متميــزة باســم «املوجــة»، باالشــرتاك مــع املخــرج والناقــد 

الســينامىئ «ســيد ســعيد».

ومحمــود بقشــيش الحائــز عــىل جائــزة الدولــة التشــجيعية ىف الرســم عــام ١٩٨٧م، وهــى أول 
جائــزة للدولــة ىف هــذا الفــرع، والحاصــل عــىل جائــزة التحكيــم ىف الرســم ىف بينــاىل القاهــرة 
ــن  ــه م ــا يقدم ــرى أن م ــراف»، ي ــدو غ ــالم «االبي ــومة بأق ــات مرس ــن لوح ــع ع ــدوىل الراب ال
ــني، وال حــول  ــات فنان ــداع» – (حــول إبداع ــد وإب ــه «نق ــة كتاب ــاالت ودراســات ىف مقدم مق
ســريتهم الذاتيــة.. فــام أكــرث هــذا اللــون مــن املقــاالت ىف بالدنــا! غــري أن القــارئ / الناقــد الــذى 
أتوجــه إليــه مبــا أكتــب، ســيلحظ عــىل الفــور أن داخــل تلــك املقــاالت: انحيــازا املشــار إليهــا، 
إمنــا هــى للعقــل وتجلياتــه. أمــا «التوجهــات» فتهــدف إىل مناقشــة املســلامت، وكشــف زيــف 

الكثــري منهــا، ليــس ىف مجــال النقــد والفــن فقــط، بــل ىف كافــة املجــاالت األخــرى.

   وحــدد الفنــان الكبــري مــن خاللهــا جوهــر معركتــه التــى بهــا شــغل، وهــى مواجهــة (ذلــك 
ــة  ــق أفقــه وانغالقــه أن يســد كافــة منافــذ الفكــر وحري ــذى يأمــل بضي النقــد الشــوفينى ال
االختيــار، وخريــة الحــوار، ويزعــج هــذا الفكــر الشــوفينى أن كثــريًا مــن مــدارس الفــن 
ــة، وأن هــذا التداحــل الحضــارى ال  ــات املختلف ــح الثقاف وأســاليبه، مل تكــن توجــد بغــري تالق

ــل يدعمــه). ينفــى التفــرد القومــى ب

ــات،  ــع الثامنيني ــة ىف مطل ــة املتداعي ــا القدمي ــيوة، وأطالله ــة س ــيش» مدين ــف «بقش    اكتش
ــزة،  ــة واملتامي ــات املختلف ــكال والكائن ــة باألش ــا املرتع ــا وازقته ــر إىل بيوته ــم النظ وراح يدي
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ــى  ــىل اكتشــاف البن ــه ع ــذى يعين ــدوس» أى الصــورة أو الشــكل ال ــو «اإلي ــع ه ــث الواق حي
ــة مبحيطــه الخارجــى يقــول  ــل كخــربة فني ــم متث ــة املجوهــرة للوجــود الفــردى، ث األنطولوجي
ــا  ــىل نوافذه ــائح ع ــول الس ــل بفض ــا، ونط ــوت أقدامن ــري ص ــمع غ ــن نس ــيش: «مل نك بقش
ــال  ــيلة لالتص ــد الوس ــا دون أن نج ــاك تراقبن ــا هن ــا، وعيًن ــة هن ــا أنثوي ــح عيًن ــة، فنلم الضيق
ــر  ــة، األم ــع الطبيع ــة م ــوار بالحيوي ــجاله امل ــل» ىف س ــر العق ــارس «مك ــه مي ــد» وكأىن ب بأح
الــذى قــاده ىف مرحلتــه األخــرية، إىل اســتعادة الضــور األبيــض إىل لوحاتــه، فــرنى فيــه مامرســة 
ــني  ــم ب ــة الناشــئة عــن هــذا الحــوار القائ ــات الفني ــة العالق ــل جمل ــع إىل تحوي ــة تتطل نوعي
النــور والظــل، إىل ارجوحــة مــن األلــوان تخايــل خطونــا، وأحالمنــا املنفلتــة مــن اســار األبــواب 
املوصــدة، والنوافــذ املرشعــة باتجــاه العــامل الجديــد، فتســتحيل إىل منظومــة ال نســتطيع معهــا 
الفصــل بــني الحريــة والفكــرة، دون ثرثــرة جوفــاء وال انصيــاع إرادوى عــارف ومتعــامل، منطلًقــا 
ىف ذلــك كلــه مــن «ذاكــرة مســكونة بالفحــر والكثبــان الرمليــة واألطــالل والعامئــر الفطريــة 
ــتها  ــى تلبس ــكيلية، الت ــريته التش ــه س ــا ب ــا أنبأتن ــو م ــىل نح ــف» ع ــرب والتخل ــزان الح وأح
ــل  ــن أج ــل م ــذى يبته ــد ال ــد الزاه ــئ ، وروح املتعب ــد الآلل ــان: روح صائ ــان متعارضت (روح
ــه  ــل مكان ــى، واحت ــه الفنان/النب ــات في ــن م ــن، ىف زم ــالمة أرواح اآلخري ــه، وس ــالمة روح س

ــار). ــد السمس ــامل والناق ــل األع الفنان/رج

ــا  ــى موضوعاته ــة تصطف ــرك روحــه طليق ــة، وت ــا األوروبي ــن مرجعيته ــه م ــص ذاكرت    وتخلي
ــوح.  ــا الجم ــة، ومغامراته ــا الروحي ــا إلرشاقاته تبًع

ــة  ــى تعطــى األولوي ــة الت ــة الدينامي ــدى بالنزع ــود بقشــيش النق ــج محم ــز منه ــك متي    لذل
ــا العامــة، واســتخالصها ملعــاىن الوجــود عــىل الفكــر،  للفعــل عــىل الفكــر، وتســتند ىف نظرته
وتســتند ىف نظرتهــا العامــة، واســتخالصها ملعــاىن الوجــود عــىل العقــل واإلرادة مًعــا، يرفدهــام 
ــة  ــت ىف رحل ــد تخلق ــة وق ــا التجرب ــني حدوســه وكشــوفه، رائيً ــراوح ب ــىل ي ــال جــامىل أع مث
ــة ىف  ــت األولي ــك الثواب ــريه – إىل «تفكي ــاه – عــىل حــد تعب ــا دع التلقــى واملبادهــة، وهــو م
فــن التصويــر – أعنــى الدرجــات الضوءيــة والدرجــات الظليــة، وأحررهــا مــن بعضهــا البعــض، 
واجهــل الســطح األبيــض متجــاوزًا حــدود التلقــى إىل حــدود الفعــل، أى أن يصــري ضــوًءا أطــارد 

بــه الظــالل املراوغــة».

   لــذا عشــق منــذ صغبــه خاصــة األقــالم الرصــاص، وعدهــا خليقــة بتحقيــق وعدهــا املأمــول 
ــا  ــه اســام الفتً ــه القاهــرة ســنة ١٩٧٧م، أطلــق علي ــا كامــالً باتيلي ــة، فأقــام لهــا معرًض بالحري
للنظــر واالنتبــاه هــو «العــودة إىل البديهيــات»، وكأىن بــه يخــوض معركــة املفهــوم والتأســيس، 

أو املــادة والشــكل ضــد الصــورة.

ــدور  ــه ي ــض لدي ــذى ينه ــن، ال ــن وبالف ــه ىف الف ــري – إذن – خالص ــا الكب ــد فنانن ــد وج    لق
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ــدرة  ــرث ق ــا املغــدورة، ومتــىس أك ــك حريته ــة، فتمتل ــه األرواح القلق ــؤوب إلي ــذى ت ــر ال املطه
ــن  ــام يؤم ــة، ك ــامل وباملخيل ــن بالج ــد يؤم ــدان جدي ــة وج ــكيل وصياغ ــة والتش ــىل الحرك ع

ــة. ــول إىل الحقيق ــى الوص ــوع ىف مراق ــة وبالتن بالتعديدي

   فــام قيمــة الفــن وجــدواه لــدى بقشــيش، إذا مل ينجــح املبــدع ىف تجســيد رؤيتــه وطرحهــا، 
ناشــًدا مــن ورائهــا إنجــاز طقســه الخــاص، وامتــالك فرحــه االســتثناىئ.

ــاىض  ــوا ىف امل ــن عومل ــال الذي ــة والخي ــعور والعاطف ــدس والش ــار للح ــرد االعتب ــك ي    وبذل
ــان معركــة اللوجــوس الفلســفى، ضــد  ــاس مرقــص – كأقــارب فقــراء للعقــل، إب ــري الي – بتعب
اللوجــوس الهومــريى وصــار الوجــدان – مــن ثــم – أقــوى ملــكات اإلدراك ىف تحديــد وتعيــني 
ــة املكرســة للجــامل، ولإلميــان باملســتقبل، أســهم  ــروح النبيل الوجــود دون وســيط. وبهــذه ال
ــى  ــد عفيف ــري محم ــع الشــاعر الكب ــنابل» م ــة «س ــود بقشــيش ىف إصــدار مجل األســتاذ محم
مطــر والفنــان املوهــوب محمــد رذا، آملــني أن ترتجــم هــذه الخطــوة آمــال وأشــواق املبدعــني 
ــان  ــة، ميكــن تجســيدها ىف كي ــة مســتقلة وفاعل ــة وثقافي ــني املهمشــني، ىف حركــة أدبي املرصي
يســتمد مرشوعيتــه مــن قدراتــه عــىل إبرازهــا مــا ميــور داخلهــا مــن مخــزون إبداعــى ثــر.

لقــد دفعــت هــذه املجلــة باتجــاه وضــع أســئلة الفــن الجوهريــة موضــوع البحــث والــدري، 
مــن خــالل عدســة ترتكــن إىل علــم الجــامل كفــن يزيــح النقــاب عــن أليــات اإلبــداع والتقــى 
ــع  ــريى يعمــد إىل مســاءلة الواق ــكان تعب ــل الفــن كإم ــة مــن هاجــس يتمث ــني، منطلق الجليث

ــا بأدواتــه ووســائطه الخاصــة. دوًم

ــا – إىل إصــدار نــرشة غــري دوريــة عــىل حســابه الخــاص، وهــو الفقــري     وهــو مادعــاه، أيًض
ناضــب املــوارد واإلمكانــات املاديــة، حملــت اســم «آفــاق ٧٩» انحــازت فيــه إىل صــف اإلبــداع 
ذاتــه مبــا لــه مــن فــرادة وســبق بــني رضوب الفــن كافــة، ومل نلمــس فيهــا انجــازًا مســبًقا إىل 
ــا  ــة، وظــل وافيً ــة ضيق ــارات آني ــا ووجــة نظــر خاصــة العتب ــه، ومل يســود رأيً أى اتجــاه بعين
لتكوينــه الفنــى املعقــد النافــر مــن القوليــة والتأطــري، وملنهجــه الليــرباىل املنفتــح عــىل جميــع 
الزمــر واألفــكار ىف الحيــاة الثقافيــة والفكريــة دون حساســيات وال عقــد، ولكــن ىف متــاه كامــل 

مــع اللحظــة الراهنــة وهمومهــا امللحاحــة.

فســالم عــىل روحــك الطاهــرة.. ســالم عــىل حروفــك.. خطوطــك العاليــة.. ســالم عــىل رحلتــك 
املجيــدة، أيهــا املتصــوف العقــالىن ىف حــب الحيــاة والنــاس والوطــن.

أسامه عراىب
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ــاور  ــة ،يح ــل اللوح ــرص األول داخ ــون العن ــوء ليك ̀`¢`  الض û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi`ــار الفنان اخت
ــل الحضــور اإلنســاىن ،والضــوء اليصــف  ــن خــالل درجــة تواجــده ، فالضــوء بدي املشــاهد م
ــان مــن املصــدر  ــد تحــرر الفن ــالً.. لق ــة مث ــاء كتل ــا ىف بن الشــكل أو يســهم إســهاًما ميكانيكيً
الســاكن ،والضــوء هــو الــذى يؤكــد الحيــاة داخــل العمــل الفنــى وهوالــذى يصنــع الدرامــا ، 
يحتــج عــىل العتمــة ليصبــح عنــرصاً أساســياً وفعــاال ىف تحريــر الشــكل ،يحتــج عــىل العتمــة 
فتنشــأ املطــاردة والــرصاع ..منهنــا تأكــد الحضــور اإلنســاىن رغــم أن بقشــيش مل يفصــح عنــه إال 

مــن خــالل هــذه الدرامــا.
 سامى البلىش 

جريدة اليوم -  ١٩٩٥
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دراســاته تكشــف عــن مــدى عمــق وجديــة الناقــد ىف تنــاول مادتــه - ومتثــل الصفحــات 
القليلــة لــكل دراســة مرجًعــا مهــامً للدارســني بــل ولألجيــال الجديــدة مــن النقــاد ، إن جمــع 
هــذه املقــاالت النقديــة العميقــة ىف كتــاب واحــد يتيــح للقــارئ االطــالع عــىل ميــدان مهــم 
ىف األشــكال األدبيــة، هــو إن صــح التعبــري` أدب النقــد` حيــث يحــس القــارئ مبــدى الجهــد 
املبــذول ىف اختيــار الكلــامت وصياغــة الجمــل بحــذق ومهــارة مــع اإلفصــاح عــن أهدافــه دون 

مواربــة ، ولكــن بأســلوب شــديد الرقــى. 

   وهكذا نلمس جدية التحليل واملناقشة، وعمق اإلملام بالظروف املحيطة بكل فنان. 

   هــذه دراســات تــم تحريرهــا عــىل مــدى ســنوات طويلــة، ومعظمهــا ســبق نــرشه ىف دوريات 
مختلفــة، واجتامعهــا ىف كتــاب واحــد يكشــف القــارئ مــدى جديــة الكاتــب ىف تنــاول مادته. 

ــذول ىف  ــد املب ــة، والجه ــات النقدي ــق الكتاب ــن أعم ــذه م ــاته ه ــد دراس ــة أع    وىف الحقيق
ــود  ــى توضــح أن` محم ــة الت ــع املشــاغبات اللطيف ــاىن م ــق املع ــم عم ــق البســاطة رغ تحقي

ــني.  ــاً ىف الحالت ــم مبدع ــام يرس ــب ك ــيش` يكت بقش

 صـبحـى الشـاروىن
جريدة املساء/  ٢٨-١٠-١٩٩٧ 
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ــة  ــه بالكتل ــح اهتامم ــن الواض ــة، كان م ــامرة الفطري ــن الع ــه ١٩٨٥ ع ــوع معرض كان موض
وبخاصــة شــكل الكتلــة املعامريــة املرصيــة القدميــة ىف مواجهــة فنــاء فســيح .النوافــذ تحولــت 
ــن  ــل م ــام بالداخ ــف ع ــة ال تكش ــذ املفتوح ــام أن النواف ــة، ك ــى مغلق ــى وه ــون حت إىل عي
ــاة  ــاء الشــخوص يحــس املشــاهد بالحي ــم اختف ــا ورغ ــواب فيصعــب اقتحامه ــا األب أرسار، أم
التــى تضــج خلــف هــذه الكتــل املعامريــة أو بداخلهــا. يعيــد تشــكيل عنــارص البيئــة املحيطــة 
ــا الخــاص خــارج  ــا كيانه ــدو أشــكاله وكأن له ــى خــاص .وتب ــامل فن ــا ىف ع ــد صياغته ــه ويعي ب
ــا وجــود ىف  ــس له ــات لي ــدا وكائن ــاً جدي ــق عامل ــو يخل ــة، فه ــني الضــوء والظــل والواقعي قوان
الواقــع.. وهــو ال يهتــم باللحظــه العابــرة وال بالوحــدة املكانيــة بــل يهتــم بتحقيــق عــامل لــه 
ــد  ــه تأكي ــتخدمها.ىف لوحات ــى يس ــة الت ــة اللوني ــع املجموع ــم تواض ــطوريته رغ ــحره أو أس س
للجانــب الدرامى،وهــو يجمــع خصائــص العــامرة والرســم ىف آن واحد.فإتســمت لوحاتــه بقــوة 
البنــاء ورســوخه. وشــاع حــول عامرتــه جــو مــن الصوفية..حيــث جعــل الضــوء خلــف الكتــل 
ــه روح  ــا ظهــرت ىف أعامل ــوع الظــالل، ومــن هن ــة ،وتالعــب بانكســارات الضــوء وتن املعامري

ــة والوحشــة. ســرييالية تثــري دهشــتنا وتشــيع إحساســاً بالرهب
 صبحى الشاروىن 
مجلة إبداع- ١٩٨٨
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زاد مــن التيــار املتدفــق لحركتنــا الثقافيــة املعــارصة ، مبزيــد مــن الدراســات األصليــة ىف تاريــخ 
الفنــون الجميلــة، بتحليــالت غــري مســبوقة ىف اإلبــداع التشــكيىل. 

وتنــم كتاباتــه النقديــة عــن إملــام واســع بالتاريــخ ىف الداخــل والخــارج، ومختلــف االتجاهــات 
الفلســفية التــى تصقــل الفكــرة ، وإملامــه املتــني بــأرسار اللغــة العربيــة الــذى ميكنــه مــن فــك 

مصطلحــات أصليــة تكشــف املعنــى الــذى ال ريــب فيــه. 

ــة  ــه الدوءب ــن قراءت ــتقاها م ــوعية اس ــة موس ــح مبعرف ̀`¢` تتض û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi` ــات كتاب
... منــذ بلــغ ســن القــراءة حتــى يومنــا هــذا .. قراءتــه ىف أمهــات الكتــب باللغــات العربيــة 
ــاحة  ــىل الس ــارزة ع ــة ب ــه مكان ــىل إبداع ــى ع ــذى أضف ــر ال ــية. األم ــة والفرنس واإلنجليزي
التشــكيلية املحليــة والعربيــة. نظــرًا لركــون الكثرييــن مــن نجومهــا إىل االكتفــاء باملامرســات 

ــة ىف مختلــف فــروع النشــاط اإلبداعــى بدعــوى الشــمول .  العملي
 مختار العطار

مجلة املصور-  ١٩٩٧
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ــو –  ــا فه ــدة ىف مواصفاته ــخصية فري ̀`¢` ش û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi`  ــد ــان الناق ــك أن الفن ال ش
أوالً – صاحــب قيــم أخالقيــة وإنســانية رفيعــة، وكان – رحمــه اللــه – يضــع خطوطًــا حمــراء ال 

يســمح ألحــد أن يتعداهــا، تأســيًا بالقيــم األخالقيــة واإلنســانية التــى يعتنقهــا.

   وإذا عدنــا إىل ســنوات تخرجــه ىف كليــة الفنــون الجميلــة – قســم الرســم امللــون، املعــروف 
ــة الــرشف.. ومــع  ــاز مــع مرتب ــه بامتي ــه كان األول عــىل دفعت ــر – فســنجد أن بقســم التصوي
ذلــك وقــع الشــئ النــادر وهــو عــدم تعيينــه معيــًدا ىف الكليــة وقــد ســألت األســتاذ املرحــوم 

عبــاس شــهدى وكان صديًقــا عزيــزًا ىل، عــن ســبب عــدم تعيينــه شــخىص محــض.

   وقــد حــدث أن أول دفعــة العــام التــاىل، مل يُعــني أيًضــا، واســتهدفوا مــن وراء ذلــك إيجــاد 
ــري أن  ــا. غ ــًدا عنه ــه بعي ــة وإصائ ــًدا بالكلي ــود بقشــيش معي ــني محم ــدم تعي ــوى لع ــربر ق م
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ــا العــداىئ مــن  ــىك تأكــد موقفه ــة، ل ــن ىف الســنة الثالث ــة، قامــت بتعيــني ســبعة معيدي الكلي
بقشــيش، وخشــيتها مــن وجــوده بينهــا لقــد كان بقشــيش وهــو طالــب، فنانًــا كبــريًا، ورســاًما 
ــام كان  ــوان.. ك ــن األل ــالً ع ــار، فض ــاص وباألحب ــم الرص ــم بالقل ــار.. كان يرس ــه غب ــق ل ال يش
مثقًفــا. فــال توجــد ثقافــة باملعنــى العــام ىف الكليــة لــذا ثقــف نفســه بنفســه، وجعلهــا قضيــة 

حياتــه وعمــره.

ــن أى إنســان ذا  ــل م ــى تجع ــدة الت ــذاىت هــو األداة الوحي ــف ال ــروف أن التثقي ــن املع    وم
قيمــة. ولنــا ىف أســتاذنا الراحــل عبــاس محمــود العقــاد  قــدوة حســنة وقــد  أتقــن محمــود 
بقشــيش القــراءة باللغــة اإلنجليزيــة ونحــن نعلــم أن اللغــة اإلنجليزيــة هــى نافــذة عــىل العامل 
ومــن ال يقــرأ بهــا ال يســتطيع أن يحصــل شــيئًا ىف غــري التخصــص اللغــوى العــرىب ثــم أتقــن – 
أيًضــا – اللغــة الفرنســية، بعــد أن التحــق باملعهــد الفرنــىس باملنــرية ىف القاهــرة، وتخــرج فيــه 
بامتيــاز أهلــه للســفر إىل باريــس ىف منحــة اســتغرقت ثالثــة أشــهر مكافــأة لــه عــىل التفــوق، 
وتحفــل مكتبــة بقشــيش بالعديــد مــن املراجــع اإلنجليزيــة والفرنســية والعربيــة. وكان مشــرتكًا 
نشــطًا ىف مكتبــة املعهــد الفرنــىس باملنــرية ال يــدع فرصــة إال ويقــرأ فيهــا لكــن ظلــت الغصــة 
ــه اآلالم،  ــبب ل ــة، تس ــون الجميل ــة الفن ــني ىف كلي ــه ىف التعي ــن حق ــه م ــن حرمان ــة ع الناتج
وتنغــص عليــه حياتــه. وأعتقــد أنهــا كانــت مــن األســباب التــى ســاعدت عــىل تدهــور صحتــه.

ــون  ــاتذة الفن ــع أس ــام يرت ــة، بين ــن الرفاهي ــدة ع ــاة بعي ــاش حي ــه ع ــروف أن ــن املع    وم
والجامعــات ىف يُلهنيــة العيــش ورغــدة. وكــم حارصتــه األزمــات االقتصاديــة التــى اعتقــد أنهــا 
ــز،  ــم ىف املســابقات والجوائ ــه. كــام أن لجــان التحكي ــل برحيل ســاعدت وســاهمت ىف التعجي
مل تكــن منصفــة لــه، وال موضوعيــة معــه ففــى بينــاىل اإلســكندرية التاســع عــرش مثــالً، كنــا 
ــامل  ــامل العــرىب والع ــن التشــكيىل ىف مــرص والع ــني بشــئون الف ــاد واملعني ــع – نحــن النق نتوق
بــأرسه. أن يظفــر بالجائــزة الكربى.غــري أنــه مل يخــرج حتــى بجائــزة التحكيــم هذه!!!عــىل الرغم 
ــب ،وكان  ــان مشــرتك دون حســاب وال معق ــم ألى فن ــة التحكي ــا عضــو لجن ــا مينحه ــن أنه م
أحــد أعضــاء لجنــة التحكيــم ، وهــو صديــق لــه تعمــد حجــب الجائــزة عنــه ومنعهــا! لكننــا 
ال نســتطيع أن نحــىص بــني فنانينــا خمســة كبــار اال وكان محمــود بقشــيش واحــداً منهم.ولــو 
ــار النقــاد العــرب واملرصيــني، لــكان واحــداً منهم.أمــا عــن إبداعــه ىف  ــا ثالثــة مــن كب أحصين
مجــال الرســم والتلويــن فــكان ال ينتمــى إىل مذهــب معــني مــن مئــات املذاهــب التــى يحفــل 
بهاميــدان الفــن التشــكيىل.غري أنــه كان ميــزج بــني التجريــد والتعبــري بأســلوب غــري مســبوق..
وظلــت هــذه ســمة ميكــن مالحظتهــا أو إبداؤهــا عــىل كتاباتــه النقديــة, حقاًلقــد كان الفنــان 
الناقــد محمــود بقشــيش يجاهــد ىف خلــق  االتــزان بــني التعبــري عــن الفكــرة، والتعبــري عــن 

املشــاعر والوجــدان .
     مختار العطار
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ليــس هنــاك طريــق لإلبــداع ، فهنــاك مــن الفنانــني مــن يســتعد لعملــه الفنــى بالدراســات 
ــد، ويلقــى بنفســه ىف مغامــرة مــع املجهــول ٠  ــة، ومنهــم مــن ال يحفــل بهــذا التمهي األولي
مــن الفنانــني مــن يحتشــد للوحتــه كــام لــو كان يســتعد لشــن حــرب ضــد أعــداء مجهولــني 

أو معلومــني.

   ىف املعــارض واملتاحــف، قــد نلتقــى بلوحــات متقنــة الصنــع ، محبوكــة التكويــن ورغــم ذلــك 
تكــون فقــرية ىف عطائهــا الروحــى، فــال تحــرك ىف مشــاهدها املرهــف شــيئاً ىف أعامقــه. أذكــر 
ــد مــن اللوحــات املهمــة -  ــر أن كانــت تســتوقفنى ضمــن عدي ــاراىت املتكــررة إىل اللوف ىف زي
لوحــة وجــه رجــل للفنــان الفرنــىس `فيليــب دى شــامبني (Champaigne ) مــن فنــاىن القــرن 

الســابع عــرش . 
 

ــس  ــة، واملالم ــل الدقيق ــف التفاصي ــة ىف وص ــة مذهل ــة براع ــتوقفنى ىف اللوح ــت تس    كان
املختلفــة لعنــارص اللوحــة. والتكويــن بالــغ اإلحــكام . ورغــم ذلــك فــإن املوناليــزا هــى التــى 
ســكنت قلبــى منــذ لحظــة اللقــاء األول ، بســبب ذلــك الفيــض الروحــى الــذى يُشــّع منهــا، 

ــة .  ــده لوحــة `شــامبني ` الرائع وتفتق

   وبالنســبة ىل، ال أدخــل اىل اللوحــة بخطــة مســبقة، بــل أدخلهــا بريئــاً كطفــل ..وأنتظــر مــن 
ســطح اللوحــة األبيــض النظيــف- احيانــاً- والعشــواىئ - أحيانــاً أخــرى - أن يلهمنــى مبوجــوداىت 
الفنيــة التــى ال تلبــث ان تتســلل مــن ذاكــرة مســكونة بالبحــر وبالكثبــان الرمليــة واألطــالل 
والعامئــر الفطريــة وأحــزان الحــرب والتخلف.ويظهــر الضوءعاصفــاً مــرة متســلالً مــرة أخــرى، 

ســاعياً ىف كل األحــوال إىل تجــاوز تلــك العوائــق.. 

   وأجــدىن وقــد تقمصتنــى روحــان متعارضتــان ؛ روح صائــد الآللــئ ، وروح املتعبــد الزاهــد 
مــن أجــل ســالمة روحــه وســالمة أرواح اآلخريــن، ىف زمــن مــات فيــه الفنــان/ النبــى ، واحتــل 

مكانــه الفنــان رجــل األعــامل والناقــد السمســار !!
  محمود بقشيش                                                         

١٩٩٦
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يتميــز الفنــان الناقــد `û«°û≤H Oƒ``ªfi``¢` مبالمــح متفــردة بأســلوب بنــاىئ وتحليــىل 
مًعــا منــذ بداياتــه اإلبداعيــة، ســواء كان ميــارس الرســم أو التصويــر بخاماتــه املختلفــة أو حتــى 

الكتابــة األدبيــة أو النقديــة.

   شــخصية تتألــق وتحــاور املتبقــى وتلقــى بظاللهــا عليــه بينــام يقــف هــو عــىل الســجية وىف 
ــا مــن فــوران  ــة الصــوت عــىل الرغــم مــام يعتمــل بداخله ــه اإلنســانية الخافت بوتقــة طبيعت

بحيــث ال يبــدو مــن شــخصيته املتفاعليــة املتاموجــة ســوى الهــدوء الســاكن.

ــة أكــرث بنائيــة وأغــزر إضافــة وكأنهــا وجــه جديــد  ــة إىل مرحل    ينتقــل بقشــيش مــن مرحل
ــه  ــك أن ــل إلي ــى يخي ــه حت ــة الخــط ودقت ــة برهاف ــم ىف مرحل ــة الواحــدة.. يهت ــس العمل لنف
ــني  ــرى بالع ــل أن يُ ــربة قب ــة مك ــت عدس ــن تح ــب – م ــل واملرك ــب واملتداخ ــط املناس الخ
املجــردة.. ومــع ذلــك يشــعرك ىف الوقــت ذاتــه وعــىل التــو أنــه ال يســتعرض مهاراتــه الفنيــة 
وال براعتــه أو خربتــه. وإمنــا ليأخــذك إىل نبــض الخاطــر اإلبداعــى لتعايــش العمــل وكأمنــا هــو 

ــل. ــك ومل تتكشــفها مــن قب ــة بداخل ــك أو يرتجــم مشــاعر كانــت كامن صــادر عن

ــة  ــة أخــرى تناســب مشــاعره مــع املســاحات العريضــة فتتحــول بكثبانهــا الرملي    وىف مرحل
املمتــدة إىل كائنــات اســطورية. تتنفــس وتشــع حــرارة وكأمنــا الســاحة أمامــك قــد تحولــت إىل 
صــدر أســطورى يريــد أن يــروى الحيــاة كلهــا بالحــب والخصــب باللــون العاجــى بدراجاتــه 
ــة  ــة العريضــة الناعمــة املتناعمــة ىف درجــات هارموني ــات الضــوء ىف بقع وإشــعاعاته وانبثاق
ــا إىل املشــاركة ىف اكتشــاف عــامل  ــدة، تدعــو جميًع ــات التشــكيىل الخال تختــزل قوانــني جاملي

جــامىل ملتحــم بغنائيــات وشــطحات وأحــالم شــاعر، تثــري األمــل كــام تبــدو بعيــدة املنــال.
ىف مرحلتــه األخــرية، تنعكــس تفعيــالت األلــوان.. ســاحة اللوحــة ليلــة داكنــة فريوزيــة بينــام 
انباقــات الضــوء التــى تتخللهــا بحــرص.. قليلــة عريــزة توحــى باألمــل يطــل مــن أفــق بعيــد.. 
صياغــة ذات بريــق يشــع مــن خــالل الظلمــة واألقــواس والبوبــات املنحنيــة ليــس فيهــا خــط 
مســتقيم.. إحســاس بالكــون ىف ميتافيزيقيتــه وواقعيتــه، يصــل إلينــا مــن خــالل غنائية تشــوبها 

أحــزان آالف الســنني.. املــاىض ميتــزج بالحــارض ويســترشقان املســتقبل.

   لوحــات بقشــيش إطاللــه مســتقبلية مــن خــالل ترمنيــه تفيــض بالحــزن املتفائــل.. قســمة 
ــد مــن خــالل الجــذور.. وبصــوت  ــع إىل الجدي ــط باإلنســان.. يتطل مــن وجــدان إنســان مرتب

هامــس يشــبه املفاجــأة.. حــوار بــني القاتــم واملضــئ.
كامل الجويىل 

مقدمة معرض-  ١٩٨٨
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ــاع،  ــك الرجــل الهاديءالطب ــق الراحــل `û«°û≤H Oƒ`̀ªfì`¢` ذل ــري الصدي ــزاز كب ــر بإعت  أذك
ــاه بربيــق الحــب إذا مــا تحــدث عــن عمــل مــن  الخفيــض الصــوت الــذي كانــت تلمــع عين
أعــامل الفــن’ ســواء عندنــا أو يف الخــارج وأشــهد مــن واقــع إحتــكايك بــه أنــه كان عــىل درايــة 
ــه القــدرة اإلبداعيــة  ــه كانــت لدي ــازة بإتجاهــات الفــن قدميهــا وحديثهــا، فضــالً عــن أن ممت
عــىل تقديــم اإلتجاهــات الفنيــة، وطــرح الغــث منهــا جانبــاً، والتمســك بالســمني القيــم، األمــر 
الــذي يشــري بجــالء إىل شــخصيته املتفــردة يف اإلختيــار والتقديــم وهــو مــا إكتــىس بــه أيضــاً 
عطــاؤه الفنــي يف مســاره الطويــل.. وقــد إنتهــى محمــود بقشــيش إىل إعــالء الضــوء كفاعــل 
مؤثــر يف بنــاء العمــل التشــكييل ليــس فحســب مــن حيــث الرتكيــب والتكويــن بــل أيضــاً يف 
إستشــعار الحركــة وبثهــا يف أرجــاء املــكان الــذي يصــوره مــن خــالل  هــذا العمــل الروحــي.. 
ــه، كــام  ــه بقشــيش وأودعــه يف لوحات ــذي إحتضن ــد ال ــذا العامــل الضــوء بالتحدي وأقصــد به
هــو الومضــة –الوهــج- الــذي يتســلل يف األرجــاء ومنــه إىل وجــدان املتلقــي فيشــعر أن هــذا 
املــكان ليــس مجــرد مــادة أو حجــارة وأبنيــة وحواجــز وتــالل، بــل تتخللهــا وتعيــش فيهــا تلــك 

الكينونــة النورانيــة.

   يف مثــل هــذه األعــامل تشــعر مبــدى تعاطــف روح الفنــان مــع الفقــراء يف مســاكنهم 
املتواضعــة التــي تعلــو بهــذا الضــوء.ويف بعــض اللوحــات التــي يلعــب فيهــا الضــوء دوره عــىل 
ــا تفجــري،  ــوع مــن بقاي ــدو يف اغــوار اللوحــة كن ــد يب ــدوام نجــد أن الجــو الوافــد مــن بعي ال
ــه ســيبقى  ــامت لتطمســه، ولكن ــل الظل ــب جحاف ســوف يظــل ومضــة يف األفــق إىل أن تتكال
ــل إىل  ــوان وتوص ــن األل ــاً م ــيش متمكن ــام كان بقش ــامق املتلقي..ك ــاً يف اع ــك مضيئ ــم ذل رغ
مامرســات متفــردة خاصــة بــه، كان أيضــاً متمكنــاً مــن الخــط والرســم..حيث تجــيء أعاملــه 
ــرة  ــىل الفك ــكلية ع ــات الش ــى التدريب ــال تطغ ــون، ف ــكل واملضم ــني الش ــالً ب ــاً متكام توازن
ــخصية  ــاً إىل ش ــة وأيض ــة متفرق ــدرة أدائي ــل وق ــب طوي ــاج إىل تدري ــذا يحت ــون، وه واملضم
ــن  ــن ال ميك ــني الذي ــن الفنان ̀`¢` م û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi` ــة.إن ــفة والتقني ــا الفلس ــل فيه تتكام

ــم بســهولة.                                             ــخ الفــن املــرصى املعــارص أن يغفله لتاري

ــن  ــدد م ــن ع ــات ع ــة بكتاب ــا النقدي ــا ومفاهيمن ــام أثرى`û«°û≤H Oƒ`̀ªfì`¢` معلوماتن  ك
الفنانــني، وهــو ىف التصاقــه بهــذا الفــرع مــن فــروع الثــــقافة - أعنــى فــرع النقــد التشــكيىل ال 
يقــل شــأناً عــن فــروع اإلبــداع التشــكيىل ؛ ألنهــام يكمــالن بعضهــام البعــض اآلخــر، حيــث إن 
الفــن بــال نقــد ، يعــد كالســري عــىل قــدم عرجــاء. ركــز عــىل لحظــة اإلبــداع ، مؤمــالً أن يكــون 

صــدق عطائــه الفنــى، هــو الكلمــة التــى يقولهــا لآلخريــن. 
نعيم عطيه

مجلة سطور- ٢٠٠٢
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ــز  ــان متمي ــال ... فن ــة لألجي ــروة ثقافي ــرك ث ̀`¢`رحل وت û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi`ــان والناقد لفن
ــة ..  ــة ورؤي ــفافية مطلق ــا بش ــرح القضاي ــاً يط ــامً أمين ــك قل ــد ميتل ــرد ... وناق ــام منف ورس
ــك  ــة .. ميتل ــرف الكراهي ــع .. ال يع ــدع ، متواض ــان مب ــاً .. إنس ــاً عميق ــاً وطني ــك حس وميتل

ــر. ــد النظ ــدق وبع الص

   وأوجــه مقــاىل إىل النقــاد املعارصيــن للتأمــل ىف كتابــات̀  بقشــيش̀  التــى تحمــل قــدراً كبــري 
مــن الــدالالت واملســئوليات التــى تقــع عــىل مــا يكتبــون اآلن عــن الفــن . أدعــو نقــاد الفــن 
ــيش`  ــود بقش ــه ` محم ــا كتب ــل م ــة ` وتحلي ــون الجميل ــى الفن ــة محب ــامع ىف ` جمعي لالجت
وقــراءة نصــوص كتبــه ، ووضــع تصــور عــام حــول كيفيــة تحقيــق مــا يدعــو إليــه .. واملســئولية 
ال تقــف عنــد نقــاد الفــن فقــط بــل الجامعــات التــى بهــا الكليــات الفنيــة ، لتوجيــه الباحثــني 
إىل هــذه القضايــا املهمــة والشــائكة التــى طرحهــا ىف مقدمــة كتبــه ، والتــى مل تحســم حتــى 
اآلن منــذ طرحهــا خــالل الســتينيات، ولألســف عــدد النقــاد يتناقــص .. مقارنــة بكــم اإلبــداع 

الفنــى حاليــاً .. وأيضــاً مقارنــة بنقــاد الفــن خــالل الســتينيات والســبعينيات. 
أحمد نوار

جريدة األخبار-  ٢٠١٧
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ــا تشــكيليًا عــّرب فيــه عــن خصوصيــة الواقــع   كــام أبــدع الفنــان والناقــد عزالديــن نجيــب فًن
املــرصى ، كذلــك يفعــل ىف كل كتاباتــه النقديــة حــول قضايــا الفــن التشــكيىل. ســواء ىف كتبــه 
التــى أّرخ فيهــا للحركــة الفنيــة أو ىف الكتــب التــى خّصصهــا عــن بعــض الفنانــني ، وهــو منهــج 
يلتــزم بــه ويُطــّوره كــام فعــل ىف كتابــه (محمــود بقشــيش : فنــان وعــرص) الصادرعــن هيئــة 
قصورالثقافــة. فهــو ىف هــذا الكتــاب مل يكتــف بالكتابــة عــن حيــاة الفنــان محمــود بقشــيش 
ــا  ــم أيًض ــا إهت ــه ، وإمن ــن لوحات ــة ع ــة والنقدي ــة التحليلي ــف بالكتاب (١٩٣٨- ٢٠٠١) ومل يكت
بالواقــع االجتامعــى والســياىس الــذى نشــأ فيــه. ومل تكــن الكتابــة عــن هــذا الواقــع مجــرد رسد 
ــى لحظــة  ــه وحت ــذ طفولت ــان موضــوع البحــث ، من ــه بالفن ــه وعالقت ــا لداللت تاريخــى ، وإمن

وفاتــه. ومــن هنــا كان عنــوان الكتــاب داال إْذ أنــه عــن (فنــان وعــرص)٠

بــدأ البــاب الثــاىن مــن كتابــه بفصــل بعنــوان (الهــم الســياىس) فكتــب ((شــهدت تجربــة حيــاة 
بقشــيش توافقــات وتقاطعــات عــدة ىف الواقــع الثقــاىف والســياىس مــع أبنــاء جيــل الســتينات : 
بــني معايشــته لهــذا الواقــع وتشــابكه معــه عــرب املشــاركة ىف كثريمــن األفكاروبــني تقاطعــه معه 
بأسوارنفســية. إْن باالختــالف أوبالحذرأوالرغبــة ىف صــون الــذات واالســتقالل عــن الجامعــة)) 
. لكنــه ظــّل دامئًــا يقــف عــىل تخــوم ســاحته مراقبًــا. معتصــام بالصمــت الحكيــم املتفلســف. 
ــل  ــياق ل (العق ــره االنس ــه كان يك ــك فإن ــة إىل ذل ــردات. إضاف ــات واملج ــول الكلي ــا ح ُمحلًق
الجمعــى) حيــث كان يــرى أنــه ((وليــد القهرواالســتبداد وتحويــل الجامعــة إىل قطيــع يســهل 
ــتبدادية  ــه االس ــة بنزعت ــرشوع النارصي ــن م ــة كل م ــكك ىف مصداقي ــام كان يتش ــاده)) ك قي
ومــرشوع املاركســية بحتميتــه التاريخيــة. حيــث أّن كليهــام قائــم عــىل رضورة تشــكيل العقــل 
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الجمعــى للجامهريحتــى يســود ىف النهايــة الصــوت الواحــد والــرأى الواحــد. ىف هــذه الفرتة كان 
يعتربالقاهــرة هــى الجحيــم مثلــام كان ســارتريعتربأّن الجحيــم هــم اآلخــرون. وكتــب عــز((ال 
ــح  ــد املالم ــى جام ــع نصف ــال ىف وض ــا رج ــرة صّورفيه ــه املبك ــن أعامل ــة م ــة زيتي ــىس لوح أن
عدمــى النظــرات كتمثــال ، وهــو يطــل عــىل القاهــرة ببيوتهــا الرماديــة الغامئــة. التــى تختلــط 
فيهــا ألــوان الــرتاب والنحــاس املجنــزر)) كان بقشــيش يؤمــن ب (الوعــى الــذاىت) الــذى دافــع 
عنــه الفيلســوف هيجــل. وكان تعقيــب الفنــان عز((املشــكلة هنــا ليســت التناقــض مــع وعــى 
الجامهريألنــه ىف كثريمــن األحيــان وعــى زائــف تصنعــه النظــم الشــمولية والقــوى املســتغلة ، 
بــل هــى التناقــض مــع وعــى الجامعــة الثوريــة التــى تُغلّــب مطالــب الجامهريعــىل مطالــب 
الــذوات الفرديــة للمثقفــني. وهــى وليــدة همــوم فكريــة يتعلــق بعضهــا بالحريــات الفرديــة 
للمثقــف. كــام يتعلــق بعضهــا اآلخربالصــدام الحتمــى بــني أحــالم ملثقــف بــال ســقف.. وبــني 
ســقف لواقــع بــال أحــالم. ويبــدو أّن التناقــض بــني الوعيــني (الــذاىت والثــورى) هوقدراملثقفــني 
الحاملــني بالتغيــريىف كل زمــان ومــكان. وكان بقشــيش تجســيًدا حيًــا لهــذا التناقــض) ذكرالفنــان 
ــزداد انطــواًء  ــه ي ــل للشــفاء. جعل ــا شــخصيًا لبقشــيش غريقاب ــت جرًح ــزأن هزميــة ٦٧ كان ع
عــىل نفســه. وكان يــرى مثــل كثرييــن أّن نظــام عبدالنارصاســتبدادى معــادى للحريــة واإلبــداع 
ــات  ــع قناع ــارصى م ــتبداد الن ــع االس ــة م ــرتك عنرصالهزمي ــف. اش ــى زائ ــدع الجامهريبوع وخ
ــة ،  ــا االيجابي ــا قيمته ــة وأخــذ منه ــد كان يؤمــن بالفلســفة الوجودي بقشــيش الفلســفية. فق
ــه  ــد ىف لوحات ــك نج ــع ذل ــاة ،  وم ــن الحي ــذاىت م ــه ال ــد اختيارموقف ــئولية عن ــدأ املس أى مب
ــاراألوىل نســبية إىل رؤى العرصوجدليتــة ىف عــامل  ــا بــني التجريبيــة وامليتافيزيقيــة باعتب خصاًم
متغــري. والثانيــة حدســية بــرؤى الــذات ومطلقــة ىف عــامل اليتغــري. مل يحســم بقشــيش اختيــاره. 
ــون  ــتطع أْن يك ــة. ومل يس ــة إىل النهاي ــة وامليتافيزيقي ــني التجريبي ــح ب ــه تتأرج ــت لوحات ظلّ
ــق .  ــق ىف املطل ــرد طائرُمحل ــون مج ــتطع أْن يك ــه. ومل يس ــرثة تجارب ــم ك ــا رغ ــا رصفً تجريبيً
ــدى قدمــاء املرصيــني. وهــذا يؤكــد أّن بقشــيش كان  ــا ل وحجرالفريوزكــام ذكرعــز كان مقدًس
ــك ىف  ــن ذل ــد عّربع ــة. وق ــل الحضــارة املرصي ــم ومبجم ــن املــرصى القدي ــردات الف ــا مبف واعيً
ــني  ــا إهــامل املرصي ــى ينعــى فيه ــرم املشــتعل) الت ــّل أشــهرها لوحــة (اله ــن لوحــة لع أكرثم
املعارصيــن لحضــارة  جدودهــم . يؤكــد ذلــك الحوارالــذى أجــراه األديــب أحمــد الشــيخ مــع 
بقشــيش الــذى قــال ((لدينــا الفــن الفرعــوىن (يقصــد الفــن املــرصى القديــم) لكــن لألســف 
الشــديد حــدث نــوع مــن االنقطــاع (وفــق الثقافــة الســائدة ىف مرصخاصــة بعــد يوليــو٥٢- ط 
ــال  ــة))  وىف حوارآخرق ــذوق وكرسالغرب ــاخ للت ــق من ــمح بخل ــذى يس ــدم التواصــل ال . ر) وع
((أعتقــد أّن الهــرم عندمــا يدخــل ىف عمــل فنــان فهــذا أمربديهى.الهــرم ليــس بنايــة عاديــة إمنــا 
هــو رمــز مشــرتك بــني املرصيــني. هــو ليــس بنــاًء معامريًــا ولكنــه منــارة تستكشــف املســتقبل 
ــة ىف  ــا أختارزاوي ــل. أن ــن التكام ــا م ــع نوًع ــه فتصن ــن داخل ــق م ــاك شــعلة تنبث ــرتى أّن هن ف

الهــرم عندمــا يُقّســمه النوروالظــل. أنــا أتعامــل معــه عــىل أنــه امتــداد للتاريــخ) .
طلعت رضوان

جريدة القاهرة-  ٢٠٠٧
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:٢٠٠١/٣/١٣,تخصص تصوير٠ بكالوريوس   ١٩٣٨/١٢/٢٥ , محل امليالد الغربية , تاريخ الوفاة 
كلية الفنون الجميلة قسم تصوير ١٩٦٣ - القاهرة . عضو نقابة الفنانني التشكيليني . عضو 

جامعة الفنانني والكتاب بأتيليه القاهرة . عضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيىل .  

0á°UÉÿG ¢VQÉ©ŸG 
 معــرض بالقلــم الرصــاص ١٩٧٩ .  معــرض بأتيلييــه القاهــرة ١٩٨٤ - ١٩٨٩.  معــرض بقاعــة 
إخناتــون ١٩٨٦ ، ١٩٨٩ .  معــرض باملركــز املــرصى بباريــس ـ فرنســا ١٩٨٨ .  معــرض بقاعــة 
ــرض  ــل ١٩٩٩ .  مع ــرا أبري ــة االوب ــوء ) بقاع ــدث الض ــرض ( يتح ــل ١٩٩٣ . مع ــرتا أبري اكس

ــا ١٩٩٠ ـ ٢٠٠١ . ــا ـ ايطالي ــة روم بأكادميي

 0  á«∏ëŸG á«YÉª÷G ¢VQÉ©ŸG 
ــع ١٩٦٨ ـ  ــون الربي ــام ١٩٦٣ .  صال ــذ ع ــة من ــة املحلي ــارض الجامعي ــم املع ــارك ىف معظ  ش
القاهــرة .  صالــون جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ١٩٦٩ ـ القاهــرة . معــرض مشــرتك مــع 
عــز ومنصــور ١٩٧١ . مســابقة الصحــراء ١٩٨٧ ـ القاهــرة .  معــرض الفنانــني املتفرغــني يوليــو 
ــدورة ( ٢١ ، ٢٥  ١٩٩٧ ، أغســطس ١٩٩٨ ـ القاهــرة . املعــرض القومــى للفنــون التشــكيلية ال
ــرب ١٩٩٧ ،  ــرام نوفم ــاد باأله ــني النق ــرض الفنان ــرة . مع ، ٢٦ ) ١٩٩٠ - ١٩٩٧ ـ ١٩٩٩ بالقاه
ــداع )  ــه اإلســكندرية مــارس ١٩٩٩ ، بقاعــة ( إب ــة العامــة لقصــور الثقافــة ١٩٩٧ ، أتيلي الهئي
باملهندســني فربايــر ٢٠٠٣ ( املكرمــون ) . الصالــون االول لفــن الرســم ( أســود ـ أبيــض ) مبركــز 
الجزيــرة للفنــون مايــو ٢٠٠٤ ( املكرمــون ) . معــرض ( الفــن لــكل أرسة ) بقاعــة ( شــاديكو ) 
مبــرص الجديــدة مــارس ٢٠١١ معــرض الفنانــون النقــاد بقاعــة ( دروب ) بجــاردن ســيتى أبريــل 
٢٠١٢ .  معــرض (الفــن لــكل أرسة) بقاعــة شــاديكور - مــارس ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤.  املعــرض 

العــام للفنــون التشــكيلية الــدورة ( ٣٦ ) يونيــو ٢٠١٤ . 
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معــرض األســبوع الثقــاىف باليونــان ١٩٨٦ ـ اليونــان .   معــرض الفنانــني املرصيــني بأكادمييــة رومــا 
ـ ايطاليــا ١٩٨٦ .  بينــاىل بغــدادـ  العــراق ١٩٨٦.  معــرض الفنانــني املرصيــني املعارصيــني باليونــان 
أبريــل ١٩٨٧ . معــرض مشــرتك باملركــز املــرصى بباريــسـ  فرنســا ١٩٨٨ . األســبوع الثقــاىف املرصى 
باملكســيك ١٩٨٨ . معــرض مشــرتك بأكادمييــة رومــا ـ ايطاليــا ١٩٩٢ .  معــرض مشــرتك بســلطة 
عــامن .  بينــاىل القاهــرة الــدوىل الرابــع ١٩٩٢، الخامــس ١٩٩٣ـ  القاهــرة .  البينــاىل االفريقى األول 
للفنــون التشــكيلية ١٩٩٢ . بينــاىل اإلســكندرية الــدورة ١٩ . معــرض الفــن املــرصى املعــارص ىف 
مســقط العاصمــة الثقافيــة للعــامل العــرىب ٢٠٠٦ .الزيــارات الفنيــة باريــس مرتني عــام ٨٥ - ١٩٨٨ 
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، رومــا مرتــني .  بغــداد ، الجزائــر ١٩٩٣ ، عــامن ، املغــرب ١٩٩٧ . 

0íæŸG h äÉã©ÑdG
منحــة مــن الحكومــة الفرنســية .  منحــة التفــرغ مــن الدولــة . املهــام الفنيــة التــى كلــف بهــا 
ــك  ــن الجرافي ــدوىل األول لف ــاىل مــرص ال ــم ترين ــة التحكي ــة٠  عضــو لجن و االســهامات العام
١٩٩٣ .  قوميســري األســبوع الثقــاىف األول بســلطنة عــامن ١٩٨٩ . املوســوعات املحليــة و 
العامليــة املــدرج فيهــا اســم الفنــان - الجــزء الثالــث بعنــوان (نبــض الرمــز : وصــوت االحتجــاج) 

لألديبــة /هــدى يونــس (ارملــة الفنــان) صــادر عــن هيئــة الكتــاب املرصيــة ٢٠١٧.
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ــالت  ــن املج ــد م ــرشت ىف عدي ــى ن ــد الفن ــال النق ــرية ىف مج ــات كث ــاالت ودراس ــب مق  كت
والصحــف املرصيــة والعربيــة منهــا : الهــالل ، إبــداع ، أدب ونقــد ، الثقافــة الجديــدة ، مجلــة 
املجلــة ، الصــدى ، اليــوم ، املوقــف العــرىب ، القاهــرة . كان عضــواً ىف مجلــس تحريــر مجلــة 
أدبيــة بعنــوان ( ســنابل ) كــام أصــدر مبجهــود فــردى كراســات أدبيــة بعنــوان (أفــاق ١٩٧٩ ) . 
ــث  ــرصى الحدي ــت امل ــالل ٠لنح ــة ١٩٨٩ دار اله ــح قومي ــن مالم ــث ع ــة ٠ البح ــب نقدي كت
ــداع  ــة ٠ نقــد وإب ــة قصــور الثقاف ــه ١٩٩٦ هيئ ــور ومدائن ــاب ٠ أطــالل الن ــة الكت ١٩٩٢ هيئ
١٩٩٧ الــدار املرصيــة اللبنانيــة ٠ الروحانيــة ىف الفــن ١٩٩٤ هيئــة الكتــاب ٠كتــاب تجليــات 
ىف نقــد الفنــون التشــكيلية صــادر عــن املجلــس األعــىل للثقافــة ٢٠١٠ . الثابــت واملتغــري ىف 
الحركــة التشــكيلية املرصيــة ٢٠١٤ هيئــة قصــور الثقافــة. كتــاب التمــرد عــىل الثوابــت صــادر 
عــن املجلــس األعــىل للثقافــة ٢٠١٦.  كُتــب عنــه / محمــود بقشــيش فنــان وعــرص للناقــد عــز 

الديــن نجيــب هيئــة قصــور الثقافــة.
  

 0á«∏ëŸG õFGƒ÷G 
جائــزة صالــون الربيــع الثانيــة ١٩٦٨ .  الجائــزة الثانيــة ىف مســابقة صالــون جمعيــة محبــى 
الفنــون الجميلــة ١٩٦٩ .  جائــزة الطالئــع ١٩٦٩ جائــزة اســتحقاق ىف املعــرض العــام ١٩٨٦ .  
جائــزة الطالئــع التشــجيعية ىف الرســم ١٩٨٧ . الجائــزة الثالثــة ىف مســابقة الصحــراء ١٩٨٧ .

  
 ٠á«dhódG õFGƒ÷G

ــع ىف  ــرة الراب ــاىل القاه ــم ىف بين ــزة التحكي ــام ١٩٨٧ .  جائ ــم ع ــة ىف الرس ــزة الدول  جائ
الرســم ١٩٩٢ .

  
 0á°UÉN äÉ«æà≤e 

٠ لــدى بعــض األفــراد بالداخــل والخــارج .مقتنيــات رســمية٠  متحــف الفــن املــرصى الحديــث 
. مركز القاهرة الدوىل للمؤمترات .  دار األوبرا املرصية . 
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حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠١٧

د. سوزان عبد الواحد محمد
تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج

  
أ. مـهــا حــافــظ
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