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بكارة التأمل وسخاء الطبيعة يف منحوتات طارق زبادي 

والالمرئيات  البرصية  املرئيات  بالفنان بني  املحيط  البيئي  الفضاء  الحسية داخل  املعطيات  اإلنصهار مع  لزوايا  تبًعا  الدافعة  اإلبداعية  الطاقة   تتاميز 

الروحية .. وأعتقد أن الطبيعة كانت ومازالت هى امللهم السخي لكثري من املبدعني يأيت يف مقدمتهم الفنان الكبري طارق زبادي املولود عام 1945م 

يف قرية » محلة نصـر » التابعة ملحافظة البحرية ، والتي كان ميارس فيها لعبة التأمل للمفردات البرصية بني الغيط والساقية وماكينة الطحني ، عالوة 

عىل إندماجه مع فضفضة املصاطب وتغريد الطيور ونعري الدواب ودالل الصبايا وبأس الرجال وجلجلة األذان وشفافية الصلوات ، وهى األجواء التي 

حرضته عىل الذوبان مع املحسوسات حتى درجة التوحد الروحي عرب تحرير طاقة املخاض الفكري لديه من رحم الطبيعة .. وقد كانت الشجرة هى 

عنرصه اآلرس بأوراقها الوارفة وجذعها الرثي باملالمس والتضاريس البادئة من السطح إىل العمق ، حيث تلك التشققات والغوائر التي تتبعها تسييالت 

أحيانًا من ثنايا النسيج اللحايئ نفسه ، األمر الذي كان يثري شهية هذا الطفل الرقيق لإلنجذاب املسحور لها ، قبل أن يحتيس الالوعي الشعوري لديه 

ذلك الفيض من موسيقى تحوالت الطبيعة، وتختزن ذاكرته تلك املشاهد التي ظلت يف مخيلته حتى التحق بكلية الفنون الجميلة باإلسكندرية عام 

وقيمها  الشاهقة  وعامئرها  وبحرها  بصخورها  اإلسكندرية  معطيات  مع  البكر  القرية  وطراوة   ، البحر  بثورة  النهر  رقة  بداخله  فامتزجت  ؛  1961م 

املفتوحة نسبيًا ، وهو ماظهر الحًقا يف منحوتاته اإلختزالية التي لّخص من خاللها مشاعره عرب كيانات تجريدية يحتل امللمس فيها دوًرا بارزًا. فإذا 

دققنا يف أعامل طارق زبادي الخشبية التي غالبًا مايأيت بها من بني األشجار املتنوعة ، سيام القطاع العريض من الجذع، سنجده يعتمد فيها عىل قوة 

تأثري امللمس الخارجي ، حيث الحبيبات والتشققات والغوائر والدوامات اللحائية التي يستقطرها بسنار من تأمالته املبكرة يف قرية املنشأ، ثم يبدأ 

يف التعامل مع منحوتته بالحذف املدروس والتهجني املعدين مبادة النحاس أو الربونز ، من خالل رشائح يثبتها بني ثنايا القطعة من الخارج ، قبل أن 

يدلف بها للداخل عرب مسامري خاصة من نفس املعدن حتى اليشعر الرايئ بالجسم الدخيل عىل تلك الرؤية التي يتقابل فيها حنان الخشب مع قسوة 

املعدن، ورمبا تكون هذه الرتكيبة هى الرتجمة املحتملة للقاء طراوة القرية بصالبة املدينة يف وجدان طارق نفسه الذي يستمر يف التأمل الرتددي بني 

البيئة األصلية وجغرافيا الخشب الرثية باملالمس ، تبًعا لرغبته يف ميالد الشكل الوافد الذي يجمع فيه بني العفوي والنظامي .. بني التلقايئ والقصدي، 

دون التفريط يف النضارة والبكارة الربانية للمنحوتة الخشبية ، من خالل حالة من التصوف والخشوع التي تطلق طاقة املخاض اإلبداعي لديه من 



رحم الطبيعة . أما عىل مستوى التكوين الخشبي فيعتمد طارق زبادي عىل إتجاهني يف الحركة هام األفقي الدائري والرأيس الصاعد ، إنطالقًـا من 

تأمالته الريفية املبكرة للشجرة ، سيام جذعها الذي يجمع بني املالمس الخشنة وحركتيه الرأسية واألفقية الظاهرة ، بينام تلعب دوامية اللحاء دوًرا 

لجغرافيته  تأسيسه  مع   ، التأمل  درجات  أعىل  عند  املنتقاة  الخشبية  وقطعته  الفنان  بني  الكامل  اإلندماج  فيحدث  ؛  الداخلية  بالحركة  الشعور  يف 

امللمسية الخاصة من تنعيم بعض األجزاء دون األخرى الغفلةة، إضافة إىل مزاوجته بني سطح وبطن الخشب وبعض رشائح النحاس التي يطعم بها 

غوائر املنحوتة مبسامري من نفس النسيج كام أرشنا ، قبل أن ميارس فعل السنفرة عىل التكوين كله ؛ فيقرتب النسيجان الخشبي واملعدين من بعضهام 

عرب حالة من الربيق يؤكدها الفعل الزمني املتواتر ، فيكاد الرايئ يعتقد أن الكتلة من مادة واحدة متجانسة. ومن هذه الخلفية إذا تأملنا منحوتات 

اللمسات اإلنسانية عىل املنحوتات  البوليسرت والربونز سنجدها عىل نفس الدرب واملنهج ، حتى أنك تجد يف أغلبها نفس  طارق زبادي املخلقة من 

منه  األنثوي  ، سيام  عنده  البرشي  فالجسد  مًعـا،  والتجريد  التشخيص  األفقي يف حالتي  والدوران  الرأسية  اإلستطالة  نفس  أثر  اقتفاء  مع   ، الخشبية 

يقرتب يف تكويناته من الشجرة بكل رشاقتها الصاعدة وخرصها النحيف ورسالتها الرابضة عىل قمة املنحوتة التي قد تكون حبىل حينذاك بالرمزية 

املسترتة الدالة عىل الخصوبة الجامعة بني سامت الشجرة واألنثى داخل الحيز الوجداين للفنان ، حيث يرثيها كذلك مبالمس متنوعة عرب خامة الربونز 

النحتي الخشبي لزبادي،  إىل املنجز  البدن برصيـًا وغريزيًا، وهو مايرتد بعني وذاكرة املتلقى غالبًاً  لتأكيد تضاريس  التنعيم والصقل،  النحاس بني  أو 

مبا يرسخ ملا أومأنا إليه من التأمل الطفويل املبكر عند الفنان الذي كان مبثابة الجذور الحقيقية ملرشوعه اإلبداعي النابع من مهاراته التأملية التي 

البيئية الجغرافية كبرئ  التى تتكامل مع املنحة  يعتمد فيها عىل الطبيعة السخية املتصلة بشغف حرىف متواتر من السحجات والكشطات والكحتات 

للهوية مينح صاحبه الخصوصية والتفرد دون افتعال شكيل قرسي، وهو ماتجىل يف روح وأزميل الفنان الكبري طارق زبادي الذي اعتاد استجالب طاقة 

املخاض اإلبداعي من حيوية رحم الطبيعة 

                                                                                                                             
 محمــد كمـــال



أ. د / طــارق رجـب يوسـف زبــادي

مواليد عام 1945 ، مرصي، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطالب - جامعة اإلسكندرية )سابًقا(، أستاذ ورئيس مجلس قسم 

النحت بكلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية )سابًقا ( ،وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث - جامعة اإلسكندرية  

)سابًقا(، عضو لجنة تخطيط قطاع الفنون باملجلس األعىل للجامعات، عضو اللجنة العلمية الدامئة للفنون الجميلة والرتبية الفنية 

للرتقية لدرجة أستاذ ، املجلس األعىل للجامعات، عضو " ألتيليه" جامعة الفنانني والكتاب باإلسكندرية منذ 1968، عضو نقابة الفنانني 

التشكيليني ،عضو مجلس إدارة املتحف اليوناين الروماين باإلسكندرية 1990 ،عضو مجلس إدارة جمعية تجميل املدينة فناين ومبدعي 

اإلسكندرية منذ 2002.

املؤهالت العلمية: بكالوريوس الفنون الجميلة قسم النحت عام 1966 ، ماجيستري »الرصحية يف فن النحت»  يف الفنون الجميلة قسم النحت عام 1975 

، دبلوم أكادميية الفنون الجميلة من روما – إيطاليا )عودلت بدرجة دكتوراه الفلسفة املرصية عام 1979( ، دبلوم معهد اليوليجرافيك )فن امليدالية( روما عام 1979 

الجوائز :الجائزة الثانية – املعرض العام بالقاهرة – 1984، جائزة مختار للنحت 1984،جائزة ثانية بينايل اإلسكندرية الدويل لدول حوض البحر املتوسط 

1988 ،جائزة تقديرية ببينايل الكويت عام 1989، جائزة أحسن تصميم ميدالية مهرجان مختار 1991، الجائزة الكربى يف بينايل مهرجان املحبة بالالذقية 

السعودية» )مجموعة(  العربية  باململكة  الرشقية  املنطقة  »مسابقة  ميدانية  تصميامت  جائزة  الخريف 1997،  معرض  اقتناء  جائزة  األول 1995،  الدويل 

املؤمترات والندوات: مقرر املؤمتر العلمي األول »الفن وآفاق القرن الحادي والعرشين» كلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية عام 1995، مقرر املؤمتر 

العلمي الثاين» الفن والتنمية الحضارية »كلية الفنون الجميلة –جامعة اإلسكندرية»  98، مقرر جلسة باملؤمتر العلمي الثالث بكلية الفنون الجميلة – جامعة 

حلوان ،أبريل 2001 ، ندوة الريشة والقلم مبكتبة اإلسكندرية الجديدة – 2001، ندوة الفن املرصي يف خالل مائة عام مبكتبة اإلسكندرية 2003، االشرتاك يف 

تحكيم وتقييم بحوث عدة مؤمترات علمية ،عضو اللجنة العليا لبينايل اإلسكندرية الدويل ، عضو لجنة تحكيم صالون الشباب بوزارة الثقافة )ثالث دورات 

بالقاهرة( ، قوميسري الجناح املرصي يف بينايل بودابست )املجر( الدويل الصغري 1984 ، قوميسري الجناح املرصي يف بينايل الالذقية الدويل مبهرجان املحبة ، أغسطس 

2001 ، قوميسري الجناح املرصي ببينايل اإلسكندرية لحوض البحر املتوسط – عام 2001، عضو اللجنة املنظمة للعرض القومي – وزارة الثقافة - 2001  ،عضو 

اللجنة املنظمة للعرض القومي – وزارة الثقافة - 2003 ، عضو لجنة التحكيم الدولية لبينايل اإلسكندرية الدويل 2003 ،  رئيس الندوة الدولية املصاحبة لبينايل 



اإلسكندرية الدويل 2003، قوميسري معرض املكرمني لبينايل اإلسكندرية الدويل  2003 ، عضو لجنة تحكيم صالون الشباب بوزارة الثقافة ،عضو لجان تحكيم  

املعرض القومي العام ولجان جائزة الدولة التشجيعية واإلبداع الفني، قوميسري  سمبوزيوم  مطروح الدويل لنحت الجرانيت عام 2007 ،عضو اللجان العلمية 

لتحكيم بحوث املؤمتر العلمي الثالث »الرؤية البرصية بني الثابت واملتغري» مبناسبة  اليوبيل الذهبي لكلية الفنون الجميلة - جامعة اإلسكندرية مارس 2007.

إسهامات فنية :كُلفَّ من قبل السيد اللواء مدير أمن اإلسكندرية بعمل شعار وزارة الداخلية )يف مبني مديرة األمن الجديدة باإلسكندرية(، تأسيس االستوديو 

املفتوح لفن الخزف بجمعية الفنانني والكتاب )األتيلية( باإلسكندرية 1993، تنفيذ لوحة من النحت البارز يف بانوراما أكتوبر – القاهرة ، باملشاركة مع أ.د/الغول 

عىل أحمد، كُلفَّ من قبل مؤسسة األهرام للطباعة والنرش بعمل نحت بارز »اتصال الحضارة يف حوض البحر املتوسط– مبني األهرام - القاهرة ،كُلفَّ من قبل رشكة 

أبو قري لألسمدة بعمل ميداين )الصناعة من أجل الزراعة( املقام بطريق املعمورة السياحي – اإلسكندرية، كُلفَّ من قبل األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا  

– جامعة الدول العربية  بعمل متثال الجائزة الدولية أمام مقر األكادميية – ميامي – اإلسكندرية، املشاركة يف تأسيس وإدارة مركز اإلسكندرية لتجميل املدينة 

)محرم بك – اإلسكندرية(، كُلفَّ من قبل أكادميية مبارك لألمن بعمل متثال ميثل الجندية الرشطية يف عرص محمد عىل، كُلفَّ من قبل محافظ البحرية بعمل نصب 

تذكاري ولوحة جدارية مبيدان الساعة مبدينة دمنهور2003، كُلفَّ بعمل ثالثة أعامل ميدانية مبدينة جدة باململكة العربية السعودية، سيمبوزيوم نحت الجرانيت 

األول - مكتبة اإلسكندرية 2006- وأسون2007 - ومطروح2007 ،كُلفَّ من هيئة مطار القاهرة الدويل الصالة رقم 3 لعمل نحتي من الربونز بارتفاع 5 أمتار.

املعارض الخارجية : يشارك يف الحركة الفنية مبجموعة من املعارض الخارجية :معرض الفن املرصي املعارص 1997 ، روما ، قاعة   ICEPS ، املعرض الدويل الثاين 

لفناين امليدالية ، تريناكيل- إيطاليا- 1978، معرض فنانني مرصيني معارصين، املعهد اإليطايل األفريقي-روما - 1978 ، املعرض الرابع لفن امليدالية  - إيطاليا 1978، 

معرض فنانني مرصيني معارصين، املركز الثقايف املرصي- روما- 1978، املعرض الخامس لفن امليدالية  A.M.E.S روما ، 1979 ، معرض الفن املرصي املعارص 

، يوغوسالفيا - 1981 ، معرض الفن املرصي املعارص- أملانيا الغربية - 1983 ، بينايل بودابست السادس للنحت الصغري ، املجر ، 1984، معرض الفن املرصي 

املعارص- نيودلهي - 1985، معرض الفن املرصي املعارص، برلني – أملانيا الرشقية- 1987، معرض الفن املرصي املعارص ، اإلتحاد السوفيتي- 1988 ، بينايل الكويت 

الدويل- الكويت-1990 ، معرض سبعة فنانني سكندريني - دوسلدورف أملانيا- 1991 ، معرض سبعة نحاتني مرصيني ، أقامته وزارة الثقافة باألكادميية املرصية 

بروما - 1991، متثيل مرص بالجناح املرصي ، بينايل املحبة بالالذقية ) جائزة كربي مناصفة ( 1995، معرض الفن املرصي املعارص - أثينا -اليونان - 1997 ، معرض 

الفن املرصي املعارص- موسكو - روسيا - 2003، معرض الفن املرصي املعارص - باكستان-2003، معرض الفن املرصي املعارص - بكني-الصني-2003 ،معرض الفن 

املرصي املعارص -دمشق-سوريا  - 2003، معرض الفن املرصي املعارص- مدريد - أسبانيا  - 2005 ، معرض الفن املرصي املعارص - عامن- األردن - 2005 ، معرض 



الفن املرصي املعارص -الخرطوم- السودان- 2005 ، معرض الفن املرصي املعارص -مسقط -اإلمارات-2006 ، بينايل طشقند الدويل-طشقند- أوزبكستان- 2007 . 

املعارص  املرصي  النحت  معرض   ،1976 عرش-  الحادي  اإلسكندرية  بينايل   ، العامة  املعارض  من  مبجموعة  الفنية  الحركة  يف  يشارك   : العامة  املعارض 

 ،1977- اإلسكندرية  أتيليه   – األتيليه  صالون   ،1977- باإلسكندرية  سعيد  محمود  متحف   – اإلسكندرية  فناين  القاهرة-1977،   – الجميلة  الفنون  بقاعة 

الحرية-  ثقافة  قرص   - األربعينيات  مواليد  الشباب  الفنانني  معرض   ،1980  - باإلسكندرية  الجميلة  الفنون  متحف   – الشتاء  صالون   – الصيف  صالون 

 49 أتيلية  السكندريني-القاهرة  الفنانني  معرض   ،1977  - سعيد  محمود  متحف  باإلسكندرية  الجميلة  الفنون  كلية  تدريس  هيئة  معرض   ،1977

أتيليه  الفنانني –  من  أجيال  ثالثة  ، 1987، معرض  القاهرة  النيل –  قاعة  املعارص  املرصي  النحت  (-1981، معرض  بالقاهرة  العام  املعرض  دورات  كل   (

بانوراما   ،1990  - بالقاهرة  النيل  قاعة   – سكندرية  رؤى  املتوسط-1988،  البحر  حوض  لدول  عرش  السادس  اإلسكندرية  بينايل   ،1987 اإلسكندرية- 

البورترية-مكتبة اإلسكندرية - 2005. ، معرض فن  ، نحت بال جدران - مكتبة اإلسكندرية- اإلسكندرية- 2004  القرن العرشين- 2003  الفن املرصي يف 

املعارض الخاصة :  يشارك يف الحركة الفنية مبجموعة من املعارض الخاصة: املعرض األول بقاعة أتيليه اإلسكندرية- 1975، املعرض الثاين بأتيليه اإلسكندرية- 

1981 ، املعرض الثالث بقاعة فكر وفن- معهد جوتة- اإلسكندرية - 1982 ، املعرض الرابع بقاعة محمد ناجي - قرص ثقافة األنفويش - 1981 ، املعرض 

الخامس بقاعة محمد ناجي- قwرص ثقافة األنفويش- 1989 ، املعرض السادس » مشرتك- ثالثة نحاتني»  مجمع الفنون بالزمالك- 1993  ،املعرض السابع » 

مشرتك- ثالثة نحاتني»  مجمع الفنون باإلسكندرية-1993، املعرض الثامن أكادميية الفنون املرصية - بروما - إيطاليا- 1996، املعرض التاسع - الهيئة العامة 

لقصور الثقافة ) معرض دوار ( 1997/1996، املعرض العارش - أتيليه اإلسكندرية - 1997، املعرض الحادي عرش مجمع الفنون ) مشرتك مع د. / صربي حجازي(- 

1997، املعرض الثاين عرش - مبركز الجزيرة للفنون- 1999 ، املعرض الثالث عرش ، جالري جان املغريب مع الفنانة رباب منر-2001، املعرض الرابع عرش-بقاعة 

فنون بالدقي- القاهرة ) مشرتك مع املصور / شاكر املعداوي( 1997، املعرض الخامس عرش بقاعة أكسرتا ) مشرتك مع املصور إبراهيم الضنبويل ( 2007 .

ورش العمل : سمبوزيوم نحت الجرانيت األول – مكتبة اإلسكتدرية 2005 ، سمبوزيوم نحت الجرانيت الدوىل الثاىن عرش بأسوان 2007، سمبوزيوم مطروح 

الدويل لنحت الجرانيت - 2007، ورشة العمل املشرتكة بني فنانني مرصيني و قبارصة 2015، سمبوزيوم أسوان الدوىل لنحت الجرانيت –الدورة الواحد و 

العرشون – 2016 .

املقتنيات : مقتنيات مبتحف الفن الحديث – وزارة الثقافة – القاهرة ، عدد يزيد عن ثالثون عمالً نحتياً بخامات مختلفة ، مقتنيات خاصة لدي العديد من 

الرشكات واألفراد باإلسكندرية، مقتنيات مبتحف كلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية ، عمل نحتي – خشب ونحاس ،  مقتنيات مبتحف كلية الفنون 



الجميلة جامعة املنيا  ، متثال » ثور»  يف خشب الجوز ، مقتنيات مبتحف كلية الرتبية الفنية بالقاهرة ، عمل تجريدي من الخشب والنحاس،  مقتنيات مبتحف 

الفن الحديث باإلسكندرية- متثال املالك – خشب ونحاس، مقتنيات مبتحف بور سعيد القومي، مقتنيات لدى العديد من األفراد يف مرص وغريها من الدول 

العربية واألجنبية ) إيطاليا – فرنسا – أملانيا( ،مقتنيات بدار األوبرا – وزارة الثقافة – القاهرة - عمل برونزي يعرب عن رصاع القوي الروحية واملادية، مقتنيات 

يف بانوراما أكتوبر – القاهرة - لوحة نحت بارز باالشرتاك مع أ.د / الغول عىل أحمد متثل فرحة الشعب بعودة سيناء، مقتنيات بأكادميية مبارك لألمن- متثاالن 

ميثالن رجل الرشطة يف عهد محمد عيل، مقتنيات مبديرية أمن اإلسكندرية ، نحت بارز عىل الواجهة األمامية ميثل شعار الرشطة، مجموعة أعامل ميدانية 

مبحافظة اإلسكندرية، منفذة بخامة البوليسرت نصب تذكاري عن الصناعة من أجل الزراعة – متثال جائزة دولية لألكادميية العربية للنقل البحري ، مقتنيات دار 

بلدية دوسلدورف بأملانيا-نحت خشب ونحاس - ثالثة كتل خشبية ، املتحف املفتوح مبدينة جدة ، باململكة العربية السعودية، مقتنيات مبتحف تيتوجراد  

بيوغوسالفيا -  متثال من الحجر الصناعي تحت عنوان » تحول»،مقتنيات مبتحف البوليجرافيك – روما – إيطاليا عدد )3( ميداليات برونزية متنوعة، مقتنيات 

بقاعة املؤمترات – مدينة نرص – القاهرة نحت خشب- عمل تجريدي، مقتنيات مبني مؤسسة األهرام بالقاهرة نحت بارز ميثل حوار الثقافات يف البحر 

املتوسط، مقتنيات مبكتبة اإلسكندرية نحت جرانيت- مؤسسة أندلسية الثقافية مبريس مطروح ، نحت رصحي جرانيتي- مطار القاهرة الدوىل ، مقتنيات 

دار أوبرا دمنهور  ،نحت ميداين مبدينة مالبو بغينيا اإلستوائية 2011 ، نحت ميداىن مبدينة محايل عسري  )landmark( باململكة العربية السعودية 2014.

محمود  متاحف  أعامل  توصيف  لجنة  ،عضو   20  –  19 الدورة  الدويل  اإلسكندرية  بينايل  جائزة  ومتثال  ميدالية  :تصميم  وثقافية  فنية  أنشطة 

تصميم   ،  2001 مايو   ، للثقافة  األعيل  للمجلس  التشكيليني  والفنانني  النقاد  ميدالية  ،تصميم  باإلسكندرية  الحديث  والفن  وانيل  وسيف  سعيد 

الفنون  كلية  أوسكار  تصميم   ،2006 زهرة  أبو  عادل  الدكتور  جائزة  تصميم   ،  2001 والعرشين  الحادية  الدورة  اإلسكندرية  لبينايل  الكربى  الجائزة 

.2007 الجرانيت  لنحت  الدويل  مطروح  سمبوزيوم  أوسكار  تصميم  الدويل،  اإلسكندرية  بينايل  ميدالية  تصميم  اإلسكندرية،  جامعة   – الجميلة 

إسهامات علمية : املشـاركة اإليجابية يف جميع األنشطة الفنية والثقافية من خالل عضويتي يف جمعية الفنانني والكتاب باإلسكندرية »ألتيليه» ، مجلس اإلدارة 

1974 – 1993، املساهمة يف تطوير وتطبيق لوائح  للدراسات العليا والبحوث بكلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية 2001، مقرر مؤمتر الكلية العلمي 

األول، عضوية لجان توصيف مقتنيات وزارة الثقافة مبتاحف الفنون الجميلة ) حسني صبحي ( و)محمود سعيد( ، االشرتاك ضمن لجان تقييم األبحاث العلمية 

ملؤمترات كليات الفنون الجميلة باملنيا - والقاهرة ، االشرتاك يف لجان املناقشة والحكم عىل عدد من رسائل املاجيستري والدكتوراه يف الفنون الجميلة تخصص 

نحت يف كليات  الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والرتبية الفنية ، اإلرشاف عىل عدد من رسائل املاجيستري والدكتوراه يف الفنون الجميلة-تخصص نحت .
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