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الفنان أحمد الصعيدي والوعي الخاص باملكنون البرصي والرتاكم التشكييل :

ــن خــال  ــًدا واكتشــاف تشــكييل خــاص م ــا جدي ــون عاملً ــات ، وك ــن كل الكائن ــه كإنســان و ب ــة بين ــدي عاق ــد الصعي ــان أحم ــق الفن يخل

ــات الشــاحبة واملخلوقــات األســطورية  ــط الوجــوه والكائن ــا ، فتختل ــوان وتداخله ــوان الســحرية وحــرارة األل تداخــل األبيــض واألســود واألل

بلغــة تشــكيلية تســتفيد مــن الرمزيــة ومــا بعــد الرمزيــة والتجريديــة ومــا بعــد التجريديــة ، والتعبرييــة ومــا بعــد التعبرييــة مــن خــال لغــة 

ألوانــه التــي تتميــز بالخصوصيــة والوعــي الكامــن باملكنــون البــرى والشــعور العميــق بالرتاكــم التشــكييل ، وتســخري الظــل واللــون لخلــق 

لغــة بريــة جديــدة وعــامل تشــكييل يف خلفيــة مــن األلــوان والظــال املراوغــة ، وميتلك الصدمــة واملفاجــأة الفنية والحضور التشــكييل الــذي مينحنا 

روًحــا إبداعيــة جديــدة لهــا قــدرة التنــوع والحلــم الجــايل .

إن الفنــان أحمــد الصعيــدى ميتلــك ثــورة خاصــة ىف لغــة جديــدة مــن التعامل مع اللــون والظل والتشــكيل والرؤيــا اإلبداعية  ، اســتوعب أحمد 

الصعيــدي يف لوحاتــه تجريديــة كاننســى ضمن لعبتــه التكيلية املتميزة باأللوان الريحــة ومراحلها الهامة املتاخلة ىف ذكاء شــديد ولغة تكوين 

جديد ، و اســتوعب انطباعية وتأثريية ســيزان وفان جوخ يف روح التحرر الفني والجايل كا نري يف أعال رينوار وديجا وبيســارو ، واســتوعبت 

لوحــات الصعيــدي تعبريية مونخ ولوتريك يف الوعي بالكـــتلة التشــكيلية واألجســام وانحرافات الخطوط والتعبري الجــايل العميق ، ولكنه اجتاز 

كل هــذه املــدارس مــن خــال حــس جــايل مــا بعــد تجريــدي ، وملا بعــد اإلنطباعيــة ، وملا بعــد التعبرييــة ليصنــع عاملًا متميــزًا لــه خصوصيته .

بقلم / أحمد ريان النديم
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فلسفة االرتقاء إل حيز الرؤية والتكوين:

عــى الرغــم مــن ثنائيــة البعــد ىف أعــال الفنــان أحمــد الصعيــدى إال أن رمــوزه و مفرداتــه تســبح وتتدفــق و ترتقــى مــن أعــاق اللوحــة إىل 
ســطحها وكأنهــا ثاثيــة األبعــاد ، تلــك الرمــوز التــى متثــل الجــزء الحقيقــى مــن وجــدان الفنــان .. مــن حــارضه وماضيــه أحزانــه وأفراحــه .. 
أحامــه وأمانيــه ،  قــد تراهــا ضائعــة بــن رضبــات الفرشــاة الرسيعــة و الخطــوط القويــة أو مطموســة خلــف ســتار اللــون الداكــن أو تحــت 
األبيــض واألســود لكــن دوًمــا مــا تــرتك آثــاًرا ملــن يبحــث عنهــا ليجذبهــا إىل حيــز الرؤيــة .. هنــاك حيــث تختفــى القيــود والقوانــن والتقاليــد 
واألقنعــة ، فتبــدو األشــياء عــى حقيقتهــا عاريــة مــن كل شــئ إال املشــاعر الصادقــة .. وجــوه شــاحبة ، فتيــات حائــرة ، نظــرات زائغــة ، طيــور 
ومخلوقــات أســطورية ، أســاك .. وغريهــا مــن الرمــوز و األشــكال التــى تتعانــق ىف تناغــم وتجانــس وتداخــل لتكــون عالـــًا أســطوريًا خاًصــا 
وتجربــة فنيــة فريــدة ولغــة تشــكيلية عميقــة تســكن بــن التعبرييــة والتجريديــة لـــا فيهــا مــن تلخيــص و إيجــاز وتبســيط انفاعليــة الثائــرة 

التــى تقفــز مبــارشة إىل وجــدان املتلقــى ..
لقــد مــر الفنــان مبراحــل فنيــة كثــرية كغــريه مــن الفنانــن وىف جميــع املراحــل تســتطيع أن تلمــح هــذا الزخــم الفنــى والتنــوع اإلبداعــى 
والحلــول الامتناهيــة ، ألنــه ينهــل مــن معــن الينضــب مــن بيئتــه وموروثاتــه الشــعبية التــى ســاهمت كثــريًا ىف قــوة تعبــريه وأصالــة هويتــه .
وميتلــك الفنــان أحمــد الصعيــدى أدواتــه التشــكيلية كلهــا مبهــارة كبــرية ويعــرف كيــف يســخرها , فــا تخلــو لوحاتــه مــن مهــارة 
ــد  ــارة يعتم ــة ، فت ــفته الذاتي ــكيلية وفلس ــة التش ــا رؤيت ــى عليه ــى يضف ــة الت ــة املختلف ــاليب الفني ــون واألس ــة الل ــم لنظري ــم وفه الرس
عــى قيمــة الخــط بــن النعومــة والقــوة والســاكة والرقــة ، وتــارة أخــرى يعتمــد عــى املســاحات اللونيــة الصادمــة واملامــس 
املتنوعــة والتكوينــات الجديــدة ذات االمتــداد البــرى والبنــاء الرتاكمــى مــن العمــق إىل الســطح ، وعندمــا يتعامــل مــع األبيــض 
ــة  ــة ممزوج ــات اللوني ــك آالف الدرج ــرتى بإحساس ــك س ــة ألن ــة واإلبداعي ــن العبقري ــادرة م ــدة ن ــة فري ــن ىف حال ــط ، فنح ــود فق واألس
ــة  ــه ىف تجرب ــه و أيدلوجيات ــة خربت ــذوق خاص ــدم للمت ــة وليق ــات املختلف ــاول الخام ــه ىف تن ــد براعت ــة ليؤك ــيمفونية رائع ــمة كس ومقس
فنيــة صادقــة هــى ىف الحقيقــة منوذًجــا للعمــل الفنــى الراقــى وتجربــة كونيــة تلتقــى فيهــا األرواح وتتوحــد ىف قدســية وتآلـــف .

بقلم الناقد الفنان الدكتور/) خالد هنو (
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الفنان أحمد الصعيدي يف األبيض واألسود وجلد الذات :

ــا لــه يف الثانينــات ، ويف عــام 2013  شــكل الفنــان أحمــد الصعيــدي  تجربــة متميــزة يف الفــن التشــكييل املــري ، حيــث كان أول معرضـً
كانــت تجربتــه املتميــزة مــع األبيــض واألســود ، حيــث األبيــض واألســود متفــردان يف الفــراغ ، ال لــون ثالــث لهــا ، إمــا أن يكــون أو اليكــون ، 
فهــو قــادر عــيل التعبــري عــن أزمــة الوطــن السياســية االجتاعيــة واالقتصاديــة ، مــن خــال هــذا الغضــب الواضــح يف شــطحات اللــون بقــوة 
عــى مســاحة يتخللهــا جزيئــات وتفاصيــل الواقــع االجتاعــي املريــر واملعانــاة ، حيــث نــري تفاصيــل صغــرية وســط هــذا األســود مثــل بقايــا 
ســمكة أو شــوكة أو حــذاء صغــري ورصاخ وعويــل البــر وانشــطار البــر ىف الدنيــا مابــن األبيــض واألســود ، بــن الجيــد والــىء ، بــن املبــدع 
واملتخلــف ، بــن الفطــن والغبــى ، ملحــة أخــرى للفنــان أحمــد الصعيــدى املبــدع دائـــًا ، حيــث نــرى يف هــذه اللوحــة اللــون األبيــض يحيــط 
اللــون األســود املــىء بالعقبــات والجبــال والبيــوت املتناثــرة بــا ســكان أو حيــاة ، والتــي تخــرتق البحــر يظهــر مــن بينهــا ســفينة تحــاول 

الخــروج مــن هــذا العمــق الســحيق األســود ، وعــى أطــراف اللوحــة يحيــط اإلنســان والحيــوان بهــذه الصخــور الســوداء .

 وتــأىت لوحــة أخــرى نــرى فيهــا اللــون الســاوى املعــرب عــن الحيــاة الجديــدة التــى يعيشــها البــر مابــن النســاء والرجــال والحيوانــات ، 
تتجمــع فيهــا مختلــف النفــوس التــى ال تــرى ســوى الضــوء األســود و األخــرى تــرى الضــوء األبيــض مابــن متفائــل ومتشــائم ومابــن حالـــم 

وغــادر .  
الصعيــدي هــو فنــان خــارج النمطيــة وال يقلــد أحــًدا ، ولــه بصمتــه الخاصــة املتقــدة الافتــه الجاذبــة للمتلقــي ، هــو تجربــة فنيــة يف التعامــل 
مــع الفــراغ واملســاحة والضــوء . وهــو يكتــب بدقــات قلــب املريــن املوجوعــة بالبحــث عــن العدالــة واملســاواة والدميواقراطيــة والحريــة 

.....هــو أحمــد الصعيــدي املتوهــج بوجــع الوطــن .

رؤية فنية- بقلم/ السيد حافظ
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قراءة يف لغة الفنان »اللعبي « أحمد الصعيدي :

عندمــا تقــرأ لوحــات أحمــد الصعيــدى يتحــول العــامل بــن عينيــك لتســاؤالت طفــل اليعــرف القــراءة ، لكنــه يســتمتع بإميــاءات خطوطهــا 
املمتعــة وتدعــوك لوحاتــه لطــرح تســاؤالت عديــدة وهــي :

أليس الفن نوًعا من الضال الذي يذهب بنا بعيًدا عن منطق حياتنا هذه ؟ 
أقـصد بتلك املتلهفة عى السكريـات بعـيًدا عن عـذوبـة الحـيـاة الحـقـة ؟ 

حــن اتطلــع لقــراءة أعــال أحمــد الصعيــدي ال أعــرف كيــف ينــي الســكن هويتــه ليســتحيل يف لوحاتــه أداة تواصــل ، بــل إىل وصــال بــن 
عشــاق متواريــن ؟ 

حــن أشــهد لوحــات هــذا الفنــان تنطلــق يف ذهنــي للوهلــة األوىل لعبــة املــرسح األســود الرباتســايف ، وإن كان ال ميــت لــه بأيــة صلــة ظاهريــة 
، نقطــة بيضــاء تظهــر عــى ســطح ســبورة ســوداء ، ورد بهــا تتحــول بغتــة لــرأس حــار رضيــع ، ليطــل فجــأة مــن فــوق إطــار الســبورة رأس 
بــرى ، رأس لشــاب يظهــر يف لحظــة خاطفــة كحلــم مباغــت ، ثــم يباغــت الســبورة مــن أعاهــا ألخمصهــا خيــط دقيــق ينــزل يف رسعــة 
مهولــة لينــازل النقطــة األصــل فتصــري قوقعــة متكــورة كأن حنًشــا باغتهــا لتوهــا فســارعت بوضــع رأســها املتســائل داخــل حصنهــا ؟ حركــة 

دائبــة تدهشــك مشــاهًدا مــن فــرط االســتمتاع ، 
أليــس اللعــب عــودة لطفولــة الحيــاة ؟ نــوة قطــة تاعــب جــذع شــجرة صغــرية ، أليــس الفنــان هــو الــذى يبعــث فيــك كل تلــك األحاســيس 

وأنــت مبهــور ؟..
هــذه بعــض األفــكار املختلطــة املرتبكــة ، وهــى تطــوف بذهــن متلــق مثــيل ألعــال هــذا الفنــان »أحمــد الصعيــدي  الــذي خبلنــا بفنــه عليــه 

لعنــة »العقــاء « الذيــن ليســوا منــا .

بقلم - الدكتور /مجدي يوسف
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أحمد هاشم الصعيدى 

مواليد  1958، رئيس قسم وسائل تعليمية بوزارة الرتبية والتعليم 

العضويــــــات : 
عضو جمعية أتيليه القاهرة ، عضو جمعية أصاله ، عضو الجمعية العربية للخط العرىب ، عضو الجمعية األهلية للفنون.

املعارض الخاصة:
املركــز الســعودى للفنــون التشــكيلية بجــدة 1993 ، قــر ثقافــة ديــروط 1994-1999 ،  قــر ثقافــة أســيوط 1995-1997-2004 ، قــر 
ثقافــة املنيــا 1996، قــر ثقافــة بنــى ســويف 2002  ،أتيليــه القاهــرة  1996-2003-2006-2010 ، نقابــة الصحفيــن 2008 ، قاعــة 

صــاح طاهــر األوبــرا 2015 ، أتيليــة القاهــرة 2017.

املعارض الجامعية:
معــرض الفــن املعــارص جــدة ، معــرض أســيوط املــاىض والحــارض واملســتقبل ، مهرجــان الربيــع أســيوط ، الجمعيــة األهليــة للفنــون 

الجميلــة القاهــرة ، جمعيــة أصالــة القاهــرة ، فنــاىن األتيليــه القاهــرة ، مهرجــان الربيــع ســاقية الصــاوى .

املقــــــــتــنيات:
الســفارة املرصيــة بجــدة الســعودية ، أمــن مدينــة جــدة الســعودية ، وزارة املعــارف الســعودية ،و مقتنيــات لــدى األفــراد بــدول الخليــج 

ودول أوروبــا ، ولــدى الكثــري مــن األفــراد مبــر.
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تصميم املطبوعات و اإلخراج الفني للكتالوج

إســـراء مجــدي محــي الديــن 

مراجــعة لغوية

مــــهـا حـافـظ 
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