


تُفاجئنــا الفنانــة ســامء يحيــى مــع كل معــرض شــخيص لهــا بتجربــة جديــدة .. إنهــا حالــة 
اســتمتاع بالفــن .. تتنقــل بإرتياحيــة بــني التصويــر والنحــت والخــزف .. وهنــاك خــط واضــح 
يف تجربتهــا ينتمــي ملدرســة الفــن املعــارص «آرت بوفــريا» .. تحــرص عــىل توظيــف مفاهيمها 
وصياغــة أعاملهــا يف قوالــب شــديدة املرصيــة وتعكــس إرصار كبــري عــىل التجريــب والبحــث 

يف الخامــات واألســاليب ..
ــل  ــغف املذه ــة الش ــىل حال ــة ع ــن الفنان ــح م ــتمرار واض ــان» اس ــالوة زم ــرض «ح يف مع
مبفــردات الهويــة البرصيــة الثقافيــة املرصيــة .. فأعاملهــا وموضوعاتهــا محفــورة يف وجــدان 
ــا  ــا يف موضوعــات معارضه ــى» وتوظفه ــذكاء «ســامء يحي املواطــن املــرصي .. تســتدعيها ب
ــامٍم  ــوٍع واهت ــا ب ــا وتقاليده ــعبية وعاداته ــة الش ــة بالطبق ــم الفنان ــة .. تهت ــة خاص برؤي
ــق  ــة شــديدة التعل ــرده .. تجرب ــايف وتنوعــه وتف ــرثاء وقيمــة هــذا املخــزون الثق ــن ب كبريي
بــاألرض وبالنــاس وبالحيــاة تغــوص يف دروب الفــن متشــبثة بشــخصيتها املرصيــة كعنــوان 

ــة. ــل لشــخصيتها الفني أصي

   

                                                                                       ا.د. خــــالد ســــرور      
٤٤                                                                                       رئيس قطاع الفنون التشكيلية

حالوة زمان ... الفن = الحياة

«الفــن = الحيــاة والحيــاة تســاوي الفــن»، فالحيــاة يف حــد ذاتهــا فــن والفــن اليكــون فًنــا إال إذا 
عكــس الحيــاة وهــذا مــا تنطــق بــه أعــامل ســامء يحيــى يف معرضهــا حــالوة زمــان.

وحــالوة الزمــان هنــا ليســت العروســة والحصــان وإن كانــا حارضيــن يف أعاملهــا النحتيــة املعروضة 
إىل جانــب الســفينة واملراجيــح واأللعــاب وغريهــا مــن رمــوز ارتبطــت يف أذهاننــا جميًعــا بالبهجــة 
ــي  ــواد واألشــياء الت ــة يف األدوات وامل ــة الكامن ــك الطاق ــل هــي حــالوة تل ــات الســعيدة، ب واألوق
اســتعملتها وأعادتهــا مــن غياهــب النســيان مــن مخــازن املخلفــات ومــن أركان الذاكــرة إىل بــؤرة 
الضــوء ودائــرة االهتــامم لتصبــح أعــامالً فنيــة بســيطة مفهومــة قريبــة إىل الوجــدان مكتفيــة بذاتها 
ــري  ــد وال حاجــة لكث ــف أو تعقي ــا دون تكل ــي لتفســريها والتواصــل معه ــا يكف ــا م تحــوي داخله
مــن الــرشح ودون اللجــوء ألســاليب فنيــة متكلفــة وال تقنيــات معقــدة فــام فعلتــه ســامء يحيــى 
يتلخــص يف أنهــا اكســبت هــذه األشــياء املهملــة قيمــة «فالــيشء يكتســب القيمــة عندمــا يكــون 
موضــوع اهتــامم ســواء كان ذلــك بالســلب أو اإليجــاب» ،وهــذا االهتــامم املســتدعى مــن تجربــة 
امللتقــى مــع األدوات التــي تتكــون منهــا األعــامل الفنيــة املعروضــة أدخلتهــا يف نطــاق اهتاممــات 
هــذا الشــخص بالزمــن واملــكان عــىل حــد ســواء لتخــرج مــن مجــرد اســتدعاء حالــة مــن الحنــني 
لديــه فتصبــح يف نســيج اهتامماتــه ليــس باملــايض فقــط بــل بالحــارض واملســتقبل عــىل حــد ســواء.
ألن اإلنســان يســتطيع عــن طريــق االحتفــاظ بــيشء مــن املــايض وتوقــع يشء مــن املســتقبل أن يالئم 
ســلوكه مــع األحــداث التــي وقعــت واألحــداث التــي ســوف تقــع فيصبــح املتناهــي « املحــدود» 
متخيــالً يف ذهــن الشــخص املتلقــي للعمــل الفنــي ليتفهــم ذلــك العــامل الــذي صنعــه الخيــال الخــالق 
للفنــان رغــم بعــده عــن عــامل الواقــع املعــاش الــذي اســتخدمت أدواتــه كمكونــات لصناعــة العمــل 
الفنــي، ويتحــول هــذا العــامل الخيــايل لحقيقــة بديلــة يصنعهــا وجــدان كل مشــاهد عــىل حــدة مــن 
خــالل تجربتــه الشــخصية ويصبــح هــذا العــامل الوجــداين أكــرث واقعيــة يف ذهنــة ألنــه أقــرب لحياتــه 
اليوميــة ال يســتغربه وال يتعــاىل عليــه، يرتبــط ارتباطًــا وثيًقــا بخرباتــه التــي يراهــا كل يــوم فيشــعر 
ــه  ــذي هــو يف أصل ــي ال ــي الحقيق ــل الفن ــي تعكــس جوهــر  العم ــة والصــدق الت ــة واألصال باأللف
«عبــارة عــن سلســلة مــن الترصفــات والحــركات تتحــول إىل شــكل form يتكــون مــن العديــد مــن 

املــواد واألدوات والخامــات».
ــة  ــة خياطــة قدمي ــكارو أو ماكين ــة ال ــة العرب ــون عجل ــن أن تك ــع م ــى ال مان ــامل ســامء يحي يف ع
وأحيانًــا قصعــة عامــل بنــاء وشــباك بيــت قديــم مهــدم هــي أدواتهــا إلنتــاج عملهــا الفنــي، فهــذه 
األشــياء تحمــل يف باطنهــا مقومــات الفــن مبجــرد إظهــار جاملياتهــا الحقيقيــة وإماطــة اللثــام عــن 
تلك الفـــرحة التي أضفتها يوًما بوجودهـــا يف حيـــاة أصحابها وذلك الحـــزن الـــذي شهـــدته يـــوًما 
بـــرحيل من اقتنوها، فهـــي مكـــان تحـــول إىل زمـــان سال منتقالً  إىل املستقبل عبـــر الفـن ليـواجه 
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ــة  ــر للعوملــة والثقاف ــة- الزحــف املدم ــه الفنان ــي اكســبتها ل ــدة الت ــة والجدي ــه األصيل - بجامليات
ــتوردة . ــم املس ــتهالكية والقي االس

وتســتكمل ســامء يحيــى حــالوة الزمــان التــي تخصهــا بأعاملهــا الفخاريــة «عرائــس قــارون» التــي 
ــط البيــوت  ــذي يشــبه حوائ ــدة عــىل ســطحها الخشــن املحبــب ال ــوان البحــرية الخال عكســت أل
ــن جــرار  ــا املســتوحاة م ــض ووجوهه ــر واألبي ــة بالجــري األزرق واألصف ــة القدميــة املدهون الطيني
ــد الخــردة جامعــة  ــج والحدي ــا عــىل حوامــل الخشــب البكــر غــري املعال ــه حتحــور، ووضعته اإلل
ــك  ــار تل ــروق بالن ــني املح ــق األول الط ــادة الخل ــة وم ــات الصناع ــع مخلف ــة م ــارص الطبيع عن
املكونــات التــي صنعــت حضــارة البرشيــة منــذ بــدء الخليقــة حتــى يومنــا هــذا مذكــرة إيانــا أنــه 
يف البــدء كان اإلبــداع وحتــى اليــوم الحــدود لــه حتــى الســامء ، ولســان حالهــا يقــول هــذه املــرة 

«كل فنــاء ال يعطــي بقــاء ال يعــول عليــه» والفــن كتجربــة يعطــي للفنــاء بقــاء.  

شــــــذى يحـــيـى

٦٦

ــة  ــة الفني ــة الرتبي ــن كلي ــون م ــة الفن ــت عــىل دبلوم ــة ،حصل ــة مرصي ــة تشــكيلية و أكادميي فنان

جامعــة حلــوان 2000، عضــو نقابــة التشــكيليني، دبلومــة التصويــر مــن كليــة الرتبيــة الفنيــة 2003، 

ــة  ــة الفني ــة الرتبي ــن كلي ــوراه م ــوان 2005، دكت ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة الرتبي ــن كلي ماجســتري م

ــوب أســيوي  ــر الشــعبي الجن ــية يف التصوي ــالة ( فلســفة الحضــارة الهندوس ــوان برس ــة حل جامع

ــة و  ــاالت النقدي ــن املق ــد م ــا العدي ــارصة ) 2009، لديه ــة مع ــامل تصويري ــاج أع ــل إلنت كمدخ

ــن  ــىل الف ــية و ع ــة الهندوس ــكان يف الثقاف ــان و امل ــوم الزم ــري مفه ــا ( تأث ــة املنشــورة منه البحثي

الهنــدي املعــارص ) ، و ( التعبــري الفنــي عــن األم الكونيــة يف فنــون  الحضــارات القدميــة  ) مقــاالت 

نقديــة بعــدد مــن املجــالت مرصيــة و العربيــة منهــا « املجلــة – الهــالل – مجلــة الفنــون الكويتيــة 

ــرص و  ــل م ــة داخ ــارض  الجامعي ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــا» ، ش ــة ..وغريه ــريب الكويتي – الع

ــا  يف  ــدويل إكســبو إمياجين ــة عــرش للمعــرض ال ــدورة الثالث ــا :مشــاركتها يف ال ــا مــن أهمه خارجه

ــو 2011، معــرض  ــة ميالن ــن مدين ــريي ) م ــرب ( رع أرت جال ــة ع ــا اإليطالي ــة ريدوجــو إميلي مدين

ــة  ــة – جامع ــات تراثي ــرض تداعي ــا 2012، مع ــو – إيطالي ــني – ميالن ــوردر ل ــة ب ــي – قاع جامع

اللقطــة املرصيــة-  قاعــة إبــداع 2012-، معــرض صهــوة 2 – متحــف محمــود ســعيد - اإلســكندرية 

ــة – 2012،  ــرا املرصي ــويب العــريب األفريقــي األول – القاعــة الكــربى دار األوب 2012، املهرجــان الن

ملتقــى الفنانــني التشــكيليني العــرب األول – مــرص – 2012، مهرجــان ســان فلنتــني الــدويل – فيكــو 

ــري  ــر– قــرص األم ــون األول لألعــامل الصغــرية رســم و تصوي ــا- 2012، الصال ــو – إيطالي دل جرجان

ــدة –  ــه ج ــس – أتيلي ــة الخام ــارات عربي ــرض مخت ــة – 2012، مع ــة الثقافي ــاع التنمي ــاز- قط ط

الســعودية 2012-2013 ، إكســبو بــاري الــدويل للفــن  الحديــث – بــاري – إيطاليــا 2012، صالــون 

الــرشق األوســط األول – أتيليــه القاهــرة – 2012، مهرجــان مارتينســيكورو التاســع و الثالثــون للفن 

ــكل  ــا 2012 ، لوحــة ل ــو يف – مارتينســيكورو – إيطالي ــايف كارل ــز الثق املعــارص تحــت إرشاف املرك

بيــت – أتيليــه جــدة – 2012 و2013، مهرجــان ســان فلنتــني الــدويل للفــن املعــارص الــدورة 15– 

فيكــو دل جرجانــو – إيطاليــا- 2013، معــرض كنــوز صغــريةLittle Treasures – بولونيــا -  إيطاليــا 

2013، معــرض الفــن للجميــع – قاعــة ســالمة – القاهــرة 2013، مهرجــان مارتينســيكورو الــدويل 

ــوين  ــيكورو - ريجي ــو يف-   مارتينس ــايف كارل ــز الثق ــت إرشاف املرك ــارص - تح ــن املع ــني للف األربع

 Concorso di -  25 ابروتســو -  إيطاليــا 2013، مهرجــان كولونيــال الــدويل للفنــون يف دورتــه الـــ

Pittura Contemporanea Premio Colonnella- كولونيــال – إيطاليــا 2013، قوميســري الجنــاح 

املــرصي – بينــايل رشم الشــيخ  الــدويل األول للفنــون – 2013، مهرجــان فــوريل الــدويل للفن املعارص 
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ــام الـــ 36 - ٣٩ القاهــرة -2014 ٢٠١٧، مهرجــان  ــا 2014، املعــرض الع ــوريل – إيطالي ــة ف – مدين

كوبــرا ماريتــام الــدويل للفــن املعــارص- إيطاليــا 2014، املعــرض الصيفــي الـــ 16 – جالــريي بيكاســو 

للقنــون - القاهــرة 2014، معــرض تحيــا مــرص – مركــز الجزيــرة للفنــون 2014-، صالــون أبيــض- 

أســود الثالــث – مركــز الجزيــرة للفنــون 2015، لوحــة لــكل بيــت – نقابــة الفنانــني التشــكيليني 

–قــرص الفنــون 2015، مهرجــان سينســاكونفيني الــدويل للفنــون «الفــن غــذاء الكوكــب» – أحــد 

فاعليــات أكســبو ميالنــو تحــت رعايــة االتحــاد األورويب - إيطاليــا 2015، معــرض 21+ – جالــريي 

خــان املغــريب – القاهــرة2018.
 

معــارض الخاصـــة : معــرض  ( الــــراوي )  - أتيليــه القاهــرة 2012، معــرض ســاعة مغربيــة - املركــز 
ــن  ــاب ســليم متحــف الف ــة الب ــك 2014، معــرض فرحــة – قاع ــايف بالزمال ــاون الثق املــرصي للتع

املــرصي الحديــث 2016، هنــا عرايــس بتــرتص – قاعــة صــالح طاهــر-  دار األوبــرا املرصيــة 2017، 

دنيــا – قاعــة حامــد عويــس – متحــف الفنــون الجميلــة باإلســكندرية 2017.

املؤمترات العلمية :
ملتقــى مجلــة العــريب الكويتيــة الثالــث عــرش ( الثقافــة العربيــة عــىل طريــق الحريــر ) ببحــث  

ــر مــا بــني  الفنــون اإلســالمية  و البوذيــة  منشــور بكتــاب العــريب تحــت عنــوان « التأثــري و التأث

عــرب طريــق الحريــر» - 2014، تجربــة يف رســوم األطفــال مبشــاركة مــع وزيــر الثقافــة الفلســطيني 

األســبق األديــب يحيــى يخلــف تحــت عنــوان «أ         كليــل العــروس» – دار البحــرية للنــرش.

الجـوائـز :- 
نالــت جائــزة لجنــة تحكيــم مهرجــان ســان فلنتــني الـــ 14 - للفنانــني الشــباب -إيطاليــا 2012، كأس 

الســيناتور تانكريــدي باولــو Tancredi Paiolo مهرجــان مارتينســيكورو التاســع و الثالثــون للفــن 

 Vico del  املعــارص – إيطاليــا 2012، تكريــم خــاص مــن املركــز الثقــايف لبلديــة فيكــو دل جرجانــو

Gargano  مهرجــان ســان فلنتــني الــدويل للفنــون الـــ 15 – إيطاليــا  2013، درع الفنــان اإليطــايل 

الراحــل جورجيــو رينالدينــي Targa Aricordo di Giorgio Rinaldini، مهرجــان مارتينســيكورو 

األربعــني للفــن املعــارص – إيطاليــا 2013، جائــزة مهرجــان كولونيــال الــدويل للفنــون يف دورتــه الـــ 

25  - إيطاليــا2013 ،شــهادة تقديــر للمشــاركة املتميــزة مــن مهرجــان فــوريل للفنــون – إيطاليــا 

2014، جائــزة أفضــل متثيــل دويل يف مهرجــان كوبــرا ماريتــام الــدويل للفــن املعــارص 2014.

املقتنيــات: متحــف الفــن املــرصي الحديــث ، مقتنيــات لــدى األفــراد مبــرص - كنــدا - الســعودية - 
الكويــت - إيطاليــا – عــامن - فلســطني . ٨٨
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تصميم املطبوعات و اإلخراج الفني للكتالوج

إســـراء مجــدي محــي الديــن 
مراجــعة لغوية

سامح العبد

جميع حقوق الطبع و النرش محفوظه لقطاع الفنون التشكيلية -وزارة الثقافة جمهورية مرص العربية ٢٠١٨ 


