




ــدي،  ــيد هوي ــان س ــة للفن ــخصية الفني ــور الش ــد تتمح ــان والناق ــن الفن ــا ب م

حيــث أثــرى كالهــا اآلخــر وأثــر فيــه، وجذبــاه إىل البحــث عــن ذاتــه يف كيفيــة 

التمســك بالهويــة واألصالــة ولكــن عــر أُطروحــات معاصـــرة، محــاوالت مــن 

البحــث والتجريــب ملعالجــة إشــكالية التحــرر مــن هــذا الحنــن ملــراث املــايض 

حتــى ال يُعــاد استنســاخه أو القــراءة مــن مشــهده الفنــي.

إطاللــة جديــدة يســتمر خاللهــا الفنــان يف تقديــم تجربتــه لتتكشــف قناعاتــه 

الفكريــة ومــا يشــغله مــن قضايــا.

الد سرور ا.د. �خ

رئيس قطاع الفنون التشكيلية



التعويذة 110
حلــم العــودة إىل شــارعك القديــم، حلــم العــودة مــع األصدقــاء، حلــم الرجــوع 

إىل مقاعــد املعرفــة والدراســة، حلــم لحظــات مــن عــرة األهــل، حلــم الرجــوع 

إىل أيــام مــن التاريــخ نتصورهــا مجيــدة، فدامئـًـا كنــا نحلم وســنظل بالعــودة إىل 

ســنوات فخرنــا وفحــوى ذكريــات مــن رحــم أيــام مضــت، تربطنــا بهــا وشــائج 

ــا أن  ــوس، إذا اخرتن ــم يتحــول إىل كاب ــة، لكــن هــذا الحل ــاين عظيم حــب ومع

نظــل هنــاك، أو حتــى لــو أرادنــا إكــراه الحــارض باستنســاخ أيــة فــرتة تاريخيــة 

مــن تاريــخ طويــل عمــره يف أقــل تقديــر ســبعة آالف ســنة، مهــا كانــت درجــة 

التألــق يف تلــك الفــرتة، ســواء مــن عــر األرسات إىل عرينــات القــرن العرين 

أو حتــى الســتينيات، عــى الرغــم مــن أن الواقــع الجديــد هــو االبــن الرعــي 

للحلــم لكــن هــذا الواقــع الجديــد مرهــون باإلضافــة و القــدرة عــى الخيــال، 

واإلبــداع، وابتــكار أســاليب عريــة تناســب اليــوم وتصلــح أن تشــق الطريــق 

إىل الغــد بــرؤى جديــدة .     

دفعنــي شــغفي الدائــم بالجغرافيــا والتاريــخ كمــري، تفتــح وعيــه عى إســهام 
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ــه  ــق ألهــم مالمــح شــخصية مــر يف كتاب »جــال حمــدان« يف رصــده الدقي

ــذي  ــون، ال ــرة للفن ــز الجزي ــلة( 2016 مبرك ــريض )بكس ــة مع ــهر، إىل إقام الش

ــوم  ــا اكتشــاف أنفســنا، يف وجــود مفه ــد فيه ــة نعي ــه بفرصــة ثاني ــت في نادي

ــن  ــا ممك ــى كل قناعتن ــوم ع ــذا املفه ــحبنا ه ــو س ــا ل ــار أنن ــكان( باعتب )الزم

ــق مــن مفهــوم الزمــكان  ــا ننطل ــة املحــر أو أنن ــة لســؤال الهوي أن نجــد إجاب

ــان مــن أميــات قاتلــة، لكــن البــد مــن  الفيزيــايئ إىل التقــدم، صحيــح أننــا نُع

ــة  ــارج حرك ــا خ ــا تجلعن ــي نتناوله ــات الت ــبية املعطي ــاب نس ــة، ألن غي البداي

ــا مانًعــا للتقــدم لرغبتنــا أن نظــل هنــاك  التقــدم، بعــد أن أصبــح التاريــخ عبئً

ــايض. يف امل

ــكان معــريض  ــع البحــر، ف ــل م ــا ســافرت إىل الجــذور، يف متــاس الني ومــن هن

العمــل دميــاط ومتاســها  بلــد  للبحــر وينتظــر جوابًــا( يف  يبــوح  )النيــل 

ــل  ــد يف تواص ــي متت ــه الت ــط وثقافت ــر املتوس ــق البح ــامل وآف ــا الع ــع جغرافي م

ــكان. ــرة الزم ــامل  مجســدة فك ــب الع ــنن يف قل ــن الس ــتمرمن مالي مس

ــذي قــال عنهــا  ــاط وكذلــك مــر ال ــاح الدخــول لدمي ــون األزرق هــو مفت الل

ــر  ــب للبح ــور املهي ــد الحض ــث يوج ــة« حي ــة جغرافي ــدان : »فلت ــال حم ج

والنهــر والبحــرة، وذاكــرة املــاء تحــك بطــوالت شــعبية خالــدة، فقــد منحــت 

ــر  ــاة البح ــة مي ــاوية، زرق ــة س ــاه برعاي ــن املي ــة م ــا حامي ــة ضلوًع الطبيع

املتوســط، فتحــت مظلــة مــن الخيــال ترجــع إىل املــري القديــم مؤمًنــا 

بالــروق ومــن بعــده الغــروب، والفيضــان يعقبــه فيضــان، معتقــًدا أن حقــول 

»يــارو« لـــ األبــرار، يــوم الحســاب، بينــا »ســج« لـــ األرشار، ولهــذا آمــن بوجــود 

محاكمــة فاصلــة للمــوىت بعــد املــوت لــكل متــوىف أمــام »أوزيــر«، إلــه العــامل 

ــوىت. اآلخــر ورب امل

ويــرى املــري القديــم للجنــة »يــارو« أو حقــول اإللــه أوزيــر، كــا وردت ىف 

ــاء  ــار م ــن أنه ــارة ع ــه عب ــبة إلي ــة بالنس ــذة 110، فالجن ــوىت التعوي ــاب امل كت

تجــرى باللــون األزرق، وبينهــا حقــول »أوزيــر«، ويقــوم املتــوىف باإلبحــار 
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ــر  ــض املناظ ــده، وىف بع ــه وح ــر يحمل ــب صغ ــار مبرك ــذه األنه ــة ىف ه بحري

ــس  ــه وهــو جال ــر«، ومنظــر آخــر ميثل ــه خلفــه ىف حقــول »أوزي تكــون زوجت

ــات،  ــه واملروب ــام والفواك ــن الطع ــرب م ــأكل وي ــن، ي ــدة القراب ــام مائ أم

وصــور منهــا »الخبــز - البــرة - البصــل - اللحــم - الخــس - البــط - اإلوز« ومــن 

ــن«. ــب، الت ــان، العن ــه »الرُم الفواك

لقــد تخيــل املــري القديــم أن هــذه الجنــة تحــت األرض، وســبب ذلــك دفــن 

املتــويف تحــت األرض يف املقــرة، ووجــود األنهــار نابــع عنــده مــن حفــر اآلبــار، 

وخــروج املــاء منهــا، لــذا رأى أن هــذه الجنــة للحيــاة األخــرى أســفل األرض بهــا 

أنهــار كثــرة تــروى منهــا حقــول أوزيــر. 

املــاء الــذي أخــذ لونــه مــن الســاء، تحــي ذاكرتــه واتخــذت بلــدي منــه ضلوع 

تحميهــا، رغــم طمــع الغــزاة طــوال التاريــخ لكنهــم مل ينالــو منهــا، ذاكــرة املــاء 

هنــا تحــي قصــص البطولــة وروايــات الحفــاظ علــى الــرتاب الوطنــي، وهــو مــا 

يفــر رس املــاء يف أغلــب لوحــايت.

أمــا اللــون األزرق أصبــح لــه وظيفــة قصــوى يف حــرب االســتنزاف عندمــا لجــأ 

ــم  ــدوان الغاش ــن الع ــة م ــون األزرق للحاي ــذه بالل ــف نواف ــرى إىل تغلي امل

عــى املنشــأت والبيــوت واملــدارس واملستشــفيات واملصانــع.

املــري املعــارص قــادر عــى خلــق واقــع جديــد، بعــد هضــم املــايض وتجــاوز 

تحديــات الحاضـــر، و فــك شــفرة املســتقبل.

د�ي  د هو�ي س�ي
أكتـوبـر 2019

6





ارتحاالت بين النقد و التشكيل
ــي محــرتف  ــد فن ــدي« ناق ــان »ســيد هوي ــأن الفن ــه ب ــد مــن التنوي ــة  الب بداي

مثقــف ثقافــة بريــة ومعلوماتيــة ثريــة و راقيــة، قــارئ نهــم لــه العديــد مــن 

ــة  ــاة الفني ــي ترصــد الحي ــة الت ــب الفني ــة املنشــورة، و الكت الدراســات النقدي

والفنانــن منــذ بداياتــه يف منتصــف الثانينيــات يف بعــض الصحــف و املجــالت 

املريــة والعربيــة واألجنبيــة و مــع ذلــك ظــل عــى عشــقه الدائــم ملارســة 

اإلبــداع البــري لــذا نجــده حــن يواجــه ســطح اللوحــة يتعايــش معهــا فكريـًـا 

وبريـًـا و وجدانيًــا و يدخــل نفســه طواعيــة يف حالــة مــن البحــث عــن املخفي 

واملســتور خلــف األشــياء ويف النهايــة ال يكــون إال نفســه ومــن ثــم يــر عــى 

تأكيــد ذاتــه و دعــم مشــاعره مســتعيًنا بخراتــه و مهاراتــه.

وتعــد حالــة اســتمرار التحــدي املشــتعل بــن )النقــد و الفــن التشــكييل ( مــن 

أهــم عوامــل تحفيــز الطاقــة اإلبداعيــة الخالقــة للناقــد و الفنــان  تلــك التــي 

ــن  ــن مرتحــال م ــى الجبهت ــاد ع ــاء الج ــن العط ــة م ــة طويل ــر رحل ــه ع مكنت

إحداهــا لألخــرى و العكــس و لكــن بنفــس الدرجــة مــن الرغبــة يف تحقيــق 

ــى  ــم ع ــرص الدائ ــع الح ــزان م ــي املي ــن كفت ــي ب ــوازن الحقيق ــن الت ــوع م ن

ــل دورهــا اإليجــايب يف املجتمــع . تفعي

ــا عــى  ــان مــن خالله ــي يحــرص الفن ــة الت ــات التعبري ويف إطــار مــن الصياغ

اإلنفــالت مــن واقعيــة الشــكل و التخلــص مــن قيــود الســائد و املألــوف يــر 

ــات  ــاء املرئي ــادة بن ــى بســاطة الطــرح وإع ــز ع ــى الرتكي ــدي« ع ــيد هوي »س

بصياغــات ال تشــبه غرهــا و تحظــى بالصــدق و عمــق املضمــون وفــق قناعاتــه 

ــن  ــد م ــاهد ملزي ــث املش ــارة تح ــى إث ــدرة ع ــالك الق ــم امت ــن ث ــة وم الخاص

ــد متعــة املشــاهدة. ــات ســطح اللوحــة وتأكي التعاطــي الجــاد مــع معطي

وتجتمــع يف أعــال املعــرض مجموعــة مــن الصفــات املعــززة لعوامــل متيزهــا 

وتفردهــا و منهــا :-

عندمــا جســد الفنــان مجاميــع مــن املبــاين املعاريــة الرتاثيــة يف بعــض األماكــن 

املقدســة فجــاءت مصفوفــة و مرتابطــة يف إيقــاع بــري ولــوين جميــل شــكل 
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عالقــه بنائيــة معاريــة الطابــع يلعــب الخــط املســتقيم أفقــي كان أو رأســــي 

دوًرا هاًمــا يف تشــكيل تلــك املجاميــع التــي متثــل الســهل املمتنــع حيــث حــرص 

الفنــان عــى منــح  أعالــه نــوع مــن املرجعيــة التاريخيــة التــي تؤكــد ملكيــة 

ــان يف  ــة الفن ــب براع ــذا إىل جان ــا ه ــت عليه ــي أقيم ــألرض الت ــاين ل ــك املب تل

تحليــل فضــاءات اللوحــة يف تلــك الصياغــات البنائيــة التــي حققــت نــوع مــن 

التكامــل الجميــل بــن الشــكل و اللــون .

ــات  ــة يف لوح ــر الطبيعي ــن املناظ ــة م ــة ملجموع ــات البري ــاءت الصياغ وج

)شــواطئ املصايــف( لكشــف املســتور خلــف تلــك العالقــة الحميميــة املتبادلــة 

بــن الفنــان و جاليــات املــكان حيــث أكــدت ســطوتها عــى ذاكرتــه و بالتــايل 

متكنــت مــن االنتقــال مــن عاملهــا الفعــيل إىل عــوامل أخــرى متخيلــة و مــن ثـُـم 

ســكنت تلــك األماكــن فضــاءات أعــال تلــك املجموعــة التــي حظيــت ببســاطة 

ــراغ و  ــن الف ــة ب ــات البري ــض التوازن ــق بع ــى تحقي ــرص ع ــرح و الح الط

الطابــع الحــريك للمفــردات التــي تعرضــت لبعــض التحويــرات الشــكلية ناهيــك 

ــن  ــد م ــة ملزي ــرة و دافع ــة و مث ــاءت مبهج ــي ج ــوان الت ــات األل ــن جالي ع

التأمــل يف جاليــات املــكان .

لعــب اســتدعاء مالمــح وصــور مــن حيــاة املــري القديــم دوًرا هاًمــا ضمــن 

ــة  ــان تقني ــتخدم الفن ــث اس ــة حي ــال الفني ــن األع ــد م ــاء العدي ــارص بن عن

ــة التــي يســعى مــن خاللهــا لدعــم وصــدق  الكــوالج لتأكيــد فلســفته الفكري

ــه . ــري ألعال ــون الب املضم

أمــا مجموعــة )الخيــل( فيغلــب عليهــا طابــع التجريــد الشــكيل و اللــوين حيــث 

جــاءت يف أجــواء تعبريــة الطابــع تعرضــت خاللهــا لبعــض التحويــر الشــكيل 

ــة ألحــداث مالمــس و  ــة و الوســائط التلويني ــات الفني ــوع التقني ــه لتن باإلضاف

تأثــرات لونيــة غرائبيــة عــن طريــق ســكن البالــت  و الفرشــاة العريضــة .

�ي
ورخ

�ي �خ
عل

نـاقـد وفنان تشكييل
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الفنان سيـــــد هويـــــــدي
ــاس، ويراهــن عــى أن  ــان بــري، يجــد يف الفــن وســيلة للتواصــل مــع الن فن

املريــن ميتلكــون جــذوة اإلبــداع يف جيناتهــم، وهويتهــم تنطــوي عــى تنــوع 

خــالق، ومثــر ومؤثــر، يحكمــه تعــدد الطبقــات الحضاريــة، والنســيج البــري 

صاحــب التجربــة اإلنســانية العميقــة.

واملجــالت  الصحــف  الثانينيــات، يف  منتصــف  منــذ  الفــن،  عــن  يكتــب 

املريــة والعربيــة واألجنبيــة، وفــق منهــج يجمــع بــن التأكيــد عــى املكونــات 

األساســية لثقافــة األمــة، وحوارهــا مــع العــامل، والكشــف عــن البعــد االجتاعــي 

واالقتصــادي والسياســـي، يف العمليــة اإلبداعيــة، بهــدف االعــرتاف بــدور اإلبداع 

يف املجتمــع، يعطــي للمكونــات األساســية يف املجتمــع الحــق يف التواجــد ضمــن 

ــة  ــق لألم ــراث العري ــن امليـ ــرتب م ــري، يق ــو تنوي ــى نح ــة، ع ــر الفني الدوائ

ــة. ــة والعربي املري

يؤمــن هويــدى بــأن الصيــغ واملســارات الجذابــة للكتابــة عــن الفــن، قــد تســد 

الفجــوة بــن فــن رفيــع وجمهــور متعطــش للثقافــة الفنيــة.

يقــول »هويــدي« يف تقدميــه ملعــرض )بكســلة( 2016 مبركــز الجزيــرة للفنــون: 

»عشــت عــى مــدار ســنوات طويلــة يف تعايــش غــر هانــئ مــع كــوين اثنــن، 
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ــط  ــذي ارتب ــا الثاين،ال ــه، وأن ــغاف قلب ــم بش ــذ الرس ــذي أخ ــا األول، ال ــن أن ب

عملــه بالكتابــة والبحــث يف الفــن التشــكييل. ظــل االثنــان يف رصاع محتــدم بــن 

منــاورات عنيفــة وحــوارات صاخبــة، ال ..تدفــن فــأس الــراع أو الحــرب  أبــًدا 

إال للمنــاورة .. فلــم أهــدأ ومل أســُل ومل أســكن، تقاطعــت مســارايت و تباينــت 

وألتقــت وتفارقــت، بــن مــأزق الــرتدد الــذي أفــرزه معــدن الكتابــة عــن الفــن، 

وبن هوس البحث عن التفرد كلا اقرتبت من مارسة الرسم« 

حاز »هويدي« عى جائزة صالون الشباب الثالث ) عمل مركب(. 

وجائــزة اإلبــداع مــن قطــاع الفنــون التشــكيلية عن بحــث بعنــوان )ثورة الشــكل(، 

وجائــزة الشــارقة للنقــد التشــكييل عــن بحــث )رصاع الهويــة يف زمــن الحداثــة(.

صــدر مــن الكتــب لهويــدي كتــاب )متاحفنــا( والــذي يضــم 17 متحًفــا، وكتــاب 

ــا  ــا فنيً ــة منهًج ــن الحداث ــا اتخــذوا م ــا مريً ــدم 20 فنانً ــذي يق ــرون ال املب

واتجاًهــا، وكذلــك كتــاب )رصاع الهويــة ىف زمــن الحداثــة( وأخــرًا كتــاب 

ــد الرســول(. ــان ســيد عب )الفن

ــر  ــار تحري ــر ومستش ــر تحري ــغل مدي ــد ش ــدي« فق ــددت مســارات »هوي تع

ــة يف  ــة عربي ــت، أول مجل ــاق اإلنرتن ــة آف ــر مجل ــر تحري ــال، مدي ــة الخي مجل

مجــال اإلنرتنــت، والتــي صــدرت بالكويــت، رئيــس القســم الفنــي إلصــدار دليل 

الكويت، مؤسس صفحة جالري بجريدة روز اليوسف اليومية. 

ــون  ــاع الفن ــى لقط ــر فن ــه كمدي ــالل عمل ــن خ ــام م ــل الع ــاهم يف العم وس
ــة  ــوقي )كرم ــد ش ــف أحم ــايف مبتح ــز الثق ــام للمرك ــرف الع ــكيلية، وامل التش
بــن هانــئ(، املــرف العــام عــى إدارة البحــوث والنــر، واملــرف العــام عــى 
مركــز ســعد زغلــول الثقــايف، ومديــرًا عاًمــا للمكتبــات، بــوزارة الثقافــة، وعضــو 

ــون التشــكيلية باملجلــس األعــى للثقافــة.  ــة الفن لجن

ومؤخــرًا قــام هويــدي بتقديــم الحيــاة الفنيــة املريــة يف )10( حلقــات عــى 
برنامــج البوربينــت، ويقــوم بعرضهــا يف املراكــز الثقافيــة واملنتديــات، واألماكــن 

العامــة واملقاهــي.
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Faraskour - 90X140 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018
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Our Lady of Roses - 99X140 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018
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Alseet »Oum Kalthoum« - 79X129 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017
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Bahia - 100X70 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018

Isis - 200X140 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018
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Noah›s ship - 151X161 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017
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space ship - 82X116 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017
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The boat and the city - 82X116 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017
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Paper boat - 82X116 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017
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Nevert - 70X50 - Acrylic +Oil on Canvas - 2018
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Bab el eamoud - 140X200 - Acrylic + Oil on Canvas - 2019
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Go Back - 101X80 - Acrylic + Oil +Collage on Canvas - 2018

Bird in the sky - 92X62 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017
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Khafre - 60X80 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018
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Confrontation - 91X136 - Acrylic + Oil on Canvas - 2019

Manal - 92X60 - Acrylic + Oil on Canvas - 2019
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Shaekh El bald - 80X106 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018
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Horse and tree - 120X120 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018

26



Prayer - 200X140 - Acrylic + Oil on Canvas - 2019
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Fish - 100X100 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017
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Mythical bird - 150X90 - Acrylic + Oil on Canvas - 2017

The Knight - 92X60 - Acrylic + Oil on Canvas - 2018
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Jerusalem - 91X136 - Acrylic + Oil on Canvas - 2019
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Egypt - 156X156 - Acrylic + Oil on Canvas - 2016

Nile - 200X100 - Acrylic + Oil on Canvas - 2016
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