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أ.د/ عيل عبد الرحمن عيل سليامن الصهبي

أستاذ النحت –  كلية الرتبية  النوعية – جامعة عني شمس، مواليد  11 مايو 1956– القاهرة.

املؤهالت العلمية:

دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الفنية تخصص “نحت” – جامعة حلوان )1991(، ماجستري 
يف الرتبية الفنية تخصص “نحت” – جامعة حلوان )1985(،بكالوريوس الرتبية الفنية – 

جامعة حلوان )1978(.

الخربة العلمية: 

عام 2005 أستاذ النحت – كلية الرتبية النوعية– جامعة عني شمس، منذ أكتوبر 2005 إىل 
مارس 2008 رئيس قسم الرتبية الفنية – كلية الرتبية النوعية – جامعة عني شمس،عام 
عني  جامعة  النوعية  الرتبية  كلية   – »نحت«  تخصص  فنية  تربية  مساعد  أستاذ   1999
شمس، من أكتوبر 1999 إىل فرباير 2000 رئيس قسم الرتبية الفنية - كلية الرتبية النوعية- 
جامعة عني شمس , منذ 1991 – 1999 مدرس جامعي تخصص »نحت«،1990 – 1991 
مدرس مساعد تخصص »نحت« بقسم الرتبية الفنية- كلية الرتبية النوعية – جامعة عني 

شمس، من1979 -1990 مدرس تربية فنية بالرتبية والتعليم.

أهــم املعــــارض:

شارك يف أكرث من تسعة وعرشين معرًضا جامعيًا وفرديًا أهمها: أتيليه القاهرة – بعنوان 
»جداليات اللون يف التشكيل املجسم – طيور مرصية ملون« يف الفرتة من 1993/10/3 

حتى 1993/10/15.
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األبحاث العلمية:

»اللون يف نحت  منها  النحت  مادة  فردية يف  نظرية  أبحاث علمية  مثانية  أكرث من  نرش 
األطفال« مؤمتر دور كليات الرتبية يف تنمية املجتمع - كلية الرتبية – جامعة املنيا – من 

17 مايو حتى 18 مايو 1993.

األبحاث العلمية والفنية : 

شارك يف أكرث من ستة أبحاث علمية فنية فردية يف مادة النحت منها: 

جدليات اللون يف التشكيل املجسم  »طيور مرصية ملونة«  قاعة »محمد ناجي«- أتيليه 

القاهرة - يف الفرتة من 1993/10/3 حتى 1993/10/15.

املـؤلفـات : 

فن النحت امللون املعارص– سلسة آفاق الفن التشكييل – الهيئة العامة لقصور الثقافة- 

القاهرة - 2017 .

الجـــوائز: 

نال أكرث من سبع شهادات تقدير وامتياز أهمها: مركز أول يف مجال »النحت« - جمعية 

الفنون الجميلة - عام 1979.

عضوية النقابات والجمعيات:

عضو نقابة الفنانني التشكيليني، عضو أتيليه القاهرة.

املقتنيـــات: 

متحف الفن الحديث – القاهرة – »نحت ملون« – »أحالم الشباب« 2002، متحف الفن 

الحديث – القاهرة – »نحت ملون« – » ثقوب«2002،متحف الفن الحديث – القاهرة 

القاهرة – »نحت   – الحديث  الفن  الثامنة«  2002، متحف  »بعد   – ملون«  – »نحت 

ملون« – »حنان« 2002 ،متحف كلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان – »بوليسرت ملون«  

»إىل اللقاء«  2000.



إذا طالعنا العمل املسمى "أمل" hope شكل رقم )1(، مستخدًما خامة البوليسرت 

امللون يف عمل وجه فتاة بطريقة مبارشة تبًعا لرؤيتي الذاتية حيث تظهر األسطح 

ا عىل الشكل الخارجي  ناعمة ملساء ووجهها يتجه إىل األمام يف هدوء ورقة ومؤكدًّ

للعمل النحتي امللون.

 وقد استخدم يف تلوين الوجة لونًا واحًدا وهو األصفر املشع من أجل توحيد املالمح 

والتفاصيل وعنارص الوجه اإلنساين، وصياغة الشكل العام للكتل وسطوحها يف وحدة 

من  اللون  ثبات هذا  استتبع  وما  العمل،  عنارص  بني  أوارصالوحدة  فتزداد  واحدة، 

أجل استغالل االنعكاسات الضوئية الساقطة عىل العمل النحتي يف تكوين درجات 

لونية مختلفة من نفس اللون عىل سطح الشكل الخارجي امللون فيتحدد الظل بلون 

متدرج، األمر الذي أثرى القيمة اللونية للعمل ،فضاًل عن استخدام األصفر"بكروما" 

عالية يف تلوين العمل النحتي قد أدى إىل ظهور الشكل وكأنه مضئ من الداخل 

لتأكيد املعني التعبريي وهو "األمل".

يالحظ املتأمل لهذة األشكال النحتية امللونة يف معرض "حوار بني الداخل والخارج 

يف فن النحت امللون إنها تتضمن خمسة محاور مختلفة بدًء باملحور األول السطح 

الخارجي للعمل النحتي امللون، ييل ذلك املحور الثاين وهو ترشيح وجه الفتاة إىل 

ا ، ثم املحور الثالث  جزئني لتخيل السطح الخارجي مع فحص السطح الداخيل أيًضَ

مع فحص  الخارجي  السطح  لتخيل  أجزاء  ثالثة  إىل  فتاة  )ترشيح وجه  املتمثل يف 

أربعة  إىل  فتاة  )ترشيح وجه  املتمثل يف  الرابع  املحور  ثم   ، أيًضا  الداخيل  السطح 

ا، ثم املحور الخامس  أجزاء ، لتخيل السطح الخارجي مع فحص السطح الداخيل أيًضَ

واألخري فيقدم ترشيح وجة فتاة إىل أكرث من أربعة أجزاء لتخيل السطح الخارجي 

ا. مع فحص السطح الداخيل أيًضَ

معرض حوار بني الداخل والخارج يف النحت امللون

توصيف محتوى الحوار بني الداخل والخارج يف فن النحت امللون :

وقد تناولت الدراسة حوار بني الداخل والخارج يف النحت امللون عىل النحو التايل:

املحور األول: السطح الخارجي للعمل النحتي امللون:
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أمـل



خامة  استخدم  وقد   )2( رقم  شكل   Relaxation"اسرتخاء" املسمى  العمل  أما 

البوليسرت امللون يف عمل وجه فتاة وهي ملفوفة بقطعة من القامش حول العينني 

الناعمة  القامش والبرشة  امللمس  نتج عن اختالف  يف رؤية تشكيلية متميزة، وقد 

لعب  وقد  امللون  الخارجي  الشكل  أسطح  عىل  ساقطة  والظل  الضوء  من  تأثريات 

والشفاة  والشعر  البرشة  لون  بدت  بحيث  التفاصيل،  توضيح  يف  بارزا  دوًرا  اللون 

وكذلك القامشة املعصوبة بها الفتاة يف أقرب ما تكون إىل الواقع املريئ مام أدى إىل 

تأكيد املعنى التعبريي وهو »االسرتخاء«
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اسرتخاء



 )3( رقم  Search for the self شكل  الذات"  عن  "البحث  املسمى  العمل  ولكن 

بالنتوءات  ملئ  الفتاة  وجة  يظهر  وفيه  امللون  البوليسرت  استخدام  فيه  تم  والذي 

والربوزات يف ملمس خشن عىل أسطح الشكل الخارجي امللون حيث أضفى توظيف 

فإن  ذلك  والضوء، فضأل عن  بالظل  إحساًسا  التلوين  إىل  باإلضافة  الخشن  امللمس 

األحمر  باللونني  التلوين  إىل  باإلضافة  والربوزات  بالنتوءات  الغني  الخشن  امللمس 

واألسود قد ضاعف إحساًسا بهذة النتوءات، و زاد من تناقض ارتفاعات وانخفاضات 

للملمس  معالجات  وهي  والغامقة،  الفاتحة  لأللون  بتأكيده  امللون  امللمس  سطح 

الخارجي الخشن تسبب يف إظهار أجزاء منه وأجفاء أجزاء أخرى بلون مختلف عىل 

األسطح الخارجية امللونة األمر الذي تولد لدينا شعوًرا بالغرابة والغموض الناتجة عن 

املعالجات اللونية للملمس التي ساعدت عىل زيادة القوة التعبريية للشكل النحتي 

امللون، والتأكيد عىل املعنى التعبريي، وهو"البحث عن الذات" .
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البحث عن الذات



البوليسرت  العمل املسمى "عدالة" Justice شكل رقم )4( مستخدًما خامة  غري أن 

امللون يف عمل وجه فتاة مبلمس خشن ، وقد لفت حول عينيها قطعة من القامش 

يف رؤية تشكيلية متميزة تهتم بالشكل الخارجي امللون وقد نتج عن اختالف ملمس 

أسطح  عىل  الساقطة  والظل  الضوء  من  تأثريات  الناعمة  البرشة  وملمس  القامش 

القامش  قطعة  عىل  املوجود  األخرض  اللون  لعب  وقد  الخارجي،  النحتي  الشكل 

واللونان الربتقايل واألسود املوجودان عىل ملمس البرشة دوًرا أساسيًا يف زيادة القوى 

التعبريية للنتوءات والربوزات عن طريق الحالة التبادلية الناتجة عن استخدام األلون 

الفاتحة واملحايدة والغامقة، وقد لون الشعر والبرشة باللون األسود مام تولد عنه 

لطبيعة ملمس  املختلفة  اللونية  العالجات  الناشئة عن  بالغرابة، والغموض  شعوًرا 

الخامة املستخدمة نتيجة التلوين، األمر الذي أدى إىل إبراز الشكل الخارجي بسبب 

ثراء ملمسها، وكأنه قادم لتوة من أعامق باطن األرض كشئ فني األمر الذي ساعد 

عىل تأكيد املعنى التعبريي وهو "عدالة"
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عدالة



خامة  مستخدًما   )5( رقم  شكل   Balance "توازن"  املسمى  العمل  طالعنا  إذا 

أن  نجد  فإننا   ،)1( رقم  للشكل  تبًعا  نفسها  فتاه  وجة  عمل  يف  امللون  البوليسرت 

وتم  رأيس،  خط  يف  جزئني  إىل  ،وقسمت  الغامق  األخرض  باللون  لون  قد  الرأس 

مام  الخلف،  إىل  األيرس  والجزء  األمام،  إىل  للصورة  بالنسبة  األمين  الجزء  تحريك 

أنشأ سطح داخيل باللون الربتقاىل املشع األمر الذي أدى إىل اختالف الضوء والظل 

نصف  لتقدم  نتيجة  الغامق  األخرض  باللون  امللون  الفتاة  وجه  جزء  سطح  عىل 

الشكل األمامي، وتأخري نصفه اآلخر.

ومن ناحية أخرى فعند دوراننا حول الشكل تظهر لنا زاويا جديدة ومختلفة يف 

الفتاة  نتيجة صياغة وجه  التقليدي  الفتاة  لرأس  الكامل  الشكل  واحد عن  وقت 

بل  للعمل فحسب،  الخارجي  السطح  نتخيل  أال  فيجب   ، ملون  نحتي  تركيب  يف 

الداخل  بني  فالعالقة  الشكل،  تقسيم  خالل  من  أيًضا  الداخل  نفحص  أن  يجب 

معرفتنا  خالل  من  تفسريه  وميكن  املثايل،  املنطق  من  نوع  يف  تتبلور  والخارجي 

بالشكل. املتأصلة 

وقد استخدم اللون الربتقايل املتوهج للتأكيد عىل الجزء الداخيل للشكل باإلضافة 

إىل إضفاء "نورانية" للشكل النحتي، وكأن الضوء منبعث من داخل الشكل ، والذي 

أمكن التحكم فيه بواسطة استخدام اللون يف إبراز الغموض والغرابة يف الرتكيب 

"توازن"  وهو  الخيايل  التعبريي  املعني  عىل  التأكيد  بالتايل  أو  فني  كشئ  النحتي 

العمل  فيقسم  الخارجي  السطح  أهمية  عن  تقل  ال  لألشياء  الداخلية  فالصورة 

لتظهر األجزاء الداخلية بطريقة تثري العواطف واملفاجأة والغضب والضحك.

فحص  مع   الخارجي  السطح  لتخيل  جزئني،  إىل  فتاة  وجه  ترشيح   : الثاين  املحور 

السطح الداخيل أيًضا:
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توازن



أما العمل املسمى "رصامة" Severity شكل رقم )6(، فقد استخدت خامة البوليسرت 

امللون حيث يظهر وجه الفتاة وحول عينيها قطعة من القامش ملفوفة بها، وكأنها 

معصوبة العينني تبًعا للشكل رقم )2(، وقد لون الرأس بالكامل باللون األزرق الغامق 

الالمع، وقسم الرأس إىل جزئني بخط رأيس، وتم تحريك الجزء األمين

للشكل إىل األمام يف حركة بسيطة عن الجزء األيرس للشكل كام هو موضح بالشكل 

رقم )6(، وقد تم جمع الجزئني ولصقهام مًعا مام نشأ عن ذلك سطح داخيل، قد 

لون باللون الربتقايل املتوهج يف محاولة لصياغة وجه فتاة يف تركيب نحتي ملون.

الخارج والقامش مًعا آثره عىل  الرأس من  تلوين  الواحد يف  اللون  وكان الستخدام 

صياغة الشكل العام يف وحدة واحدة، وزيادة ترابط عنارص الشكل، وما استتبع ثبات 

هذا اللون من استغالل االنعكاسات الضوئية الساقطة عىل العمل يف تكوين درجات 

لونية مختلفة من نفس اللون.

 فقد استخدم اللون الربتقايل املتوهج للتأكيد عىل الجزء الداخيل، وإضفاء نورانية 

للرتكيب النحتي مام نشأ عنه الشعور بالغموض الشكيل يف الرتكيب النحتي، والتأكيد 

النحتي  الرتكيب  هذا  بها  يتميز  التي  وهو"الرصامة"  الخيايل  التعبريي  املعنى  عىل 

ليحول أعيننا من الشكل الخارجي للعمل النحتي امللون إىل الشكل الداخيل.
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رصامة



ولكن العمل املسمى " دوار" Revolving شكل رقم )7(، مستخدًما خامة البوليسرت 

امللون يف عمل وجه فتاة نفسها تبًعا للشكل رقم )1(، فإننا نجد أن الرأس قد لون 

باللون األخرض الغامق، وقسم إىل جزئني يف خط أفقي، وتم وضع الجزء العلوي عىل 

محور رأيس وتم تحريك الجزء العلوي تجاه اليمني واليسار

بحرية تامة، وتم جمع الجزئني مًعا مع مراعاة ارتفاع الجزء العلوي عن الجزء السفيل 

إلبراز الظل الربتقايل الغامق عىل السطح السفيل املقطوع للشكل، والذي لون باللون 

الربتقايل املتوهج لصياغة وجه فتاة يف تركيب ملون األمر الذي أدى إىل تناقض الرؤية 

بني الجزء العلوي والجزء السفيل لوجه فتاة، وقد استخدم اللون الربتقايل املتوهج يف 

التأكيد عىل الجزء الداخيل، وإلعطاء نورانية للشكل من الداخل كشئ فني مام أدى 

إىل التأكيد عىل املعنى التعبريي الخيايل وهو " دوران".
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دوار



غري أن العمل املسمى "أناقة" Elegance شكل رقم)8( ، مستخدًما خامة البوليسرت 

امللون يف عمل وجه فتاة نفسها تبًعا للشكل رقم )2(، فإننا نجد أن الرأس قد لون 

قسم  قد  األصفر،  باللون  العينني  حول  امللفوفة  القامش  وقطعة  األبيض،  باللون 

وجه الفتاة إىل جزئني يف خط أفقي، وتم تحريك الجزء العلوي تجاه اليمني بزاوية 

ذلك سطح  نشأ عن  مًعا مام  ولصقهام  الجزئني  تجميع  تم  وقد  90درجة،  قدرها 

أفقي قد لون باللون

الداخيل  الجزء  عىل  والتأكيد  الداخيل،  للشكل  نورانية  إلعطاء  املتوهج  األحمر 

للشكل األمر الذي ساعد عىل اإلحساس بالغرابة والغموض للرتكيب النحتي امللون  

التعبريي  املعنى  التأكيد عىل  أدى عىل  فني مام  الشكل كشئ  بهذا  بعد صياغته 

للرتكيب النحتي امللون وهو "أناقة".
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أنـاقة



بينام العمل املسمى" ازدواج" Dualism شكل رقم )9(، مستخدًما خامة البوليسرت 

امللون يف عمل وجة فتاه يف رؤية تشكيلية أخرى تبًعا للشكل رقم )2(، حيث نجد 

أن الرأس امللونة باللون األحمر الداكن قد قسم إىل جزئني يف خط رأيس ، وتم تحريك 

الجزئني عن بعضهام البعض مسافة لينشأ بينهام فراغ ، هذان الجزءان املنفصالن يف 

رأس الفتاة يبدوان مرتابطان بواسطة الفراغ املوجود بينهام حيث يبدو الشكل كام 

لو كان فراًغا بني قطبني منجذبني يف مجال مغناطييس األمر الذي نشأ عنه شد فراغي 

بني الجزئني املنفصلني يف سعيهام لإللتحام مًعا ، وقد لون السطح املقطوع باللون 

األحمر املتوهج الذي ساعد عىل إضفاء نورانية  للشكل النحتي ، والتأكيد عىل الجزء 

الداخيل للوجة بعد صياغته بهذا الشكل يف تركيب نحتى ملون مام أدى إىل التأكيد 

عىل املعنى التعبريي الخيايل وهو " ازدواج".
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ازدواج



 إذا طالعنا العمل املسمى "البحث عن الطريق"Search Road ، شكل رقم )10(، 

تبًعا للشكل رقم )1(،  البوليسرت امللون ىف عمل وجه فتاة نفسها  مستخدًما خامة 

فإننا نجد أن وجه فتاة امللون باللون الرمادى قد قسم إىل نصفني، ثم قسم الجزء 

أفقية   التقسيم سطوح  هذا  نتج عن  مام  آخرين  نصفني  إىل  للرأس  العلوى  الجزء 

ورأسية داخلية لونت باللون الربتقاىل املتوهج، وقد تم تحريك الجزء العلوى للرأس 

إىل بزاوية قدرها 180 درجة مام نتج عن ذلك ظهور املالمح و العينني خلف الرأس 

ىف الجهة املقابلة للشكل، وقد تم وضع الجزء العلوى جهة اليمني، كام هو موضح 

بالشكل رقم )10( عىل ارتفاع 2سم بواسطة وضع قطعة من الخشب امللون باللون 

الربتقايل املتوهج لوصل الشكل وجمعه ولصقه بالنصف اآلخر املتمثل جهة اليسار 

كام هو موضح بالشكل رقم )10( عن طريق وضع قطعة أخرى من الخشب امللون 

باللون الربتقايل املتوهج لوصل وجمع النصفني رأسيًا مبسافة 1 سم، ومن ناحية أخرى 

تم وضع قطعة من الخشب لونت باللون الربتقايل املتوهج أسفل الجزء العلوي جهة 

اليسار لجمع وفصل الشكل العلوي، وقد لصقت يف الشكل أيًضا مام نشأ عن ذلك 

إعادة صياغة الشكل يف تركيب نحتي ملون يتميز بالتالئم يف املستويات والسطوح 

نتيجة  النحتي  الرتكيب  عىل سطح  والظل  بالضوء  التالعب  عىل  ساعد  الذي  األمر 

الختالف املستويات والسطوح.

وقد استخدم يف املستويات الداخلية اللون الربتقايل املتوهج للتأكيد عىل الجزء 

هذا  الداخل،  من  امللون  النحتي  للرتكيب  نورانية  وإعطاء  للشكل  الداخيل 

العكيس  الوضع  امللون واختالف مستوياته مع  العلوي  الجزء  التناقض بني وضع 

الخيايل  التعبريي  املعنى  تأكيد  عىل  ساعد  قد  فني  كشئ  امللون  السفيل  للجزء 

طريق". عن  وهو"البحث 

املحور الثالث : ترشيح وجه فتاة إىل ثالثة أجزاء لتخيل السطح الخارجي مع فحص 

السطح الداخيل أيًضا: 
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البحث عن طريق



أما العمل املسمى "صداع" Headache، شكل رقم )11( مستخدًما خامة البوليسرت 

امللون يف عمل وجه فتاة نفسها طبًقا للشكل رقم )2(، فإننا نجد أن الرأس قد لون 

باللون األزرق الالمع مع قطعة القامش

املعصوبة بها وجه الفتاة سويًا األمر الذي أدى إىل صياغة الشكل العام يف وحدة 

واحدة، وزيادة الرتابط بني عنارص الشكل مام أدى إىل استغالل االنعكاسات الضوئية 

الساقطة عىل العمل يف تكوين درجات لونية مختلفة من نفس اللون.

وقد قسم الرأس إىل ثالثة أجزاء مائلة ، وقد تم جمع هذه األجزاء ووصلها ولصقها 

مام نتج عن ذلك سطوح مستوية لونت باللون األحمر املتوهج، فظهر اللون الداخيل 

للشكل بعد إعادة صياغته وتركيبه األمر الذي أدى إىل وجود حوار، وعالقات لونية 

مختلفة بني األجزاء الداخلية والخارجية.

بني  جديدة  لونية  عالقات  نجد  فإننا  امللون  النحتي  الرتكيب  حول  دوراننا  وعند 

السطوح امللونة واألجزاء الداخلية للشكل كشئ فني األمر الذي ساعد عىل تأكيد 

املعنى التعبريي الخيايل وهو "صداع".
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صـداع



البوليسرت  خامة  مستخدًما   )12( رقم  شكل   ،Space "فراغ"  املسمى  العمل  ولكن 

امللون يف عمل وجه فتاة نفسها تبًعا للشكل رقم )1(، حيث نجد أن الرأس لونت 

الربتقايل  باللون  الداخلية  السطوح  ولونت  أجزاء،  ثالثة  إىل  وقسم  األسود،  باللون 

املتوهج  للتأكيد عىل الجزء الداخيل للشكل ، ولتدعيم اإلحساس بالغرابة

والغموض يف الشكل النحتي، وقد تم إعادة صياغة الشكل يف تركيب نحتي ملون 

عن طريق جمع األجزاء ووصلها ولصقها مًعا مام نتج عن ذلك "فراغ" داخيل نافذ يف 

الرتكيب كشئ فني األمر الذي ساعد عىل تأكيد املعنى التعبريي الخيايل وهو "فراغ".



27

فــراغ



غري أن العمل املسمى "انهيار" Collapse، شكل رقم )13(، مستخدًما خامة البولسرت 

امللون يف عمل وجة فتاة نفسها تبًعا للشكل رقم )2( ، حيث نجد أن الرأس قد لون 

باللون األزرق الالمع عىل بعض الكتل والسطوح الخارجية للشكل األمر الذي ساعد 

عىل انعكاس الضوء انعكاًسا منتظاًم، نتيجة ارتداد املوجات الضوئية الساقطة عىل 

الكتل الغامقة وسطوحها يف اتجاه واحد مام يؤدي إىل اإلحساس بالضوء والظل عىل 

الكتل والسطوح الخارجية .

الربتقايل  باللون  للشكل  الداخلية  السطوح  لونت  أجزاء  الوجة إىل ثالثة  وقد قسم 

املتوهج للتأكيد عىل الجزء الداخيل للشكل، وإلضفاء نورانية داخلية للشكل، ولتدعيم 

اإلحساس بالغموض والغرابة يف الشكل النحتي، وقد تم إعادة صياغىة الشكل يف 

تركيب نحتي ملون بعد جمع ووصل األجزاء ولصقها بحيث تظهر الكتل كشئ فني، 

وكأنها يف حالة انهيار، وذلك للتأكيد عىل املعنى التعبريي الخيايل وهو"انهيار".



29

انهيار



خامة  مستخدًما   ،)14( رقم  شكل   ،  Confusion "التباس"  املسمى  العمل  بينام 

أن  نجد  ، حيث   )1( للشكل رقم  تبًعا  نفسها  فتاة  امللون يف عمل وجه  البوليسرت 

الرأس قد لونت باللون األسود غري الالمع عىل السطوح

وسطوحها  الكتل  تلك  عىل  الضوء  انعكاس  طريق  عن  نتج  مام  للكتل  الخارجية 

الرتكيب  املتدرج عىل  والضوء  الظل  لونية مختلفة من  امللونة مكونة من درجات 

الوجة إىل ثالثة أجزاء  النحتي، وقد قسم  الرتكيب  أثرى  الذي  امللون األمر  النحتي 

غري متساوية، لونت السطوح الداخلية باللون الربتقايل املتوهج، رغم تحريك هذه 

األجزاء إىل األمام وإىل الخلف إلبراز الجزء الداخيل للشكل امللون، وإلعطاء اإلحساس 

بالغموض والغرابة بالرتكيب النحتي بعد صياغته، ونتج عن استخدام اللون األحمر 

املتوهج نورانية داخلية يف الرتكيب االنحتي، وعند دوراننا حول الرتكيب النحتي نجد 

عالقات لونية جديدة بني السطوح والكتل ناتجة عن تجميع األجزاء ووصلها ولصقها 

كشئ فني للتأكيد عىل املعنى التعبريي الخيايل وهو"التباس".
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إلتباس



وظهر يف العمل املسمى "ضياع" Loss، شكل رقم )15(، مستخدًما خامة البوليسرت 

امللون يف عمل وجه فتاة نفسها تبًعا للشكل رقم )2(، فإننا نجد أن الرأس قد لون 

باللون األسود الالمع عىل السطوح الخارجية

مام نتج عن انعكاس الضوء انعكاًسا منتظاًم نتيجة ارتداد املوجات الضوئية الساقطة 

عىل الكتل الغامقة وسطوحها امللونة يف اتجاة واحد، مام يؤدي إىل اإلحساس بالضوء 

والظل عىل الكتل والسطوح، وقد قسم الوجه إىل ثالثة أجزاء غري متساوية، ولونت 

الخلف  إىل  األجزاء  هذة  تحريك  وتم  املتوهج،  األحمر  باللون  الداخلية  السطوح 

مبسافات متفاوتة بعد تجميع األجزاء ووصلها ولصقها األمر الذي ساعد عىل ظهور 

سطوح الرتكيب النحتي امللون األسود الالمع مضاءة أكرث عن بقية األجزاء األخرى 

الكتل  عىل  املتوهجة  الداخلية  السطوح  يلقيها  التي  املنقولة  الظالل  إىل  باإلضافة 

الشكل  صياغة  إعادة  بعد  ذلك  ويبدو  الخيال،  تسمى  والتي  املظلمة،  وسطوحها 

عىل  املتوهجة  امللونة  والكتل  السطوح  بعد  تلقيها  حيث  ملون  نحتي  تركيب  يف 

بعض الكتل والسطوح االخرى امللونة املظلمة األمر الذي أدى إىل نورانية داخلية 

إىل  باإلضافة  الداخيل  الشكل  من  منبعث  الضوء  وكأن  امللون،  النحتي  الرتكيب  يف 

إلبراز  املتوهج  األحمر  اللون  استخدم  وقد  الخارجي،  الشكل  عىل  الضوء  انعكاس 

الجزء الداخيل للرتكيب وإلعطاء اإلحساس بالغموض والغرابة للشكل، وعند دوراننا 

امللون نجد عالقات لونية متعددة بني السطوح والكتل يف  النحتي  ىالرتكيب  حول 

الرتكيب كشئ فني للتأكيد عىل املعنى التعبريي الخيايل وهو" ضياع".
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ضياع



املحور الرابع: ترشيح وجه فتاة إىل أربعة أجزاء لتخيل السطح الخارجي مع فحص 

السطح الداخيل أيًضاَ:

إذا طالعنا العمل السمى "مفرتق طرق" Cross roads ،شكل رقم )16(، مستخدًما 

خامة البوليسرت امللون يف عمل  وجه فتاة نفسها تبًعا للشكل رقم )2(، فإننا نجد أن 

الرأس قد لون باللون الرمادي غري الالمع عىل السطوح الخارجية للكتل مام نتج عن 

طريق انعكاس الضوء درجات لونية متعددة من الظل والضوء املتدرج عىل الرتكيب 

السطوح  ، وقد لونت    x أربعة أجزاء مكونة حرف الوجة إىل  النحتي، وقد قسم 

الداخلية باللون الربتقايل املتوهج ، وتم تحريك الجانبني األمين واأليرس لألجزاء إىل 

األمام بحيث تربز عن األجزاء األخرى للوجه يف صياغة جديدة، وقد استخدم اللون 

للرتكيب  داخلية  نورانية  إلعطاء  للرتكيبات  الداخيل  السطح  يف  املتوهج  الربتقايل 

النحتي امللون، وقد ظهرت حواف سطوح الرتكيب النحتي الرمادي غري الالمع مضاءة 

أكرث من بقية األجزاء األخرى نتيجة الظالل املنقولة التي يلقيها السطوح الداخلية 

املتوهجة عىل كتل السطوح الرمادية مام ساعد عىل ظهور ظل و ضوء عىل سطوح 

الكتل الرمادية بلون برتقايل يف الرتكيب النحتي امللون، وعند دوراننا حول الرتكيب 

فني  كشئ  الرتكيب  يف  والكتل  السطوح  بني  متعددة  لونية  عالقات  تنشأ  النحتي 

للتأكيد عىل املعنى التعبريي الخيايل وهو" مفرتق طرق".
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مفرتق طرق



أما العمل املسمى "تصدع" Crashing، شكل رقم )17(، مستخدًما خامة البوليسرت 

امللون يف عمل وجه فتاة نفسها تبًعا للشكل رقم )2(، فإننا نجد أن الرأس قد لون 

باللون األزرق الالمع عىل السطوح الخارجية للكتل، مام نتج عن طريق انعكاس 

لونية  درجات  مكونة  الغامق  باألزرق  امللونة  وسطوحها  الكتل  تلك  عىل  الضوء 

مختلفة من الظل والضوء املتدرج عىل الرتكيب النحتي امللون بعد صياغته األمر 

الذي أثرى الرتكيب ، وقد قسم الوجه إىل أربعة أجزاء مكونة حرف x وقد لونت 

نورانية  إلعطاء  املتوهج  الربتقايل  باللون  التفسيم  عن  الناتجة  الداخلية  السطوح 

بحيث  االمام  إىل  للرتكيب  واأليرس  األمين  الجانبني  تحريك  وتم  للشكل،  داخلية 

تربز هذان الجزئيان عن بقية أجزاء الوجة مام نتج عن ذلك ظهور الجزء السفيل 

للوجة بلون غامق أكرث عن بقية األجزاء االخرى نظرًا للظالل التي يلقيها سطوح 

الكتل األخرى عىل سطح هذا الجزء مكونة خيال لهذة األجزاء يف الرتكيب النحتي 

الكتل  بعض  عىل  امللونة  والكتل  السطوح  بعض   تلقيها  لونية  ظالل  هيئة  عىل 

والسطوح األخرى.

الجزء  إلبراز  للرتكيب  الداخلية  السطوح  يف  املتوهج  الربتقايل  اللون  استخدم  وقد 

وعند  امللون،  النحتي  الرتكيب  يف  والغرابة  بالغموض  اإلحساس  وإعطاء  الداخيل 

بني  ومتعددة  جديدة،  لونية  عالقات  تنشأ  امللون  النحتي  الرتكيب  حول  دوراننا 

السطوح والكتل امللونة يف الرتكيب كشئ فني للتأكيد عىل املعنى التعبريي الخيايل 

وهو " تصدع".
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تصدع



ولكن العمل املسمى "انزالق " Slippery ،شكل رقم )18(، مستخدًما خامة البوليسرت 

امللون يف عمل وجه فتاة نفسها تبًعا للشكل رقم )1(، فإننا نجد أن الرأس قد لون 

باللون البنفسجي الالمع عىل السطوح الداخلية للكتل، مام نتج عن طريق انعكاس 

لونية  الالمع مكونة درجات  بالبنفسجي  امللونة  الكتل وسطوحها  تلك  الضوء عىل 

مختلفة من الظل والضوء املتدرج عىل الشكل بعد صياغته يف تركيب نحتي ملون ،

األمر الذي أثرى الرتكيب ،وقد قسم الوجه إىل أربعة أجزاء مائلة، وتم تحريك هذه 

األجزاء يف حركة مائلة تربز السطح الداخيل للشكل الذي لون باللون األحمر املتوهج 

يف صياغة جديدة ورؤية تشكيلية للوجه مام نتج عن ذلك استخدام اللون األحمر 

الرتكيب  يف  والغرابة  بالغموض  اإلحساس  وإعطاء  الداخيل،  الجزء  إلبراز  املتوهج 

النحتي، وعند دوراننا حول الرتكيب النحتي بعد صياغته تنشأ عالقات لونية للتأكيد 

عىل املعنى التعبريي الخيايل وهو "انزالق"
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إنزالق



خامة  مستخدًما   ،)19( رقم  ،شكل   Doubts "شكوك"  املسمى  العمل  طالعنا  إذا   

البوليسرت امللون يف عمل وجه فتاة نفسها تبًعا للشكل رقم )1(، فإننا نجد أن الرأس 

نتج  مام  للكتل  الخارجية  السطوح  عىل  الالمع  الغامق  البنفسجي  باللون  لون  قد 

الضوئية  املوجات  ارتداد  نتيجة   ، انعكاًسا منتظاًم  الضوء  انعكاس  عن طريق ذلك 

اإلحساس  إىل  يؤدي  مام  واحد،  اتجاه  يف  وسطوحها  الغامقة  الكتل  عىل  الساقطة 

الغامق، وقد قسم  البنفسجي  باللون  امللونة  الكتل وسطوحها  بالضوء والظل عىل 

عىل  وتركيبها  صياغتها  إعادة  وتم  متفاوتة،   بنسب  أفقية  أجزاء  مثانية  إىل  الوجة 

بعد  اآلخر مسافة 2 سم يف وضع منحني  يرتفع كل جزء عن  محور رأيس بحيث 

جمع ووصل ولصق األجزاء يف صياغة تشكيلية جديدة، وقد لون السطوح الداخلية 

للرتكيب باللون املتوهج للتأكيد عىل الجزء الداخيل للشكل وإلعطاء نورانية داخلية 

للرتكيب باإلضافة إىل إعطاء الغموض والغرابة للرتكيب النحتي امللون.

البعض بنسب متفاوتة ظهور خيال    وقد ظهر نتيجة الرتفاع األجزاء عن بعضها 

عىل السطح األحمر املتوهج عىل هيئة ظالل لونية من اللون األحمر الغامق تلقيها 

بعض السطوح والكتل امللونةعىل بعض الكتل والسطوح األخرى، وعند دوراننا حول 

الرتكيب النحتي امللون بعد صياغته بهذه الرؤية التشكيلية ساعد عىل ظهور عالقات 

لونية متعددة بني السطوح والكتل يف الرتكيب النحتي امللون األمر الذي ساعد عىل 

للتأكيد عىل  التقليدى، وذلك  البورتريه  يختلف عن شكل  فني  الوجه كشئ  رؤية 

املعنى التعبريي الخيايل وهو "الشكوك".

املحور الخامس: ترشيح وجه فتاة إىل أكرث من أربعة أجزاء لتخيل السطح الخارجي 

مع فحص الداخيل أيًضا:
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أما العمل املسمى "تردد" Hesitation ،شكل رقم)20(، مستخدًما خامة البوليسرت 

امللون يف عمل وجه فتاة نفسها تبًعا للشكل رقم )2(، فإننا نجد أن الرأس قد لون 

باللون األزرق الغامق الالمع عىل السطوح الخارجية للكتل مام نتج عن طريق ذلك 

انعكاس الضوء انعكاًسا منتظاًم ، نتيجة ارتداد املوجات الضوئية الساقطة عىل الكتل 

الغامقة وسطوحها يف اتجاة واحد مام يؤدي إىل اإلحساس بالضوء والظل عىل الكتل 

والسطوح امللونة باللون األزرق الغامق.

  وقد قسم الوجة إىل مثانية أجزاء بنسب متفاوتة أفقيًا ، ثم إعادة صياغتها وتركيبها 

عىل محور رأيس بحيث يرتفع كل جزء عن اآلخر مسافة 1 سم  يف وضع منحني 

بعد جمع ووصل األجزاء ولصقها،وقد لون السطوح الداخلية للرتكيب باللون األحمر 

املتوهج للتاكيد عىل الجزء الداخيل للشكل، وإلعطاء نورانية داخلية للرتكيب النحتي 

امللون، وكذلك إعطاء الغموض والغرابة للرتكيب النحتي، وعند تحريك أي رشيحة 

من الرشائح الثامنية يف الشكل النحتي امللون تظهر عالقات لونية وتشكيلية جديدة 

للشكل تربز الحوار بني الشكل الخارجي والداخيل يف النحت امللون .

لوجه  األساسية  املالمح  اختفاء  بعض  عن  بعضها  األجزاء  الرتفاع  نتيجة  ظهر  وقد 

الفتاة، وظهور عالقات لونية بني الكتل وسطوحها امللونة، وعند دوراننا حول الرتكيب 

النحتي بعد صياغته ساعد عىل ظهور عالقات لونية متعددة بني السطوح والكتل 

كشئ فني للتأكيد عىل املعنى التعبريي الخيايل وهو "تردد".
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خامة  مستخدًما   ،)21( رقم  شكل   ،Sufferance "معاناة"  املسمى  العمل  ولكن 

البوليسرت امللون يف عمل وجه فتاة نفسها تبًعا للشكل رقم )1(، فإننا نجد أن الرأس 

قد لون باللون األسود الالمع عىل السطوح الخارجية للكتل مام نتج عن طريق ذلك 

انعكاس الضوء انعكاًسا منتظاًم، نتيجة ارتداد املوجات الضوئية الساقطة عىل الكتل 

الغامقة وسطوحها يف اتجاه واحد، مام يؤدي إىل اإلحساس بالضوء والظل عىل الكتل 

والسطوح امللونة باللون األزرق الغامق .

 وقد قسم الوجه إىل ستة أجزاء رأسية بنسب متفاوتة، وتم إعادة صياغتها وتركيبها 

بحيث يفصل كل جزء عن اآلخر مسافات متفاوتة عن طريق وجمع ووصل األجزاء 

ولصقها يف الرتكيب النحتي امللون، وقد لون السطوح الداخلية للوجه باللون األحمر 

املتوهج بحيث تظهر األجزاء الداخلية لكل رشيحة مقطوحة شديدة التوهج نتيجة 

بالغرابة  اإلحساس  وإلعطاء  للشكل،  الداخيل  الجزء  عىل  للتأكيد  وذلك  لتلوينها، 

والغموض الشكيل للرتكيب النحتي.

 وعند دوراننا حول الرتكيب النحتي امللون بعد إعادة صياغته بهذا الشكل ساعد يف 

ظهور عالقات لونية متعددة بني السطوح والكتل كشئ فني لتأكيد املعنى التعبريي 

الخيايل وهو "معاناة". 
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