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يطالعنــا الفنــان عبــد الوهــاب عبــد املحســن بعــرض جديــد ينتمــي لتجربتــه ذات الطابــع الروحــي الرومانــي والتــي 

تعكــس بجــاء ارتباطــه وتأثــره مبظاهــر عاداتــه وتقاليــده التــي عايشــها يف طفولتــه وصبــاه .. 

ــد  ــة متنوعــة لتتوال ــة وتعبريي ــة مــع إضفــاء أبعــاد جاملي ــا كــدالالت برصي وتظهــر هــذه الظواهــر مــن خــال توظيفه

ــه .. ــان وتجســدها مفردات ــة الفن ــا مخيل ــة بنته صــورة مجازي

ــا أن تشــكل  ــارص ميكنه ــن أشــكال وعن ــع ع ــد املحســن البحــث يف الواق ــد الوهــاب عب ــور عب ــن الدكت ــا م ــد تعودن وق

ــة  ــد نســجها برؤي ــع وق ــا تســتند إىل الواق ــذات والوجــدان كونه ــاح عــى ال ــه ساســة االنفت ــة تشــكيلية تضمــن ل رمزي

ومهــارة لخلــق عاملــه الخــاص بــكل ثرائــه وقلقــه، هــذا العــامل الــذي ميثــل املحــور الــذي تــدور حولــه أغلــب اللوحــات 

ــة  ــة الغني ــه الجاملي ــان رؤيت ــه الفن ــذي نســج من ــط ال ــذا الخي ــا ويســتطيع املتلقــي أن ميســك به ــه عليه ويلقــي بظال

ــال. ــوان واملوســيقى والخي باألل

أ.د/ خــــالـــد ســــرور 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية  





الفنان عبد الوهاب عبد املحسن ..

دكتــوراه الفلســفة يف الفنــون الجميلــة مــن جامعــة حلــوان، فنــان تشــكييل مــرصي، يشــارك يف الحركــة التشــكيلية منــذ الســبعينيات 

حتــى اآلن، شــارك يف معظــم فعاليــات الجرافيــك الدوليــة، أقــام العديــد مــن الــورش الفنيــة يف مجــال الجرافيــك والطباعــة البــارزة 

ــات  ــن املؤسس ــد م ــات يف العدي ــه مقتني ــن الجوائز،لدي ــد م ــال العدي ــه، ن ــا ألعامل ــا خاًص ــام ٤٦ معرًض ــدول، أق ــن ال ــد م يف العدي

ــة، متمــرد عــى خــرات  ــات والوســائط والصياغــات البرصي ــه عــى التجريــب املســتمر يف الخامــات والتقني واملتاحف،تعتمــد تجربت

صناعــة الصــورة يف محاولــة منــه لتطابــق روحــه مــع روح العمــل الفنــي، يعيــش قــرب األرض، ويســتلهم بيئتــه يف كل أعاملــه، قــدم من 

مرســمه مجموعــة مــن أبــرز شــباب الحركــة التشــكيلية املرصيــة، مؤســس ملتقــى الرلــس الــدويل للرســم عــى الحوائــط واملراكــب.

AbdelWahab AbdelMohsen

 holds a PhD in Philosophy of art from Faculty of Fine Arts, Helwan University.

Egyptian artist, participating in the art movement since the seventies until now, Participated in most international graphic events, 

has held several prominent art workshops in the field of graphics and printing in many countries.

AbdelWahab held 46 solo exhibitions. He received many awards, and his work is displayed in many institutions and museums.

His artistic approach is based on continuous experimentation in materials, techniques, media and visual formulations.

He rebelled against the experiences of the visual industry in an attempt to match his spirit with the spirit of the artwork. He lives 

near the earth, and is inspired by his environment in all his works.From his studio, a group of the most prominent young artists 

of the Egyptian art movement emerged. Founder  of the Burullus International Forum for Painting on Walls and Boats.



مرصف كُفت )من حكاوي الطفولة (

مرصف كفت ..

مــري ليــيل مســكون بأســاطري الطفولــة. يقــع يف نهايــة قريتــي الصغــرية الفقــرية مجــاور طريــق الجبانــة والعائــدون يف الليــل، 

ــة حــكاوي العشــق والهجــر  ــراح ظلمــة الليــل متــي القراميــط يف مــري مــاء املــرصف تحمــل عــى أجســادها الداكن يف ب

ولوعــة فــراق األحبــة، عــى مــرصف كفــت كل الكائنــات تخــرج مــن مكانهــا وتطــري يف عتمــة الليــل فــاردة أجنحتهــا ترفــرف 

يف خيــايل وترســم نفســها عــى صفحــة الذاكــرة قراميــط يف شــكل فراشــات الطمــي طاســم ســفلية بالعشــق مــرة والهجــر 

والفــراق مــرة وأمنيــات مل الشــمل اآلف املرات،ليكــون القرمــوط يف األســاطري رمــز مقــدس للخصوبــة وحامــل لتعاويــذ املحبــن 

والحاملــن باالٕنجــاب.

الفنان/عبد الوهاب عبد املحسن



The Drain of Kuft

From childhood stories

A night walk fills up with childhood legends. It is located at the end of my poor little village, next to the path of the cemetery 

and the returnees at night. In the darkness of the night, the catfish walk in the course of the drain water, bearing on their dark 

bodies stories of love, abandonment, and the anguish of parting loved ones. On the drain of Kuft all beings come out of their place 

and fly in the darkness of the night, their wings are flapping in my imagination; on the page of memory, they draw themselves 

as catfish in the form of mud butterflies, lower incantations of love once and abandonment and parting once, and wishes for a 

reunion a thousand times. In the legends, the catfish is a sacred symbol of fertility and the bearer of spells for lovers and dreamers 

of childbearing.

Artist Abdel Wahab Abdel Mohsen



قراميط عبد الوهاب عبد املحسن وأقنعتها الطائرة

جدل القاع والسطح

ــن  ــه م ــوي علي ــا ينط ــه، مب ــته ل ــفيل، ومعايش ــامل الس ــان إىل الع ــرة الفن ــن نظ ــرض م ــذا املع ــايس يف ه ــم األس ــكل اله  يتش

مامــح أســطورية وشــعبية، تــذوب يف مــوروث الخرافــة الشــعبية، وترقــى إىل مســتوى الحقيقــة اإلنســانية التــي تهــب الــروح 
والجســد بعــض الطأمنينــة يف أحيــان كثــرية.  

ــه  ــا الشــعبية، يرز"القرمــوط"، كأحــد الرمــوز واملفاتيــح املهمــة يف تفكيــك جذريــة هــذا العــامل، ومــا يعلــق ب يف امليثولوجي
مــن أعــامل الســحر والشــعوذة والخرافــة، بــل تتســم بعــض هــذه األعــامل املرتبطــة بالقرمــوط يف الغالــب، بالتعقيــد، يف فــك 
شــفراتها ورموزهــا، خاصــة األعــامل املرتبطــة بفكــرة الخصوبــة الجنســية لــدى الرجــال والنســاء، وذلــك نظــرًا للبيئــة التــي 
ــل إن املرصيــن  ــة التــي تعيــش يف قــاع النهــر، حيــث رواســب الطــن والطمــي، ب ــه مــن األســامك النيلي يعيــش فيهــا وكون
القدمــاء كانــوا يحرمــون عــى أنفســهم أكل ســمك القرمــوط، اعتقــاًدا منهــم بأنــه التهــم أجــزاء مــن جســد املعبــود أوزوريــس، 
كــام أن رحلــة الصيــد لــدى املــرصي القديــم كانــت تتــم بغــرض مطــاردة األرواح الرشيــرة التــي تتقمــص الكائنــات الحيــة، 

ومــن ضمنهــا األســامك.
تبــدو هــذه النظــرة إىل هــذا العــامل منســجمة جامليًــا ورؤيــا مــع عــامل الفنــان، املشــدود إىل األرض دامئــا، حيــث دبيــب البــرش، 
فــوق ترابهــا الفــواح بروائــح النــدى والكــدح والعــرق، وحيــث رنــن األحــام  بتلقائيتهــا وعفويتهــا البســيطة املثابــرة، وكأنهــا 

مشــاعل وأجــراس صغــرية، تنســج خيوطهــا وعاماتهــا وشــغفها الخــاص يف خطــى الزمــن والحيــاة. 
 ومــن ثــم، تتقافــز القراميــط يف اللوحــات مــن القــاع إىل الســطح، يف رحلــة صعــود خاطفــة، لهــا جاذبيتهــا البرصيــة الخاصــة، 
ــه التشــكيلية عــى خلــق لغــة برصيــة موازيــة لهــذه الســمكة القرمــوط، ومــا يــدور يف عاملهــا  ــان يف تنويعات ويحــرص الفن



الســفيل، طامًحــا أن يكــر مــن خــال هــذه اللغــة، بــكل تداعياتهــا مــن املــوروث الشــعبي، وخلفياتهــا البرصيــة، حياديــة 
عــن املشــاهد، لتكتســب املشــاهدة حــس الرحلــة، وروح املغامــرة، واملعايشــة الشــيقة لهــذا العــامل .

ــات  ــن اللمس ــا وب ــجام بينه ــاة االنس ــة، ومراع ــات الطبيعي ــفيًفا بالتفصي ــا ش ــورة اهتامًم ــويل الص ــة ت ــذه الرحل ــال ه  وخ

التجريديــة للــون والشــكل، كــام تشــدهام- يف كثــري مــن اللوحــات - إىل آفــاق أرحــب، تخلــق مــن خالهــا مامســات حيــة، 

ونوافــذ إدراك ومعرفــة  جديــدة للصــورة،  لتتســع دوائــر الداللــة والرمز ، عى شــتى املســتويات الفنيــة والفكرية والشــعورية.. 

هنــا يــرز شــكل مــن التضافــر الخصــب بــن "رمزيــة القرمــوط " بظالهــا األســطورية املرتبطــة مبشــاعية القــاع وعتمتــه، وبــن 

وهــج الســطح ونــوره املشــع مــن  ثنايــا الخطــوط واأللــوان والفــراغ، وكأن اللوحــة فضــاء للتحــرر مــن ركام هــذه العتمــة.

 فــوق ســلم هــذا النــور يخــرج القرمــوط عــى ســطح  اللوحــة، يتقلــب ويســبح يف ظالهــا وألوانهــا وخطوطهــا، وكأنه يكتشــف 

بيئــة وعــامل جديديــن، لكــن هــذه املعايشــة ال تصنــع وجــوًدا مســتقا  لــكل كائــن عــى حــدة، اللوحــة مــن ناحيــة والقرمــوط 

مــن ناحيــة أخــرى، وإمنــا تبــدو اللوحــات مبثابــة بيــت هــذا الكائــن الخــاص، وشمســه الهاربــة منــه يف القــاع. يــرز هــذا عــى 

نحــو الفــت يف إيقاعــات الخــط واللــون، وانبثاقاتهــام الحانيــة املفاجئــة، ومــدى تفاعلهــام عــى الســطح، فهــام يندمجــان، تــارة 

يف متوجــات موحيــة، لهــا رنينهــا وذبذبتهــا النغميــة التــي تشــد العــن إىل مــا هــو أبعــد مــام يكمــن وراء الســطح نفســه؛ وتــارة 

يتفرقــان لتنويــع حركــة اإليقــاع  فــوق ســطح الصــورة وخارجهــا أيضــا، مــا يســهم يف كــر الفضــاء املحــدد لهــا.

   ومــن بــن عنــارص التشــكيل يف اللوحــات، يقــف اللــون يف موقــع الصــدارة، فهــو ضابــط إيقــاع الشــكل وصانــع التكويــن. 

ويتمتــع عبــد الوهــاب عبــد املحســن بحساســية فائقــة، شــديدة الرهافــة يف التعامــل مــع اللــون، وتوظيفــه كقــوة مطلقــة 

يف الفــن، ومصــدر النــور الحميــم للفنــان. بهــذا اإلحســاس تتدفــق الرتاســات اللونيــة يف اللوحــات عــر مصدريــن رئيســين: 

األول: املحافظــة عــى الصبغــة اللونيــة الخاصــة بالقرمــوط نفســه، واملســتمدة مــن بيئتــه الطبيعيــة، حيــث الرمــادي واألزرق 



واألخــر النيــيل بدرجاتهــا الداكنــة واملخففــة، وكذلــك الرتقــايل واألحمــر الوهــاج ، والبنــي الفاتــح واألصفــر، وأحيانًــا يلجــأ 

اىل إضفــاء روح املنمنمــة عــى الشــكل، باســتخدام التبقيــع اللــوين، وحــزم مــن الخطــوط القصــرية الطوليــة والعرضيــة تتــوزع 

يف جســد الصــورة وكذلــك التوريقــات النباتيــة يف الزعانــف، لخلــق متواليــة برصيــة مــن الوصــل والقطــع بــن الصــورة وبــن 

الفــراغ املحيــط، كــام يحــرص عــى تحقيــق نــوع مــن االنســجام  يصــل إىل حــد التامهــي واالندغــام بــن الصــورة والخلفيــة، 

ــا عــى  ــة، وينعكــس هــذا أيًض ــوان إىل الدكن ــل األل ــاع  متي ــط يف الق ــن القرامي ــا أرساب م ــي تســبح فيه ــي اللوحــات الت فف

الخلفيــة، مــا يوحــي بحالــة مــن الضبابيــة والغبشــة تكمــن يف األعــامق، عــى العكــس مــن ذلــك، تصفــو األلــوان، يف غــاالت 

ناصعــة، حــن تقــرتب الســمكة  القرمــوط مــن الســطح، ســواء يف وجــود منفــرد،  يــرز تفردهــا وخصوصيتهــا، أو بصحبــة جمــع 

مــن أقرانهــا، وناحــظ أنهــا ال تــذوب فيــه، إمنــا تؤكــد حضورهــا مــن خــال التجــاور والحركــة داخــل الكتلــة. 

ــواٍز للشــكل واملوضــوع  ــاد م ــن اللوحــات، وكأن الرســم اصطي ــري م ــة يف الكث ــع كل هــذا إحســاس طــاٍغ بالطفول ــرتادف م ي

والطفولــة معــا، يف قبضــة واحــدة.. هنــا يــرِّب الفنــان الكثــري مــن عاماتــه الخفيــة الافتــة واملبتكــرة، تــرز أحيانـًـا يف شــكل 

عرائــس أطفــال، تحملهــا القراميــط عــى ظهرهــا كإشــارات وعامــات، ال تخلــو مــن  بُعــد نفــي وروحــي، فالطفولــة مخــزن 

أرسار الذاكــرة والحلــم، وهــي أيضــا  تنطــوي عــى أرسار مــا، رمبــا  يف داخلهــا تتخفــى متائــم الســحر وغريهــا مــن األعــامل 

الســفلية، إلضفــاء جــو مــن الغمــوض املوحــي عــى مســارات وإيقــاع الصــورة. 

ــا  ــا، ينــوع  الفنــان طرائــق اللعــب مــع قراميطــه املجنحــة والطائــرة، فتصبــح قناًع ــا ودراميً ــا يف إثــراء املشــهد برصيً وإمعانً

لإلنســان، يخفــي وراءه حقيقــة وجــوده الشــائه، لكــن القنــاع يكشــف مــا وراء الحقيقــة املصطنعــة لهــذا الوجــود، بإيقــاع 

يعلــو فيــه نثــار مــن الفانتازيــا، مرّشبــة بلطشــة تهكــم وســخرية وكاريكاتوريــة الذعــة.



ومــن جامليــات القنــاع، أنــه ال يــرز كمفــردة تشــكيلية معزولــة عــن عــامل الرؤيــا، أو يــرتاءى  كــيء عبثــي ينتمــي إىل فضــاء 

الامعقــول، وإمنــا يجســد مــا ينطــوي عليــه الكائــن البــرشي مــن روح معقــدة تتخفــى تحــت قــرشة املــريئ، مبــا تنطــوي عليــه 

مــن مشــاعره املكبوتــة واملضطربــة، تســعى للخــاص منهــا بالقفــز مــن قفــص الجســد املــادي، إىل أجســاد أخــرى،  بــل يبــدو 

القنــاع أحيانًــا هــو الســلم ، الــذي يصعــد عليــه جــدل القــاع والســطح ، أو عــى األقــل يقــرِّب املســافة بينهــام. إن األمــر ال 

يبــدو هنــا وكأنــه نــوع مــن تبــادل األدوار أو الصفــات، باعتبارهــا عنــارص دالــة عــى فكــرة الكينونــة، إمنــا تؤكــد اللوحــات أن 

مثــة مفارقــة، تتكثــف وتتســع فجوتهــا يف الواقــع ، مــا بــن  جســد اإلنســان وبــن رأســه، وكأنهــام نقطــة مبهمــة يف مفــرتق 

طــرق وســط فــراغ مجهــول، وحيــاة  أصبــح  فيهــا الوجــود محــض آلــه. 

 الرجــل القرمــوط، ليــس صــورة عابــرة لكنايــة برصيــة، أو قناًعــا لهــا، وإمنــا هــو تعبــري  حــي عــن عاطفــة الفنــان تجــاه مــا 

يحســه، ويلمســه ويــراه ، فــا مســافة بــن قنــاع الرجــل واملوضــوع ، بــل االثنــان يتبــادالن األدوار باســمه ووراءه، يف الحيــاة، 

ويف الصــورة ، واألســطورة معــا. 

يف الختــام، لقــد نجــح عبــد الوهــاب عبــد املحســن، برتاكــم الخــرة والتجربــة، ومــن خــال مفــردة تشــكيلية واحــدة يف إنضــاج 

عاملــه الفنــي، ودفعــه إىل مســتويات جامليــة وفكريــة خصبــة، بخاصــة عــى مســتويي الشــكل والتكويــن يف اللوحــات، ومــن 

خــال بســاطة يف األســلوب مبنيــة عــى  التلخيــص واالختــزال، والتعامــل مــع اللــون باعتبــاره مصــدر الضــوء األســاس، ومنتــج 

النغمــة يف الصــورة، وبربــات فرشــاة متناسقـــة تبــدو دامئــا يف حالــة صداقــة صافيــة ورءوم مــع القامشــة والخامــة والطبيعــة.
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