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   أ.د . خــــالــد ســـــرور

  رئيس قطاع الفنون التشكيلية 

اســتطاع الفنــان محمــد عيــد أن يســجل اســمه كموهبــة رصينــة تحمــل آمــاالً واعــدة لفنــان متحقــق 
ــراغ  ــز يف الف ــك والتجهي ــا الرســم والجرافي ــة منه ــه مجــاالت متنوع ــذ بدايات ــارس من ــد م ــق .. وق وواث
والتصويــر وكأنــه أراد أن يثبــت مــن البدايــة متكًنا ووعيًــا، والفتًا النظــر لقدراته التي انصهــرت يف جعبتها 
مجــاالت ومذاهــب عــدة لتخــرج يف أســلوب فنــي يخصــه ولــه مالمحــه املميــزة التــي ال تخطئــه العــن.

ــا  ــا يضمنه ــون وأحيانً ــك املســاحات الفارغــة املشــحونة بالل ــد بتل ــان محمــد عي ــز لوحــات الفن وتتمي
ــا إىل جنــب شــخوصه  رمــوزًا لتصــر هــذه املســاحات بقوتهــا الحــارضة دوًمــا أحــد أبطــال أعاملــه جنبً
وخيالــه التكوينــي لهــا .. هــذا املزيــج الالفــت للدهشــة واإلعجــاب يف أســلوب »محمــد عيــد« أثبــت 
قدرتــه دوًمــا عــى تفريــغ مــا حملتــه مســطحاته مــن مشــاعر ومعــاٍن للمتلقــي ولعــل أحــد أســـرار هذا 
النجــاح حرصــه عــى خــروج عملــه يف النهايــة ببســاطة ظاهريــة تجــذب املشــاهد ليتفاجــأ بعدهــا وقــد 
انغمــس معــه يف حــوار يحمــل أبعــاًدا فلســفية وفكــرًا عميًقا للعديد مــن الحاالت الشــعورية اإلنســانية.



اآلن.. وبعــد عــدة ســنوات حافلــة باملشــاركات املتتالية..والنجاحــات املتواليــة.. يلقــى الفنــان محمــد عيــد جمهــوره بعــزف منفــرد.. قوامــه 
أعامل..هــي خالصــة تجربتــه الفنيــة والحياتية..

فبعد خوضه ألكرث من مجال وإثبات نفسه فيها..بن الرسم والحفر والتصوير والتجهيز يف الفراغ..
يستقر عيد بعض اليشء ويلتقط أنفاسه عى شاطئ حامل من التصوير مبذاق الرسم..

فــال ينــى فيــه أيامــه الدراســية كطالــب مجتهــد متخــرج يف قســم الجرافيــك بفنــون جميلــة وولعــه بالرســم وإتقانــه لــه برهافــة حــس 
وتشــكيل بديع..مــع عشــقه للتفاصيــل ومداعبتــه لهــا عــى أســطح لوحاتــه املرســومة..واملطبوعة.

وال ينــى أيضــا اقتحامــه -وبجرأة،لكــن بنفــس الرهافــة- لعــامل املجســامت..املتمثل يف تشــكيالته الرقيقــة املعــرة املتمثلــة يف التجهيــز 
بالفراغ..وملســه ملناطــق يف النفــس بصــدق وتعبــر شــديد الخصوصيــة، لكنــه يف نفــس الوقــت يعــر عــن واقــع عــام ميكــن أن يلمســنا 

جميعــا ويعــر عنــا.
التمس عيد من تلك الروافد املتنوعة تجربته الحالية..

وكتــم أنفاســه واســتجمع كل قــواه املتمثلــة يف خــرات األمــس ونضــج اليوم..واســترشافه ملســتقبل واعــد يضــع أساســه مــن اآلن ليقــدم 
لنــا طرحــه الجديــد.

ــة خاصــة  ــراز تجرب ــوط بحنكــة إلف ــا مــى، ويجمــع كل الخي ــا م ــان لنفســه موعــًدا مناســبًا يف مفــرق الطــرق، ليلخــص لن ــار الفن اخت
ــة. ــكل وضــوح عــن شــخصيته الحاملــة املتأمل ــد واملعــر ب ــوي عــى الجدي ــة تحت متكامل

جمــع عيــد يف تجربتــه املتمثلــة يف عرضــه الشــخيص املنفرد..بــن متكنــه يف الرســم وصياغاتــه لتكويناتــه بإحــكام مــع دراســة تفاصيلــه 

بــكل مهــارة وإتقــان..

و



وبن روحه املرهفة الحاملة..

فيجــد املشــاهد ألعاملــه، شــخوصا يعرفهــا ويألفهــا، بــزي العــر ومالمــح نراهــا كل يوم..ولكنهــا مصاغــة يف تركيبــات خاصــة وبتوليفــات 

لعنــارص تحمــل عبــق الحالــة الحاملــة الذائبــة يف العشــق والتــي بنــى عليهــا الفنــان تجربتــه..

ــل  ــن حشــد الكت ــاة واملــوت وب ــن الحي ــد عــن نفســه بشــغف شــديد ومبفــردات جمعــت ب ــوب وحضــوره يعــر عي ــاب املحب ــن غي ب

ــل الروحــي والزهــد. ــن التأم ــر ع ــات شاســعة تع ــه لفراغ ــا آخــر، وترك ــا بوعــي وحــذر حين ــل حينا..وإهامله والتفاصي

نجد توحد األجساد بن لقاء وابتعاد..واقرانها بفروع وأغصان جرداء تحمل معاين الحياة يف خريفها..!

ونطالع اللون الزاهي والباهت يف نفس الوقت..يعر عن الحرة بن الفرحة والرقب..الحيوية والهدوء..الحركة والسكون..

إن األلوان ال نستطيع وصفها إال كحالة حاملة تحتوي عى الزهد والتبتل..والتأمل يف حياة تائهة مرقبة حائرة.

ظأم شديد عر عنه الفنان يف اشتياق للمحبوب..وشغفه للتوحد بروحه..والحتواء ينى معه كل الهموم واألحزان.

ــا  ــق إىل عاملــه الخــاص يك نتســلل مخرقــن حواجــزه بهدوء..تاركــن ذواتن ــد اســتطاع أن يســتدعينا يف دقائ ــان ق ــا القــول أن  الفن ميكنن

ــا وشــخصياتنا بالخــارج.. ويومياتن

لــي منتطــي صهــوة خيالــه وآمالــه وأحالمه..وتعبراتــه عــن شــجونه برهافــة ال تخلــو مــن حــزن دفن..وأمــل متوقــد يحلــم مبســتقبل وردي 

ينشــده يف كل أعاملــه.

واآلن وبعد أن دعانا لنلقاه بن مفردات حالته..لنتحسس سويا عصارة مشاعره، ونشاركه اجتـراره ملا فات واسترشافه ملا هو آت..

نســتطيع القــول..إن هــذه التجربــة جــاءت يف وقتهــا لتلخــص وبقــوة الخــرة املاضيــة وترهــن عــى نضــج األداء ومتهــد لفتوحــات قادمــة 

ســيكون لديــه بهــا صــوالت وجــوالت واعدة..ومزيــد مــن االكتشــاف لنفســه التواقــة لــكل جميــل وجديــد.

أ.د / عبـد العـزيـز الجنـدي



and is familiar with, in the style of the times and features we see every day; they are formed in special compositions and 
combinations of elements bearing the scent of the dreamy state melted in love on which the artist built his experience.
Between the absence of the beloved and his presence, Eid expresses himself with great passion and with vocabulary that 
combines life and death, and the blocks and details at one time and neglecting them consciously and cautiously at another 
time, leaving vast voids that express spiritual contemplation and asceticism. We view the unification of the bodies between 
meeting and being away and their association with branches and barren twigs that carry the meanings of life in its autumn. 
We look at the bright and dull color at the same time, expressing the confusion between joy and anticipation, vitality and 
calmness, and movement and stillness. The colors can only be described as a dreamy state that contains asceticism, devotion, 
and contemplation of perplexing anticipating confusing life. Intense thirst is expressed by the artist in his longing for the 
beloved and his passion for uniting his spirit and for containing him to forget all his worries and sorrows.

We can say that the artist was able to bring us in minutes into his private world, penetrating its limits quietly, leaving 
ourselves, our diaries, and our personalities outside. We are viewing his imagination, hopes, and dreams peak and his 
expressions of his sadness with a tenderness that present deep sadness and a burning hope dreaming of a rosy future that 
he seeks in all his artworks.

Now and after he brought us to meet him among the vocabulary of his state to feel together with the essence of his feelings, 
sharing him his rumination of what has passed and his anticipation of what is to come. This experience came at its right 
time to strongly summarize the past experience and prove the maturity of performance, paving the way for future conquests 
in which he will have promising journeys and tours and more self-discoveries, yearning for everything new and beautiful.

Prof. Abdel Aziz El-Gendy

 



Now and after several years full of successive participations and successes, artist Mohamed Eid meets his audience with a 
solo performance; it is composed of artworks which is the intensity of his artistic and life experience. After going through 
more than one field, including drawing, engraving, painting, and installation, proving himself in them, Eid settles down a 
bit and catches his breath on a dreamy beach of painting with the taste of drawing.
He does not forget his faculty days as a diligent student who graduated from the graphic department at the faculty of fine 
arts, and his fondness for drawing and his mastery of it with a delicate sense and exquisite composition. He loves details, 
caressing them on the surfaces of his drawn and printed paintings. He also does not forget his bold intrusion, but with the 
same subtlety, into the world of three-dimensional artworks which are represented in his delicate and expressive installation. 
He is touching areas of the soul with sincerity and a very private expression, but at the same time, he expresses a general 
reality that can touch and express all of us.

Eid gained his current experience from these various tributaries. He held his breath and gathered all his strength represented 
in yesterday›s experiences, today›s maturity, and his foresight for a promising future lays its foundations from now to present 
his new project. The artist chose for himself a suitable date at the crossroads to summarize for us what went before, and 
combine skilfully all the threads to produce a special integrated experience that contains the new art and clearly expresses 
his dreamy and contemplative personality.

In his personal solo show, Eid combined his mastery of drawing and his tightly formed compositions, studying skilfully 
and masterly their details, with his delicate and dreamy spirit. The viewer finds in his artworks characters that he knows 

Eid and the Lover Autumn
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ميوت الهوى مني إذا ما لقيتها .. ويحي إذا فارقتها فيعود                    

   »  جميل بثينة«

My passion dies away in her presence,  And comes back to life when we part

“Jamil Buthayna”
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اقرنــت حالــة العشــق بغيــاب املحبــوب ، وملســت قصــص الهــوى التــي شــهدها التاريــخ ميــال مــن العاشــق أن تتدثــر 
محبوبتــه يف غيمــة مــن الغيــاب، وهــي التــي تــرشق ثانيــة مــن بــن ثناياهــا بقــوة حضورهــا يف عــامل الــروح والخيــال. 
فمــوت الهــوى يف حضــور الحبيبــة، وحياتــه يف غيابهــا .. و تتجســد صورتهــا بفرشــاة محملــة بألــوان الشــوق املتقــد، فرســم 

حينهــا بــال هــدف صــورة عذريــة بيضاء.

مـحـمــد عـيــد

2021 

In many cases, stories of love were related to absence of the beloved, and a hidden tendency, on the lover›s part, 
to have his beloved enveloped in a cloud of absence. But her vivid presence would be shinning again, even stron-
ger, through that same cloud, in his imagination.

For love often withers in the presence of the beloved, then blooms in her absence. And her platonic image, that 
is done  aimlessly ,by a brush loaded with passion, will  come to life white and pure.

Mohamed Eid

 2021
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تََوحد..

وتوحدت روحي 
بروحك..

فقد وجدت ضالتها
 بعد حن من الدهر

زاد فيه العطش.

ويف غيابك
يزداد ائتنايس 

ببقعة خالية يف نسيجي
ميلؤها الحنن

إىل روٍح
مل تغادرين..

أال تدرين يب..؟
وتشعرين 
باحتياجي
وبااللتجاء..

إىل شغاف قلبك والضلوع..
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أ.د / عبـد العـزيـز اجلنـدي

ألتمس منها الحياة..

فشظايا القلب تنادي
عى عينيك 

لتتالقى 
وتلتئم جراحها..

ويترسب الِريُّ إىل الضلوع..

فتنبت الفروع الجرداء
وتزهر وتطمنئ إىل قربك املفقود.

إنني أنتظر
عى أطالل أرضك الحنون
عودًة يهتز معها القلب

وتنبت فيه
 شجرًة وارفة الظالل.

فال تخذليه ولبي النداء
واصعدي به

إىل منحنى النشوة
والسعادة من جديد.
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- فنان مري مواليد 1988.
- دكتوراه يف فلسفة الفنون الجميلة بعنوان » جدلية الحضور والغياب يف فنون الجرافيك«.

- يعمل مدرس بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة التصميم املطبوع.
- شارك بأعامله يف فنون الرسم والحفر والتصوير والتجهيز يف الفراغ يف العديد من الفعاليات الفنية الدولية واملحلية.

- لديــه العديــد مــن املقتنيــات مبصـــر وخارجهــا ويف عــدة متاحــف يف مــر، كمتحــف الفــن الحديــث، ومتحــف كليــات الفنــون الجميلــة 
وأيضــا مؤسســات بالخــارج.

- نــال العديــد مــن الجوائــز وشــهادات تقديــر منهــا الجائــزة الكــري بصالون الشــباب الــدورة)30(،) 28( يف مجــال التجهيــز يف الفراغ

 • An Egyptian artist, born in 1988. 
 • Ph.D. in Graphic Arts. Thesis title, »Presence and Absence Dialectic in Graphic Arts«, 2020. 
 • Currently, a teacher at the Faculty of Fine Arts, Print Design section.
 •   Participated in numerous art events, local and international, with his drawing, painting, etching, and   
      installation works. 
 • Museums have acquired many pieces of his art, in Egypt and abroad (Modern Art Museums, and Fine   
 • A recipient of numerous art prizes, among them is the Grand Prize of the 28th,and 30th rounds, for 
   installation art.
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 The Lover’s  -Colored Drawing - Acrylic + Pastel on Canvas 
100 x 160 cm- 2021

املحب – رسم ملون - أكريليك + باستيل عى قامش 

 100× 160سم- 2021
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   The Lover’s Trilogy - Composition 1 - colored drawing+ Pastel on Canvas
80 x 160 cm-2021

ــون - أكريليــك + باســتيل عــى قــامش  ــة املحــب - تكويــن 1– رســم مل  ثالثي

80 × 160 ســم -  2021



18

ثالثية املحب - تكوين 2 رسم ملون - أكريليك + باستيل عى قامش

 80× 160سم- 2021

 The Lover’s Trilogy - Composition 2 - Colored Drawing
Acrylic + Pastel on Canvas 

80 x 160 cm- 2021
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 The Lover’s Trilogy - Composition 3 - Colored Drawing 
Acrylic + Pastel on Canvas 

 80 x 160 cm-2021

 ثالثيــة املحــب  - تكويــن 3– رســم ملــون - أكريليــك + باســتيل عــى قــامش 

- 80× 160ســم- 2021
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My Beauty 1- Colorful Drawing

 Acrylic + Pastel on Canvas 

130 x 130 cm-2021

 جميلتي 1 – رسم ملون

 أكريليك + باستيل عى قامش 

130× 130سم - 2021
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جميلتي 2 – رسم ملون 

 أكريليك + باستيل عى قامش 

130× 130سم- 2021

 My Beauty 2- Colorful Drawing 

 Acrylic + Pastel on Canvas

 130 x 130 cm- 2021
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جميلتي 3  - رسم ملون

 أكريليك + باستيل عى قامش

100×100 سم - 2021

 My Beauty 3 -  Colored Drawing 
Acrylic + Pastel on Canvas 

100 x 100 cm- 2021
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خريف املحب - رسم ملون 

 أكريليك باستيل عى قامش

  100 ×100 سم - 2021

The Lover’s Autumn  - Colored Drawing

Acrylic + Pastel on Canvas 
  100 x 100 cm- 2021
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 خريف حواء – رسم ملون 

أكريليك + باستيل عى قامش

 130× 130سم - 2021

 Autumn  of Eve- Colorful Drawing 
Acrylic + Pastel on Canvas

130 x 130 cm - 2021
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 Endless Autumn- Colored Drawing
Acrylic + Pastel on Canvas

100 x 100 cm- 2021

خريف ال ينتهي- رسم ملون

 أكريليك + باستيل عى قامش

 100 ×100 سم - 2021
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غيمة املحب  - رسم ملون

 أكريليك + باستيل عى قامش 

100 ×100 سم - 2021

The Lover’s Cloud - Colored Drawing 

Acrylic+Pastel on Canvas 
100 x 100 cm- 2021
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 لقد أصبحت قنطوًرا  1 - رسم ملون 

 أكريليك + باستيل عى قامش

 130× 130سم - 2021

 Become a Centaur  1 -Colored Drawing 

Acrylic + Pastel on Canvas
130 x 130 cm- 2021
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لقد أصبحت قنطوًرا 2–رسم ملون

أكريليك + باستيل عى قامش 

 130× 130سم - 2021

Become a Centaur  2- Colored Drawing
 Acrylic + Pastel on Canvas

130 x 130 cm- 2021
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 معزوفة الخريف – رسم ملون 

 أكريليك + باستيل عى قامش

130× 130سم  -2021

 Autumn  presto -Colored Drawing 
 Acrylic + Pastel on Canvas

130 x 130 cm- 2021
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ثالثية املحب -  رسم ملون - أكريليك + باستيل عى قامش

 160 ×  2٤0سم - 2021

 The Lover’s Trilogy - Colored Drawing- Acrylic + Pastel on Canvas 
160 x 240 cm- 2021
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حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠٢١

تصميم املطبوعات واالخراج الفني للكتالوج

 د. سوزان عبدالواحد

مراجع لغة عربية 

أ.سامح العبد


