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مصطفى إبراهيم إبراهيم بـط

تصويــر،   / تخصــص   ،1966 الفنيــة  الرتبيــة  كليــة  بكالوريــوس   ،1943 املنوفيــة  مواليــد 

باملنوفيــة  والتعليــم  الرتبيــة  مبديريــة  فنيــة  تربيــة  عــام  موجــه  باملعــاش،  حاليًــا 

لجنــة  عضــو  القاهــرة،   أتيليــه  عضــو   ، التشــكيليني  الفنانــني  نقابــة  عضــو  ســابًقا، 

تجميل باملنوفية الغربية،  عضو نقابة املهن التعليمية، عضو جمعية أصالة . 

املعارض الخاصة :
 ،1971 بإيطاليــا  برومــا  عــرض  قاعــة   ،1981  ،1970  ،1968 إخناتــون  :قاعــة  منهــا  الخاصــة  املعــارض  مــن  العديــد  أقــام 

املركــز  باإلســكندرية،   -  1977 الســوفيتى  الثقــاىف  باملركــز  معــرض  بالقاهــرة،    -  1976 الســوفيتى  الثقــاىف  املركــز   ،1986

الثقــاىف األســباىن 1979،  معــرض متجــول بقصــور الثقافــة 1969، 1970، 1981 - 2003،  قــر ثقافــة أســيود مــع الفنــان/ 

قويســنا،  ثقافــة  ببيــت  الكــوم  شــبني  ثقافــة  بقــر  معــرض  مشــعل،  مصطفــى  والفنــان/  املحســن  عبــد  الوهــاب  عبــد 

شــبني  ثقافــة  قــر   ،2005 الــدوىل  للتعــاون  املــرى  املركــز   ،1997 القاهــرة  بأتيليــه  معــرض   ،1990 طنطــا  ثقافــة  قــر 

.2018 بالزمالــك  العاصمــة  بجالــرى  واألســطورة(  )القريــة    ،2009 القاهــرة  بأتيليــه  )راتــب صديــق(  قاعــة   ،2006 الكــوم 



 املعارض الجامعية املحلية :
 شــارك ىف الحركــة الفنيــة التشــكيلية منــذ تخرجــه والعديــد من املعــارض الجامعية منهــا: معرض الطالئــع الســابع 1966 ، والثالث عرش

 ) جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ( 1973،  صالــون القاهــرة 1971، 1989،  اللوحــة الواحــدة 1978، قاعــة إخناتــون مــع الفنــان 

ــكيلية  ــون التش ــى للفن ــرض القوم ــنا 1988،  املع ــة لقويس ــت الثقاف ــش بي ــى حبي ــور ع ــع الدكت ــرض م ــد 1981، مع ــى عبي مصطف

ــة نهضــة مــر  ــوروث الشــعبى بقاع ــرة الســابع 2004، معــرض امل ــة الصغ ــون األعــامل الفني ــدورة )26( 1999، )29( 2005 صال ال

مبركــز محمــود مختــار 2006،  مهرجــان اإلبــداع التشــكييل، وســوق الفــن التشــكييل ) املعــرض العــام دورات )30(، )31(، )33(،)34(،  

)35(، )36( ، )37(، )38( ، ) 39(، )40( ، )41( أعــوام 2007، 2008، 2010 ،  2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2020، 

ــرى  ــن امل ــف الف ــاد - متح ــة أبع ــل( قاع ــأىب الرحي ــور ت ــون 2013،  )طي ــر الفن ــكيلية بق ــون التش ــرة ) 56( للفن ــون القاه صال

الحديــث 2013،  معــرض قنــاة الســويس الجديــدة ) املــاىض - الحــارض- املســتقبل( بقــر الفنــون 2015، معــرض )قنــاة الســويس 

ــرة  ــز الجزي ــة مبرك ــدورة الثالث ــت ( ال ــكل بي ــن هــاىنء - متحــف أحمــد شــوقى  2016،  )لوحــة ل ــة ب ــز كرم ــد ( مبرك .. عــر جدي

للفنــون 2016،  صالــون ) أبيــض - أســود ( الــدورة الرابعــة مبركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك مايــو 2017، )ثــورة شــعب( مبركــز كرمــة 

بــن هــاىنء الثقــاىف - مبتحــف أحمــد شــوقى 2017، )روح مريــة( مبركــز كرمــة بــن هــاىنء الثقــاىف مبتحــف أحمــد شــوقى 2017، 

)حــب الوطــن يجمعنــا ( لجمعيــة أرسة وادى النيــل مبركــز كرمــة بــن هــاىنء مبتحــف أحمــد شــوقى نوفمــر 2017 ) ضيــف رشف (، 

)مختــارات( بقاعــة العاصمــة 2018، صيــف العاصمــة  بجالــرى العاصمــة بالزمالــك 2019،  حــوارات الوجــوه واألماكــن - بجالــرى 

ىض أتيليــه العــرب للثقافــة والفنــون باملهندســني 2019، صالــون ) أبيــض - أســود ( الــدورة الخامســة مبركــز الجزيــرة للفنــون 2020.
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املعارض الجامعية الدولية والخارجية :

ــاىن  ــاىل فن ــدويل بأســبانيا 1971، 1972، بين ــا ال ــاىل أثين ــدول حــوض البحــر املتوســط الثامــن 1970، بين ــدوىل ل ــاىل اإلســكندرية ال بين

مــر ىف األقاليــم الــدوىل باإلســكندرية 2005،  ملتقــى بصــامت الفنانــني التشــكيليني العــرب الحــادى عــرش - بأتيليــه القاهــرة  2016 .

 الزيارات الفنية :
 روما )إيطاليا( ، أســبانيا ، املتاحف الفنية بهام .

 

البعثات و املنح :
منحة تفرغ من وزارة الثقافة 1971 .

 املهام الفنية التى كلف بها و اإلسهامات العامة :
 تصميــم شــعار محافظــة الغربيــة، تصميــم شــعار محافظــة املنوفيــة مــع الدكتــور عــى حبيــش،  تصميــم شــعار محافظــة املنوفيــة 

بالقنــاة السادســة بتلفزيــون وســط الدلتــا،  تصميــم شــعار محافظــة املنوفيــة مبيــدان الســالم .

تصميــم ديكــورات العديــد مــن مرسحيــات الثقافــة الجامهريــة لفرقــة قــر ثقافــة شــبني الكــوم، أرشف عــى ورش الفنون التشــكيلية 

بالقافلــة الثقافيــة، رئيــس فــوج فنــاىن هضبــة باريــس بالــوادي الجديــد مــن الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 2017.
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املؤلفات و األنشطة الثقافية :
دراســات ومقــاالت ىف الفــن التشــكييل بجريــدة عــامن ومجلــة العقيــدة واألرسة بســلطنة عــامن، إعــداد ورســوم لألطفــال مبجلــة األمــل 

بليبيــا، وكذلــك مجلــة العقيــدة واألرسة وجريــدة عــامن بســلطنة عــامن، ومجلــة ســمر وميــي مبــر، نــدوة ثقافــة عــن تنميــة الوعــى 

بالفــن التشــكيى لــدى جمهــور املتلقــني ىف 30 ينايــر 2001 مبتحــف دنشــواى .

الجوائز املحلية :
امليداليــة الفضيــة ىف التصويــر مــن صالــون القاهــرة 1971، جائــزة حفــر مــن الثقافــة الجامهريــة 1986، شــهادة تقديــر مــن املعــارض 

ــبوع  ــعار األس ــم ش ــزة األوىل لتصمي ــة، الجائ ــة الجامهري ــن الثقاف ــر م ــزة األوىل ىف التصوي ــة ، الجائ ــة الجامهري ــة والثقافي الجامعي

الثامــن لشــباب الجامعــات 2006،تكرميــه ىف املؤمتــر األول لفنــاىن األقاليــم 2008 .

 

الجوائز الدولية :
 شهادات تقدير من ليبيا و سلطنة عامن، الجائزة الثانية مبسابقة رشكة سابك بالسعودية 1995.

 املقتنيات الخاصة والرسمية :
لــدى بعــض األفــراد مبــر وســويرسا وبأمريــكا والجزائــر،  وزارة الثقافــة ، الثقافــة الجامهريــة، محافظــة أســيوط ،قاعــة املؤمتــرات 

ــه، متحــف الفــن املــرى  ــة العامــة لقصــور الثقافــة، ســفارة مــر، امللحــق الثقــاىف الســويرسى،مكتبة معهــد جوت بالقاهــرة، الهيئ

الحديــث، ســفارة قطــر.
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 » بـيتي الـحبيب «
ىف املعــرض الــذى يقيمــه الفنــان ` مصطفــى بــط ` نقــف أمــام لــون مــن التعبــر تتجاذبــه الثقافــة املكتســبة مــن جانــب واملواهــب 

ــل هــذا التجــاذب لحظــات تقــارب وتفاهــم  ــا يتخل ــا إىل درجــة الــراع ؛ وأحيانً ــة مــن جانــب آخــر .. تجــاذب يصــل أحيانً الفطري

ــق هــدف أســمى ... اللوحــة . ــة اآلخــر .. مــن أجــل تحقي ــازالت ويضــع نفســه ىف خدم ــني بعــض التن ــا يقــدم كل مــن الطرف عندم

 وهنــاك منــاخ تســوده بنيــات قامئــة عتقتهــا خامئــر القــدم ، كأنهــا أنفــاس أعياهــا اإلرهــاق أو جلــود كادحــة ألهبتهــا أشــعة الشــمس 

ولفحتهــا بســمرة داكنــة كســمرة الطــني ، وســمرة البــرشة الصعيديــة ، وســمرة وجــه الرغيــف املحمــص .... فــامذا تعنــى هــذه البنيــات 

الكثيفــة كثافــة الهمــوم ، وهــذه الخطــوط التــى تنوه تحــت أعباء ثقال .. وهــذا التكتل الصخرى الــذى يناطح الضغوط التــى تحاول قهر 

اإلنســان ، ومــاذا تعنــي هــذه الغضــون العميقــة التــى تســتقر فــوق األشــياء املعمــرة وكأنها بصامت الســنني التــى تعاقدت عــى األمكنة 

الحميمــة فعلمتهــا مزيــًدا مــن الحكمــة التــى تتمثــل ىف الصمــت الفيلســوف ؛ وال شــك أنها مر بــكل ظروفها التــى عانتهــا ومازالت ...

 إن هناك قوة خفية تدفع الفنان إىل تصوير البيوت الريفية ذات الجدران الطينية الرحيمة التى تحتضن اإلنسان وتسكب ىف روعة شعوًرا 

باألمــن والطأمنينــة .. إن هــذا النــداء الخفــى يرتكز ىف افتقار إنســان العر إىل اإلحســاس الداخى باألمن داخل القوقعــة التى بناها حول 

نفســه ، وهــى التــى جعلــت̀  املنــزل̀  يقتحــم عــامل الفنان عى شــكل̀  رمــز` يعر عن الظأم إىل لحظة ســالم مع النفــس ومع األخرين؟

                                                                                                                                             

                                                                                                                                           بقلم : حسني بيكار
                                                                                          من كتاب آفاق الفن التشــكييل للناقد / بيكار
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» عـامل الفـنان «
 عــامل الفنــان مصطفــى بــط له خصوصية و جدانية حدد القريــة مكان ومصدر لها .. إال أن أعامله تبحث فيام هو أبعد مكانًا من القرية 

 إال إذا كان اســتلهم مــن القريــة براءتهــا .. فلوحاتــه األبعــد مــن القريــة كمــكان تستكشــف عالقــة اإلنســان مــع مــن هــم مــن جنســه 

و عالقتــه مــع كائنــات أخــرى تشــاركه الكــون األكــر اتســاًعا مــن القريــة ليشــكل بهــم عاملـًـا مرتبطـًـا بذكرياتــه باملــكان املحــدود مــع 

بــدء عمــل اللوحــة مل يعــد املــكان محــدوًدا.. فجميــع خلفيــات لوحاتــه التــي تتصدرهــا عنــارص ليســت مرئيــة يف مشــاهد قرويــة أو 

أرضيــة تحيــط عنــارصه .. لكــن تبــدو جميًعــا أمــام خلفيــة مــكان غــر معلــوم انطلــق بهــم إىل أجــواء فانتازيــة.. حتــى بــدت تهشــرات 

فضــاء اللوحــة كحالــة مــن الصــدى ملــا يحــدث يف املقدمــة مــن ذات نســيج شــخوصه وكائناتــه ...  وقــد قصد الفنان بحساســية شــديدة 

يف تقنيتــه املكونــة مــن توليفــات أصباغــه و األحبــار و األكريليــك أن يخلــق منهــا عــامل مــواز بــري لتصويــر األجــواء القريبــة امللتقــى 

داخلهــا كائناتــه لتتعــادل ؛ ومعنــى أجــواء األســطورة التــي قصدهــا الفنــان ومكنهــا عــى الســطح تجولــت الفانتازيــا بريــة ثريــة ... 

ويبــدو ان الفانتازيــا بــدأت عنــد الفنــان مــن الخيــال عــن أصــل واقعــي للغايــة كان الفنــان نفســه جــزًءا منه اســتوعبه و مزجــه داخله 

و تركــه يتحــرك بفانتازيــا الذكريــات و املعيشــة داخــل مســاحات اللوحــات املتوســطة و الصغــرة الحجــم كأنــه يتحــدث أو يدنــدن مــع 

لوحاتــه التــي يجيــد التعامــل معهــا دون أن يشــاركنا يف حوارياتــه.. حتــى إنــه جعــل شــخوصه و طيــوره و حيواناتــه ال تواجهنــا ؛ بــل 

نراهــم فقــط مــن الجانــب *بروفيــل *  حتــى ال نســمع أحاديثهــم أو نكتشــف إنهــم آتــني مــن عــامل آخــر ؛ فلــم يقدمهــم لنــا الفنــان و 

عزلنــا كمشــاهدين خــارج اللوحــة .. إال إن مــا يحــدث داخلهــا أظهــر طيــوره كأنهــا تحمــل نفــس الجينــات البرشيــة ، فأجــادوا التواصل 

البــرشي يف حالــة مــن الفانتازيــا بلغــة كونيــة واحــدة مكنتهــم مــن التواصــل و االنتبــاه لبعضهــم البعــض يف خصوصيــة و آداب االنتبــاه 

للحــوار و التواصــل .. لذلــك كثــر مــن لوحــات الفنــان مصغــرة للحفــاظ عــى الخصوصيــة.. بينــام حــني يظهــر اثنــان مــن البــرش مًعــا 
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يف اللوحــة ينعــدم الحــوار بينهــام كأنــه مل يبــدأ بينهــام مــن قبــل.. بــدت التقنيــات التــي اســتخدمها الفنــان  نفــس األهميــة كنطاقــه 

ــة  ــار و الزيتي ــك و األحب ــاغ املمزوجــة باألكريلي ــق يف األصب ــن التدف ــا م ــة بطريقته ــه تحمــل رسدي ــا تقنيت ــرسدي املحــدود .. ورمب ال

ــا لونيــة كــرسد بــري يكمــل همهــامت رسد آخــر مســموع مــن  ــاًرا متداخلــة يف فانتازي كمكونــات أساســية يف لوحاتــه لتحــدث آث

حــوارات داخــل العمــل الفنــي... و يف لوحــات الفنــان مصطفــى بــط بــدى االهتــامم باملالمــس الخشــنة اإلحســاس .. هــذه الخشــونة 

تتناقــض مــع حــس الفانتازيــا لكنهــا قــد توحــى بأنهــا خشــنة هكــذا مــن فعــل الحــدب للحكايــا القدميــة و انتشــاله مــن الخيــال أو 

مــن ال وعــي الذاكــرة فتهــرشت أجــزاء منهــا يف خشــونة حتــى اقرتبــت اللوحــات مــن ســامت الفــن الوحــي ألوانـًـا و ملمًســا ثريـًـا .. 

فيبــدو أن الفانتازيــا و الوحشــية يجمعهــم مســطح واحــد محمــل باأللــوان الخشــنة و الخــط املتحــرك ... و أيًضــا يف لوحــات املعــرض 

توتــر و تعقيــد يف الخــط و املســاحة و داخــل نســيج اللــون الداخــيل نفســه ، بينــام يالقيهــا عكســيًا حالــة مــن الســكون تســود اللوحــة 

يف حالــة ظهــور شــخصني مًعــا يف اللوحــة فهــم صامتــني بــال حركــة شــاخيص البصــار و مــادة أجســادهم بــذات الخليــط يف تداخــل مــن 

اللــون و املــواد املســتعملة .. عــامل األســطورة الــذي قصــده الفنــان هكــذا غــر متحــرك و شــاخص البــر مــع التوجــس تصبــح لوحاتــه 

متســمة بالغمــوض .. خاصــة و خطــوط رســمه أشــبه بالرســم البــدايئ الــذي يتســق متاًمــا مــع منــاخ اللوحــة وأجوائهــا.. كــام أن الفنــان 

بــدا غــر مقيــد بأســلوب واحــد تــاركًا للوحتــه اختيــار نفســها مــن واقــع الالوعــي عنــده و دون تقيــد بالتجســيم أو البعــد الثالــث.

 أمــا الضــوء يف لوحاتــه ندركه ضوًءا متجانًســا دون تســليطه عى جزء أكر من اآلخر من عنارصه.. ســطوح اللوحــات ملونة دون االهتامم 

بظــالل و نــور األلــوان بــل اعتمــد الفنــان عى اللون يف ذاتــه بتداخله و امتزاجه و درجــات لونية أخرى .. و اعتمد أكــر عى نور الخيال.

                                                                                                                              الناقدة /  فاطمة عيل 
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» مـن وحي الحقيقة والخيال «
 مــن وحــى الحقيقــة والخيــال والواقــع املعــاش واألحــالم ..انبعثــت األســطورة مــن دنيــا متخيلــة كانــت تــدب عــى مــرسح الحيــاة 

ــاق  ــه الســابقة بطــول تاريخــه ..ولكــن ىف تحــوالت وآف ــداًدا ألعامل ــل امت ــذى ميث ــط ..هــذا العــامل ال وتشــكلت ىف عــامل مصطفــى ب

جديــدة وغريبــة ..عــامل ســحرى اليعــرف الحــدود وال القيــود تنوعــت فيــه الخامــات وطــرق األداء كــام تنــوع الشــكل والتشــكيل مــن 

املنحوتــات واملجســامت التــى تــم صبهــا بخامــة األملنيــوم، ولكــن يظــل الفضــاء التصويــرى للفنــان بتاريخــه الطويــل معــه ..مابــني 

الخطــوط واأللــوان واألضــواء والظــالل والرشائــح الكوالجيــة ذروة أعاملــه ىف هــذا العــامل الــذى تشــكل مــن وحــى األســطورة ، وانفــرج 

عــن صــور وأخيلــة ميتــزج فيهــا الواقــع بالخيــال والتعبــر الســحرى بــروح الفــن الشــعبى وعنــارص مــن الــرتاث تتواصــل مــع املــرى 

القديــم ، وتســتحرض الزمــن ىف نســيج مــن النغــم كل هــذا بلمســة عريــة ..ملســة الحداثــة مــع مفرداتــه وعنــارصه التــى أصبحــت 

صــوًرا أيقونيــة نعرفهــا ونجهلهــا تتحــرك ىف بــراح اللوحــة ... الطائروالحيــوان واإلنســان " رجــل وامــرأة " والكوكــب والزهــرة والحصــان 

ــا  ــح ..كل هــذا مبــا يشــكل إيقاًع ــكل لرضي ــد تكــون مســاحة مــن بيــت أو هي ــد ىف الزمــن ق ــى متت ــات ؛ الت والحــامر وبعــض البناي

يتغــر مــن حالــة إىل حالــة اليعــرف التكــرار ..ميــوج بإحســاس ميتافيزيقــى وإن شــئنا قلنــا إحســاس كــوىن يجعلنــا نتســاءل إىل أيــن 

يأخذنــا مصطفــى بــط ؟ ..هــل إىل الزمــن املــاىض أم إىل حــارض األشــياء ومانعيشــه ىف حياتنــا املعــارصة أم إنــه يومــىء إىل املســتقبل؟

 يقــول مصطفــى بــط : عامل ســحري شــدين إليــه حبي لألســاطر والروايات اململــؤة بالخيال يف العصــور املختلفة مام انعكــس عى رؤيتي 

التشــكيلية فجــاءت املنحوتــات التــي تــم صبهــا بخامــة األملنيوم. ولحــاء النخيل الذي تحــول إىل كــوالج ، ولوحات التصويــر آلتي احتوت 

عى مفردات غر متعودة يف أعاميل، وكذلك اختزال األشــياء مام أعطاها بعًدا دراميًا قوامه املوروث الشــعبي"،  إمياءات البرش والطيور 

ــو  ــة وه ــديدة خاص ــة ش ــه درامي ــون علي ــى الل ــة يضف ــىء بالغراب ــامل م ــن ع ــط ع ــى ب ــد مصطف ــطورة عن ــرج األس ــة تنف  ىف رحاب

ــع  ــوىس م ــود األبن ــا األس ــب عليه ــار يغل ــوان واألحب ــني األل ــم ب ــر والرس ــني التصوي ــد ب ــى متت ــة الت ــات اللوني ــك الرتكيب ــد إىل تل يعم
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ــداء  ــى بأص ــر توح ــوت الجه ــت والص ــني الصم ــوت وب ــج والخف ــني التوه ــرض ب ــى األخ ــر وحت ــر واألزرق واألوك ــن األحم ــات م ملس

ــة ىف  ــرأة املتوجــة توحــى مبلكــة فرعوني ــوان الخــراىف وامل ــني الحي ــارص ماب ــة تســتحرضها العن ــة متداخل ــا أزمن الزمــن وإن شــئنا قلن

جلســة شــعبية وطائــر الحــامم الــذى يتحــول إىل إنســان ىف حــرضة طائــر آخــر ىف الخلفيــة ..وحديــث املــرأة للطيــور ىف حــوار إميــاىئ 

ــارص  ــك العن ــع تل ــح م ــر مجن ــرأة فارهــة ورجــل يعلوهــام طائ ــه الم ــام ىف لوحت ــة ك ــا الســالم واملحب ــا إىل دني هامــس .. ويصــل بن

ــى توحــى بعــامل طقــوىس يعكــس أعمــق أعــامق اإلنســان املوغــل ىف الزمــن ..وىف بعــض األعــامل تشــتمل اللوحــة  والتوليفــات الت

عــى عنــر وحيــد كــام ىف الصــور الشــخصية أو البورتريهــات املتخيلــة وقــد متتــد ىف عنريــن يتحاوريــن كــام ىف الطفــل والعجلــة 

ــة ومســاحات مــن الصمــت  ــا حواري ــر دني ــوان والطائ ــع مــن اإلنســان والحي ــه ذات املجامي ــة ..لكــن تظــل أعامل ــة الدائري أو اللعب

والبــوح ..فيهــا نبــض الحيــاة الزمــن مفعمــة بحــس كــوىن مــع هــذا األســود األبنــوىس الفريــد والــذى يفــرض ســطوته عــى فضاءاتــه 

التصويريــة ذات األلــوان الهادئــة الغامئــة .... تحيــايت إىل مصطفــى بــط فنــان القريــة الــذى جعــل منهــا أســطورة فنــه مــع تحــوالت 

ــة . ــه األزمن ــل في ــوىن تتداخ ــس ك ــة وح ــة حديث ــة وملس ــة مري ــذوق بلغ ــدث إىل   املت ــى تتح ــه ... و الت ــدث أعامل ــه ىف أح عامل

                                                                                                                               الناقد / صالح بيصار

» البـيئة والشخصية «
 يتفــق معظــم علــامء النفــس أن بنــاء الشــخصية ميــر بعــدة مراحــل عمريــة تشــكل ىف مجموعهــا خطــأ بيانيًــا يشــبه الجبــل ، حيــث 

يبــدأ تســلقه مــن الســفح الــذى ميثــل فــرتات الطفولــة املبكــرة ، ســيام الخمــس ســنوات األوىل منهــا ، والتــى تؤثــر بوضــوح ىف الرتكيبــة 

ــوان ســلوك الشــباب ، وهــى  ــا وعنف ــة الصعــود ، شــاملة طــراوة مشــاعر الصب ــك مرحل ــم يعقــب ذل ــا ، ث اإلنســانية املشــيدة عليه

حالــة التخلــو مــن رشوع دائــم ىف النضــج الفكــرى بــني العرشيــن والثالثــني مــن العمــر ، باشــتباك مســتمر مــع  املعطيــات البيئيــة 



11

املحيطــة لخفــض التوتــر الداخــى ، تــارة عــر املصالحــة واملهادنــة ، وأخــرى بالــراع واملجابهــة ، حتــى تصــل الشــخصية إىل اعتــالء 

قمــة الجبــل املفــروش بالخــرة والنضــج املكتملــني نســبيًا، والذيــن يتيحــا للمــرء فرصــة التأمــل واســتيعاب الوجــود داخــل مايســمى 

)حيــز اإلســتواء( الــذى ميتــد زمنيـًـا حتــى مشــارف مرحلــة )االنحــدار( املتمثلــة ىف االنقبــاض العاطفــى واالنكــامش الشــعورى ىف مقابــل 

الوهــج الــذاىت والفتــوح الروحــى ، وهــو املنعطــف اإلنســاىن الــذى يدفــع الشــخصية إىل االنــزالق نحــو ســفح الجبــل ثانيــة، مســتعيدة 

بــكارة الحبــو واالرتقــاء ، والشــك أن امللمــح الســالف الينفصــل غالبًــا عــن اآلليــة الحياتيــة عنــد كثــر مــن املبدعني ... ســيام التشــكيليني 

منهــم ، حيــث ســهولة اللعــب بالخامــة عــى الســطح والفــراغ لرتجمــة تفاعــالت إنســانية ظاهــرة ومســترتة ، فــاذا دققنــا ىف املشــوار 

اإلبداعــى للفنــان مصطفــى بــط )1943( ســنجد أنــه يجســد ذلــك املنحنــى الصاعــد الــذى يســتوى عنــد مســاحة زمنيــة ممتــدة ، ثــم 

يبــدأ ىف الهبــوط صــوب البــر الطفــوىل مــرة أخــرى ، بعيــًدا عــن الحســابات الذهنيــة لبنــاء املشــهد .. فقــد ولــد الفنــان ونشــأ وعــاش 

حتــى اآلن بأزقــة وحــوارى وشــوارع مدينــة شــبني الكــوم منــذ أن كانــت قدميًــا أقــرب إىل الســامت القرويــة بــكل مفرداتــه البرشيــة 

البســيطة مــن فالحــني وعــامل، إضافــة إىل الــدواب والطيــور والجــداول والغيطــان واملعــامر الطينــى اللــن الــذى يتامهــى مــع مــادة 

ــرداء الســندىس األخــرض .. وقــد تخــرج الفنــان عــام 1966 مــن كليــة الرتبيــة الفنيــة بالقاهــرة ، ليبــدأ  األرض الزراعيــة املكســية بال

حــواره مــع مدنيــة العاصمــة وســطوتها الجاذبــة التــى مل تنــل منــه كثــرًا ، الحتامئــه الدائــم بعنــارص املنشــأ ، عــالوة عــى ســيطرة 

املــد القومــى آنــذاك ، رغــم قســوة نكســة 1967 ، إال أنهــا مل تــزد الشــخصية املريــة وقتهــا إال إرصاًرا وعزًمــا خــالل ماســمى )بحــرب 

االســتنزاف( ، وهــو مــا ظهــر ىف أعــامل مصطفــى التصويريــة إبــان تلــك الفــرتة التــى ســنطلق عليهــا مجــازًا )اإلرادة( ، حيــث نــزع 

بألوانــه الزيتيــة عــى التــوال لتوظيــف املشــتقات البنيــة بآليتهــا املونوكروميــة ، بدايــة مــن دكانــة الطينــة املشــبعة باملــاء، حتــى ىض 

الرتابــة امللفوحــة بأشــعه الشــمس ، مــروًرا باللزوجــة والنــداوة والفراكــة والعفــار والغبــار ، لنجــده ينســج بهــذه العجينــة اللونيــة 

الزاهــدة مزائــج إيحائيــة غنيــة تشــبه إىل حــد بعيــد تقاســيم األرض بســدودها  وترعهــا ومصارفهــا ، مبــا يحرضــه عــى الغــرس فيهــا 

ــا ونســاء تحــت فيــض مــن ضيــاء أقــامر وأهلــة ، وكأنهــم ينتظــرون عهــًدا  مــن وجــوه وأجســاد للبــرش بــني أطفــال ورجــال وصباي
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جديــًدا يغلفــه االنتصــار ... والالفــت هنــا أن وشــوش هــذه املجموعــة جمعــت بــني ســمرة الطــني وابتســامة التحــدى ونظــرة األمــل ، 

وبــدت جميعهــا كقمــم أشــجار ولــود انطلقــت مــن أرض قــادرة عــى اإلنجــاب ثانيــة عــر ربــاط وثيــق مــع أبنائهــا .. ورغــم واقعيــة 

مفــردات هــذه املرحلــة ، إال أنهــا جنحــت لتعبريــة رمزيــة تلبــى الحاجــة امللحــة لعافيــه شــاب بــني العرشيــن والثالثــني ، القتنــاص 

الخــرة واكتســاب النضــج كــام أرشنــا ســلًفا ، عــالوة عــى االختبــار الصعــب الــذى كانــت تخوضــه الشــخصية املريــة والعربية آنــذاك .

ثــم ينتقــل مصطفــى بــط مــع بدايــات النصــف الثــاىن مــن الســبعينيات إىل مرحلــة تاليــة مــال فيهــا أكــر للواقــع املحيــط بــه ىف شــبني 

الكــوم مبفرداتــه الريفيــة التــى تســود محافظــة املنوفيــة بشــكل عــام ، مثــل أبــراج الحــامم وعربــات الــكارو وعــازف الربابــة وعربــات 

الزبالــة واألزيــار والقلــل والبيــوت الطينيــة ، عــالوة عــى الكائنــات الحيــة مــن بــرش وحمــر وبهائــم وحــامم ودجــاج وأوز وبــط ، حيث 

بــدأ الفنــان ىف مللمــة كل هــذه العنــارص داخــل قالــب مــن املحــاكاة التلخيصيــة املكثفــة التــى تفــر مــن بــر التفاصيــل بعني قــادرة عى 

التقــاط روح املشــهد مــن خــالل نســيج لــوىن متقشــف ال يرتكــن إىل عامــل اإلبهــار ، رمبــا لتمكــن مصطفــى حرفيًــا وإبداعيًــا ىف تلــك 

املســاحة العمريــة التــى تتســم باالســتواء والنضــج الكامــل كــام أملحنــا ســابًقا ، وذلــك عــر اندمــاج ســياقى مييــل إىل توحــد بيئــى وميهد 

لدهشــة طفوليــة ، لــذا فقــد اســتمرت ســيادة الســمرة البنيــة كقاســم مشــرتك بــني لبنــات تكويــن العمــل .. ويبقــى ملمــس الطينــة 

الخصبــة نــواة ملــدارات ملمســية أخــرى كبــرشة الوجــوه وجــدران البيــوت وخشــب العربــات ولياســة األبــراج ولحــم الــدواب وريــش 

الطيــور ، وهومايســمح أن نصطلــح عــى هــذه املرحلــة )بحضــن األرض( ، حيــث الــكل ىف واحــد مقــدس اليقبــل التفريــط بعــد انتصــار 

أكتوبــر اإلعجــازى .. وعندمــا اختفــت دوافــع تجــاوز املحنــة ، وجدنــا مصطفــى يفــرغ بــره وبصرتــه الصطيــاد آلىلء املــكان بســنار 

تقنــى بســيط ، لتحصــد بوصلتــه اإلبداعيــة ترسبــل الفجــر وانبــالج الصبــح ولفحــة الشــمس ىف الظهــرة ودفئهــا ىف العصــارى ودبيــب 

املــواىش ونهيــق الحمــر وهديــل الحــامم ونقيــق الربابــة وحيويــة االصطباحــة واســرتخاء القيلولــة وإنهــاك الــرواح وحلــول املغربيــة 

وتســلل الليــل وبــزوغ القمــر ورائحــة األجــران ودوامــات أنفــاس البــرش... وقــد تكــون هــذه الحركــة الرتاســلية بــني الســمعى والبــرى 
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والشــمى هــى نتيجــة منطقيــة للذوبــان مــع فضــاء املــكان عــى املســتويني الروحــى والوجــداىن هربـًـا مــن الغــرق ىف دقائــق املشــهد .                                                                                                                                        

مقتطفــات مــن دراســتى عــن الفنــان الكبــر مصطفــى بــط  تحــت عنــوان ) تحــوالت الشــخصية ىف تصاويــر ومنحوتــات مصطفــى 

بــط.. مــن التوحــد البيئــى إىل الدهشــة الطفوليــة( ، كتــاىب " طيــور تــأىب الرحيــل " املجلــس األعــى للثقافــة -2013،  األعــامل املصاحبــة 

للنــص للفنــان الكبــر/ مصطفــى بــط  وبياناتهــا تحــت كل عمــل .

                                                                                                                                  الناقد/ محمد كامل 

ــة ، الحلــم والالوعــى  ــه الفني ــان الكبــر مصطفــى بــط ىف معظــم أعامل ــا الفن الحلــم والالوعــى يف أعــامل مصطفــى بــط ... قــدم لن

كركائــز أساســية ىف جميــع لوحاتــه الفنيــة ىف اتجــاه واحــد وهــو فهــم حقيقــة النفــس البرشيــة ، وكانــت فلســفته قامئــة عــى أن النفس 

البرشيــة حيــاة كامنــة وثريــة ، مليئــة باألضــداد واملتناقضــات، وبالتــاىل متيــز الفنــان هنــا مــن وجهــة نظــرى بكــرس قواعــد التعبــر 

املعروفــة ىف املــدارس الفنيــة األخــرى ، فأعاملــه الفنيــة تنطلــق مــن التعبــر عــن العقــل الباطــن بصــورة يعوزهــا النظــام واملنطــق 

وفًقــا لفكــره ورؤيتــه فهــى آليــة تلقائيــة نفســية خالصــة ، مــن هنــا يجــب أن نقــف لنفتــش ىف فكــر مصطفــى بــط، لنجــد أنــه مــن 

خــالل فكــر ميكنــه التعبــر عــن واقــع اشــتغال الفكــر أثنــاء التعبــر بالرســم ، إذن األمــر عنــده يتعلــق بقواعــد صارمــة لقواعــد الفكــر 

لديــه كفنــان وباحــث ، ولذلــك نجــد أعاملــه مركبــة، بعيــدة كل البعــد عــن أى تحكــم خارجــى أو مراقبــة متــارس مــن طــرف العقــل 

وخارجــة عــن نطــاق أى انشــغال غــر جــامىل ، وبالتــاىل ارتقــى الفنــان بعنــارصه الفنيــة إىل مــا فــوق الواقــع املــريئ ، وهــذا نشــاهده 

كثــرًا مــن خــالل أعاملــه الفنيــة .

» الحـلم والـوعي «
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ــا بشــكل رصيــح ومبــارش ، ويظهــر  ــا ، بينــام متثــل األخــرى عمــاًل عاطفيً ــا ضمنيً نجــد ىف أعاملــه الفنيــة لوحــة تحمــل معنــى عاطفيً

ــة غــر املنمقــة ، ىف  ــى أســلوب الرســوم التوضيحي ــاىل تتبن ــة بالســيولة، وبالت ــات محمل ــوان والخطــوط والتكوين ــا اســتخدام األل فيه

ــد  ــيولة ، ويوج ــة س ــرشى وحال ــاور الب ــلوب التج ــى أس ــد ع ــى تعتم ــرش الت ــيولة الب ــر س ــة تظه ــريالة التعبري ــة الس ــذه اللوح ه

شــخصني مبعديــن عــن الحــدث مــن الجــزء العلــوى للوحــة ، وأيضــا مبتعديــن عــن مقــرة جامعيــة ىف النصــف األســفل مــن اللوحــة 

ــة  ــريالية التعبري ــن الس ــا م ــا نوًع ــان ، إن اعتره ــفية للفن ــة الفلس ــن الرؤي ــًدا ع ــة بعي ــة الفني ــن الناحي ــط م ــام الرب ــن دوره ولك

املزخرفــة، التــى أراد بهــا الفنــان مصطفــى بــط أن يطــرح فكــره الفلســفى الــذى يعتمــد عــى صدمــة املتلقــى مبوضوعاتــه وتشــكيالته 

ــادى  ــول واالضطــراب النفــي ، وىف اعتق ــى يصــل إىل حــد الالمعق ــا املتلق ــل أحيانً ــى تجع ــة ، الت ــه، وأيضــا بشــخصيته الفني وغرابت

ــزاء  ــة أج ــم لثالث ــى املقس ــل الفن ــذا العم ــا ، ه ــدام عليه ــى األق ــرون ع ــون كث ــرؤ فنان ــفة ال يج ــان ، وفلس ــع للفن ــاح رائ ــذا نج ه

الجــزء العلــوى باأللــوان فاتحــة، يتســلل لهــا األزرق الفاتــح وهــى لحالــة ســيولة برشيــة والجــزء األوســط لعنريــن أساســيني ولــد 

وبنــت و باللــون األزرق الغامــق وملســات مــن اللــون األحمــر ، ثــم الجــزء الثالــث واألخــر املقــرة الجامعيــة باللــون لبنــى واألحمــر 

القــاىن، ولــو أمعنــا النظــر ىف العنريــن األساســيني نجــد حالــة رسد قصــى عــى أجســامهم ، واللوحــة بهــا مجموعــة مــن الــدالالت 

ــه  ــت مواضيع ــط نجــد احتل ــى ب ــان مصطف ــامل الفن ــى أع ــش ، وبنظــرة ع ــع املعي ــن الواق ــان ع ــرد الفن ــى تشــر إىل مت ــة الت الفني

الفنيــة حريــة التفكــر والتعبــر ، وتــرك ملكنونــات الالوعــي أن تنطلــق دون قيــود ، لذلــك نشــعر أن الفنــان مصطفــى بــط كان عــى 

ــا عــى اإلطــالق أمــام  ــا عــن التغــر والتعبــر بشــكل أكــر تطــوًرا ، مل يقــف صامتً الــدوام خارًجــا أو داخــاًل ىف تجربــة جديــدة باحثً

أى إشــارة ، ومل يتوقــف ىف ســعيه االكتشــاف ، بــل كان مســتمرًا ىف التحــدى ســاعيًا إىل اكتشــاف تجــارب فنيــة أعمــق ، ليــس املهــم 

ــة  ــة والتحــدى عــى اكتشــاف تحــوالت مفاهيمي ــم أن يســتمر ىف التجرب ــد ، امله ــا يري ــط م ــق فق ــان أو باحــث أن يحق ــده كفن عن
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ــة  ــه املتواصل ــات تجارب ــاءت انعكاس ــرة ج ــرات الكب ــذا اإلرصار والخ ــر ه ــت تأث ــاىل تح ــزه ، وبالت ــة متي ــائل تعبري ــاد وس أو إيج

ــكااًل  ــذ أش ــا تأخ ــكار ، وجده ــا االبت ــى ال ينقصه ــذ الت ــرق التنفي ــوع ط ــل بتن ــكار ، ب ــة واالبت ــزة بالرياض ــة متمي ــه الفني ــى نتائج ع

ــه الســكات  ــة من ــة غــر واعي ــة عميق ــا رغب ــان وكأنه ــا الفن ــة لتكــون رد فعــل صاخــب لفلســفة يطلقه ــة عالي ــز رمزي ســاحرة تكتن

ــون  ــر الصامــت لســيولة الل ــك الهدي ــدأ توحــده الوجــداىن مــع ذل ــا ب ــه ، ومــن هن ــة من ــة موســيقاه الداخلي ــع املــؤمل ، وحامي الواق

ــان . ــه الفن ــش في ــذى يعي ــر ال ــية والع ــاة املعيش ــة الحي ــط بذاتي ــى ب ــان مصطف ــة الفن ــا ذاتي ــت فيه ــا امتزج ــن هن ــط وم والخ

                                                                                       رؤية وتحليل الدكتور الناقد / إسامعيل صيام   
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 معرض القرية واألسطورة)2(  

بــال  مظلمــة  مداخــل  لهــا  متالحمــة  بيــوت  نشــاهد  حيــث  اللوحــات  أحــد  يف  واملتمثــل  املشــهد  هــذا  يف  الفنــان  صــور 

هــذا وســط  يف  يســر  الحــامر   ونشــاهد  األرض،  وعــى  بعضهــا  عــى  لتنعكــس  تتداخــل ظاللهــا  ؛  نوافــذ  وبــال  ؛  أبــواب 

 . األبــدى  الســكون  مــن  حالــة  يف  مســتغرقًا  اآلدمــی  العنــر  مــن  املــكان  يخلــو  حيــث  وحيــًدا،  العــامل 

ويف مشــهد آخــر تحتــل البيــوت الجــزء األوســط يف اللوحــة بوضــع أفقــى، حيــث الســامء يف الجــزء العلــوی واألرض يف الجــزء الســفيل يف 

مقدمــة اللوحــة ومــن بعیــد نشــاهد شــجرة تبــدو مثــل كتلــة تحمل حــس الطائر بحجــم مبالــغ فيه بالنســبة ألحجــام البيوت، والنســاء 

يقبعــن عــى الطريــق أمــام تلــك البيــوت وهــو مشــهد مألــوف يف القريــة، ويف أعــامل الفنــان مصطفــى بــط القدميــة نالحــظ اختــزال

والجمــل كاملاعــز  الحيــواين  العنــر  مــن  الفنــان  أعــامل  تخلــو  وال  التكويــن،  وبســاطة  واألشــكال  األلــوان 

والحــامر، والســمك، والبــط والحــامم والطيــور بصفــة عامــة، وتتصــدر املرأة املشــهد ببرشتهــا الداكنــة التي متثــل الكفاح والشــقاء تحت 

الشــمس الحارقــة لتكــون البطــل الرئيــي، ومصــدر اإللهــام يف مجمــل األعــامل الفنية، ومعــروف أن املــرأة يف املجتمع القــروی متثل كل 

األشــياء مجموعــة يف جســد واحــد، فهــی تتوســط اللوحــة لتكــون محــور الكــون وليســت مجــرد جــزء منــه، هي االحتــواء لألجيــال، هي 

الخصبــة التــي ينبــت منهــا جميع الخرات، ونشــاهد أيًضا من بعيد تلك البيوت املتالحمة ،يف الســمو والتجاوز والالنهائية تحتل مســاحة

نالحــظ  أعاملــه  تاريــخ  نبــع  تتبــع  خــالل  مــن  الفنــان  مســرة  تشــاهد  وعندمــا  نراهــا،  النــكاد  التــي  الســامء 

يرســم الفنــان  الحلــم  مرحلــة  ففــي  اللونيــة،  واملعالجــة  الضعــون  حيــث  مــن  لوحاتــه  يف  التطــور  مــن  طفــرة 

الطبقــة عــن  أحيانًــا  ليشــف  األبيــض  باللــون  املرســومة  األجــزاء  باقــي  طمــس  يتعمــد  ثــم  باأللــوان  أشــكاله 
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لتلــك املثــايل  املضمــون  مــع  يتعــادل  وهــو  لوحاتــه،  يف  كبــرة  مســاحات  يحتــل  واألبيــض  للــون،  التحتيــة 

ــالد،  ــراءة، ولحظــة املي ــاء وال ــارة والنق ــز للطه ــا يرم ــو أيًض ــن، فه ــض للزم ــز األبي ــق فكــام يرم ــوم املطل ــة  للمفه ــات، باإلضاف الكائن

ولحظــة البعــث يف عــامل خــال مــن الــرشور، ويتحــول الفنــان مــن الواقــع إيل الخيــال ثــم إىل لحظــات الحلــم فنشــاهد الجبــال بأشــكال 

غــر مألوفــة متعرجــة كأنهــا قطعــة مــن قــامش الحريــر، وىف منتصــف اللوحــة نشــاهد امــرأة ترتــدى فســتانًا بــه نقــوش وترتــدي 

عقــًدا وفــوق شــعرها األســود الداكــن الــذي ربطتــه مبنديــل أحمــر يشــبه تيجــان املريــني القدمــاء، متثــل األرض والخصوبــة وهــی

رمــز الحيــاة، وتبــدو ىف ذلــك املشــهد بجســم غــر كامــل حيــث يختفــي الجــزء األســفل منهــا كأنهــا تغــوص بــني الســحاب وتعقــد 

يدهــا اليمــني فــوق اليــد الشــامل، وترتــدى بيدهــا اليمــني ســوار يرمــز ألنوثتهــا، وتــدل اليــدان املوضوعتــان فــوق بعضهــام بعًضــا 

ــل، وهــي تقــف  ــد والتكبي ــد املعصمــني ترمــز إىل التقيي ــن عن ــة، وتقاطــع اليدي ــة أو الســيادة أوالدوني لإلذعــان والخضــوع، أوالتبعي

أمــام قاعــدة تزدحــم بأشــکال بســنون مدببــة ألعــى وأســاور ذهبيــة وزهــور وكأنهــا طقــس ســحري قدمــت لــه هــذه األشــياء كقرابــني

وهــي تخلــو مــن التفاصيــل التــي تفصــح عــن نوعهــا أو هويتهــا، وتقــف هــذه املــرأة وســط فضــاء أبيــض بشــكل دائــرى مزخــم 

بإرهاصــات متداخلــة وعنــارص مختلفــة كالوجــوه البرشيــة ورأس األوزة وأشــكال الحيوانــات وطيــور غــر مكتملــة بحركــة الخطــوط 

املتموجــة كأن هــذه األشــكال غــر املكتملــة تحلــق يف كتلــة مــن الدخــان الكثيــف املرتاكــم، ويف داخــل الدائــرة يف مقابــل املــرأة التــي 

تتصــدر املشــهد نشــاهد امــرأة بشــعرها القصــر الكــرىل ومالمحهــا اإلفريقيــة محاولــة النظــر خلفهــا بحيــث تــرى تلــك املــرأة مــن 

خلفهــا ولوحــات الفنــان مصطفــى بهــا البعــد املطلــق  الالمحــدود فــال زمــان أو مــكان فأشــكاله تغــزو القلــوب، فلــم يــول اهتاممــه 

باألبعــاد أو نســب الشــكل، بــل كان أســلوبه أقــرب إىل الفنــان الفطــرى لذلــك فلوحاتــه تغــزو القلــب رسيًعــا، وهــو يســتخدم األلــوان 

املحروقــة املتداخلــة فليــس هنــاك لــون مســطح مســتقل بذاتــه فهــو يســتخدم األبيــض كريــق ألشــكاله ليؤكــد الالنهائيــة وكأنــه أراد
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قلوبهــا عامــرة  فطرتهــا  عــى  خلقــت  التــي  البدائيــة  الشــخوص  تلــك  األســاطر  تاريــخ  مــن  يســتلهم  أن 

الــذي  الســالم،  ينشــد  فنــان  إنــه  والحــروب  بالراعــات  املزخــم  العــامل  هــذا  يف  يفتقدهــام  اللذيــن  والســالم  بالحــب 

يف واألمــل  الحيــاة  ويبعــث  جديــدة،  ميــالد  لحظــة   لنفســه  ليســجل  أعاملــه  يف  فيســتعيده  املــايض،  هــذا  مــع  يعيشــه 

اطمئنــان، يف  لوحاتــه  ســكنت  البرشيــة،  رشور  مــن  تســلم  مل  والطيــور  الحيوانــات  حتــى  املتلقــي،  عقــل 

وألنهــا جــزء مــن هــذا العــامل، فقــد أراد الفنــان أن تتعايــش مــع شــخوصه كــام يف الواقــع ، ونالحــظ اســتخدم الفنــان األلــوان الزيتيــة يف 

إنتاجاتــه القدميــة منــذ الســبعينيات، حيــث نشــاهد يف لوحاتــه األوىل مناظر لبيــوت كالتــي نشــاهدها يف القــری وتكــون طابــق واحــد 

أريض حيــث تتميــز بالبســاطة واالتســاع ، ثــم تنوعــت خاماتــه مابــني األلــوان املائيــة والجــواش عــى الــورق يف إنتاجاتــه الحديثــة.

د/ أحالم فكري
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