




ــا- التــي تتمســك بالرســم وتقنياتــه .. يعشــق ناشــد لغــة  يُعــد الفنــان أســامة ناشــد أحــد األســاء املتفــردة -وهــي قليلــة حاليً

األبيــض واألســود وســحرها املتفجــر مــن تضادهــا وتناغــم النــور بالظــال .. ومــن حالــة اإلتقــان والتميــز يف إبــراز أدق التفاصيــل 

وصعوبتهــا تشــعر أنــه يــرى اللوحــة وكأنهــا مرسًحــا الســتعراض موهبتــه ومتكنــه مــن أدواتــه ومــن الصــورة البرصيــة التــي يُعرب عنهــا ..

ينقــل لنــا أســامة ناشــد مشــاهد مرصيــة خالصــة مــن قلــب الريــف وعــى ضفــاف النيــل ومــرايس املراكــب بلغــة برصيــة تُعلــن 

حضــور املــكان بتفاصيلــه وغيــاب اإلنســان ليتجــاوز الزمــن ويؤكــد عــى دميومــة هــذا املشــهد عــرب كل زمــان عنوانـًـا مــن عناويــن 

البيئــة املرصيــة األصيلــة .. مشــاهد جاليــة ومبدعــة وســاحرة.

 

ا.د. خـــــالـــــد ســـــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية





حضور املكان وتجاوز الزمن

يف لوحــات الفنــان أســامة ناشــد حضــور قــوي للمــكان. حضــور للطبيعــة. ليــس لغيــاب اإلنســان فقــط وال لظهــوره كطيــف بالليــل، لكــن 

قــوة الظــل والنــور ومتاســك البنيــة القدميــة للبيــوت، والفــراغ الصامــت حــول األشــجار واملراكــب وقــوة خطوطــه التــي تحــدد عنــارص 

اللوحــة. أنظــر إىل حــدة أوراق النخيــل كيــف تعلــن عــن قوتهــا، والبيــوت التــي تحتــل اللوحــة بينــا مابــس الغســيل هــي التــي تعلــن 

عــن أصحابهــا، واملراكــب الوحيــدة تعلــن عــن وجــود يتجــاوز الزمــن مثــل كل عنــارص لوحاتــه. إنهــا لوحــات تدعــوك للتأمــل والصمــت 

تبتــاً مــع روح األشــياء والطبيعــة التــي تعلــن وجــوًدا راســًخا يف املــكان يتجــاوز الزمــن وميــي معــك ســحرًا جميــاً.

الكاتب الكبري / إبراهيم عبد املجيد
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عزف منفرد بسن القلم

يثبــت الفنــان أســامة ناشــد بأعالــه يف هــذا املعــرض أن فــن الرســم الخالــص لذاتــه - ال كوســيلة تحضرييــة لعمــل تصويــري أو كعجالــة 

اللتقــاط لحظــة خاطفــة مــن الطبيعــة - اليــزال فًنــا قــادًرا عــى الوقــوف وحــده بجــدارة يف مضــار اإلبــداع املعــارص، الــذي يعــج بالتيارات 

الحداثيــة، و قــد تعــددت األنــواع الفنيــة فيــه و أصبحــت معالجــات الخامــة تحتــل مــكان الصــدارة بتنوعهــا و إثارتهــا و خروجهــا عــن 

ــا الفــن، فهــا هــي وســيلة شــديدة البســاطة و األلفــة و  ــوف وحــده يحي ــه ليــس بالخــروج عــى املأل ــا القــول أن ــا ميكنن ــوف .. هن املأل

االعتيــاد منــذ آالف الســنن يعــزف عليهــا الفنــان ألحانــه كآلــة منفــردة تقــوم مقــام أوركســرا، فتشــبع العــن و الــذوق و الوجــدان، بالرغــم 

مــن كونهــا مجــرد ســن قلــم رفيــع يغمــس يف الحــرب األســود و ينســاب و يراقــص و يتقاطــع فــوق الــورق األبيــض، فيعطيــك مــن التأثــريات 

بعــض مــا تعطيــه ملســات األلــوان أو مامــس الخامــات و الســطوح املجســمة، و يشــعرك بنكهــة الطبيعــة الطازجــة ووهــج الضــوء يف 

حــواره البــرصي مــع الظــال، بإيقــاع منغــم بــن البــطء و الرسعــة، و الهــدوء و االنفعــال، و الرقــة و الخشــونة، و الواقــع و الخيــال.

املســألة - إذاً – ليســت يف الخامــة و مســتحدثاتها، إمنــا يف القــدرة عــى ترويضهــا و العــزف بهــا لحًنــا خاًصــا بصــدق و إحســاس، فيحقــق 

العــازف دهشــة املفارقــة بــن الطبيعــة بصورتهــا املألوفــة، وروح الطبيعــة بفطرتهــا الآلمرئيــة يف مخيلــة الفنــان .. إن مشــاهد الطبيعــة 

التــي تحتويهــا لوحــات »ناشــد« ليســت هــي نفــس املشــاهد يف األماكــن التــي توجــد بهــا حتــى لــو اتخــذت نفــس مفرداتهــا بنســبها 

الواقعيــة، ســواء كانــت بيوتـًـا طينيــة أو ســيقان النخيــل و ســعفه و مثــاره، أو أوراق الشــجر الكثيفــة أو قــوارب الصيــد الصغــرية .. فهــو 

ــذي يبحــث عــن »الحقيقة/ماعــت« يف  ــم ال ــان املــرصي القدي ــة الفن ــروح الطفــل، أو بأمان ــكارة األوىل، أو ب ــاك - يرســمها بحــس الب هن

أعــاق مدركهــا البــرصي الخارجــي، لــذا نجــده مغرًمــا مباحقــة أدق التفاصيــل، فريســمها و كأنهــا تحــت مجهــر أو يف وهــج الشــمس.. 

فاملهــم عنــده ليــس أن يخربنــا مبــا نعتــاده يف شــكل شــجرة أو نخلــة أو بيــت ريفــي أو بــرج حــام أو قــارب صيــد، بــل املهــم هــو أن 
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يجعلنــا نحــس بــكل ذلــك كحقيقــة مثاليــة مطلقــة، و هــو بهــذا يتحــدى أهــم مشــكلة تواجــه الفنــان يف مثــل هــذه املوقــف، و هــي 

الوقــوع يف أرس املحــاكاة للطبيعــة، فيفتقــد الجــدة و االبتــكار، و مــا يعصمــه مــن هــذا األرس هــو أنــه يقــدم إلينــا الطبيعــة بقانونــه هــو 

ال بقانونهــا، أو بحســه الــذايت املنفــرد ال باملنظــور املعتــاد لــكل البــر يف رؤيتهــم لألشــياء نفســها يف الواقــع، لهــذا ينتقــل إلينــا اإلحســاس 

لــذا مشــاهدة لوحاتــه - بأنــه ابــن الفطــرة و ليــس ابــن األكادمييــة، ألن قــدرة اإلبصــار العاديــة قــد تســعفه ملعرفــة أدق تفاصيــل املشــهد 

الــذي يرســمه عــن بعــد، لكنــه يســتعيض عــن ذلــك بإدراكــه املعــريف املســبق لحقيقــة الــيء، فــراه يرســم – بصــرب ال ينفــذ - الجــدران 

والبيــوت طوبــة طوبــة، و يرســم أبــراج الحــام فتحــة فتحــة ووتــًدا وتــًدا، و يرســم جــزع النخلــة قحًفــا قحًفــا .. و جريدهــا ســعفة ســعفة، 

وكذلــك أغصــان الشــجرة و لحــاء جزعهــا و أوراقهــا، و يرســم ألــواح القــوارب و عوارضهــا و قيعانهــا و مجاديفهــا و هــي تتــوازى أو تتقاطــع 

أو تتجمــع أو تتفــرق، بنفــس الصــرب و األنــاة.

لكــن الحــس الفطــري محكــوم لديــه - يف نفــس الوقــت - مبيــزان نغمــي واٍع يحقــق اإليقــاع والتــوازن بــن األجــرام واملســطحات، وبــن 

األضــواء والظــال، وبــن مناطــق الزحــام والفــراغ، وبــن زاويــا الرؤيــة مــن تحــت مســتوى النظــر وأخــرى مــن فــوق مســتوى النظــر، وبــن 

كثافــة التفاصيــل و تلخيصهــا .. و يف كل ذلــك يلعــب الخــط األســود وحيــًدا كآلــة موســيقية منفــردة، بحــس شــعبي أقــرب إىل حــس النــاي 

أو الربــاب.

هــذا املعــرض أنشــودة للبســاطة، فيــا يضفــي االحــرام واالعتبــار عــى ســن القلــم األســود النحيــل، إذ يقــوم مقــام جوقــة موســيقية 

تصــدح بفــرح الطبيعــة.

الناقد و الفنان الكبري/ عز الدين نجيب
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ألوان ومتاثيل

احرتام الرسم .. عند أسامة
يف الوقــت الــذي هجــر فيــه عــدد كبــري مــن املثَّالــن إبــداع املجســات واتجهــوا إىل الرســم باأللــوان الزيتيــة وتــرك كثــري مــن الحفاريــن 

املتخصصــن يف الطباعــة الفنيــة تخصصهــم لينرصفــوا إىل الرســم امللــون.. يــربز معــرض الفنــان أســامة وجيــه بأتيليــه القاهــرة وكأنــه دعــوة 

إلعــادة االحــرام للرســم بالخطــوط متضمًنــا يف نفــس الوقــت دعــوة رصيحــة إىل إعــاء الحرفــة والصنعــة كأســاس ألي إبــداع أو ابتــكار، 

ويبــدو أننــا البــد أن نذكــر شــباب الفنانــن بقصــة الشــاب الــذي لجــأ إىل أحــد الشــعراء يســأله الطريــق إىل مهنــة الشــعر فقــال لــه.. عليــك 

أن تحفــظ ألــف بيــت مــن الشــعر ثــم تنســاه قبــل أن تكتــب إشــعارك هــذا هــو الــدرس الــذي يعلنــه الفنــان أســامة وجيــه يف معرضــه 

وباإلشــارة إىل موضــوع اللوحــات وهــو رشيــان الحيــاة يف مــرص “النيــل”، لقــد تأملنــا يف الســنوات األخــرية عندمــا اتخــذ بعــض الفنانــن 

مــن موضــوع تلــوث ميــاه النهــر مــربًرا لرســم لوحــات “ملوثــة” مبعنــى تربيــر األغــراب والخــروج عــى القواعــد الجاليــة وامتهــان القيــم 

“االســتاطيقية” ثــم حصــول هــذه اللوحــات امللوثــة عــى الجوائــز!!

ــا يزيــح اآلخــر.. إن  لقــد أبــرز الفنــان أســامة وجيــه أوجــه الجــال يف الطبيعــة ويف العاقــات الشــكلية واصــل اللوحــة ومل يجعــل جانبً

الغــزل يف نهــر النيــل وإعــان املحبــة والتعاطــف هــو أحــد العنــارص الوطنيــة يف فــن أســامة ولهــذا ال يخلــو هــذا املعــرض مــن داللــة 

سياســية ووطنيــة واضحــة إىل جانــب اإلبهــار. إن أحــد أســباب اإلعجــاب بــأي عمــل فنــي قديــم أو حديــث هــو مــا يحســه املشــاهد مــن 

جهــد مبــذول يف إنجــازه.. دون أن يخــل هــذا الجهــد بالطاقــة التعبرييــة يف العمــل الفنــي.

الناقد و الفنان/ د. صبحي الشاروين
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فنان واعد .. صاعد ننتظر منه الكثري

خطــوط رقيقــة منســابة كخيــوط الحريــر.. وكالشــعر الناعــم املسرســل.. فنــان هامــس يف زمــن الضجيــج والصخــب.. مثل هــذا الشــاب املبدع 
الواعــد الصاعــد، أصبــح هــو وقائــل مــن جيلــه عملــة نــادرة وســط الكثرييــن الهادريــن الذيــن مل يوهبــوا أو يكتســبوا القــدرة عــى التأمــل 

والحلــم الهامس الرقــراق..
ــه  ــام ناظري ــه ومــن أم ــن يدي ــت مــن ب ــل أن يفل ــه قب ــال وميســك ب ــريي كمــن يحــاول أن يجســد الخي ــاة األحــام بحــس أث يرســم فت

ــد.. ــرساب البعي كال
هو رومانيس بشخصه وذاته وإبداعه.. وجهان لعملة واحدة توحى بالصدق والشفافية..

وســواء يف مناظــره النيليــة أو وجوهــه الخياليــة.. أو مائياتــه ذات الشــفافية.. فأنــه يظــل يتابــع الحلــم وياحــق األخيلــة وانعكاســات األشــكال 
فــوق ســطح املــاء، أو متوجــات الخطــوط.

هــذا الفنــان الرقيــق أســامة وجيــه ناشــد يتحــرك بإبداعــه يف هــدرء غــري متعجــل شــيئًا.. يســعد ويرتــاح لخطوطــه الغنائيــة والتــي تشــبه 
الدندنــة مــع النفــس والــذات - وتلــك طبيعــة مرصيــة - واالسرســال مــع التداعيــات..

ــا إرهافــه التقنــي والتعبــريي.. وأن تتأكــد بصمتــه وأن يتزايــد - مــع الوقــت واملزيــد مــن الخــربات - همــس إيقــاع  أتوقــع أن يتزايــد حيثيً
الخطــوط ورقتــه.. وأن تتحــاور الدرجــات صعــوًدا وانخفاًضــا - وتبايًنــا وانســجاًما كــا يحــدث يف الســلم املوســيقي.. وأن تتحقــق للعــازف 

بالخطــوط واأللــوان “هارمونيــة” خاصــة مميــزة..

لقد قطع أسامة شوطًا غري ضئيل عى الطريق، تحفزه مواهبه واستعداداته.. وبقى أن ننتظر منه - بتفاؤل - املزيد والكثري..

الناقد و الفنان / كامل الجوييل
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أسامة ناشد يف لغة الصمت

بيـــــوت بعيون

وعيون بيـــــوت

حنان يف ســكون

وسكون يف جنون

عيـــون الطبيعـة

يف وحــدة اللـون

كون فاتح عى كون

املكان هو البطل

ال يــكون املـكان

او ال يــــــــكون

كـــل دا بـعــون

أســامة نــاشـــد

...........................................

حقــا أقــوى ســاح هــو الشــعر حــن يعجــز اللســان عــن التعبــري يدخــل الشــعر حــن يرفــرف خــرس اللوحــة داخــل الــربواز ولســان الــكام 

يكــون هــو الصمــت فالشــعر هــو الحــل ال نقــد وال علــم يســتطيع التعامــل مــع هــذا النــوع مــن الفــن. الفــن الــذى يطيــح بروحــك وكأنــه 
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بخــر الرمــل يســحبك دون أن تشــعر حتــى آخــر نفــس أنــك أمــام بحــر الرمــول أمــام لوحــات أســامة ناشــد

املعــــرض

هنــا ال تســمع بعينــك إال الصمــت وحــن تقــرب عينــك للغــة الصمــت فجــاءك اإلحســاس العــايل مــن كل مــكان يف اللوحــة وكأنــه ريــاح 

تطيــح بروحــك إحســاس مســتفز إحســاس تعشــقه إحســاس كاد أن يقــى عــى روحــك وهــو يطهرهــا مــن كل تلــوث هــدوووووووء 

موجــع مفــرح يف لوحــات أســامة ناشــد.

                                                                                                                                                                                        

ملوســيقى ا

يف املعــرض تفاجئــك املراكــب والبيــوت واألشــجار والبحــور والســاء الصافيــة والســاء الغاضبــة وكل هــذا يعــوم عــى بحــر مــن املوســيقى 

واإليقاعــات الهادئــة هــدوء يذكــرك بهــدوء مــا قبــل طلــوع الــروح إنهــا صوفيــة إنســانية صوفيــة مــن نــوع جديــد يف معــرض أســامة ناشــد.

مليون مربوك

سعدىن الساموىن

املعرض يف األوبرا قاعة الباب

الناقد و الفنان/ سعدين السالموين
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مفردات الريف

دالالت الطبيعة أصدق من األفكار

يف معرضــه الــذي أقيــم بقاعــة إخناتــون مبجمــع الفنــون، رمبــا تكــون اللوحــات معــربة فقــط عــن مــدى اســتلهام الفنــان لعنــارص الطبيعــة، 

لكــن النظــرة املتأملــة لتكوينــات اللوحــات، بتلــك الدقــة املتناهيــة يف التنفيــذ، والعنايــة بالتفصيــات الصغــرية األشــبه باملنمنــات والتــي 

يزخــر بهــا كل عنــرص مــن مكونــات كل لوحــة ليــس لــه ســوى داللــة واحــدة.

هــي أن هــذا الفنــان يعشــق مــا يحــب، فهــو يــذوب حبًــا يف هــذا الوطــن ولــذا مل تــأت رســوماته عــن قدرتــه يف اســتلهام الطبيعــة فقــط، 

فلــو األمــر كذلــك لــكان حريـًـا بــه أن يــأيت بتنويعــات مختلفــة تربهــن عــن اســتلهامه، وإبداعــه يف كيفيــة توظيــف هــذا اإللهــام يف خدمــة 

مــا يصنــع أو مــا يقــدم، هــو مل يــرد ذلــك والدليــل أنــه توقــف بعينيــه أمــام بعــض مفــردات البيئــة املرصيــة املعــربة عــن وجــدان وعقليــة 

ــك املــكان  ــز هــذا اإلنســان يف ذل ــة التــي متي ــا إىل اإلســكندرية شــاالً، تلــك املفــردات اإلثروبولوجي اإلنســان املــرصي مــن أســوان جنوبً

وتخصــه، بــرج الحــام - الفــرن الريفــي - مطرحــة الخبــز - البيــت الريفــي “العــارة الريفيــة بطاقاتهــا املفتوحــة - الشــبابيك، وأبوابهــا 

الخشــبية املميــزة، وســقوفها املعرشــة بالحطــب وعــروق ســيقان األشــجار وجــذوع النخيــل والبــوص، القلــة، الزيــر، الســاقية، الــذي الريفي 

للرجــل واملــرأة، إن كل تلــك املفــرزات تحفــل بهــا لوحــات الفنــان أســامة ناشــد، هــذا الجانــب مــن الطــرح الــذي قدمــه يســمى يف علــم 

الفولكلــور بالثقافــة املاديــة التــي تعكــس مــا يــدور داخــل عقليــة الجاعــة الشــعبية مــن همــوم ورؤى للســيطرة عــى الطبيعــة والتغلــب 

عــى مشــاكله اليوميــة والحياتيــة يف عراكــه املســتمر مــع الحيــاة بــكل معطياتهــا اإليجابيــة والســلبية، تلــك الثقافــة املعــربة عــن اإلنســان 

املــرصي الضــارب يف عمــق التاريــخ براثــه الزاخــر املمتــد لقــرون ســابقة، إن اهتامــه بطــرح هــذه األشــياء بعينهــا يربهــن عــى وعيــه 

براثــه الحضــاري وموروثــه الثقــايف، ولــذا فــإن مــا يقدمــه ال يــأيت عبثـًـا ومل يكــن تهوميــات يف الفضــاء أر ملــلء ســطح اللوحــة - مــن الذاكــرة 
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أو التخيــل فاإلبــداع إمنــا يجــيء عــن قصديــة راح إليهــا، وســعى دؤوبـًـا للتعبــري عــا رأى وشــاهد وعايــش ومــأل وجدانــه واختمــر يف عقلــه 

واحتفــظ بــه يف ذاكرتــه، مكنــه مــن ذلــك ســيطرته عــى أدواتــه الفنيــة وموهبتــه األبيــض واألســود، الضــوء والظــال وتلــك الرضبــات 

املتفاوتــة يف املســاحة التــي بــدت عريضــة وممتــدة بــن اللونــن األبيــض واألســود والتــي صنعــت وشــكلت التكوينــات الفنيــة بألــوان 

كثــرية تدفقــت مــن بــن األبيــض واألســود، أغنــت البــرص عــن األلــوان بدالالتهــا البرصيــة املعروفــة، بــل عــى العكــس، فلقــد أضفــت عــى 

رســوماته عبــق التاريــخ وأعطــت للعقــل فرصــة للتأمــل والتفكــري، وللوجــدان ســعة للبــوح واألريحيــة عــى شــطان كل لوحــة، أنــه يقــدم 

بذلــك صــوًرا توثيقيــة عــن الحضــارة املرصيــة، وكإمنــا يضــع خريطــة أطلســية جديــدة لوصــف مــرص 2005م، وقــد نبهنــا لراثنــا ودعانــا 

للمحافظــة عليــه وســط األجــواء التــي منــر بهــا، والتــي قــد تعصــف بنــا إذا مل نكــن عــى وعــي مبــا يهــدد ثقافتنــا وهويتنــا وشــخصيتنا. 

إذن هــي دعــوة للتمســك براثنــا، دعــوة إلحيــاء هــذا الــراث، أو عــى األقــل وضعــه نصــب أعيننــا ويف ذاكرتنــا.

الناقد أ.د / عمـاد أبو زيـد
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أسامة ناشد .. وغواية األبيض واألسود 

ــان املــرصي أســامة ناشــد أن يُاحــظ مقــدار عشــقه البالــغ وشــغفه بالطبيعــة وبالريــف    مــن اليســري عــى املُتابــع للوحــات الفن
ــه األثــرية إىل قلبــه وفــؤاده .. لوحــاٌت أعطاهــا مــن صميــم  املــرصي .. تهيــم لوحاتــه يف محــراب مــن البســاطة فرضتهــا موضوعات

ــاب  ــع إىل رح ــق الجمي ــا انطل ــد .. فبين ــا أح ــرب منه ــا يق ــاٍب قل ــا إىل رح ــق طريقه ــرد .. تش ــن التف ــت مضام ــه وحمل ُروح

التجريــد وغــريه مــن املــدارس الحداثيــة آثــر »ناشــد« العــزف عــى أوتــار األصالــة .. راســًا ومصــوًرا ومفتًشــا عــن معــامل الجــال 

ــا وزخــًا متواصــًا ســطره طــٍوال  يف الطبيعــة ودالالتهــا .. وقــد أكســبته غوايــة الفــن وتعــدد مشــاركاته وفعــل الزمــن تراكــًا فنيً

ــي. مشــواره الفن

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــك بكلي ــم الجرافي ــته بقس ــديدة .. وكان لدراس ــٍة ش ــدو بحرفي ــام الرابي ــد أق ــامة ناش ــان أس ــتخدم الفن   يس

ــه  ــا تكوينات ــك به ــه .. يحي ــا فضــاء لوحات ــأل به ــكاه وم ــد متل ــه .. وق ــض واألســود عــى لوحات ــن األبي ــة اللون ــري يف هيمن دوٌر كب

ــٍة  ــا إىل حقب ــة .. تأخذن ــه الغواي ــارص لوحات ــادُل عن ــة .. وتتب ــض واألســود األدوار واألمكن ــان األبي ــادل اللون ــدار ..  فيتب ــة باقت الفني

زمنيــٍة ومكانيــة أثــرية .. تجــول بنــا يف عمــق البيئــة الريفيــة والســاحلية مــن َشــال مــرص إىل جنوبهــا .. تــي لوحاتــه بالتفاصيــل 

ــا. ــوت وتفاصيله ــة للبي ــة الفطري ــة املعاري ــح الطبيع ــي مبام ــا ت ــة .. ك ــية اليومي ــا املعيش ــة ومفرداته ــة املرصي الحياتي

ــرب مظاهــر  ــه .. يف الظــال واألضــواء ع ــاالٌت يرددهــا قلم ــا ابته ــكان، وكأنه ــة رهــاٌن عــي روح امل   يف أعــال أســامة ناشــد الفني

ــا  ــة شــكًا وروًح ــه مــن مامــح مرصي ــراج الحــام مبــا تحمل ــار وظــال املراكــب واألشــجار وشــموخ أب ــاة .. يف انســياب األنه الحي
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ــة عــرب عاقــات الظــل والضــوء التــي تظهــر متضافــرًة مــع بعضهــا  ــة والزخرفي ــم الجالي ــراز القي ــٌي يف املقــام األول بإب .. هــو معن

البعــض .. يســعى يف أعالــه إىل إبــراز تفاصيــل النباتــات الجاليــة مــن جــذوع األشــجار وأوراقهــا وســعف النخيــل .. ينرثهــا عــى 

ــاء. ــن الحدائــق الغن ــورود تزي ــه كــا ال ســطح لوحات

فنان تشــكيي وناقد/ أحمد سميح
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أسامة ناشد ... » ونداء الوجدان «
 

ــا مــا يشــعر بالحنــن والشــوق إىل املــايض لاحتــاء بــه ،  واملــايض هــو »األصالــة « التــي  مــن كــرثة عشــقه ملــرص وتراثهــا، دامئً
ــان التشــكيي  ــاس، جعــل الفن ــد واالقتب ــًدا عــن موضوعــات االغــراب والتقلي ــة بعي ــة واملحلي ــة والراثي ــا الثقافي شــكلت هويتن
»ناشــد« مــن األصالــة ســاح ملقاومــة والتصــدي إلرهاصــات الحــارض، ورمبــا  إرهاصــات القــادم أيضــا  فاحتمــى بالذكريــات، ألنــه 
حــن امتلكتــه مشــاعر الحــرص والخــوف عــى هويتنــا املرصيــة، خصوًصــا يف هــذه الفــرة الحرجــة التــي نحتــاج فيهــا إىل عمليــة 
ترميــم الوجــدان املــرصي، وحمــل » ناشــد « عــى عاتقــه أن يوثــق األصالــة تشــكيليًا وبرصيًا ، بــأن يســتدعى املوضوعات الراســخة 

يف وجدانــه وىف مخزونــه البــرصي ، املوضوعــات األكــرث التصاقًــا بجذورنــا املرصيــة إلثــراء وإحيــاء القيــم الجاليــة واإلنســانية ..

ــا أن نطلــق عليهــا  ــا أعــال فنيــة مميــزة ميكنن ــأن يكــون هــو مصــدر إلهامــه ، وقــدم لن ــه  ب ــان » ناشــد « وجدان اختــص الفن
أنهــا» نــداء الوجــدان « ، وهــذا » النــداء « يبعــث لنــا بعــدة رســائل تحذيــر وتذكــر لألصالــة ، وأيضــا هــذا النــداء ميثــل مروعــه 
الفنــي الــذي نفــذه طــوال مســريته الذاتيــة واإلبداعيــة، كــا أنــه نــداء يحمــل الجانــب املــيء واملبهــج واإليجــايب ملــرص، وقــدم 
لنــا مجموعــة ثريــة مــن اللوحــات التصويريــة شــديدة املرصيــة، كونهــا مــن مفــردات وعنــارص البيئــة املرصيــة، مثــل مشــاهد 
مــن أماكــن يف الريــف املــرصي اقربــت مــن اإلندثــار – ومشــاهد مــن الطبيعــة -  وأرشعــة املراكــب وأفــراح النيــل – وتغريــد 
الطيــور- ورقــص النخيــل وغريهــا، مــن املشــاهد الراســخة يف وجــدان املرصيــن جميًعــا،  التــي تشــيع الــدفء واألمــان النفــيس 

وتضفــى الحميمــة بــكل مــا تحملــه األماكــن مــن نبــض صــادق وذكريــات ال متــوت.
 » ناشــد« مل يحــدد يف لوحاتــه التصويريــة عناويــن للمشــاهد أو األماكــن حتــى يجعــل امللتقــى واملتــذوق أن يبحــث عــن هــذه 
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املشــاهد يف وجدانــه، وبالتأكيــد ســوف يتعــرف عليهــا ويتذكرهــا، نعــم ســوف يجدهــا راســخة بأعاقــه، ولكنهــا تختبــئ بعيــًدا 
عــن رصاعــات العــرص، وببعــض الركيــز مــن املتلقــي ســوف يــدرك إن الفنــان » ناشــد « قــدم لنــا يف أعالــه » وجــدان األماكــن«... 

و » أماكــن يف الوجــدان « ..
اســتكاالً للحالــة الفنيــة الفكريــة والفلســفية العميقــة التــي قدمهــا الفنــان » ناشــد « يف أعالــه التصويريــة باألبيــض واألســود 
ومــا بينهــا مــن درجــات ظليــة قامتــة ومضيئــة حيــث أقــام عاقــة جدليــة بــن األســود واألبيــض،  أحيانـًـا تناقــض وأحيانــا توافــق، 
واســتجابة لنــداء الوجــدان وجــب عــى » ناشــد « أن يختــار األســلوب التقنــي والتشــكيي املائــم  ملعالجــة املفــردات وعنــارص 
املوضــوع، اعتمــدت األعــال عــى أســس وعنــارص التكويــن، اســتخدم املنظــور فأبــدع يف اختيــارات زوايــا املشــهد الغــري منطيــة، 

وبــن واجهــة البيــوت وبــن خلفيــة املشــهد جــاء البعــد الجــايل يفــرح بعطــر املــكان .. 
ــزاوج وتوافــق  ــدي، ت ــه إحســاس تراجي ــه أضفــى علي ــع منطــق اســتوحاه مــن واقــع املشــهد، ولكن ــور فقــد اتب ــا الظــل والن أم
ــة  ــة وخصوصي ــدل عــى موهب ــن مفــردات العمــل، مــا ي ــزان ب ــن يف مســاحة اللوحــة، فحقــق االت وانســجام الشــكل والتكوي
ــار أن يكــون الوســيط التقنــي هــو توظيــف وتفعيــل جاليــات وقيــم » الخــط « و  ــان، كــا اخت وقــدرات خاصــة ميلكهــا الفن
»الخــط « لعــب دور البطولــة يف التكويــن وتحديــد معــامل العنــارص وتشــكيل هيئتــه وتجســيد حضــوره البــرصي، وهــذا يتضــح يف 

املشــاهد التــي متثــل البيــوت الريفيــة العتيقــة واملراكــب النيليــة. 

 اســتخدم أســلوب التقنــي »التهشــري« والتظليــل بالخــط بــكل التنويعــات والتفريعــات واالتجاهــات الطوليــة والعرضيــة واملتقابلة 
واملتجــاورة واملتشــابكة للوصــول إىل الدرجــة الظليــة، وصــوالً بالتدريــج إىل منطقــة الضــوء وهنــا تأثــر الفنــان باملنظومــة الضــوء 
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الكاســييك، إىل جانــب املفــردات التــي أكــد عليهــا بأســلوب »التشــهري« وتأثــريات خطيــة  لتوضيــح املامــس الخشــنة والناعمــة 
التــي نفذهــا بالخطــوط املرنــة والهشــة ودقيقــة تتضــح يف أشــجار وأوراق النخيــل  وأرشعــة رشاعــات املراكــب، حقــق توازنــات بن 
الدرجــات الظليــة املضيئــة والدرجــات القامتــة ومــا بينهــا  إىل ان أصبــح الضــوء األبيــض يكشــف تفاصيــل املشــهد ويشــع ضــوًءاً 
ونــوراً، وأتخــذ مــن الضــوء عامــل جوهــري يف تكويناتــه حيــث العاقــة بــن الغامــق والفاتــح داخــل حــدود اللوحــة،  وهــذا النــور 

هــو املحــرك الرئيــيس الــذي يقــود العــن ويحركــه إىل تتبــع مســار اللوحــة ..

كــا متكــن يف إضفــاء الحالــة الطقســية للمشــهد للتأثــري الجــوي الدرامــي عــى العنــارص، ونســج ضــوء الشــمس يف خطــوط ناعمة، 
وظلمــة الليــل جــاءت مســاحات رصيحــة وغامضــة. كــا أظهــر حــرارة ودفــئ املــكان، والتوقيــت املناســب الزمنــي الــذي أوضــح 
شــخصية املــكان والزمــان. ومــن اإلضــاءة الخافتــة جعلنــا بشــكل إنســاين نتمنــى أن تكــون بداخــل املشــهد، أمــا العنــرص اإلنســاين 

هــو املــيء بالرغــم مــن تواجــده يف منطقــة معتمــة يكمــل جاليــات املــكان البنائيــة.

ومــن منطلــق أن تــراث املــايض يقــوى حارضنــا ويحمــى مســتقبلنا.  أمتعنــا الفنــان التشــكيي  » أســامة ناشــد « مبعرضــه الجديــد 
» وجــدان املــكان«، وقــدم أعالــه الفنيــة التــي تؤكــد أن فــن التصويــر يف مــرص مــازال يســري عــى نهــج األصالــة الفكريــة، فنــان 

أعالــه تحظــى بإعجــاب امللتقــى واملتــذوق ســواء مــن املتخصصــن أو مــن العامــة ... وســيظل »ناشــد « يناشــد وجدانــه....

الناقدة و الفنانة / ســـوزي شــكـري
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ناشد جيه  و مة   ــا س أ

ــام 1986،  ــك ع ــة - قســم جرافي ــون الجميل ــوس الفن ــام 1962، بكالوري ــد ع موالي
ــات  ــورات الحف ــل بديك ــكيلية، عم ــون التش ــة الفن ــارض بنقاب ــة املع ــو بلجن عض
ــى  ــام 1991 حت ــذ ع ــي من ــو ظب ــدة( أب ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــرص ودول يف م
1993، حاصــل عــى منحــة التفــرغ يف مجــال الفــن التشــكيي مــن وزارة الثقافــة 

املرصيــة2018-2010.

املعــارض الخاصــة: معــرض خــاص بأتيليــه القاهــرة 1997، معــرض خــاص بأتيليــه 
ــاص  ــرض خ ــك 2002، مع ــون بالزمال ــع الفن ــاص مبجم ــرض خ ــرة 2001، مع القاه
ــه القاهــرة 2009، معــرض  ــك 2005، معــرض خــاص بأتيلي ــون بالزمال مبجمــع الفن
ــاب  ــة الب ــرض بقاع ــكيلين 2010 /2013/2012، مع ــن التش ــة الفنان ــاص بنقاب خ
مبتحــف الفــن الحديــث باألوبــرا 2015، معــرض بنــادي هليوبولــس 2016، معــرض 

ــة يض 2021. بقاع

املعــارض الجاعيــة: شــارك يف العديــد مــن املعــارض العامــة منهــا صالــون الشــباب 
الثالــث والرابــع والســابع والثامــن، معــرض مشــرك مبناســبة مــرور خمســن عاًمــا 
عــى إنشــاء األمــم املتحــدة عــام 1996 بكليــة الفنــون التطبيقيــة، معــرض مشــرك 
الشــخصية الكرتونيــة للطفــل يف قاعــة الهناجــر باألوبــرا عــام 1997، صالــون أتيليــه 
القاهــرة الســنوي منــذ عــام 1998 حتــى 2005، صالــون نــادي الصيــد الســنوي منذ 
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عــام 1999 حتــى 2005، صالــون نــادي هليوبوليــس الســنوي منــذ عــام 1999 حتــى 2005، املعــرض التكرميــي لصالــون الشــباب مبتحــف 
الفنــون الجميلــة باإلســكندرية 1999، معــرض مشــرك بقاعــة بيكاســو بالزمالــك 1998، معــرض مشــرك باملركــز الثقــايف املــرصي- األملــاين 
مبــرص الجديــدة 2001 ، معــرض مشــرك بقاعــة ديجــا باإلســكندرية 2001، معــرض مســابقة القطــع الصغــرية مبجمــع الفنــون بالزمالــك مــن 
1999 حتــى 2003، معــرض محــى القلعــة 2003. صالــون الفنــون التشــكيلية األول مبكتبــة املســتقبل عــام 2004 . الصالــون االول لألبيــض 
واألســود مبركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك 2004، صالــون الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة الســابع عــر مبجمــع الفنــون بالزمالــك 
2004، صالــون الجمعيــة األهليــة بــدار األوبــرا املرصيــة 2005، معــرض مشــرك بنقابــة الفنــون التشــكيلية 2006، معــرض مشــرك بقاعــة 
ــوازي  ــون التشــكيلية امل ــي 2006، معــرض الفن ــز التجــارة العامل ــى رجــال األعــال العــرب مبرك املؤمتــرات 2005، معــرض مشــرك مبلتق
للــدورة الرياضيــة العربيــة »تنويعــات«  2007، معــرض ذكــرى ثــورة 20 ينايــر 2012 بقــرص الفنــون، معــرض ذكــرى ثــورة 20 ينايــر 2012 

بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، معــرض املتفرغــن بقاعــة البــاب مبتحــف الفــن الحديــث 2012.

ــم بوســر مبناســبة مــرور  ــزة تصمي ــك 1997، جائ ــث لفــن الجرافي ــايل مــرص الثال ــم البوســر العــام لرين ــزة األوىل لتصمي ــز: الجائ الجوائ
خمســن عاًمــا عــى إنشــاء األمــم املتحــدة 1996، جائــزة تصميــم بوســر مبناســبة العاقــات املرصيــة - الفرنســية 1998، ميداليــة معــرض 

الفنــون التشــكيلية املــوازي للــدورة الرياضيــة العربيــة »تنويعــات«2007.

الشــهادات: شــهادة تكريــم مبعــرض املكرمــن مبتحــف الفنــون الجميلــة باإلســكندرية 1999، شــهادة تكريــم مــن نقابــة الفنــون التشــكيلية 
ــام  ــذ ع ــد من ــادي الصي ــارض ن ــاركة مبع ــد للمش ــادي الصي ــن ن ــم م ــهادة تكري ــطينية 2003، ش ــة الفلس ــرض االنتفاض ــاركة يف مع للمش
1999، شــهادة تقديــر مــن نــادي هليوبوليــس للمشــاركة مبعــارض النــادي منــذ عــام 1999 حتــى اآلن، شــهادة تكريــم مــن نــادي الصيــد 

للمشــاركة مبعــرض نــادي الصيــد للفنــون التشــكيلية 2007.
ــدى  ــة ل ــات خاص ــث 1997-2001-2002-2005-2009-2012-2014-2016، مقتني ــرصي الحدي ــن امل ــف الف ــات مبتح ــات: مقتني املقتني

ــة 2007. ــور الثقاف ــة قص ــات بهيئ ــى 2018، مقتني ــس 2004وحت ــادي هليوبولي ــات بن ــارج، مقتني ــرص والخ ــراد مب ــن األف ــد م العدي
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جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية 2022   

اإلخراج الفني للكتالوج

إسـراء مجدي محي الدين

مراجعة لغوية 

هدى مريس


