




تســتدعي تجربــة الفنــان هــاين رزق هــذا الســمت الواضــح للنوســتالجيا يف شــخصيته الفنيــة .. مشــاهد مــن مــوروث العــادات 

والتقاليــد للبيئــة املرصيــة األصيلــة خاصــة يف الريــف واألحيــاء الشــعبية .. ويحــرص الفنــان بوعــي عــى االختــزال يف اللــون 

والعنــارص ليكــون اإلنســان هــو نقطــة الضــوء الخاطفــة للعــن فيدفعنــا لتأملــه وتأمــل الحالــة التــي عليهــا ؛ ألن الشــغف عنــده 

هــذه األجــواء مــن البســاطة واألصالــة يف املجتمــع املــرصي ..

ــاهدة  ــة املش ــا ممتع ــا يجعله ــو م ــرصي ، وه ــداين والب ــه الوج ــا ملكنون ــة رسده ــاين رزق بسالس ــان ه ــال الفن ــز أع وتتمي

وتكشــف مــا يتمتــع بــه مــن خــرات أثــرت تجربتــه وجعلتــه ذو بصمــة خاصــة ، تجنــح إىل شــفافية املســطح واعتــاد اللــون 

البنــي فتشــعر كأنــك أمــام رســومات عــى أحــد جــدران املعابــد الفرعونيــة ، تســبح معهــا ومــع موضوعاتهــا وأبطالهــا لتعيــش 

إحســاس جميــل مــع لوحاتــه التــي تعكــس شــغفه وحنينــه للــايض مبوروثاتــه وتقاليــده املرصيــة املتفــردة. 
       

                                                                                                                                                                                                                              �أ.د/   خــالد �ســــــرور 

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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 هـانـي مـحـمـد رزق               

 تخرج يف كلية الرتبية الفنية 1990- بتقدير عام جيد جًدا مع مرتبة الرشف، ماجستري1996.
 دكتــوراه الفلســفة يف الرتبيــة الفنيــة - تخصــص رســم وتصويــر 2003، أســتاذ مســاعد يف الرتبيــة الفنيــة تخصــص 
رســم وتصويــر 2008، عضــو جمعيــة أصالــة لرعايــة الفنــون الرتاثيــة واملعــارصة، عضــو نقابةالفنانــن التشــكيلين، 

عضــو الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة، عضــو رابطــة خريجــي الرتبيــة الفنيــة، عضــو أتيليــه القاهــرة. 

�لـمعـار�ض �لـخـا�سـة :

أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة منهــا : معــرض داخــل كليــة الرتبيــة الفنيــة قســم التصويــر 1987، 
يف  رســم  معــرض   ،2003 القاهــرة  أتيليــه  يف  تصويــر  معــرض  القاهــرة2000،  أتيليــه  يف  رســم  معــرض 
متحــف  يف  تصويــر  معــرض   ،2007 القاهــرة  أتيليــه  يف  وتصويــر  رســم  معــرض   ،2006 القاهــرة  أتيليــه 

أحمــد شــوقى - القاهــرة 2008، معــرض رســم وتصويــر يف أتيليــه القاهــرة 2011- 2012، معــرض تصويــر يف أتيليــه القاهــرة 2013.

�لـمـعـار�ض �لـجماعـية : 

شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة بجامعــة حلــوان، والتحكيــم مبعــارض الجامعــة للمتخصصــن وغــري املتخصصــن 2009/2008، والعديد 
ــه اإلســكندرية  ــه القاهــرة منــذ عــام 1996: 1998، معــرض بأتيلي ــة بهيئــة قصــور الثقافــة منــذ عــام 1986: 1990، وأتيلي مــن املعــارض الفني
ــون الشــباب - القاهــرة،  ــه بالقاهــرة، املعــرض القومــي بالقاهــرة،  معــارض األعــال الصغــرية بالقاهــرة، معــرض صال ــون األتيلي 1991،  صال
ــة  ــون الشــباب، معــرض الفنانــن املرصيــن املــوازي ملعــرض ســلفادور دايل يف القاهــرة 1991، معــارض جاعي ــة لصال ــة املصاحب ــورش الفني ال
ألعضــاء هيئــة التدريــس بقاعــة حــورس بكليــة الرتبيــة الفنيــة 1996- 1997، معــرض جاعــي ألعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الرتبيــة الفنيــة-
جامعــة حلوان-بأوزباكســتان 2003، معــرض الفــن أوارص العــرب2006، معــرض ســوق الفــن بقلعــة قايتبــاي باإلســكندرية 2007، معــرض الفنون 
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التشــكيلية املصاحــب ملعــرض In Doors 12/ 2007،  معــرض املعــارض بقــرص الفنــون القاهــرة 2007،  املعــرض املصاحــب للمؤمتــر العلمــي 
بجامعــة عمــر املختــار ببنــي غــازي بليبيــا 2010، معــرض جاعــة الفــن املــرصي بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة 2013، معــرض فــن الرســم 
)Drawing›s tales( بقاعــة آرت كورنــر فرايــر 2013، معــرض جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة بقــرص الفنــون 2013، معــرض الجمعيــة األهليــة 
للفنــون مبســقط 2013،  معــرض أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة نــزوة بســلطنة العــان 2013، معــرض جاعــي بقاعــة كحيلــة جالــريي 2013،  

معــرض جاعــي بقاعــة »كاال« بالزمالــك 2013، معــرض جاعــي مبئويــة محمــود ســعيد مبتحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية.
ــس بقســم  ــة التدري ــوان 2014، معــرض جاعــي ألعضــاء هيئ ــة، جامعــة حل ــة الفني ــة الرتبي ــس بكلي ــة التدري معــرض جاعــي ألعضــاء هيئ

ــداع 2019. ــة إب ــوان بقاع ــة حل ــة الفنية-جامع ــة الرتبي ــر بكلي التصوي

�لـجـو�ئز و�ل�سهـاد�ت :

نــال العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر منهــا : الجائــزة الثالثــة يف التصويــر باملجلــس األعــى للشــباب والرياضــة 1999، شــهادة تقديــر من 
مجلــس الذهــب العاملــي يف التصميــم 2001،  شــهاديت تقديــر مــن نادى الزهــور عامــي 2001- 2002، درع ملا كان له مــن دور يف رعاية املوهوبن 
بنــادي الزهــور 2002، شــهادة تقديــر مــن املركــز الثقــايف املــرصي بطشــقند 2003،  شــهادة تقديــر مــن وزارة الثقافــة قطــاع الفنــون التشــكيلية 
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة - أتوبيــس الجميــل 2006،  شــهادة تقديــر مــن كليــة الرتبيــة النوعيــة بدميــاط – جامعــة املنصورة لحضــور مؤمتر  
»متطلبــات تطويــر األداء بكليــات الرتبيــة النوعيــة يف ضــوء الجــودة واالعتــاد ومتطلبــات ســوق العمــل« يف الفــرتة مــن 26: 27 إبريــل 2006،  
شــهادة شــكر وتقديــر مــن مؤســس ورئيــس جاعــة الفــن واملســتقبل للفنانــن التشــكيلين العــرب بتاريــخ 2006/12/9 املعــرض الثالــث عــرش. 

�لـمقتنيات: 

لديــه مقتنيــات بالهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة مبراســم األقــرص، والهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة مبراســم ســيوة، متحــف الفــن الحديــث،  

الســفارة املرصيــة بأوزباكســتان 2003، والعديــد مــن املقتنيــات الخاصــة داخــل مصـــروخارجها. 
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related to )Indoors 12( exhibition, held in Cairo international conferences. Participated in collectives exhibitions in Horus Hall, faculty of 

Art›s education. 

 Private Exhibition:
Exhibition inside the faculty of Art›s education, Painting Department, 1987.  Drawing exhibition in Cairo workshop, 2000. Painting exhibi-

tion in Cairo workshop, 2003. Drawing exhibition in Cairo workshop, 2006. Painting exhibition in Cairo workshop, 2007.
Awards and Certificates:
Third award in Painting from the Supreme Council for Youth and sports, 1999. Certificate of appreciation from the world Gold Council in 

designing, 2001. Two certificates of appreciation from El- Zehour Club, 2001-02. Certificate of merit from Egyptian Cultural Centre in Tash-

kand, 2003. Certificate of merit from the Ministry of Culture, Art Plastic sector, General Authority for Culture palaces, »The bus of magnificence 

Art«, 2006. Certificate of merit from the faculty of Qualitative education in Damietta- Mansoura University for attending a conference entitled 

»Requirement of enhancing performance in Qualitative education faculties in light of quality, reliability and work market requirement« in the 

period from 26-27/2006. Certificate of merit from the founder and chairman of the art future Group for Arab Plastic Artists on 9/12/2006 

in its thirteen exhibitions.

Belongings:
- In and Outside Egypt.

- In the General Authority for Culture palaces in Luxor studios.

 - In the Egyptian Embassy in Ozpakistan, 2003.
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Hany Mohamed Rezk
Personal Information:Date of birth:12 /12/1967. Place of birth: Deyarb Negm, El Sharqiya. Graduated from faculty of: Art›s education )1991(

Grade:very good with honors. University Nomination: 1/1/ 1991. Master : 1996. PhD:2003. Job hierarchy in Helwan University: Assistant: 

1/1/1991. Assistant Professor: 8/12/1996. Instructor: 29/9/2003

General Activities:
Participated in fine arts auto project held in the Ministry of culture, Plastic arts sector in the General Authority for cultural palaces, 2006 

Participated in the ceremony grant in Luxor, Ministry of culture, Plastic arts sector in the General Authority for cultural palaces.

A member in the scientific and art associations ) Assembly of fine arts lovers, graduates of Art›s education league, a member of the plastic arts  

syndicate »painting« , member of Cairo workshop association , member of Asala assembly to preserve the Egyptian heritage(. Participated in 

several cultural symposium in the University of Zagazig, entitled . »The concept of picture between the East and the West«, 2005. Participated 

in preparing a training program for the secretaries of museums in the Supreme Council for Culture, 2006.

Collective exhibitions:
Participated in several collective exhibitions in Helwan University, 2006. Participated in several art exhibitions in the General Authority for 

Cultural Palaces, 1986-90. Participated in several exhibitions of Cairo workshop, 1996-98. Participated in an exhibition held in Alexandria 

workshop, 1991. Participated in the workshop Salon in Cairo, 2007. Participated in the national exhibition in Cairo. Participated in several 

small works exhibition in Cairo, Painting and carving, 2000. Participated in youth exhibition salon in Cairo.Participated in the Egyptian 

painter›s exhibition, correspondent to Salvador Daly exhibition in Cairo, 1991. Participated in a collective exhibition for the faculty of Art›s 

education, Helwan University, Ozpakistan, 2003. Participated in art exhibition, Arab relations, 2006. Participated in plastic arts exhibition, 
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)�لعرب(

لون األرض يثري معاين األمومة والدفء والهويّة

التشكييل هاين رزق لـ » العرب «: بداخل كل إنسان طبيعٌة ِبْكٌر وشعاٌع من نور.

الفنــان ميــزج الواقــع بالــرتاث ويعيــد االعتبــار للجــذور املحليــة والبيئــة الشــعبية يف معرضــه الفــردي »رؤيــة مرصيــة« 

بغالــريي »بيكاســو« .

 يتجــاوز التشــكييل املــرصي هــاين رزق رســم املشــهد يف لوحاتــه التعبرييــة إىل فضــاء أرحــب، هــو تخطيــط مالمــح الوطــن واستشــفاف جوهــر 
ــا عــن التعميــم والبهرجــة،  اإلنســان املتصالــح مــع أرضــه وســائه وهوائــه، ويحــرص الفنــان عــى الوصــول إىل هدفــه بأقــرص الطــرق، متخلّيً

ومقتصــًدا يف اســتخدام بالتــة األلــوان لصالــح النبــع الضــويّئ املقصــود واملركّــز ،،
يف معرضــه األخــري »رؤيــة مرصيــة« بغالــريي »بيكاســو« يف حــي الزمالــك بالقاهــرة، عــى مــدار أســبوعن )يف الفــرتة مــا بــن 4 و18 أكتوبــر(، 
واصــل الفنــان هــاين رزق )53 عاًمــا( اشــتغاله عــى طقــوس الحيــاة املرصيــة الصميمــة، مباضيهــا وحارضهــا، مســتكماًل تجربتــه الخصبــة التــي 

شــهدْت مجموعــة معــارض ســابقة يف هــذا اإلطــار، منهــا: »ليــايل املحروســة«، و »أنــا املــرصي«.
ــة واالحتفــاالت  ــد واملارســات املجتمعي ــب تقديســه منظومــة العــادات والتقالي ــي، إىل جان ــه باملــوروث البــرصي الفن ــان كعادت احتفــى الفن
الشــعبية واملناســبات العائليــة والدينيــة وغريهــا، خصوًصــا يف القــرى الريفيــة، ومل يتعــاط مــع الجــذور املحليــة وتفاصيــل البيئــة وأفعــال البــرش 
ــات  ــر، وإمنــا حــرص عــى تضفريهــا مبعاين ــرًا أو نوســتالجيا يجــري اســتدعاؤها كطيــف حلمــي عاب ــوًرا مندث ــا فلكل ــة بوصفه ــام الخالي يف األي
اللحظــة الراهنــة ومفــردات الواقــع املعيــش، وفــق رؤيــة تجديديــة متــزج األصالــة باملعــارصة، وتــوازن بــن الجاليــات األســلوبية واملوضــوع 

الــذي يجــري تناولــه.
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ر�ئحة و�حدة

يف لوحــات معــرض »رؤيــة مرصيــة«، نســج الفنــان سلســلة مــن اللقطــات بــدت يف تجاورهــا وتحاورهــا مــع بعضهــا البعــض كوحــدات تشــّكل 
ــة  ــة كبــرية، ويوضــح هــاين رزق يف ترصيحــه إىل »العــرب« أن كل هــذه املشــاهد، املســتوحاة مــن الريــف يف املحافظــات املرصي ــا جداري مًع
املختلفــة، جــاءت متقاربــة يف ســمتها وعنارصهــا ألنهــا ببســاطة تحمــل رائحــة واحــدة، منبثقــة مــن طمــي األرض وخمــرية الصلصــال اإلنســاين، 
ويف كل منهــا حقيقــة النقــاء. كتفــى الفنــان يف جميــع لوحاتــه بلــون واحــد هــو البنــي الــرتايب، الــذي أدخلــه يف ديالــوج متناغــم مــع األبيــض 
املتصاعــد كانفجــارات متناثــرة فــوق املســطح، ويشــري إىل أنــه تعّمــد هــذا االختصــار ألنــه ليــس بحاجــة إىل الحــوايش والزوائــد يف ســعيه إىل 
قنــص القيمــة الصافيــة املجــردة: »يكفــي لــون األرض، الــذي  يثــري معــاين األمومــة والــدفء والصــدق والهويـّـة، ويســتحرض جــدران بيــوت الطــن 
ــا مــن األعــاق،  والعالقــات األرسيــة القويــة الحميمــة الخاليــة مــن التزيــن والتزييــف والريــاء. ويكفــي األبيــض، ذلــك الضــوء الصــادر تلقائيًّ

والــذي يرهــن أّن بداخــل كل إنســان طبيعــة ِبْكــرًا وشــعاًعا مــن نــور«.
طرح التشكييل املرصي رسالة أساسية مؤّداها »من نحن؟ وإىل أين منيض؟«، منحازًا إىل األمل الوليد الذي متّخض يف أعقاب ثورات ا

لربيــع العــريب، وعــن هــذه الــروح التفاؤليــة يقــول: »البــرش ميــزان التقييــم، نحــن ننضــج عقليًّــا ووجدانيًّــا، ومنــيض يف االتجــاه الصحيــح. خياالتنا 
وأحالمنــا غــري امللوثــة متجســدة يف الريــف، حيــث نجــد أنفســنا، وخرائطنــا، ونحلـّـق يف الهــواء طائريــن فــوق خيــول التحــرر، وخيــوط الشــمس. 

مــا زلنــا نعــرف معنــى االحتضــان، ونقــّدر ســنبالت القمــح، ونقوى عى تجــاوز املحــن والصعــاب، ونتطلع إىل غــٍد يظلل مجتمعنــا كله باالخــرضار«.
فتــح هــاين رزق مجــال رؤيتــه عــى الســري الشــعبية واملالحــم البطوليــة وحكايــات الــرتاث الشــفاهي، التــي جــاءت يف لوحاتــه غــري منقطعــة 
الصلــة بأجــواء الواقــع اليومــي، ويقــول عضــو جمعيــة أصالــة لرعايــة الفنــون الرتاثيــة واملعــارصة: »األســطورة والفناتازيــا مــن معــامل حياتنــا، بــل 
مــن رضورياتهــا، فالبــرش يحلّقــون بأفكارهــم وتصوراتهــم خــارج املتــاح واملحــدود، ألنهــم ينشــدون املســتحيل، إميانـًـا بأنــه ميكــن تحقيقــه، وهنــا 

تســاعدهم وتســاندهم الطيــور والخيــول والســحابات والفراشــات والكائنــات جميًعــا، وتضــّخ جــدران البيــوت ونوافذهــا ســعادة وإرشاقـًـا«.
يف طرحــه الفنــي التجديــدي، القائــم عــى تحميــل الخطــوط الرفيعــة فــوق إمكاناتهــا مــن الصيــغ التعبرييــة واملعــاين املبتكــرة املتوالــدة، حــرص 
هــاين رزق عــى التمّســك بالقيــم التشــكيلية الراســخة ومنابــع الفــن الخــام يف البيئــة املحليــة واســتثار مخــزون الذاكــرة والخــرة الذاتيــة يف 
بلــورة بصمــة تخصــه وحــده، ويوضــح أســتاذ فلســفة الفــن أن »كل مــا يقــال عــن محــاوالت التجريــب وكــر املألــوف وإيجــاد شــخصية فنيــة 
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مســتقلة ميكــن إنجــازه بــدون االنجــراف الســطحي إىل التغريــب واســترياد املذاهــب بــدون اســتيعاب مكنونهــا«.
ويــرى هــاين رزق أنــه ليــس كافيًــا أن يتــزّود الفنــان باملعرفــة ليخــوض غــار تجربــة نوعيــة، ويقــول يف ترصيحــه إىل »العــرب«: »إبــراز حيــاة 
الفالحــن مثــاًل مل يكــن ليتــأىت يل عــى هــذا النحــو لــو مل أكــن فالًحــا، أمتلــك أرًضــا، وأعيــش مــع أهــيل ورفقــايئ وســط الحقــول. ال أعنــي الشــكل 

بطبيعــة الحــال، إمنــا أقصــد املفهــوم واملضمــون«.

بـر�ءة �خلامـة

مل تبتعــد لوحــات »رؤيــة مرصيــة« يف خاماتهــا عــن فلســفة املعــرض ونظــرة الفنــان، إذ اعتمــدت عــى األقمشــة الشــعبية املنتــرشة يف القــرى 
ــا«  ــاًء أميًن ــا »وع ــا النفــي، وجعله ــة يف شــكلها وملمســها وإيقاعه ــة وواقعي ــراءة ومصداقي ــذي أكســبها ب ــر ال ــان، األم ــة، وعــى الكتّ املرصي

ــاج.  ــون األرض، واألبيــض الوّه لالتســاع لتدرّجــات ل
حفــل املعــرض بالــدالالت الرمزيــة التــي خرجــت بالكائنــات عــن ســياقاتها املعهــودة، إذ عمــد الفنــان إىل إكســاب البــرش صفــات أصدقائهــم 
مــن املخلوقــات يف العــامل املحيــط، فصــار بإمــكان اآلدميــن الغــوص يف املــاء كاألســاك، واالرتقــاء يف الفضــاء بأجنحــة كالطيــور، أو فــوق صهــوات 
الخيــول، أو عــى بســاط الريــح الســحري، كذلــك فقــد اكتســبت ســائر املوجــودات صفــات برشيــة، عــى رأســها األمومــة، التــي تدفقــت مــن 
الشــجر والنخــل واألرض والبيــوت، بالتــوازي مــع األمهــات الــاليت احتشــدن حــول أطفالهــن يف اللوحــات املحرّضــة عى املحبــة واإلخالص يف املشــاعر.

راهــن هــاين رزق عــى إمكانيــة اإلحســاس بنبــض الحيــاة يف أي مــكان يقطنــه األحبـّـاء، حتــى وإن وروا الــرى، وقــّدم الفنــان القبــور مــن منظــور 
مغايــر، بوصفهــا بيوتـًـا جديــدة لألجيــال الســابقة، ال يتوقــف عن زيارتهــا واالئتناس بها األبنــاء واألحفاد الذين ال يجدون أنفســهم بعيــًدا يف العراء

�سـريـــف �ل�سافعـــي

)ت�سوير: حممد ح�سنني(
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فن يرتوي بروح �لفطرة و�لأمومة

ــاء إىل  ــان متجــذر االنت ــل، وهــو فن ــان وعطــاء بغــري مقاب ــه األم مــن حن ــان األرسة واألمومــة، مبــا متثل نســتطيع أن نســمي د. هــاين رزق فن
روح فــرتة الســتينيات، رغــم انتائــه أكادمييــا إىل جيــل الثانينيــات، فهــو فنــان ملتــزم بالواقــع واملجتمــع، وبالــرتاث الفنــي والثقــايف للشــعب  
واســتلهامه وإعــادة صياغتــه، لهــذا فهــو حميــم االرتبــاط بالجاعــة وبرســالة الفنــان ومســؤوليته تجاههــا يك يبــث فيهــا قيــم األصالــة ومينحهــا 
الطاقــة اإليجابيــة النابعــة مــن الفطــرة القامئــة عــى  املحبــة والســالم. هــذه الرســالة اســتدعت بســاطة أســلوبه التعبــريي وتكثيــف الفطــرة 
ــه املتنوعــة، فيتذوقــه  اإلنســانية لديــه ليخاطــب بهــا ذائقــة التلقــي الجــايل لــدى مختلــف املســتويات الثقافيــة وطبقــات املجتمــع وفئات
املواطــن البســيط كــا يتذوقــه املثقــف واملتعلــم وغــري املتعلــم، ويتجــاوب معــه دارس الفــن واألُمــي مًعــا، ألنــه ينطلــق مــن معــاين ومعــارف 
ومشــاعر إنســانية مشــرتكة ال تختلــف مــن إنســان إلنســان، ومــن مجتمــع ملجتمــع، بــل ومــن بلــد آلخــر، فرســالته هــى نفــس رســالة اإلنســانية 
ــان هــاين رزق عــى الخــط  ــق املتعــة الســطحية. ويعتمــد أســلوب الفن ــة تتمل ــازالت جالي ــه وعــاء لهــا دون تن يف كل مــكان وزمــان، ولوحت
بشــكل أســايس، وهــو خــط مرهــف ينســاب يف ليونــة وينســج بــه تكوينــات إيقاعيــة منغمــة، فيــا يلعــب اللــون دوًرا مكمــاًل ومســانًدا لــه، 
ــا مــع الخطــوط الرقيقــة الوصفيــة لحــركات وقســات الجســم  ــا شــفافًا وناعــًا ال يبحــث عــن اإلثــارة وشــد االنتبــاه، متجاوبً مــا يجعلــه لونً
اإلنســاين، مــع احتفاظهــا بنكهتهــا الفطريــة، وتحريفاتهــا البســيطة عــر تضخيــم النســب الترشيحيــة للتميــز عــن الطبيعــة املبــارشة واملســتهلكة. 
وتصنــع هــذه الخطــوط تكوينــات تقــوم عــى تشــابك يبلــغ درجــة التلحــم، بنفــس مــا مييــز طبيعــة األم مــع أبنائهــا، فيؤكــد بهــذا التشــابك 
معنــى الحنــان الــذي تفيــض بــه األم عــى كل أفــراد األرسة وجميــع مــن حولهــا، وينعكــس يف النهايــة عــى املتلقــي مــن خــالل اإليقــاع الغنــايئ 
البالــغ حــد الهدهــدة للمشــاعر. قــد يــرى البعــض يف هــذا أســلوبًا مــى زمانــه يف خضــم حــركات الحداثــة الغربيــة عــى نقيــض الســائرين 
عــى دروبهــا يف حركتنــا الفنيــة املعــارصة خاصــة الشــباب، لكــن تلــك الشــحنة التعبرييــة الرومانســية - إذا جــاز التعبــري - ال ينتهــى زمانهــا أبــًدا، 
بــل تثبــت األيــام تزايــد حنــن اإلنســان يف كل أنحــاء العــامل إليهــا، كلــا تفاقمــت الرصاعــات وتباعــد الســالم، لهــذا نِحــٌنُ إىل أغــاين وموســيقى 
الســتينيات، ونســتمتع مبشــاهدة أفــالم هــذه املرحلــة عــى بســاطتها، الســيٌَا وأنهــا تالئــم ملختلــف الطبائــع والوجدانــات املرصيــة والعربيــة. 
ومــا أحوجنــا اليــوم إىل ذلــك ، مــع أهميــة قيــام الفنــان بتخصيــب النزعــة الرومانســية لديــه ، ومــا أحوجــه إىل مخصبــات أســلوبية مــن تقنيــات 

الفــن الحديــث يف العــامل ، وإىل ابتــكارات حميمــة الصلــة بالهويــة املرصيــة.
عــز�لديـن جنــيب
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�لفنان هــاين رزق

 يرســم الفنــان بحريــة تامــة، غــري منشــغل بفكــرة االنتــاء ملدرســة فنيــة معينــة ، كأنــه يكــرر بيــت املتنبــي : » أنــام مــأل جفــوين عــن شــواردها،  

َويَْســَهُر الَخلـْـُق َجرّاَهــا َويْختَِصــُم« فهــو يظــل يرســم ويرســم وتبــدو كل مجموعــة ينتجهــا هــي انتــاء بحــد ذاتهــا .

وعــى الرغــم مــن رحابــة عاملــه الفنــي وتعــدد تكنيكاتــه إال أن لوحاتــه يف املجمــل تعكــس مجموعــة مــن العالمــات التــي تظهــر انشــغاله 

بإنتــاج أعــال وثيقــة الصلــة مبفهومــه عــن الهويــة املرصيــة، يف طبقاتهــا الحضاريــة املختلفــة، لذلــك يلجــأ فيهــا إىل اســتدعاء رمــوز وأســاطري 

ومشــاهد مــن الحيــاة اليوميــة ويعيــد صياغتهــا برصيـًـا ، ليــس فقــط بغــرض التوثيــق وإمنــا بغــرض تأكيــد فكــرة االنتــاء إىل هــذا العــامل األليــف 

ومواجهــة زوالــه ومــن هنــا ميكــن فهــم الكيفيــة التــي يقــدم بهــا الفنــان أعالــه »كمنمنــات مرصيــة« وهــي جديــرة بهــذا الوصــف الــدال 

عــى طابعهــا الحميــم القائــم عــى متثيــل بــرصي للعــامل الــذي اســتقر يف وعــي الفنــان والــذي يعــزز انتــاء  هــذا العــامل اىل أصــل موجــود يف 

جداريــات الفــن املــرصي القديــم ،حيــث تــرز حالــة التآلــف بــن اإلنســان والكائنــات الحيــة املحيطــة بــه وخاصــة الطيــور. ويتأكــد هــذا املعنــى 

يف طريقــة رســمه للوجــوه أيًضــا.

يف اللوحــات إجــاال هنــاك نــوع مــن »النوســتالجيا« وإلحــاح عــى طابعهــا الجــايل وتتســم خطوطهــا بقــدر كبــري مــن الليونــة واإلنســيابية 

والبســاطة وال ميكــن اعتبــار تلــك اللوحــات » شــعبية« باملعنــى الــذي نعرفــه لــدى الفنانــن الفطريــن وإمنــا هــي حالــة تعبرييــة خالصــة باللــون 

يطغــي عليهــا املــرح بكافــة أشــكاله ومــن الظلــم البحــث فيهــا عــن اســتعارات مــن تكنيــكات وعــوامل أخــرى رغــم بعــض التأثــريات التــي ال 

تخفــي عــن الــرايئ لكنهــا تأثــريات يف التكنيــك ليــس إال.
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ــا يف  ــد عــى املبالغــة أحيانً ــة الواقــع والتأكي ــة يف التحريــف ومفارق ــا رغب ــرز أحيانً ــا يف إطــار الســوريالية الشــعبية حيــث ت  وميكــن تصنيفه

األحجــام والخطــوط .  

وميكــن تقســيم لوحاتــه ملوضوعــات فيهــا نفــس وملمــح رسدي طــاغ، وثيــق الصلــة مبصــادر تكويــن املخيلــة البرصيــة للفنــان، وعــى رأســها 

ــا مــن تصــور يقــارب تصــور فنــاين  ــال انطالقً الحكايــات الشــعبية الشــفاهية والفنــون الفطريــة ومــا فيهــا مــن حريــة يف التعاطــي مــع الخي

لوحــات الجروتســك يف املــايض وكانــت تشــري إىل أســلوب زخــريف وتزينــي شــبيه باللوحــات الصينيــة أو لوحــات املنــات الفارســية والتــي ربطــت 

بــن عــوامل ســحرية وطابعهــا يف الهــدم واملحــاكاة الســاخرة وعــدم االلتــزام بالنظــام والتناســق بحجــم النســب ومــن يطالــع لوحــات الفنــان 

بروجــل ميكــن أن يجــد فيهــا ملمًحــا شــبيها فالجروتســك ميــزج بــن الخــوف والفكاهــة وهــو فــن ثنــايئ الطابــع وشــبحي الرتكيــب   .

وعــى صعيــد أخــر تحفــل البورتريهــات يف تجربــة الفنــان  بقــدرة مبهــرة عــى التلخيــص واســتخدام »لبالتــات لونية ســاخنة« وهنــاك مجموعات  

تقــوم عــى اللعــب بـ»حالــة التحريــك القويــة للســطح« وهــي وثيقــة الصلــة بفهــم فنــاين الحروفيــات للســطح وبشــكل عــام تبــدو الحلــول 

التصميميــة ذات قــدرة عاليــة جــًدا. وحركــة العــن داخــل اللوحــات لها مســارات تســمح بتحــرك العن داخــل اللوحــة بطريقة مريحة وبسالســة.

�سـيد حمـمــود
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