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يف معــرض »القمــر .. وحكايــات أخــرى« تــأيت أعــال الفنــان شــادي أديــب بتكوينهــا الســلس األقــرب للتعبــر الشــعبي البســيط، 

فــكان قــادًرا عــى إظهــار موضوعاتــه املرتبطــة بحالتــه الذاتيــة يف إطــار جــايل يعتمــد الحركــة والكتلــة واإليقــاع وقــوة عنــر 

الخــط وجالياتــه التــي تتجــاوز كونــه ُمحــدًدا لألشــكال ..

ــه األبعــاد التشــكيلية والصياغــات اللونيــة واملوضوعــات يف اللوحــات لتســمح  هــذا التعبــر بشــكل غــر متكلــف تتناغــم خالل

ــا  ــراء ســطح اللوحــة مبعــاٍن يقــود بعضه ــزال إلث ــارص املوظفــة باخت ــه بعــض العن ــذي تقــود إلي ــل ال ــة نســبية مــن التأوي بحال

إىل بعــض بوعــي شــديد فــا أن تصــل ملعنــى ينفتــح إىل معــاٍن وكأنهــا حلقــة منســجمة مــع التكوينــات الدائريــة يف الوجــوه 

والتموجــات التشــكيلية .. هــذا البنــاء الدرامــي ملــئ باملخــزون النفــي الكامــن وســط الحضــور الواضــح للمشــهد بشــخوصه 

ــة.  ــة والجالي ــه التعبري ــه ودالالت ومفردات

   
ا.د. خالـــــد �سـرور    

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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�لقمر .. وحكايات �أخرى 

ــا  ــل أن مينحه ــه. قب ــه »دار الــىء« أو اإلحاطــة بالــيء مــن كل جوانب ــرة .. مبعناهــا اللغــوي باملعجــم تعــود إىل الفعــل »دار« املقصــود ب الدائ

العلــاء والرياضيــن مســمى وتصنيــف أنهــا أحــد األشــكال الهندســية، ســبقهم الفنانــن واملبدعــن منــذ قــرون ىف اســتخدامها كعنــر ورمــز فنــى، 

ىف الحضــارات اإلنســانية باختــالف الثقافــات واملعتقــدات وباألخــص املــري القديــم حــاول حــل األلغــاز واملشــكالت املحيطــة بــه والتــى عــاش فيهــا 

وعايشــها. وانطلقــت فكــرة تجســيد األفــكار املعنويــة املجــردة إىل أشــكال محسوســة، وعــر عــن عــامل مــا وراء الواقــع )البعــد امليتافيزيقــي( كرتجمــة 

بريــة بشــكل معنــوي غــر ملمــوس واقعيًــا، فالطبيعــة والکــون هــا املثــر الحقيقــي وأســاس اســتلهامه وعقيدتــه.

وإىل يومنــا هــذا نــرى الدائــرة بعيــون البــر األوائــل، فهــى مــن حيــث الشــكل تتمتــع بالبســاطة واالختــزال وتلخيــص لعنــارص الطبيعــة ولجاليــات 

الكــون الحســية واملرئيــة واالنفعاليــة والفكريــة. »الدائــرة« محملــة باملعــاىن الفلســفية وأغلــب الحضــارات اإلنســانية أجمعــوا عــى أن الدائــرة هــى 

حكايــة األرض والســاء، وللفنــان هــى املخيلــة واإلبــداع. وأرجعــوا ذلــك اإلجــاع ألن الدائــرة تســكن الســاء مــن خــالل قــرص الشــمس، أو القمــر 

عندمــا يكــون بــدًرا، أو عندمــا تتواصــل مــع األرض مــن خــالل املطــر، الــذي يســتقر بشــكل دائــري ومتالحــق عــى األرض.

بجانــب تأويــل الدائــرة بشــكلها الهنــدىس املســتوحاه مــن عنــارص الكــون نجــد أن لهــا اســتمرارية بشــكل عقائــدى ىف الحضــارة اليونانيــة تتواجــد 

الدائــرة الغــر مكتملــة أو »الهآلــه« تحيــط بــرأس الشــخص تعبــرًا عــن قدســية الشــخصيات وتكــون نورانيــة ضوئيــة إكليــل مــن أشــعة النــور. 

ىف املــرى القديــم وجدنــا »الهآلــه« عبــارة عــن قــرص دائــرى ميثــل الشــمس فــوق رأس »اإللــه رع« إلــه الشــمس، فــوق الــرأس وليــس خلفــه مثــل 

الحضــارات األخــرى. واســتكااًل للمعنــى وضعــوا أيًضــا لأللــوان رمزيــة مثــل اللــون األســود رمــز البعــث والحيــاة الخالــدة، واألخــر لــون الحيــاة 

النباتيــة والشــاب، أمــا األصفــر الــذى ميثــل الذهــب رمــزًا لجســد اآللهــه املــرى القديــم. واألبيــض لــون الحــظ الســعيد.

وكليهــا » الدائــرة« و»الهالــه« نجدهــا جــزء ال يتجــزء مــن الفــن القبطــى كرمــز للتعبــر عــن العقيــدة برســوم املخطوطــات واأليقونــات للمالئكــة 

والرســل والقديســن والشــهداء. وتوافقــات واختالفــات نســبيًا بــن دالالت الرمــز واملجموعــات اللونيــة ىف املــرى القديــم والقبطــى إال أن القبطــى 

انفــرد بوجــود الهالــه الذهبيــة ذهنيــة املعنــى ورمــزًا لألشــخاص التــى لهــا قدســيتها فقــط. 
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ــة  ــة املوروث ــدالالت التاريخي ــا باملعــاىن وال ــت محتفظــة تراكميً ــة واملعــارصة ظل ــون الحديث ــز ىف الفن ــة كرم ــرة والهال رغــم تطــور اســتخدام الدائ

واجتمــع فالســفة العــامل عــى أن الشــكل الدائــرى املســتوحى مــن الشــمس والقمــر والكواكــب مرتبطـًـا بعمــل اللــه الخالــق، وســيظل رمــزًا للكــون.

وعــى غــرار نفــس املفاهيــم جــاء وصــف »أفالطــون« عــن الدائــرة أنهــا أحــد أكمــِل األشــكال الهندســية وأكرثهــا مثاليــة، وهــى رمــز معقــد يســكنه 

رس الخلــق وأن کل املحسوســات مــا هــي يف الواقــع إال رمــوزًا وصــوًرا لحقائــق يف عــامل املثــل. وهــي النزاهــة والكــال البــدايئ، واإلســتدارة الحالــة 

األكــرث طبيعيــة وقدســية، مليئــة بالذاتيــة والخلــود، والحكمــة الالنهائيــة، وهــى متثيــل للوحــدة الســاوية، رمــز األمومــة والقــوة الواهبــة للحيــاة، 

األرض والســاء، والفضــاء والزمــان، واإلنســان والكــون، املــوت وانبعــاث البــر، ثــم وصــف »أفالطــون« النفــس بكونهــا دائــرة. 

ومــن جانــب آخــر ىف الفلســفة الصوفيــة تعكــس الدائــرة مفهــوم الجوهــر أقــدم رمــز صــويف روحــاىن،  لذلــك نجــد الصوفيــن ىف رقصاتهــم عــى 

شــكل دوائــر كمحاولــة لالقــرتب إىل اللــه، وبحســب الفلســفة الصوفيــة إن تكــرار اللفــات الدائريــة تخفــف مــن ثقــل الجســد مــن أجــل الســمو 

بالــروح واالقــرتاب مــن اللــه وجدانيـًــا. ومــن كل هــذه املعــاىن الوصفية الحســية الســابقة أصبحــت للدائرة مداهــا املفاهيمــي يف التجربة الفنيــة  اإلبداعية.

وحديثًــا تــم شــيوع رمــز الدائــرة والهالــة بشــكل عــام تعبــرًا عــن قيمــة مجتمعيــة مثــل متثــال »الحريــة« املوجــود مبدينــة نيويــورك ميثــل امــرأة 

تحــررت مــن القيــود وعــى رأســها تــاج دائــرى الشــكل مكــون مــن ســبعة رؤوس مدببــة،  ترمــز إىل القــارات الســبعة املوجــودة بالعــامل، الــرؤوس 

ــا بشــكل خطــوط أشــعة الشــمس، مثلــا فعلــت الحضــارات القدميــة ترجمــة أشــعة الشــمس إىل خطــوط. وتلــك الرتجمــة ترســخت  منفــذة فنيً

ىف الوعــى الجمعــى إنهــا أشــعة الشــمس بــل وهــى أحــد لزمــات رســوم األطفــال. وهــذه املعالجــة للتمثــال الحريــة بهــا ملمــح وإشــارة إىل »إلــه 

الشــمس« ىف املــرى القديــم. 

لــذا تحيلنــا الدائــرة إىل دالالت رمزيــة وتشــكيلية وجوديــة وجاليــة واســعة املجــال. وهــى واحــدة مــن أهــم األشــكال يف علــم الرمــوز والعالمــات 

»الســميولوجيا« وألن تتبــع مســرة رمــز الدائــرة يتطلــب رصــد مطــول لذلــك نرتكــز عــى خصوصيتهــا التــى آلــت إليهــا أنهــا العنــر األكــرث شــعبية 

عنــد املريــن كمــوروث تاريخــى محمــل بالقيــم العقائديــة والثقافيــة واالجتاعيــة والجاليــة. 

مــن ذلــك املســار كرمــز اإليحــاء والخيــال انطلــق الفنــان التشــكيى الدكتــور »شــادى أديــب ســالمة« بدائرتــه التأويليــة ولغتــه التشــكيلية ومعالجاته 
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وصياغتــه باســتدعاء »حكايــات القمــر«، فحكايــات القمــر أو كــا اســاه الفنــان »القمــر وحكايــات أخــري« ليــس مجــرد عنــوان ملوضــوع معــرض 

فنــى بــل هــو طــرح تعبــرى قدمــه الفنــان محمــاًل بالكثــر مــن التأويــالت ومحقًقــا للقيــم الثالثــة الرمزيــة الجاليــة والفلســفية والتشــكيلية.

منــح الفنــان الشــكل الدائــرى دور القيــادة البريــة التشــكيلية وبعــث فيــه الــروح والنبــض اإلنســاىن وبـ»آنســنت« الدائــرة بالتمثيــل التشــخيىص 

لإلنســان، وهــذه اآلنســنة جعلــت مــن الدائــرة رمــز تعبــرى ومعنــى، وهــى رؤيــة تضــاف إىل كل املفاهيــم املطروحــة تاريخيًــا.

مــن أول وهلــة للوحــات الفنــان رمبــا يصلــك اســتنتاج أن شــخوص لوحاتــه تعرفهــم رؤيتهــم مــن قبــل ولكــن عليــك أن تتذكــر متــى رأيتهــم .. 

ــاد النظــر إىل الســاء أثنــاء الســر أو جلوســه ىف أماكــن الــراح وباألخــص حــن يكــون القمــر بــدًرا، يلمــح بحســب تخيالتــه أن  ــا اعت البعــض من

ــا الخيــال ال يتكــرر وال يتشــابه عنــد األشــخاص، إال أن مــن الغرائــب هــو تكــرار هــذا الخيــال  »للقمــر وجــوه« مبتهجــة وضاحكــة، رغــم أن علميً

عنــد البعــض، فظــن الجميــع أن للقمــر وجــوه. حتــى أن أغلــب األدبــاء والشــعراء اســتندوا إىل نفــس الخيــال ىف أعالهــم.

ــاق  ــرأة إال أن اإلتف ــح للرجــل أو امل ــز هــى مالم ــن الصعــب التمي ــى وإن كان م ــح إنســانية حت ــا يســكنها مالم ــان دوائرن ــة الفن إذا بحســب رؤي

الضمنــى الرتاكمــى إن للقمــر وجــوه ولــك أن تتخيلهــا كــا شــاءت. الفنــان بخيــال املبــدع خلــق مــن الشــكل الهنــدىس الدائــرى املعــادل البــرى 

كمحاولــة فلســفية الخــرتاق عــامل مــا وراء الواقــع، ومــن هــذا االخــرتاق وصــل الفنــان إىل عــامل ثــرى مــن األفــکار التــى تختبــئ ىف دائــرة القمــر. 

فتــح دفــرت حكايــات القمــر ورسدهــا تشــكيليًا مبجموعــات مــن املشــاهد الحياتيــة الحميميــة يقودهــا شــخوص متاســكة مرتابطــة توحــي بالــدفء 

ومتنحــك اإلحســاس بالعاطفــة والصفــاء املفقــود.

مــن الجانــب الفنــى اعتمــد ىف التكوينــات عــى التشــخيص بطريقــة املحــاکاة البســيطة شــكاًل وهــى معالجــة تتســم بالوحــدة ليظهــر الشــكل اإلنســاىن 

محمــاًل بســات الخاصــة بثقافــات الحكايــات الشــعبية مبنطقــة الــرق األوســط،  وأيضــا التكوينــات هــى تحــاور فكــرى مــع الحكايــات الشــعبية. 

أمــا الرمــوز فهــى منتقــاة مــن عــدة مصــادر تراثيــة منهــا املــرى القديــم كالنجمــة » ســبا Saba« النجمــة الخاســية  أو ذات الخمســة أشــعة، والتى 

تفســرها بحســب معتقــدات املــرى القديــم إنهــا اندمــاج عنــارص األرض والهــواء والنــار واملــاء متحــًدا بالــروح كرمــز للحيــاة. ورمــز »الهــالل« 

املوجــود أعــى مــآذن املســاجد اإلســالمية، وعنــر »الحصــان الخشــبى« أحــد األلعــاب الشــعبية، و»املركــب الورقــى« مركــب األحــالم الــذى يخفــى 
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رًسا ال يــراه إال صانعــه. واألآلت املوســيقية املبهجــة مــا بــن الوتريــة واآلت النفــخ،  ومــع كل هــذا التحويــر ىف تشــخيص الدائــرة مل يتخــى الفنــان 

عــن اســتخدام الدائــرة بوصفهــا الرتجمــة البريــة للشــمس والقمــر والنجــوم. وبذلــك مــزج وجمــع بــن رمــوز املــوروث الثقــاىف والدينــى ألكــرث 

الحضــارات دون متيــز أو حــدود بــل وحــدة متوافقــة املضمــون والشــكل. 

وبتتبــع أفــكار لوحــات الفنــان تجدهــا حكايــة تبــدء وتنتهــى مــن تلقــاء نفســها لتبــدء حكايــة أخــرى. رسد قصــىص غــر متتابــع الحــدث يرويهــا 

ــب،  ــة املرك ــة األرسة، مجموع ــات: مجموع ــه إىل خمــس مجموع ــة. قســم لوحات ــيقية وخيالي ــة وموس ــة تراجيدي ــات متنوع ــان بنفســه حكاي الفن

مجموعــة املــالك، مجموعــة املوســيقين، مجموعــة الوحــدة.

وجــاءت »آنســنت الدائــرة« مبرونــة التشــكيل والشــكل، اســتند الفنــان ىف اختيــاره للوجــه الدائــرى عــى تفســر علــاء النفــس لصفــات الوجــه 

الدائــرى أنــه قــادر عــى التأقلــم مــع البيئــة ولــه قــدرة عــى اقنــاع اآلخريــن وشــديد االنفعــال كاألطفــال. وميتــاز صاحبهــا بأنــه اجتاعــى وطيــب 

القلــب وشــديد الخصوصيــة.

ومل يرتكــز ىف بعــض تكويناتــه أن تكــون الدائــرة مركزيــة ىف املنتصــف بــل تجــد الشــكل الدائــرى اإلنســاىن يقتحــم مســطح اللوحــة مــن عــدة زوايــا 

وجوانــب مــن اليمــن إىل اليســار وبالعكــس وهــذا تبًعــا لســياق الحركــة وجدانيًــا.

ــراءة  ــى وق ــل تحلي ــا نجــد أكــرث مــن تأوي ــة، وهن ــرة الذهبي ــه الدائ ــط ب ــه ويحي ــال ىف أحــد اللوحــات تجــد رجــاًل يجلــس مبركب عــى ســبيل املث

وهــذا مــن مميــزات أعــال الفنــان أنهــا ال تحمــل ثوابــت ىف القــراءة والتحليــل. ففــى هــذه اللوحــة قــد تكــون إشــارة إيجابيــة طبًقــا ملفاهيــم 

الدائــرة الفلســفية أن الدائــرة هنــا توحــى باالحتــاء واالختبــاء مــن األخطــار الخارقــة أو التأثــرات الخارجيــة وتكــرر هــذا الفكــر ىف لوحــات أخــرى 

باســتخدام الدائــرة القمريــة اإلنســانية كرمــز واقــى. أو أن الرجــل ال ميلــك حــق الخــروج مــن الدائــرة وأنهــا أصبحــت حــدود مغلقــة ليــس لهــا بدايــة 

أو نهايــة. أو أنــه رجــاًل يســبح بأحالمــه بأمــان ومعــه الشــمس الذهبيــة حارســة الكــون، وأنــه رمبــا ىف لحظــة مــا قــد يرســو مبركبــه ولــو بعــد حــن.

                                                                                                                                      ناقدة فنية/ �سوزي �سكري
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�سادى اأديب �سالمة

مــن مواليــد القاهــرة 1980، يعمــل كفنــان بــرى ومنســق عــروض فنيــة،  يعمــل كمــدرس بقســم التصميــم والوســائط املتعــددة، كليــة الرتبيــة 

الفنيــة، جامعــة حلــوان.

ــوراه ىف الفلســفة  ــوان، حصــل عــى املاجســتر عــام 2009، حصــل عــى درجــة الدكت ــة بجامعــة حل ــة الفني ــة الرتبي تخــرج عــام 2002م مــن كلي

ــة. ــة عــام 2016 مــن نفــس الكلي تخصــص تصميــات زخرفي

أقــام  العديــد مــن املعــارض الخاصــة منــذ عــام 1999 آخرهــا معــرض »معــارف مجــردة« القاهــرة 2019، كــا شــارك ىف العديــد مــن املعــارض 

والبيناليهــات القوميــة والدوليــة منــذ عــام 1996، يف العديــد مــن الــدول حــول العــامل مثــل لبنــان، دولــة اإلمــارات العربيــة،  بــرو، اإلكــوادور، شــييل، 

الرازيــل، الهنــد، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، فرنســا، مقدونيــا، اليونــان، رومانيــا، أملانيــا، إيطاليــا، إســبانيا وغرهــا مــن الــدول.

حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز مــن العديــد مــن الجهــات القوميــة والدوليــة نظــر أعالــه الفنيــة، أهمهــا الجائــزة األوىل ىف مجــال التجهيــز ىف 

الفــراغ وفــن الكتــاب مــن بينــاىل كيتــو الرابــع للفنــون – اإلكــوادور 2012 - الجائــزة الكــرى جــدارى ىف كل مــن صالــون الشــباب ال18- 2007  م 

وصالــون الشــباب ال19- 2008م، كــا تــم تكرميــه مــن قبــل العديــد مــن املنظــات الدوليــة الفنيــة أقربهــا تكريــم بينــاىل الفنــون الرتاثيــة الســادس 

بأمريــكا الجنوبيــة 2016،  لــه مقتنيــات عديــدة ىف عــدد مــن املنظــات واملتاحــف الدوليــة. 

أقــام العديــد مــن ورش العمــل والعــروض الفنيــة ىف مجــاالت فــن الكتــاب وكتــاب الفنــان، فــن الرفورمانــس، وفنــون امليديــا منــذ عــام 2000 وذلــك 

بالتعــاون مــع العديــد مــن املنظــات الفنيــة املختلفــة ســواء املحليــة أو الدوليــة، والجامعــات القوميــة والخاصــة ىف مــر والخــارج ومنهــا قوميســر 

لبينــايل مكتبــة اإلســكندرية الــدويل الثامــن لكتــاب الفنــان لعــام 2018م، وقوميســر ملتقــى مراســم النوبــة الثــاين – بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة 

لقصــور الثقافــة لعــام 2020، شــارك يف العديــد مــن لجــان التحكيــم للمســابقات والبيناليهــات املحليــة والدوليــة. 
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Exhibitions & Festivals in Peru, India, Chile, Ecuador, Italy, France, USA, UAE, Korea, Germany, Macedonia, 
Romania, Lebanon and Egypt.
 
In addition; he are organizing & coordinating a lot of workshops, art Festivals/events with national & international 
art galleries & organizations, starting from 2002 up till now – such as )The Journey of The holy family to Egypt 
Exhibitions & festivals with the Egyptian Minister of culture 2006,2009,2012 and Nout art Gallery at Zamalek 2019 
– The 3rd Nubia open Studios - Art Camp, Organized by the General Organization of Culture Palaces of Egypt, 
Aswan, Egypt - the Bibliotheca Alexandrina Eight international Biennale for the artist›s book work as Commissaire 
and curator – Alexandria – Egypt 2018(. 
Salama has also participated in coordination of art projects with community in the fields of hand craft, the 
contemporary arts for public and professionals people in the field of artist book Such as a long-term training for 
unemployed ladies who are graduated from art schools in a rural area called Qous in Qena )Upper Egypt( as a set of 
book-art workshops. This project is done in cooperation with Egypt Network for Integrated Development )ENID( 
starting from March 2014 till 2017.
 
Salama has received several national and international awards due to his unique artistic view, amongst which The 
First Prize in the IV Biennial of Millenarian Art, Quito, Ecuador 2012 )Artists Book Installation(, as well as two 
grand prizes in the 18th and 19th Egyptian Youth Salons in 2007 and 2008 respectively )wall painting Competition(.
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 Chadi Adib Salama 

Born in Cairo Egypt in 1980, he worked as a visual Artist and Curator, also works as a Lecturer in Decorative Design 
department, Faculty of Art Education, Helwan University. Founder of »It Looks like a book« artist book studio 
since 2010, Cairo, Egypt. Salama graduated with a B.Sc. from the Faculty of Education – Art & Culture, Helwan 
University in Cairo in 2002, then obtained M.A in 2009 and PhD in Coptic Icon Design and philosophy in 2016 from 
the same Faculty.

Salama, started his journey As a Visual Artist from 1999 conducted numerous Solo Exhibitions and participated 
in many International and Local Exhibitions till the present, utilizing art to reflect on the concept of time and its 
relationship with the human life and its impact on dreams and knowledge. He believed that the most popular, 
simple multi-cultural visual elements are being used, the easier the message will reach, therefore he used materials 
of low cost and reachable. He aimed to directly interact with the general population through a number of public 
art projects.

Salama has executed a number of multimedia art projects - such as )The Reproduction of Knowledge 20112019/ 
-100 faces Around the world 20092018/ -  The Family 2011 - One pound 2010 - The Trip of KA 2010 - Dreams 
2009 – The Nile 2008 - Green Space 2007 – Child Dream 2007 - Old Dream 2005- the Road 2003- What’s after? 
2002 - The Dream 2002 - Hands 1999( - manipulating different visual elements and media including installations, 
interactive digital installation, performance art,  book art,  video art, wall painting & painting, exhibited in various 
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