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كــم كان اختيــار عنــوان )الرحايــا( ملعــرض الفنانــة عــزة فخــري عــن موضــوع 

زواج القــارصات، عنوانـًـا معــرًا جًدا ، رغم قســوته الشــديدة، فقــد رأت أن زواج 

الفتيــات القــارصات يســحقهن ســحًقا بــن طــريف الرحايــا التي ال ترحــم من يقع 

بداخلهــا، وهــو أمــر غايــة يف األهميــة ... وأشــكر الفنانــة عــزة عــى اختيارهــا 

لهــذا املوضــوع ويجــب أن نعمــل جميًعــا عــى التوعيــة بخطــورة هــذا األمــر.

د/عبلة حنفي عثمان

أستاذ سيكولوجية الفن - كلية الرتبية الفنية 

جامعة حلوان                





ســعدت جــًدا بتأمــل هــذه املجموعــة الرائعــة مــن اللوحــات للدكتــورة 

إنهــا تــرق بعمــق جــايل يحمــل معــه دالالت ومعــاين  عــزة فخــري، 

ــئلة،  ــائل وأس ــا رس ــة معه ــف، حامل ــن الخل ــها م ــة، تطــل برأس إنســانية رفيع

حجــارة  يكونــوا  بــأال  الصغــرات  للفتيــات  اآلالم  يصنعــون  مــن  لــكل 

تطحــن فلــذة أكبادهــم؛ ولــكل املؤمنــن بالجــال بــأن الرحــى ال تنتــج 

إال خــرًا، وأن خرهــا يزيــد إذا مــا كانــت يف أيــدي رحيمــة، وأن أبــواب 

ــال. ــة الج ــوس ذائق ــرتىب يف النف ــا ت ــا عندم ــى مرصاعيه ــح ع ــتقبل تفت املس

د/أحمــد زايـــد

أستـاذ علـم االجتـاع



تُطالعنــا الفنانــة عــزة فخــرى املهتمــة ىف مشــوار حياتهــا بــذوي اإلعاقــة 

البرصيــة، ولهــا إســهامات عديــدة ىف هــذا املجــال الــذى بدأتــه مــن ســنوات 

مــن خــال رســالة الدكتــوراه ىف علــم نفــس الرتبيــة الفنيــة عــن دعــم مهــارات 

الحيــاة لــذوي اإلعاقــة البرصيــة ٢٠٢١، ورســالة املاجســتر عــن العــاج بالفــن 

ــاتذة  ــدي أس ــى أي ــة ع ــت الفنان ــد درس ــة ٢٠١٧... وق ــة البرصي ــذوى اإلعاق ل

ــة ىف مؤمتــرات  ــة، شــاركت الفنان ــون الجميل ــة الفن ــة وكلي ــة الفني ــة الرتبي كلي

ــة .   ــة ودولي ــارض محلي ــا شــاركت ىف مع ــدة ورش ك وع

وهــا هــى الفنانــة تدعونــا إىل معرضهــا »الرحايــا« املقــام ىف قاعــة البــاب تلقــي 

ــال  ــال أع ــن خ ــى األرسة م ــر  ع ــره املدم ــارصات وأث ــى زواج الق ــوء ع الض

متيــل إىل الواقعيــة مســتخدمة األلــوان الزيتيــة واأللــوان املائيــة لتجســيد 

ــة .                 ــا الفنان ــى تتناوله الفكــرة  الت

د/ماجدة سعد الدين

الفنـانة والكـاتبـة



الفــن مــرآة صادقــة لقضايــا املجتمــع، والفنــان فيلســوف حكيــم يتنــاول تلــك 

ــة  ــر اللغ ــد كب ــبه إىل ح ــب تش ــة ىف قوال ــائل برصي ــال رس ــن خ ــا م القضاي

املنطوقــة، ولعــل الفــن التشــكييل بــات أول اللغــات اإلنســانية التــى اســتخدمها 

اإلنســان للتواصــل مــن خــال لغــة برصيــة ســجلها عــى جــدران الكهــوف منــذ 

ــه مــن خــال مــا  ــك أرى مــن حــق كل انســان أن  يعــر عــن ذات القــدم، لذل

يختــاره مــن لغــة للتواصــل، ويف هــذا املعــرض )الرحايــا( تضعنــا الفنانــة عــزة 

فخــري أمــام تجربــة برصيــة تقــدم رســالة هامــة تــرصخ ىف الضمــر اإلنســاىن، 

ــع،  ــر ســامة املجتم ــة تعك ــود متتالي ــا تراكمــت لعق ــاول قضاي ــن خــال تن م

ــات  ــى وتبعي ــل نف ــن خل ــه م ــج عن ــا ينت ــارصات وم ــة  زواج الق ــى قضي وه

ملشــكات أكــر أرسيــة، وصحيــة، وتعليميــة ، وتــأىت هــذة األعــال مــن فنانــة 

دارســة ومتخصصــة ىف مجــال العــاج بالفــن، وهــو مــا جعلهــا أكــر تفاعــاً مــع 

ــرب،  ــن ق ــاعرهم ع ــع مش ــت م ــتهم وتفاعل ــت مبعايش ــة قام ــاذج مجتمعي من

ــى  ــد معن ــاً عن ــف قلي ــا نتوق ــى تجعلن ــة الت ــال التعبري ــك األع ــرت تل فظه

الفــن؛ ورســالته ؛ ودوره ... إن املحلــل النفــى يســتطيع أن يشــخص ويعالــج 

مــن خــال الرســم والفنــون األدائيــة والتعبريــة والبرصيــة.

ــوى  ــال املحت ــن خ ــال م ــك األع ــاهد تل ــى أن نش ــل أمتن ــذا املدخ ــن ه  وم

الضمنــى الــذى ترســله تلــك األعــال التــى صاغتهــا الفنانة يف رســائل للمشــاهد 

والحكــم الجــايل يكتمــل بوصــول الرســالة. 

د/عماد لمعى

أستاذ التصوير - كلية الرتبية الفنية 

جامعة حلوان



الرحايا 
آلة موروثة ىف صعيد مرص 

منذ القدم، واستخدمها املرصيون القدماء، 

وهى كتلتان من الحجر عى شكل دائرى بينها 

فراغ يحوى الغال لطحنها، وهنا ىف هذا املعرض 

أجدها أدق صورة مجازية تعر عن زواج القارصات، 

ومدى املعاناة واألمل يف مطحنة الحياة، والتى تُطالعنا 

به هذه الوجوه الريئة الشاخصة إلينا ىف حزن، تآمل 

ىف النجاة من شقى الرحى 

                             د/عزة فخري 





 د/ عزة محمد فخري

ــاة لــذوي  ــة الفنيــة لدعــم مهــارات الحي دكتــوراه الفلســفة علــم نفــس الرتبي

اإلعاقــة البرصيــة ٢٠٢١ - ماجســتر علــم النفــس الرتبيــة الفنيــة والعــاج 

بالفــن لــذوي اإلعاقــة البرصيــة٢٠١٧ –دبلــوم العــاج بالفــن ملشــكات التعلــق 

لألطفــال مــن املؤسســة الكنديــة للعــاج بالفــن CiiAT ٢٠١9 بالتعــاون مــع 

ــة تشــكيلية - متخصــص إعــداد  ــو العزائــم للطــب النفــي، فنان مستشــفى أب

برامــج تأهيــل نفــي بالفــن التشــكييل لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، اشــرتكت 

ــة  ــا:- مدرس ــن منه ــاج بالف ــدة ورش  للع يف ع

ــرص ٢٠١6، ومدرســة  ــة ن ــة مدين ــة الفكري الرتبي

ــات ٢٠١٧-٢٠٢٢،  ــة الكفيف ــل لرعاي ــور واألم الن

ــي٢٠١9،  ــب النف ــم للط ــو العزائ ــفى أب مستش

جمعيــة  التشــكيلين،  الفنانــن  نقابــة  عضــو 

ــة . ــون الجميل ــي الفن محب

المعارض الخاصة والمحلية والدولية :-
ــايف  ــز الثق ــن، املرك ــه حس ــف ط ــاة( ٢٠١6- متح ــة حي ــاص )أيقون ــرض خ مع

ــينا  ــدويل للس ــان ال ــايل ٢٠١6 ، املهرج ــد الع ــل والس ــة الني ــرويس- احتفالي ال

 ،٢٠١٧ حــدود  بــا  فــن  -معــرض  إيطاليــا   ،٢٠١6 األقــرص   - األفريقيــة 

أكادمييــة   ،٢٠١9 التشــكييل  للفــن  العاملــي  هلســنيك  فنلندا-مهرجــان 

ــن  ــام ٢٠١9، املتحــف اإلســامي »ف ــويس ١5٠ ع ــاة الس ــة قن ــون احتفالي الفن

احتفــاالت  النــرص والســام  األوبــرا املرصيــة معــرض  وســام« ٢٠٢٠، دار 

أكتوبــر ١9٧3 –٢٠٢١، صالــون األهــرام الــدويل األول الفــن حريــة ٢٠٢٢.



المؤتمرات :-
شــاركت يف عــدة مؤمتــرات منهــا: مؤمتــر تــراث الدلتــا – متحــف ســعد 

ــة–  ــة املتكامل ــريب للتنمي ــباب الع ــس الش ــت ناجــي ٢٠١4، مجل ــادم وعف الخ

جامعــة الــدول العربيــة  ٢٠١5، تنظيــم مهرجــان إفريقيــا معــرض الفــن 

ــة ٢٠١5،  ــرا املرصي ــر – دار األوب ــان – الهناج ــش املهرج ــى هام ــكييل ع التش

تنظيــم مهرجــان الزمالــك بكليــات الفنــون الجميلــة والرتبيــة الفنيــة والرتبيــة 

ــون  ــم الفن ــة تعلي ــة الفني ــة الرتبي ــر كلي ــر٢٠١5-٢٠١9، مؤمت ــيقية نوفم املوس

ومتطلبــات التغيــر ٢٠١6، منســق ومنفــذ مبــادرة »كــوين منتجــة« )حملــة ١6 

يــوم ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة( )لجنــة املــرأة ذات اإلعاقــة املجلــس القومي 

للمــرأة جمعيــة النــور واألمــل( بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان 

٢٠١8، املؤمتــر العلمــي الثامــن لكليــة الرتبيــة الفنيــة نحــو أجنــدة مســتقبلية 

ــريب  ــر الع ــل ٢٠١9، املؤمت ــن أبري ــاج بالف ــاليب الع ــن أس ــون ع ــة والفن للرتبي

ــة  ــة للتنمي ــة العربي ــة – املنظم ــدول العربي ــة ال ــرأة )جامع ــة امل األول لصح

ــة املســتدامة  ــة( بعنــوان تعزيــز صحــة املــرأة لتحقيــق أهــداف التنمي اإلداري

ــت  ــن تح ــاج بالف ــي األول للع ــي اإلقليم ــر العلم ــبتمر ٢٠١9، املؤمت ٢٠3٠ س

رعايــة كليــة الطــب جامعــة اإلســكندرية ٢٠١9، املؤمتــر العلمــي الدويل التاســع 

ــل ٢٠٢٠، مؤمتــر  ــاة( أبري ــون )جــودة حي ــة والفن ــة الرتبي ــة الفني ــة الرتبي لكلي

هيئــة قصــور الثقافــة »ملتقــي الفــن ودوره يف تحســن جــودة الحيــاة لــذوي 

ــر ٢٠٢١. ــم« يناي الهم

األبحاث العلمية :-
ــم  ــة تعلي ــة الفني ــة الرتبي ــر كلي ــورة يف: مؤمت ــاث منش ــدة أبح ــاركت يف ع ش

الفنــون ومتطلبــات التغيــر ٢٠١6- بعنــوان »أهميــة األنشــطة الفنيــة لألطفــال 

ــل ٢٠١6، املؤمتــر العلمــي  ــة املنظمــة للمؤمتــر أبري ــن« وعضــو اللجن املكفوف



ــة والفنــون عــن  ــدة مســتقبلية للرتبي ــة نحــو أجن ــة الفني ــة الرتبي الثامــن لكلي

أســاليب العــاج بالفــن أبريــل ٢٠١9، املؤمتــر العلمــي اإلقليمــي األول للعــاج 

بالفــن بعنــوان )تنميــة القــدرات الفنيــة لــدى عينــة مــن الكفيفــات وتأهيلهــم 

ــة – نوفمــر ٢٠١9،  نفســيًا لدعــم حقهــم يف مهــارات املشــاركة املجتمعي

املؤمتــر العلمــي الــدويل التاســع لكليــة الرتبيــة الفنيــة الرتبيــة والفنــون جــودة 

حيــاة بعنــوان )دور الرتبيــة الفنيــة يف تعلــم بعــض مهــارات الحيــاة لألطفــال 

مــن ذوي اإلعاقــة البرصيــة( أبريــل ٢٠٢٠، املشــاركة ببحــث يف »ملتقــى الفــن 

ودوره يف تحســن جــودة الحيــاة لــذوي الهمــم« هيئــة قصــور الثقافــة بعنــوان 

ــة  ــة البرصي ــن ذوي اإلعاق ــال م ــية لألطف ــة النفس ــم الصح ــن يف دع دور الف

ودمجهــم يف املجتمــع ينايــر ٢٠٢١، بحــث منشــور يف مجلــة بحــوث يف الرتبيــة 

ــي  ــم النف ــة للدع ــة الفني ــطة الرتبي ــة أنش ــوان »أهمي ــون بعن ــة والفن الفني

 ») ١9- COVid( لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة البرصيــة للحايــة مــن فــروس

ــد ٢١ )٢٠٢١(.  املجل

ورش الفن التشكيلي :-
شــاركت يف عــدة ورش باملتحــف اإلســامي -املتحــف القبطــي - املتحــف 

املــرصي – دار األوبــرا )الهناجــر( -  متحــف الفــن الحديــث - متحــف محمــود 

مختــار - متحــف محمــود خليــل وحرمــه - متحــف طــه حســن - كليــة الرتبيــة 

الفنيــة– كليــة الفنــون الجميلــة – كليــة الفنــون التطبيقيــة.

المقتنيات :- 
ــاة الســويس، مستشــفى رسطــان  ــة قن ــدى املتحــف الحــريب، هيئ ــات ل مقتني

ــدا. ــا وفنلن ــارات وبريطاني ــرص واإلم ــراد ىف م ــدى أف ــال 5٧، ول األطف
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تصميم

سمــر قنــاوي

مراجع لغوي

مهـــا محمــود


