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يهتم الفنان يا�صر جاد عرب جتربته اأن ل تنف�صل لوحاته عن ذاته الإن�صانية، وكونه م�صور ذكي 

وموهوب فهو ينهل من خمزونه الب�صري بوعي واحرتافية ليطوع مو�صوعاته لكل ما يطراأ 

على جتربته من متغريات يف التقنيات اأو اخلامة اأو طريقة التعبري يف �صياق �صغفه املتاأ�صل 

بالتجريب يف املعاجلات الت�صويرية التي يطرحها للمتلقي ..

جتربة �صديدة التاأثر بالبعد الإن�صاين وتنحاز لوقع عالقات ال�صوء والظالل التي تخدم فكرة 

متتع ال�صورة النهائية بقدر مثري للف�صول والتاأمل والت�صاوؤل .. جتربة �صديدة التعلق بالهوية 

والثقافة ال�صعبية .. م�صتمرة يف التوهج معر�ض بعد اآخر.

ا.د. خــــالــــد �صـــــــــرور

رئي�ض قطاع الفنون الت�صكيلية
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آخر النهار

 ¢VƒN IQhô°†H …Qƒ©°T É¡©e â∏ªM »àdG »HQÉŒ øe óMGƒc (QÉ¡ædG ôNBG) ¢Vô©dG Gòg ≈JCÉj

 ‹ÉªYCG á∏ªL ‘ É¡MôW ≈∏Y ¢UôMCG »àdG áWÉ°ùÑdG ∂∏J øY É¡«a ≈∏îJCG ’ ,IójóL IôeÉ¨e

 »àdG »HQÉŒ ∫hCG iôNCG á«MÉf øe ƒgh .π«µ°ûàdG iƒà°ùe ≈∏Y hCG áHÉàµdG iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S

 øe ´ƒæc  á«æ≤J  á÷É©e øe ÌcCG  ÖfÉL ≈dEG  ájÒ°†ëàdG  äÉ«chôµdG  ¢VôY É¡«a  â∏°†a

 ™aGódG √ÈàYG …òdG ∞¨°ûdG Gòg ‹ ßØ– »àdGh ,É kªFGO ≈∏Y í∏J »àdG ÖjôéàdG áYõf AÉ°VQEG

 ΩGhódG ≈∏Y »∏NGóH ¿ÉYRÉæàj ÉªgÓµa π«µ°ûàdGh áHÉàµdG iƒà°ùe ≈∏Y »JÉ°SQÉªŸ »°ù«FôdG

 ¢üædG ≈∏Y áæª«¡dG ∂∏àH ô©°TCG áHÉàµdG ‘ âæc ¿EGh ´GõædG Gòg ÉªgóMEG íHôj ¿CG ¿hO øµdh

 á«°Uƒ°üÿG ∂∏Jh ìGÈdG ∂dòHh á©àŸG ô©°TCG  á«∏«µ°ûàdG »JÉ°SQÉ‡ ‘ ÊCG  ’EG  ..  …ô°üÑdG

 Éªàbh AÉ°ûj Ée π©a ‘ ájô◊G ∂∏J É¡ÑMÉ°U íæ“ »àdGh á«Ø∏ÿG â«ÑdG á≤jóM É¡jRGƒJ »àdG

 ,AÉæãdG hCG ó≤ædG QÉ¶àfG hCG ∫É©aC’G OhOQ á«°ûN ¿hOh ,OhóëH ΩGõàdG hCG óYGƒb ™°Vh ¿hO ,AÉ°ûj

 ‘  ´ƒbƒdG  øe  ¢Uô◊G  ¿hOh  äÉHÉ°ùM  ájCG  ¿hO  »°ùØf  ¬«a  óLCG  Éeh  ÖMCG  Ée  π©aCG  §≤a

.AÉ£NC’G

 øY »Ñ°ùædG  ΩGõàd’Gh ájó÷G øe áLQóH ‹ áeõ∏e (QÉ¡ædG  ôNBG) áHôéàdG ∂∏J âJCG  óbh

 ’EG áeÉÿGh á«æ≤àdG å«M øe áØ∏àfl äÉ÷É©e É¡«a ΩóbCG âæc ¿EGh ,ÜQÉéàdG øe ÉgÒZ

 âfÉc á∏FÉ°S á«àjõdG §FÉ°SƒdG ∫ÓN øe ájôjƒ°üàdG á∏ª÷G ∂∏J ≈∏Y õ«cÎdG â∏°†a ≈æfCG

 øe áMƒ∏dG É¡©e CGóÑJ »àdGh ,áÁó≤dG á°SQóŸG ìƒ£°S ¬Ñ°ûJ ìƒ£°S ≈∏Y É¡eóbCG ¿CGh ,áaÉL hCG

 …ô¶f á¡Lh Ö°ùM ó¡°ûª∏d º«ª°üàdG ¢ù°SCG ≥«Ñ£J ä’hÉfi ≈dEG ’ƒ°Uh ¢TÉª≤dG á÷É©e

 »àdG  ádÉ◊G ∂∏J  ,ÉgÒZh ¢ùeÓeh Üƒ∏°SCGh  •ƒ£N øe á«æ≤àdG  äÉ÷É©ŸG  ≈dEG  ’ƒ°Uhh

 ≈dEG  Aƒé∏dG  ¿hO  ¢ùeÓŸG  ≈∏Y  ¢ùµ©fG  …òdG  ÖjôéàdG  øe  áMÉ°ùŸG  ∂∏J  »æàëæe  ÉgóLCG

 ‘  áeÉ°SO  OÉéjE’  ádhÉfi  ‘  ≥HÉ°ùdG  ‘  ¬«dEG  CÉ÷CG  âæc  Ée  ƒgh  πª©dG  á«°VQCG  ‘  øFÉéY



ال�صطح، وهو حل كنت اأجده مفتعل مني يف ال�صابق، ويلجاأ اإليه البع�ض ممن يريدون حتقيق 

العمق يف ال�صطوح الت�صويرية، ول اأنكر اأن ممار�صة تقنية احلفر يف ال�صابق قد منحتني تلك 

حيث  من  ولكن  املعاجلة،  طريقة  حيث  من  لي�ض  بال�صطح  اخلا�صة  املعاجلة  يف  الطريقة 

طريقة التفكري وتركيب الطبقات، ولكن اأهم ما ح�صلته من تلك التجربة الت�صويرية هو 

تاأكيد مفهومي عن عن�صر الو�صيط امل�صاغ من خالله الن�ض الب�صري. ووجوب التجديد يف 

خيوطه يف ا�صتمرارية مبا يخدم ال�صابق من التجربة ولي�ض يف مطلق التجريب .. فالتجريب 

ف�صاء �صا�صع قد يقع يف فراغه الفنان وتاأخذه جناحات النتائج يف بع�ض التجارب فيلتهي بها 

ويهمل اإنتاجه املنتظم .. فنجاح الو�صول اإلى نتائج يجب اأن ي�صتثمر يف اإنتاجية معقولة، واأن 

يوظف يف مو�صوعات تنا�صب النتائج لك�صب اأر�ض جديدة يف التجربة واإ�صابة اأحد الأهداف 

اكت�صاف ما  الطريق، والتجريب من وجهة نظري هو و�صيلة كا�صفة ي�صتطيع كل فنان  يف 

ينا�صبه من تقنيات ومو�صوعات واأ�صاليب وخدمات تتنا�صب مع تلك اجلملة الفكرية التي 

قد  اأكون  اأن  واأمتنى  التجربة  تلك  اجتهدت يف  وقد   .. ب�صري  ن�ض  �صردها من خالل  يود 

اأ�صبت جانًبا من التطور يف جتربتي املتوا�صعة، واأكون قد قدمت �صكال مغايًرا يف منتجي 

الت�صكيلي والذي اأطمح اأن اأطوره من خالل منهج التجريب الذي اأجده املالذ الأخري لكل 

فنان .. فكل الفن من وجهة نظري قد اأنتج من خالل مبدعني حقيقني اأحدثوا الفوارق 

باب  .. ولكن يبقى  زلنا نفعل  التقنيات وتعلمنا منهم وما  واأر�صوا قواعد  الأ�صاليب  و�صنوا 

املعاجلات مفتوًحا جلميع املعا�صرين والقادمني ليدخلوا منه ميدان الفن علهم ُي�صيبوا من 

خالل الدرا�صة والتجريب واملمار�صة ومدعومني بكدهم وجهدهم لإيجاد موطاأ لأقدامهمم 

خلف هوؤلء املبدعني.

يا�صر جاد

نوفمرب ٢٠٢٢
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زيت على خ�صب

8٠ × 18٠ �صم
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زيت على توال - 8٠ × 1٢٠ �صم



9

زيت على توال - 8٠ × 1٢٠ �صم
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زيت على توال - 8٠ × 1٢٠ �صم



11

زيت على توال - 7٠ × 1٠٠ �صم
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زيت على توال - 7٠ × 1٠٠ �صم
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زيت على توال - 8٠ × 1٢٠ �صم
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زيت على خ�صب - 5٠٠ × 18٠ �صم
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زيت على توال - 7٠ × 1٠٠ �صم
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زيت على توال - 7٠ × 1٠٠ �صم
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زيت على توال - 7٠ × 1٠٠ �صم
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زيت على توال - 7٠ × 1٠٠ �صم
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زيت على توال 

 8٠ × 18٠ �صم
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زيت على توال 

 8٠ × 18٠ �صم
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فحم على ورق - ٢9 × 4٢ �صم
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فحم على ورق - ٢9 × 4٢ �صم
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فحم على ورق - ٢9 × 4٢ �صم
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فحم على ورق - ٢9 × 4٢ �صم
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فحم على ورق - ٢9 × 4٢ �صم
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فحم على ورق - ٢9 × 4٢ �صم
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فحم على ورق - ٢9 × 4٢ �صم
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فحم على ورق - ٢9 × 4٢ �صم
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