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ياأتى معر�ض الفنان �شبحى جرج�ض بقاعة اأفق واحد مبتحف حممد حممود خليل وحرمه �شاهدًا على هذا العطاء النبيل لواحد من اأبرز فنانى 

ثر على وجدان املتلقى فى املجتمعني امل�شرى والعربى ومبا قدمه من زخم  م�شر الذين اأثروا واقعنا الت�شكيلى مب�شرية اإبداعية كان لها اأعظم الأ

هائل من اأعماله النحتية �شديدة التفرد..

فــاروق ح�ســني

وزير الثقافة





�

�سبحى جرج�ض فنان �سخبط بداخله طفل

يتمتع �شبحى جرج�ض باإبداع تتوافر فيه جميع عنا�شر اخل�شوبة التى �شمنت له دائمًا حالة ميلد منوذجى.. فيبدو دائمًا متاألقًا فى ر�شاقة 

بداعى  فهو من  وتناغم يندر اأن ي�شاهيهما �شيء اأخر فى هذا املجال... و�شبحى جرج�ض اأراه دائمًا كيان كامل ل ينف�شل عن ذاته، وعامله الإ

اأ�شكن بداخله ذلك الطفل املتمرد.. �شديد الذكاء واحللم معًا.. فراح يرك�ض وي�شخبط ويلملم ما بعرثت يداه... ثم ما يلبث ليعود من جديد 

ليبعرث ما مللمت يداه وهكذا حتى يتعب فيتملكه النعا�ض فى �شكينة وعذوبة وبراءة... لي�شحو من جديد و يبداأ �شطحات اأكرث جرئة.. واّل من 

اأين اأتى �شبحى جرج�ض بهذه الليونة ،وهذا الإخرتاق الواعر لكل ما هو منطى ورتيب..

لقد تناغمت حالة الطفولة بداخل �شبحى جرج�ض مع ثقافاته امل�شقولة بخربات ال�شنني.. فاأ�شتطاع هذا التناغم اأن يحقق معادًل مرنًا �شاعد 

علي فك الثغرات والطل�شم الفل�شفية التى اأعتنقها »جرج�ض« واأذابها فى �شخرية ر�شينة اأجه�شت �شوته امل�شبوغ فى برادة احلديد، فخامات 

داء.. تخمرت بداخله عجينة طفل..  التكوين... لولبى الأ اأ�شتخل�شت من خلياه ون�شيجه الداخلى ،فهو رجل معدنى  �شبحى جرج�ض كاأنها 

ليخرج بنا فى النهاية اإىل عامل متفرد ي�شبح فيه �شخو�ض فى الهواء عند جدار الفراغ املحيط ليتلم�شون مع �شرائح غري منتظمة املعامل ،لكنها 

تكفل لهم بع�ض من اأمان... و�شخو�ض اأخرين يتمركزون فى وهم الثبوت، خارج اإطارات املنطق حيث تلحقهم عجلة مل يثبت دورانها بقدر ما 

�شكله ح�ض حركى للم�شهد العام.. فنن�شط جميعا وتتفتح حدقات العيون ملزيد من التاأمل لعامل خا�ض.. بل �شديد اخل�شو�شية ... عامل �شبحى 

جرج�ض الفنان الذى نقدمه فى روؤية �شمولية غري م�شبوقة وعر�ض يعد وثيقة اأعددناها... لكل من يبحث ويقراأ.. وير�شد..

الفنان / حم�سن �سعالن

رئي�ض قطاع الفنون الت�شكيلية





11

تاأتى �سخو�س �لفنان �سبحى جرج�س من عو�مل قدمية ت�ستقبل من ير�ها فى �إمياءة حانية كاإمياءة �لعذر�ء-بعيون دقيقة حاملة, وترفع �أيديها 

فى �سالم وترتفع باإن�سانيتنا و م�ساعرنا ومتنحنا �سعورً� بحب �حلياة .

هكذ� حتولت �سر�ئح �لنحا�س �ىل �سخو�س فى يديه ,لت�سحبك  فى حالة من �لتاأمل �إىل عامل طفوىل حامل, مالئكى �سوفى �سجى ,هذ� �لعامل 

�سطو�نية �ملنتفخة و�مللتفة و�لتى  تر�ه بكل مفرد�ته فى �ستوديو �لنحات �سبحى جرج�س �لذى حتول �ىل جمموعات من �ل�سخو�س �لنحا�سية �لإ

يحاء و�لهوى. تقرتب وجوهها فى �أعماله �لربونزية �إىل �لعمالت �لقدمية �لتى �ُسكت فى زمن قدمي لوجوه مالئكية �لإ

رفف و�حلجر�ت. ماكن و�حلو�ئط و�لأ ترك لها �لفنان حرية �أن ت�سكن قلبه ,خالل م�سو�ره فى �لفن وحتتل كل �لأ

ورج �لنبيل ,يعزف على �أوتار �لوجد�ن �سوتًا و�سورة .فينقلنا �إىل عامله �لذى مل يتخل عن بر�ئته بعد, ولن  �سبحى جرج�س �ملو�سيقى ,عازف �لأ

يفرط فيما �أم�سك به من روؤى �أ�سطورية ت�سكن فى منطقة و�سطى بني �لو�قع و�حللم.

ونحتفى �ليوم ب�سخو�س �سبحى جرج�س �لنحتية وتلك �لتى �أنتقلت �إىل م�سطحات �لتو�ل وكاأنها حكت له فى حديث �أقرب �إىل �ل�سمت �إنها 

ترغب فى �أن )تاخذ �سورة(

اأ.د �صالح املليجى

د�رة �ملركزية للمتاحف و�ملعار�س رئي�س �لإ
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وكاأنك حتدث رفاق درب وتهبهم �آالمك و �أحالمك وكاأنك مت�سى  بينهم وهم يتطلعون �إليك فى �سجن نبيل .. هذ� بالفعل هو �أقرب �إح�سا�س �إىل 

�لروح كلما طالعت جديد �سبحى جرج�س �لذى �إ�ستطاع �أن يودع فى منحوتاته �رها�ساته وتطلعاته و مالحمه ليظل و�حدً� من �أهم فنانى �جليل 

قامة هذ�  قد�ر بالطموح الإ �لثانى بعد �لرو�د.. ورمبا ياأتى معر�سه �لذى حتت�سنه قاعة �أفق و�حد بعد �أحالم موؤجلة وبعيدة �ملدى باأن تلتقى �الأ

�ملعر�س، ولعلها �سنو�ت يتوجها هذ� �الحتفاء فى معر�س يليق بقامة وقيمة �سبحى جرج�س كفنان مل تزل روحه و�رفه وعطاءه ممتدً� ليختزل 

فى كتله �لتى حتاورنا وت�سد منا  تاريخًا عاريقًا من �جلمال .

�إنه �سبحى جرج�س �لذى يعلمنا كيف ينطق �لنحا�س وكيف يخت�سر �لربونز مالمح �لب�سر وهو �لذى ن�ساأ فى عائلة مو�سيقية �أورثته �لعزف على 

�ملعدن فى ت�سكيالت �ساغ بها مالمح �أبناء حيه �ملهرة فى �لقللى  من �ل�سنايعية و�سابكى �لنحا�س لتمتد م�سريته فى رحاب �لفن ناب�سة بغز�رة 

�سئلة  �لكربى ومل تزل �لفطرة فى �أبهى �سورها قادرة على �لوجود فى عامله �خلا�س جدً�  �إنتاجه ورقى مو�سوعاته �ملفعمة بال�سعبى و�لوطنى و�الأ

و�مل�ساع فى ذ�ت �لوقت.. �أقرتبت من �سبحى جرج�س كثريً� فوجدته كغريب )�لبري كامى( مت�ساحلًا مع نف�سه وحمبًا للجميع ، ولكن فنه هو 

بد�ع �أو يز�يد عليه ، �إمنا وهب حياته حلياته وهى هنا فى هذ� �ملقام تلك �مل�ساحة  �أكرث ما �أحبه، ومل ي�سع لتكرمي �أو جلائزة ومل يت�سدق باالإ

�لهائلة من �لفن فى �أنبل معانيه، لذ� ر�أيت �أن �أبادله نباًل بنبل ومتيزً� مبعادلة ليكون هذ� �ملعر�س خطوة فى م�سريته �لر�ئعة.

الفنان / اإيهاب اللبان

مدير قاعة �أفق و�حد
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 �صبحى جرج�س 1929

تخرج فى كلية �لفنون �جلميلة وعني و�أ�ستكمل در��ساته �لعليا فى �لنحت وو��سل �أ�ستاذيته بها.

 1964 �سافر �إىل �إيطاليا فى منحة در��سية حيث در�س فى �كادميية �لفنون �جلميلة فى فلورن�سا وح�سل علي �لدبلوم عام 

�سق �سبحى جرج�س لنف�سه �أ�سلوبًا بالغ �لتميز فى �لنحت �مل�سرى �حلديث حيث �أ�ستمد جذور �سياغاته من �جلانب �لفطرى 

�مل�سرى من �لفن �لقبطى �ملفعم بال�سعبية و�لرب�ءة فى �لعالقات �لت�سكيلية، بد�أ م�سو�ره فى �لنحت بعمل متاثيل رفيعة خطية 

مفعمة �ملالم�س قوية �لتعبري ثم ز�وج بني تلك �لعالقات �خلطية �خل�سنة و�ل�سر�ئح �مل�سبعة بال�سمع �ل�سائل ين�ساب فيرتك 

عجاب من  نتوء�ت ك�سيولة حمم �لرب�كني عند �سباكة هذه �ملنحوتات ثم �أ�ستخدم �ل�ساج �مللفوف و�مللحوم ب�سورة تثري �لإ

فرط حبكتها من ناحية وبر�ءتها وحيويتها ، وما توحى به من �سفات �سرحية من ناحية �أخرى ، وهو فنان غزير �لنتاج متجدد 

د�ئما فاإن نظرنا �إىل متاثيله �ملبكرة �خلطية �إىل �ل�سر�ئح �ملفرطحه و�لروؤو�س �مل�ستطيلة ذ�ت �ملالمح �لدقيقة �إىل منحوتاته 

خرية �لتى جتمع بني �لعنا�سر �مل�سبوكة بنب�سها �حليوى و�لعنا�سر �مل�سكلة ب�سر�ئح �ل�ساج و�أ�سياخ �حلديد تك�سف �أن ما  �لأ

. و�سبحى جرج�س من عائلة  �لفطرية  �لفنان  ، وح�سا�سية  و�ملوؤك�سدة  �مللونة  و�لباتينا  �ملبتكر  �ل�سياغة  �أ�سلوب  بينها  يوحد 

فطرته  �إ�ستدعاء  على  وقدرة  و�ساعرية،  �إح�سا�س مرهف  ولديه  و�لعود  و�لفلوت  للقانون  ماهر  عازف  بنف�سه  وهو  مو�سيقية 

و�سجيته تنجلى فى �أعماله �لنحتية �لر�ئعة ذ�ت �لطاقة �لتعبريية �لناب�سة وقد ح�سل �سبحي جرج�س علي عدد وفري من 

جو�ئز �ملعار�س و�لبيناليات �لدولية. وقد �أقام �سبحى جرج�س �لعديد من �ملعار�س �خلا�سة ومن �أهمها  قاعة �إخناتون بق�سر 

 .2004 - 2002 �تيليه �لقاهرة   .  1996 1981 -1994. قاعة دروب  �إخناتون مبجمع �لفنون بالزمالك  1971 . قاعة  �لنيل 

و�أي�سًا �سارك �سبحى جرج�س فى �لعديد من �ملعار�س و�لبيناليات �لدولية ومن �أهمها �ملعر�س �لعام للفنون �لت�سكيلية فى 

ول للخامات �لنبيلة بق�سر  عمال �لفنية �ل�سغرية فى معظم دور�ته . �سالون �لنحت �لأ دور�ت عديدة حتى 2004 . �سالون �لأ

. بيناىل   1994) 18 �ملتو�سط )�لدورة  �لبحر  �سكندرية لدول  �لأ 1976. بيناىل  2005 دعوة خا�سة. بيناىل فيني�سيا  �لفنون 

كو�دور 2006 . ح�سد �سبحى جرج�س خالل  �لقاهرة �لدوىل �خلام�س 1994 . بيناىل �لفنون �لقومية )طريق �ل�سم�س(بالإ

�سكندرية لدول �لبحر �ملتو�سط  وىل )نحت( فى بيناىل �لأ م�سو�ره �لفنى �لعديد من �جلو�ئز ونذكر من �أهمها : �جلائزة �لأ

)�لدورة 18( 1994. جائزة بيناىل �لقاهرة �لدوىل 1994 . ي�سم متحف �لفن �مل�سرى �حلديث �لعديد من �أعمال �لفنان 

و�إيطاليا  وفرن�سا و�جنلرت�   باأمريكا  فر�د  و�لأ و�ملوؤ�س�سات  �ملتاحف  �لعديد من  للفنان مقتنيات فى  �أن  �سبحى جرج�س كما 

و�لنم�سا و�لكويت وذلك على �سبيل �ملثال ولي�س �حل�سر .

يقول �صبحى جرج�س :

�أنا عا�سق للمج�سمات �لتى �أقوم بعملها و�سديد �لرنج�سية معها . جتربتى و�إن كانت قا�سية �إل �أن لها لذة ذ�ت مذ�ق خا�س . �إنها 

ف �ملج�سمات  �ساتذة �لعظماء �لذين �سبقونى د�ئمًا ن�سب عينى ، وكان على ، وقد ر�أيت �لآ نفر�دية. كانت جتربة �لأ ت�سعرنى بالإ

�مل�سخ�سة لفنانني عظماء قدميًا وحديثًا ، �أن �أمار�س جتربتى �خلا�سة وت�ساءلت : ملاذ� ل �أ�سيف �سيئًا فى �لت�سخي�سية و�أعمل 

فيها ما مل يفعله �لت�سخ�سيني ؟ وكانت بحق جتربة �سبحى جرج�س فى هذ� �ملجال من �أهم و�أميز �لتجارب �لتى ر�أينا فى فن 

�لنحت �مل�سرى �ملعا�سر .
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بقلم اأحمد فوؤاد �سليم

1

البدائية:

هانة حني ي�شخر اأحد العابرين من �شورة املدينة ملحمود �شعيد مثًل، اأو من منحوتة عرو�ض    نح�ض بالإ

رب عنه اأو كما لو اأن اأعمال  النيل الرائعة ملختار، اإْذ اأن تلك ال�شخرية تهيننا ،وكاأننا منلك راأيًا مل نعَّ

اأولئك الفنانني ُتَعَلّمنا �شيئًا عن معنى وجودنا حني ُتْخد�ض . ل نتحدث هنا عن اجلمالية ذاتها ،واإمنا 

نحن نتحدث عن اأثرها . هو ذاك الذى يرتكه لنا �شبحي جرج�ض يف متاثيله. اإْذ ينطوي عمله على 

»جماعية« ت�شهد عليه ،اأى اأن كل واحد منا ميلك خ�شو�شية و�شراكة مع منحوتات �شبحى جرج�ض 

فخاذ  يدى والأ اأمام جمموعة الأ ،اأو  اأمام متثال ما فى و�شع امل�شلوب  اإلتقيناها . فنحن نقف  كلما 

امللفوفة مبعدن معتم اأجوف ،من�شى عنها ،ثم ما يربح اأثرها اأن يطاردنا . 

ثر الذى ت�شرتك فيه اجلماعة ،ثم    لي�ض من فارق بني اجلميل واجلليل اإذا اإحتدا ،واأنتجا ذلك الأ

ُي�ْشِلمنا  اإح�شا�ض  اأمام متاثيل �شبحي جرج�ض ن�شرتك فى  تتفق عليه دون اإعلن يعربرِّ عنها. فنحن 

اإىل الروح اأو اإىل املقد�ض. اإذ هو ل يقدم لنا هنا جميًل للمتعة احل�شية ،واإمنا اأثرًا باقيا يطارد متعة 

العقل ،ويحفزها . 

فريقي الذى اأجنزه اأحد املجهولني من    حتمل متاثيل �شبحى جرج�ض بدائية تذكرنا بذلك الوجه الأ

بداع فى القرن الع�شرين عندما ولدت التكعيبية بني  ر طاقة الإ فريقية ،هذا الذى فجَّ قبيلة »فاجن« الأ

يدى بيكا�شو . واإمنا نحن عند �شبحى جرج�ض نظل ندور حول التمثال نود لو نعرف �شيئًا عن ذلك 

الغري مف�شح عنه بداخله ،عن ذلك احلجم املعدنى املغلق على نف�شه من كل اجتاه . عن ذلك الفراغ 

الذى جعل منه ج�شدًا ع�شيًا على اجلميع .

بداع  ت�سع زوايا فى �سروحات الإ

عند �سبحي جرج�ض
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2 

الغام�ض:

  اأمام �شبحى جرج�ض يت�شاءل امل�شاهد عن فورة التعبري وقوته . مبعنى اآخر يبحث امل�شاهد عن ذلك النظام الذى ي�شكل 

اأنف�شنا  اجلمالية فى التمثال ،باأكرث من تاأمل وقائع التجربة اخليالية فى بنية التمثال . نحن عند �شبحى جرج�ض ل جند 

حمبو�شني فى قوة التعبري ، واإمنا نحن نظل جمرد تابعني ملخيلة جارحة و�شاخرة.

  نحن كم�شاهدين من ميلك اإمتام النتاج الفنى الذى يقع على عيوننا ،باعتبارنا �شركاء فى العمل ،بيد اأننا اأمام منحوتات 

تاأملنا  لو  الفنى فى خيالنا على غري عك�ض احلال مثًل  العمل  ا�شتكمال  اأنف�شنا بعيدين عن م�شئولية  �شبحى جرج�ض جند 

دم حنني اأو غريهما من املحدثني . ثمة َحَدٌث عند �شبحى جرج�ض يعفينا من م�شئولية ا�شتكمال اإنتاج  منحوتة لل�شجينى ،اأو لآ

العمل ،اأى يجردنا من ذكرياتنا القريبة والبعيدة . اإْذ ينتج الغام�ض عنده غمو�شًا مماثًل لدى امل�شاهد ،وهذا بدوره يخلق 

خميلة موازية. 

  ذلك اأن الدللة عنده تنتج دللة ،دون اأن يكون امل�شاهد فى حاجة اإىل ا�شتكمال النتاج بحثًا وراء املتعة .

Refree - brass 18x38x35 cmاحلكم - برونز
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Angry - brassالغ�شبان - نحا�ض 21x27x54 cm
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املرجعية:

  ثمة هذه القوة التى تنطوى عليها منحوتات �شبحى جرج�ض . قوة كمثل طق�ض الطبيعة . فحني نلتقى متاثيله نظن اأننا راأيناها 

اَتَنا طاملا حدثتنا ب�شاأنها ،فاإذا علت الده�شة  دائمًا ،واأنها هكذا ُوِجَدْت . بل وكاأننا عرفناها منذ طفولتنا اإىل كهولتنا ،واأن َجدَّ

وراق على �شكل عرائ�ض م�شلوبة كمثل ما نحتها �شبحى جرج�ض فى زمانه . وجوَهَنا قامت اجلدات بق�ض الأ

   من هنا هى متلك ميزة حتويل الفردى اإىل اجلماعى ،اأى اأنها متثل �شركة بني النا�ض، فاإذا هم التقوها نه�شت تلك الذكريات 

املرجاأة ،وخرجت من بطن التمثال.

  هذه احلميمية بني متثال �شبحى جرج�ض وبني اأية حقيقة خارجية ،هى علقة تقوم بقيامة التمثال ،اإْذ هى لي�شت حميمية 

اأو املعرفة ،بل هى مرجعية ذات �شياق »كونى« ،وحتديدًا هى  كت�شاف  اإليها بغر�ض الإ ترتبط مبرجعية حمددة بذاتها نعود 

مرجعية حتمل ميزة وجودية . اإن متثال �شبحى جرج�ض يتجلى لنا وكاأنه هو الذى ي�شنع نف�شه بنف�شه بعيدًا عن خالقه . 

  فلنتاأمل تلك اخل�شبات الثلث التى قطعت بال�شدفة ،فبدت وكاأنها من فعل الطبيعة ،وقد ثبَّت �شبحى جرج�ض فوق �شطوحها 

لواح التى تتوالد من ذكريات كلمية منقولة عن  ول من خامة املعدن املوؤك�شد . تبدو اخل�شبات كمثل تلك الأ ن�شان الأ �شورة الإ

ن�شان الذى هو نحن ،م�شلوب بني طل�شم من كتابات غائرة . واإن احلرية لتتملكنا ونحن نتاأملها .  ن�شائح املقد�ض . هذا الإ

ن�شان فى الهوام�ض. ْمَلْت على �شبحى جرج�ض ترتيبات ذلك الوحى الذى ي�شنف الإ اإذ ما هى تلك »الطبيعة« التى اأَ

املفاجاة

برونز

7x19x25 cm

مرونه

برونز

7x19x30 cm

Surprise

Bronze

Malleability

Bronze



23

4
اللحن:

  يبدو �شبحى جرج�ض نف�شه عاملًا مغلقًا على نف�شه ،مليئًا باأ�شرار النف�ض ال�شائعة. ذو عينني كابيتني يريان باطنه باأكرث من 

بَت فى داخله يرتعرع . تاأملت بيته  ظاهره . انتبهت اإليه حني َكلَّمنى ب�شوت جهورى بني احل�شرجة وال�شتقامة ،فاأدركت اأن النَّ

املكون من ثلث طوابق وهى مليئة بالتماثيل تبدو فوق بع�شها وكاأنه يوم احل�شر . فتذكرت مغمغمًا : األي�ض هاهنا عامل الفقراء 

،اأولئك الذين ميلكون احلكمة ،و�شر الكون .

ًا .  لت القدمية ليعزف عليها اأحلانًا يغنيها . كان ال�شوُت معرَبَ   قرر �شبحى جرج�ض اأن يثري ده�شتى و�شجنى ،فاأخذ يعالج الآ

يقاع والنغم ، والبنية املو�شيقية . ولكنه نه�ض فجاأة من مكانه قائًل اأتود اأن ت�شاهد ت�شاويرى . وبداأ ي�شع اأمامى  َعلَّمه اأبوه الإ

مر ده�شتى ،فهاهو فى ذلك احلى الفقري املهم�ض الواقع بني بولق و�شربا ،جند فيه من يقرتب  لوحة وراء اأخرى . اأثار الأ

Cucchi ،و جون مي�شيل با�شكويت فى  اإنزوكوكى  ال�شتينات ،ومن عامل  وىل فى  Penck فى لوحاته الأ من عامل بنك 

ت�شاويرهما اأواخر الثمانينات. اأولئك الثلثة وغريهم رفعهم الغرب. 

مور فى ن�شابها .    ولكن من ذاك الذى يوخزه ال�شمري في�شع الأ

عمال الفنان جممعة داخل مر�شمه Artist’s works in his studio�شورة لأ



2�

ر ، وتلك ال�شور اقتطعها �شبحى جرج�ض غالبًا من    اقرتاب لعله يتجاوز الثلثة معًا ،فهاهو �شبحى جرج�ض كما ينحت ،ي�شَوّ

حائط قدمي ،اأو من و�شم على باب ريفى بْكر ، اأو من ذكريات معلقة فى حجرات الدفن ت�شم رفات القدماء.

�شتثمار ،ولكنه عند �شبحى جرج�ض  ائني للإ اع الفنانني ،وطبقة ال�شرَّ نَّ   عند الثلثة جند الَعْمد الذى يغازل طبقتني ،طبقة �شُ

هو هذا ال�شئ الذى ل بد له واأن يوجد .

ن�شان، تتفوق على ما عداها ،اإذ هى كما ذكرنا قبًل  ولية وذكريات الإ    ثمة مناذج بني الفطرة والطبيعة والبداهة ،والوهلة الأ

عن منحوتاته، متلك قدرة حتويل الفردى اإىل اجلماعى .

Dream-Oil on canvasاحللم - زيت على توال 100x70 cm
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Motherhood-oil on canvasاأمومه - زيت على توال 100 x 70
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ولية: الطبيعة الأ

ول يت�شكل من ثلث متاثيل    اأتوقف عند متثالني ،اأحدهما فى نطاق امل�شكوت عنه، والثانى عن »عامل الفجيعة« . التمثال الأ

مثال القدمية »ل اأرى ول اأ�شمع ول اأتكلم« . جت�شد روؤيته للقهر وللهيمنة ،اأتى بها �شبحى جرج�ض من خمزون الأ

ل �شبحى جرج�ض ،اأولعله    بيد اأن التماثيل الثلثة تنتظم اإىل جانب بع�شها بع�شًا ،وقد و�شع كل منهم يده فوق فمه . يعَدّ

ي�شوب املثل القدمي . فالتماثيل الثلثة تنطوى على فعل الروؤية ،وفعل ال�شمع معًا ،وال�شخرية تتبدى فى الك�شف عن حجم 

املهانة امل�شكوت عنها .

   تبدو التماثيل الثلثة وكاأنها طبيعٌة اأولية تك�شف عن طبيعة اأولية ثانية . طبيعة موازية لذلك املثل القدمي . 

خر املو�شوم بالفجيعة فهو ذلك الغطاء املغلق الذى يك�شف عما فيه ،وتنفتح �شلفتيه عن اإن�شان مت حفظه منذ    واأما متثاله الآ

العهد البدائى . اإن�شان معلق بني املوت وامليلد . اإن�شان موؤقت، ومرجاأ ،وبل حيلة.

   نتاأمل التقنيات فل جند ملثلها �شبيهًا فى منحوتات املثالني . �شبحى جرج�ض على ما يبدو ما عادت تهمه احلرفة ،واإمنا 

حجام ،واإمنا يعنيه التفجري ،وما عاد يلتفت اإىل ال�شماوى واإمنا اإىل الوجودى ،اأى الدنيا  ال�شدق ،وما عادت تعنيه دبلجة الأ

التى �شنعها و�شنعته ،وما عادت ت�شغله الكتلة واأوزانها ،واإمنا هو الفراغ الذى ينحته ،ويخفيه جوف التمثال .

Reclining-brassم�شجع - نحا�ض 35x116x46 cm
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الطوطم:

ولة. وهذه الطبيعة املتحولة ت�أتى من كونه    فى حقب تزيد على ثالث، ج��س �صبحى جرج�س خالل جتربة هى بطبيعته� متَحّ

�صي�ء على حقيقته� غري اأنه يلب�صه� ثي�بً� لي�صت هى ثي�به� ،من ه�هن�  ي�صتغل بن�صف طفل ،ورمب� ين�صف مله�ة . فهو يرى الأ

يبدو لن� بجالء �صبحى جرج�س »الطفل« ،و�صبحى جرج�س »املله�ه« .

ة فوق خوازيق من احلديد ،اأو قطوع�ت من األواح اخل�صب ،اأولئك  دَّ �صخ��س م�صطجعة ،اأو ج�ل�صة ،اأو ممُ   ي�صنع جرج�س الأ

وِقع ب�مل�صتقبل . ميكن اأن يكونوا ب�صرًا ،وب�ص�رة للتربيك فى الطري واحليوان ،ب�ص�رة كمثل »الطوطم« الذى يمُ

   يقوم �صبحى جرج�س بتفريغ احلديد من كتلته ،ف�إذا به� �صن�ديق معدنية معتمة، مغلقة على نف�صه� ،ومفّرغة من كث�فته�، 

كم� لو اأنه� ت�صتعد لل�صعود اإىل الف�ص�ء . 

نٍة ع�لية من احلديد  �َصّ
اأ ب�صرية على  واأطراف   ، اآدمية  ،وبق�ي� عظ�م  والزواحف  الطري واحليوان    ي�صنع �صبحى جرج�س 

�صنة لعذابه� الكونى . ه� من فعل اإدراك الع�مل ،كونه يرهنه� على تلك الأ قمُ يعَوّ اخلردة ،فريجئمُ خال�صه� ،ومُ

خري بدوره ق�م  اإ�صمه ب�رى فالجن�ن ،مبثل م� يبتعد عنه . فهذا الأ اآخر  من ه�هن� يقرتب �صبحى جرج�س من ع�مل فن�ن 

رنب« فى منحوت�ته وثبتَّه� فوق خوازيق حديدية . ب�ختي�ر حيوان »الأ

خري امتطى جتربته النحتية قبل قليل من جتربة  ن هذا الأ   ومن احلق اأن نقول اأن فالجن�ن اقرتب من �صبحى جرج�س ،لأ

ن�ص�ن وقع فى الفخ . رنب يبدو وك�أنه مع�دل مو�صوعى لإ فالجن�ن ،ف�إذا ب�لأ

حتف�ل بخلق ال�صئ ،وهذا هو الف�رق بني  جرج�س وفالجن�ن . اإن جرج�س ينحت ال�صئ كم�    واإمن� لي�س فى احلي�ة اأزهى من الإ

وجده فى جوفه ،بينم� فالجن�ن ينحت ال�صئ كم� ينبغى اأن يكون عليه ظ�هره .

  ذلك اأن �صبحى جرج�س يعطى ذاته للع�مل وي�صهد عليه ،ويتنب�أ . وفالجن�ن يقف خ�رج الع�مل ويعلن احتج�جه . 

ن�ص�نى ،بيد اأن �صبحى جرج�س بدائٌى ج�ء من طينة املع�بد    كالهم� �ص�خر ،وكالهم� حداثى ،وكالهم� يدرك العذاب الإ

امل�صرية ،ميلك روحً� ق�درة على ن�صخ نف�صه� فى ذلك الطري الذى يعرف بفطرته الطريق اإىل بيته القدمي حيث ولد .
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Fortune-teller-bronzeقارئه الفنجان - برونز 20x39x59 cm
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التوازن:

  

يتمثل  جرج�ض  �شبحى  منحوتات  فى  مهم  جانب 

يقاع والغنائية والتوازن. لي�ض من �شك فى اأن  فى الإ

الطبيعة التى ُجِبل عليها من والده العازف املو�شيقى 

،قد اأورثها اإليه . ال�شوت الذى كان يخرج من الثقوب 

ن  التمكُّ �شكلت  الهوائية  املو�شيقية  لة  للآ املعدنية 

ْكَتات« املو�شيقية على خامة  والتج�شيد فيما ي�شبه »ال�شَّ

احلديد . ثمة علمات م�شمته من احلديد ال�شلب 

مت تثبيتها فوق قمة �شيخ من احلديد املطاوع ،بينما 

ينحنى ال�شيخ ك�شراع قارب فى النيل . 

  لو م�شيت دون تريث بجوار متثاله ذاك �شوف يهتز 

ر�ض . هذا التمثال  جيئة وذهابًا معربًا عن ثباته بالأ

املرهف يواجه الزائر فى البهو الرئي�شى ملتحف الفن 

ل ال�شمعى اإىل اخلياىل ومن ثم  امل�شرى احلديث ،ُيحَوّ

د . اأعرف منحوتات كثرية يحفل بها البهو  اإىل املَُج�شَّ

التمثال هو الذى يحدد فى نظرى  ،ولكن وحده هذا 

يقاع فى بهو املتحف. وماذا يكون  منظومة الرتتيب والإ

هذا ال�شراع لو مل يكن هو �شوت �شفري الناى الذى 

ال�شمت  م�شافات  كمثل  �شئ   . بيته  فى  ُيعَزُف  كان 

ال�شوت  ا�شتقامة  ،وكمثل  »القانون«  مفاتيح  فى 

الذى �شرعان ما يدفنه الف�شاء فى جوفه، واإمنا هو 

د . اأم�شك اللحظة ال�شوتية من زمنها َوَحَبَك املُج�شَّ
Tune-brassنغم - نحا�ض 38x41x142 cm
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اخليايل:

  يحب�ض �شبحى جرج�ض الفراغ داخل الكتلة ويح�شد هذا احلب�ض الفراغى اأحيانًا مبا ي�شبه طواطم اآدمية تظل خافية على 

امل�شاهد . حماولة لتحويل غري املرئي اإىل علمة ،وحتويل اخلياىل اإىل بيان عن احلقيقة . 

  نعجب لهذا الرتا�شل والتخاطر بني كل من �شبحى جرج�ض واأنتونى كارو، هذا الذى يدعونا اإىل فهم منحوتات ال�شاج املجوَّف 

داء بني احلجم والفراغ ،ولذا هو مل يغلق املجوَّف. فى  عند كليهما ،ففى الثمانينات كان كاروا معنيًا ببنية ال�شكل واأنظمة الأ

�شت�شهاد ،ولذا  حني كان �شبحى جرج�ض فى الثمانينات نف�شها معنيًا بالروح التى هى فى النهاية متثيل للوثن املقد�ض ،وللإ

كان اإغلقه للمجوَّف هو مبثابة فعل التمرد والع�شيان. 

عة وتقنياتها .   مفارقة تتجلَّى بينهما فى اجلذر ،ومقاربة لكليهما تعلن عن حمتوى اخلامات املعدنية الطيرِّ

  وبينما امل�شهد النحتى عند �شبحى جرج�ض ميلك خا�شية حتويل الفردى اإىل اجلماعى ،اأى اإىل �شراكة امل�شاهدين ،ل جند 

ال�شئ نف�شه عند كارو ،حيث تبدو متاثيله على العك�ض ل متلك خا�شية ال�شركة اجلماعية .فهى ل تتحلى بذلك الدفء امل�شاع 

الذى نقابله فى منحوتات �شبحى جرج�ض .

  وبرغم تلك املاأ�شاة الوح�شية التى يح�شد بها �شبحى جرج�ض ذكرياته ،اإل اأننا جند متاثيله �شاخ�شة بالكربياء كونها تت�شور 

ن�شانية ،دون اإدعاء ي�شري اإىل مرجعية ميثولوجية ،وبرغم اأنها كذلك . اأنها مُتَثّل خل�شًا للفكرة الإ

  فلنتاأمل متثاله املكون من خم�شة اأطراف ب�شرية ،وهو مطروح اأفقيًا على طاولة العر�ض ،ولن�شاأل اأنف�شنا كيف ا�شتطاع �شبحى 

دمية  ر�شية . ومع اأن �شبحى جرج�ض األغى ال�شفات الآ جرج�ض اأن يقنعنا مب�شهد ب�شرى ماأ�شاوى ميثل العنف ،والق�شوة الأ

،فاإنه اأخذ يطرح لنا »املَتَخيَّل« باعتباره حقيقة واقعة .

   اأنه هنا ل يطرح ما ميوت بقدر ما يكر�ض للذى يحيا . 

طة امل�شردة    لذلك متاثيله تتخطى العقلنة اإىل العواطف جمتمعة . لي�ض من حديث مفيد هنا لو تاأملنا الروايات املحفوظة املنمَّ

وكاأنها   ، والتخارج فى احلجوم  ،والتداخل  ،والكتلته  ،والفراغ  ،وامل�شافة  بال�شكل  تقول  التى  ،تلك  ال�شحف  الُكتَّاب فى  لدى 

عرتاف .  وراق ال�شفراء تنه�ض فى مواجهة الفنان »الرهينة« وجتعله مرجاأً ، وممتثًل للإ الأ

مر كذلك عند �شبحى جرج�ض الذى يظل كما ذكرنا قبًل ،فنان يتاأمل الرتاب وهو مي�شى ، وكمثل متاثيله يت�شرب فى    لي�ض الأ

�شياء ،وفى املوجودات جميعًا ،حتى ي�شري هو واحدًا من بني متاثيله املن�شوبة فى ف�شاء العر�ض . الذاكرة ،وفى الأ

  باخت�شار فنان بل �شبيه .
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Way out-brassحماولة للخروج - نحا�ض 20x45x117 cm
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9
التمرد:

ثمة هنا ما يدعونا اإىل قيا�ض م�شافة التزامن ،وحجوم التماكن بني �شبحى جرج�ض 

القدمي مثلما كان  التمرد على  ول حفيد يحمل من  الأ اأن  . ذلك  وبني حممود خمتار 

يحمل خمتار من التمرد على القطيعة التاريخية . 

حني نرى �شبحى جرج�ض ،فى معر�شه هذا بقاعة اأفق ،نغمغم بقولنا: 

»اإذن هو حممود خمتار اأجنب موهبة النحت بعد موته«

  

اأحمد فوؤاد �شليم
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Hands up-brassرافع اليدين - نحا�ض 40x44x152 cm





3�

اأعمال النحت





3�

Perplexed-brassاحلائر - نحا�ض 50x40x149 cm
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Meditating-brassاجلال�ض املتاأمل - نحا�ض 41x38x94 cm
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Way out (2)-brassحماولة للخروج 2 - نحا�س 20x45x117 cm



�0

Defence-brassالدفاع - نحا�ض 35x86x66 cm



�1

Guard-brassاحلار�ض - نحا�ض 40x53x137 cm
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Way out (3)-brassحماولة للخروج 3 - نحا�س 16x21x139 cm



�3

Speculation-brassتطلع - نحا�ض 37x68x135 cm



��

Perpelxity-brassاحلرية - نحا�ض 43x68x160 cm



��

Guard (2)-brassاحلار�ض 2 - نحا�ض 30x50x150 cm



�6

على - نحا�ض Looking upward-brassنظرة اإىل الآ 48x70x115 cm



��

Wrestler-brassامل�شارع - نحا�ض 65x70x115 cm



�8

Winter-brassال�شتاء - نحا�ض 38x28x74 cm



��

مام - نحا�ض Forward-brassاإىل الأ 27x26x112 cm



�0

Supplication-brassالت�شرع - نحا�ض 37x41x97 cm




