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 متهيد

تظل احلركات الثقافية دائمًا متمايزة الطاقات واملواهب والإجنازات تبعًا للنامو�س الكونى القائم 

على التنوع املعرفى ، وفى هذا الإطار ن�ستطيع اأن نراها على امل�ستوى الكلى ولي�س اجلزئى املحدود، 

بيد اأن هذا لمينعنا من الإعرتاف اأن هناك قيمًا ثقافية واإبداعية رفيعة القدر ي�سيد على اأكتافها 

معمار احلركات التى حتتويها، عرب م�ساحة زمنية ممتدة تفرز معايريها بني الفينة والأخرى، مبا 

يجعل املزيفني ي�سقطون من ثقوب غربال امل�سهد، بينما يظل اأ�سحاب امل�ساريع الإبداعية احلقيقية 

كمثل �سنابل م�سيئة نابتة فى اأر�س خ�سبة، حيث حت�سل على غذائها عرب جذورها العفية ال�ساربة 

يتنا�سب  بتكاثر م�سطرد  ولغريها  لنف�سها  النا�سجة  فتطرح حباتها  �سديدة اخل�سوبة،  تربة  فى 

طرديًا مع ا�ستمرارها فى التاأثري داخل حميطها حتى بعد رحيلها عن احلياة ، لذا فاإن اإلقاء ال�سوء 

على هذه النماذج غالبًا مايكون فى �سالح الأجيال التالية لها اأكرث مما هو تتويج مل�سوارها الطويل، 

هنا  ومن  الأطراف..  اإبداعية مرتامية  املنطقى حلركة  املعرفى  التتابع  على  يحافظ  الذى  الأمر 

كان ال�سعى لتكرمي �سبع �سنابل من رموز احلركة الت�سكيلية امل�سرية على مر تاريخها الذى جتاوز 

املئة عام، تقديرًا لدورهم الريادى البارز فى اإحداث ثورة جمالية واإبداعية وفكرية وتقنية، مبا 

�ساعد على دفع حركة الفن للأمام عند منعطفات �سديدة احل�سا�سية فى تاريخ م�سر احلديث، 

وهم ح�سب الرتتيب العمرى الفنان الراحل د . عبد الغنى ال�سال، الفنان د . حممد �سربى، الفنان 

د. عبد  الفنان  . حممد طه ح�سني،  د  الفنان  . ممدوح عمار،  د  الفنان  والناقد كمال اجلويلى، 

الهادى الو�ساحى، الفنان الراحل د . حممد ريا�س �سعيد، وذلك من خلل املعر�س العام الرابع 

والثلثني الذى ينظمه قطاع الفنون الت�سكيلية برئا�سة الفنان اأ . د . �سلح املليجى، ويقوده الفنان 

طارق الكومى كقومي�سري عام لأول دورة بعد قيام ثورة 25 يناير 2011م، وهو مامينح التكرمي رونقًا 

اإ�سافيًا ياأتى من تاأطري مقامات الكبار بيد ثورة اأ�سعلها ال�سباب ويكملها معهم الكبار، خا�سة اأننا 

عندما نتاأمل ال�سرية الذاتية لهوؤلء العلمات، �سنجدهم جمتمعني يعربون ب�سكل كبري عن اجلذور 

العتيدة للثقافة امل�سرية، رغم اأنهم خا�سوا غمار جتربة الإغرتاب عن ح�سن م�سر، لكنهم ظلوا 

مرتبطني باحلبل املعرفى ال�سرى الذى اقتاتوا عربه من رحم الوطن.. وهنا يربز الرت�سيخ القيمى 

فى الإنحناء وب�سط الأذرع لهذه الرموز التى مل تاأل جهدًا فى اإنارة الطريق للأجيال التالية لها 

كمثل ال�سنابل امل�سيئة التى تنرث غلة ونورًا على روؤو�س املريدين.

  

                                                                                  امل�ؤلف
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عـــــــبـد الـغــــــني الـ�شـــــــال

Abd El Ghany ElShal
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عبد الغنى ال�شال

) 1916م - 2011م ( .. فيل�ش�ف الطني والنار 

ياأتى فى املقدمة الفنان الكبري د . عبد الغنى ال�سال ) 1916م - 2011م ( الذى جمع فى 

�سخ�سيته بني الأبعاد الثلثة الفكرية والرتبوية والإبداعية ، حيث يزخر م�سواره مبايقرب 

من الأربعني منجزًا كتابيًا بني البحث والرتجمة والتاأليف ، والتى تنوعت بني فل�سفة الفن 

وجانبه الرتبوى والإ�سطلحى والرتاثى ، موؤ�سًل لرحلته الطويلة مع فن اخلزف ، حيث 

كر�س له جهده عرب اإعداده ملعلمى الرتبية الفنية ، وفى هذا الإطار كان له ف�سل فى اإدخال 

مادة اخلزف اإىل مناهج الرتبية والتعليم ، علوة على اأن اأول ر�سالة دكتوراه منحت على 

يديه فى فن اخلزف .. ومل تكن هذه الإجنازات لتظهر اإل بالع�سق للعلم والولع بالإبداع ، اإذ 

ح�سل على دبلوم الفنون التطبيقية بالنظام احلديث عام 1936م ، ثم دبلوم معهد الرتبية 

العاىل للمعلمني ) ق�سم الر�سم ( عام 1939م ، ثم دبلوم كلية الفنون بلندن عام 1949م ، 

حتى ح�سل على دبلوم كلية » �سنرتال » للفنون بلندن اأي�سًا ، وهى املعادلة لدرجة الدكتوراه 

امل�سرية .. ورغم اإقامته باإجنلرتا لفرتة درا�سية طويلة كما اأ�سرنا ، اإل اأنه عاد من بعثته 

اأكرث مت�سكًا برتاثه اخلزفى امل�سرى العريق ، حتى اأنه كان يعترب الطينة اخلام املوؤدية اإىل 

الكيانني الفخارى واخلزفى هى اأقرب املواد للإن�سان لأنه �سنع منها ويعود اإليها مرة اأخرى 

، لذا فقد كان هذا املفهوم موؤثرًا فى اأفكاره التقنية والإبداعية معًا ، حيث كان مياًل للنتائج 

العفوية الناجمة عن تعا�سق الطينة والنار ، اإميانًا اأن الإثنتني من عنا�سر الطبيعة الأ�سا�سية 

عند  للإبداع اخلزفى  الفطرى  الفهم  اأدى هذا  ورمبا   .. عام  ب�سكل  الإن�سانية  احلياة  فى 

اال�سال اإىل زهد اأعماله فى الزخرفة الزائدة ، وجنوحه نحو الآداء املغرق فى الب�ساطة على 

ج�سم تكويناته التى تنق�سم اإىل حرق مبا�سر للرتاكوتا الفخارية ، واإن�ساج خزفى فى الفرن 

بعد التجليز ، وهو مايبدو فى اأطباقه واأوانيه ومتاثيله التى تتحور اأحيانًا اإىل �سكل الأوانى 

بال�سمت  تتميز  تو�سحها  التى  الر�سومات  اأن  �سنجد  ال�سال  اأطباق  تاأملنا  فاإذا   .. والعك�س 

ال�سعبى على �سعيدى املفردات والأداء ، اإذ تلمح فيها الأ�سماك والثعابني والنخيل والكفوف 

والطيور واأوراق ال�سجر ، علوة على احلروف الأبجدية العربية التى متد القطعة اخلزفية 

مبو�سيقى ب�سرية وروحية ووجدانية فى اآن .. والعنا�سر الفائتة جمتمعة هى من �سلب تراثنا 

ال�سعبى على ال�سعيدين الب�سرى والدلىل ، لنجد عبد الغنى ال�سال حري�سًا على خلط هذا 

املزيج الع�سوى احلروفى داخل منظومة اأدائية تعتمد على تلقائية التعبري وعفوية اللم�سات 

ال�سمت  نراها بني  اأحيانًا  اأطباقه  اأن  ، حتى  الفخارى قبل احلرق  بالأكا�سيد على اجل�سد 

اآن ، داخل دائرة من م�سحات الري�سة ودقات الفر�ساه  الطفوىل والبدائى والأكادميى فى 
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ودلقات اللون ، من خلل اآليات زخرفية وتعبريية بعيدة عن التعقيد ال�سكلى والإبهار اللونى .

اأما اأوانى ال�سال فتت�سم بب�ساطتها البنائية وان�سيابيتها اجل�سدية وفوهاتها الوا�سعة ن�سبيًا 

، مقرتبًا بئه من الفنان ال�سعبى ، مع احلفاظ على امللمح اجلماىل النخبوى فى اآن واحد .. 

وقد امتد �سمت ر�سومات اأطباقه اإىل اأوانيه على نف�س ج�سر التلقائية الطفولية والر�سانة 

الأكادميية معًا .. ورمبا من منطلق مفهومه ال�سعبى ال�سالف كان ينحو باأوانيه �سوب الروؤية 

املزدوجة التى جتمع بني التقليدى والتعبريى ، حيث كان يحول بع�سها اإىل اأج�سام اأو وجوه 

ب�سرية اأو كائنات اأخرى بني حيوانات وطيور واأ�سماك ، فى مزج ب�سيط و�سهل بني اجلماىل 

والتطبيقى .. بني الإ�سطفائى وال�سعبى ، لذا مل يكن مده�سًا اأن يكون عبد الغنى ال�سال ع�سوًا 

بلجنة الفنون ال�سعبية باملجل�س الأعلى للثقافة ، وهى نف�سها اللجنة التى كرمته عام 2000م 

، ليظل هذا املبدع الكبري على العهد مع ثقافته امل�سرية العريقة ، ومع تلميذه ومريديه ، 

حتى رحل عن دنيانا فى عام 2011م ، وكاأنه اطماأن على م�سر الثائرة وال�سائرة نحو النور 

، تاركًا تراثًا علميًا واإبداعيًا للحركة الت�سكيلية امل�سرية كهدية من اإحدى ال�سنابل امل�سيئة .              
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آنية خزفية 
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آنية خزفية ذات يد جانبية
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متثال من التراكوتا احملروقة 30سمX 30 سمX 38 سم 
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آنية من اخلزف الزلطى 25 سم X 38 سم 



14

آنية فخارية ذات يدين وغطاء للفوهة 
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جليز ماجوليكا على أطباق خزفية 20 سم X 20 سم 
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طبق خزفى 

شكل جمالى خزفى 



17

عجائن طينية ملونة ومجلزة 38 سم 

عجائن طينية ملونة ومجلزة 38 سم 
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مـــحــــــــــــــــمـــــد �شـــــــــــــــبــــري

M o h a m e d  S a b r y
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حممد �شربى 

) 1917م ( .. بني �ش�ء ال�شم�س و�شياء النف�س

األقت بظللها على  اإبداعية  ياأتى الفنان الكبري د . حممد �سربى ) 1917م ( كقيمة  ثم 

كثري ممن جاءوا بعده فى هذا امل�سمار الذى يقف فى بدايته كرائد لفن الت�سوير بخامة 

القاهرى  العل  اأبو  بولق  حى  فى  �سربى  ولد  وقد   .. العربى  والعامل  م�سر  فى  البا�ستيل 

ال�سعبى ، قبل اأن تتفتق موهبته فى مدر�سة ال�سبتية الإبتدائية عند منت�سف الع�سرينيات 

الفنون  مبدر�سة  التحق  حتى  ملوهبته  وفيًا  �سربى  وبقى   .. فيها  الر�سم  مدر�س  يد  على 

التطبيقية ق�سم الزخرفة مع مطالع الثلثينيات ، ثم ح�سل على دبلومها عام 1937م ، حتى 

اأقام اأول معار�سه عام 1943م بجولدنربج بق�سر النيل ، والذى زاره فيه الفنانان اأحمد 

فى  اجلميلة  الفنون  بكلية  احلر  بالق�سم  باللتحاق  ن�سحاه  حيث   ، بيكار  وح�سني  �سربى 

نف�س العام .. ورمبا يكون هذا من وجهة نظرى هو املنعطف الأهم فى حياة حممد �سربى 

اإذ بداأت علقته احلقيقية بفن الت�سوير من خلل م�سروعه عن النحا�سني الذى نفذه   ،

الأق�سر عامى 1948م  لبعثة مر�سم  اأهله  الذى  الأول  عام 1948م وح�سل به على املركز 

و1949م ، حيث در�س املقابر واملعابد امل�سرية القدمية ، علوة على ع�سقه مل�سر الفاطمية 

باأهلها ونا�سها الب�سطاء الطيبني .. واأعتقد اأن هذا املنعطف الزمنى الأول هو الذى اأك�سب 

�سربى فهمًا نا�سجًا للطبيعة واحل�سارة وال�سعب معًا ، فبداأت اأعماله تت�سرب بدفء اأنفا�س 

الإبداع امل�سرى  اأفرزه  ، كمزيج �ساحر  النف�س  ال�سم�س ووهج �سياء  الب�سر ولفحات �سوء 

عرب الع�سور .. اأما املنعطف الثانى فى م�سوار �سربى فكان معر�سه ال�سخ�سى الذى اأقامه 

فى القاهرة عام 1950م ، والذى ر�سح من خلله ع�سوًا باملعهد امل�سرى مبدريد باإ�سبانيا 

، حيث افتتحه الأديب الكبري د . طه ح�سني وزير املعارف اآنذاك .. وفى هذه الفرتة كان 

�سربى قد التحق باأكادميية �سان فرناندو كدار�س للت�سوير والرتميم معًا ، ليتخرج منها 

قبل اأن ي�سبح ع�سوًا مبعهد الدرا�سات الإ�سلمية مبدريد عام 1959م ، وبني الفرتتني كان 

قد اأ�سبح مدر�سًا بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة ملدة �ست �سنوات ، علوة على زيارته 

وهو   ، وملقة  وقرطبة  وغرناطة  اأ�سبيلية  زار  حيث   ، باملعهد  ع�سويته  خلل  من  للأندل�س 

الثقافى  اخلليط  ذلك  اأن  هنا  واأعتقد   .. العريق  العربى  الرتاث  باأريج  الت�سبع  له  مااأتاح 

الب�سرى الروحى هو الذى �سكل �سخ�سية حممد �سربى الفنية وقتذاك بني نورانية ال�سرق 
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ب�سكل  فنيًا  �سياغته  اإىل  مااأدى  وهو   ، م�سرتكة  قوا�سم  من  ومابينهما   ، الغرب  وعقلنية 

متفرد ومتما�سك البنية الثقافية رغم تعددية روافد تكوينها ، ورمبا يكون هذا ماجعله اأي�سًا 

ينتقل بني خامة واأخرى ، مثل الألوان الزيتية واملائية والبا�ستيلية ، دون اأن ن�سعر معه بفارق 

كبري فى البناء الت�سويرى ، ومل يكن يعطينا متييزًا اإل فى امللم�س فقط ، علوة على اأنه 

ينتمى اإىل مدر�سة » الواقعية التاأثريية » ذات املنهج الثابت .. فاإذا تاأملنا اأعماله البا�ستيلية 

على الورق فى تلك املرحلة ، وهى الأكرث ح�سورًا فى م�سواره الفنى ، �سنجد اأنها ت�سمل فن 

املنظر بتنوع مكانى بني القاهرة القدمية ومدريد .. واملده�س اأنه كان ين�سهر مع معطيات 

اأننا نلحظ الفارق بني عن�سر ال�سوء فى  املكان املعمارية واجليولوجية واملناخية ، حتى 

لوحات القاهرة وريف م�سر والأق�سر ، ومثيله فى لوحات مدريد ، حيث يبدو فى الأوىل 

فى  يظهر  بينما   ، القدمية  الإ�سلمية  العمارة  على  وارمتائها  ال�سم�س  لفحة  حلدة  نتاجًا 

الثانية ممتزجًا بقطرات الندى فى اجلو امل�سبع بالربودة ، وهو ماي�سيبه بالفتور الب�سرى 

ن�سبيًا.. وميكن لنا اأي�سًا اأن نكت�سف ذلك عرب الفوارق بني العمارة فى احلالتني كم�ساقط 

لل�سوء ، حيث الوهج يلقى بعبائته على الأوىل ، بينما اخلفوت الن�سبى ي�سيطر على الثانية 

.. ي�ساف اإىل هذا التباين فى الطرز املعمارية نف�سها و�سياقاتها ، حيث الأمناط الفاطمية 

واململوكية والعثمانية وامل�سرية القدمية فى الأوىل ، مطرزة بامل�سربيات والقباب واملاآذن 

يت�سيد  بينما   ، الإنارة  واأعمدة  والقناديل  القدمية  القاهرة  وبوابات  اخل�سبية  واحلوانيت 

امل�سهد فى الثانية اجلبال املك�سوة باخل�سرة اأحيانًا وببع�س اجلليد اأحيانًا اأخرى ، علوة 

على البيوت ذات الأ�سقف املائلة ، والناع�سة فى ح�سن الأ�سجار العتيقة ، اإ�سافة اإىل القلع 

ال�سخو�س  تكرث  ، حيث  الب�سرى  العن�سر  بديهيًا متايز  يبدو  وهنا   .. والكنائ�س واجلداول 

حتى   ، والروحى  اجل�سدى  والتجاور  احلميمية  وجتمعهم   ، القدمية  القاهرة  ت�ساوير  فى 

 ، امل�سرية اجلمعية  للثقافة  تبعًا  بهم  املحيطة  العمارة  مع  يبدون من�سهرين  اأحيانًا  اأنهم 

فى حني يقل نف�س العن�سر فى لوحات مدريد ، حتى اأنهم يظهرون كبقاع متناثرة فى �سياج 

الطبيعة املحيطة بهم .. ومايوؤكد ذلك الإختلف هو ت�سميمات الأزياء نف�سها التى تبدو 

م�سرية وعربية ال�سمت فى ت�ساوير م�سر ، بينما تتجلى اأوروبية الطابع فى حالة مدريد .. 

ورغم كل هذه الفروق ، فقد ظل حممد �سربى يتمتع بقدرة هائلة على التوحد مع معطيات 

املكان دون الإن�سحاق الوجدانى حتت عتباته ، وهو ماجعل بع�س النقاد الأ�سبان يقولون » 

اإن حممد �سربى ي�سور اإ�سبانيا وكاأنه من اأهلها » ، الأمر الذى اأهله للح�سول على و�سام 
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امللكة   و�سام  اإىل  اإ�سافة   ، 1961م  عام  الإ�سبانية  احلكومة  من  فار�س  بدرجة  الإ�ستحقاق 

اإيزابيل » عام 1988م .. ورغم التقدير الكبري الذى ناله �سربى من اإ�سبانيا ، اإل اأن تقدير 

م�سر له وارتباطه بها وجدانيًا وروحيًا كان اأكرب ، حيث كان ملبيًا للنداء فى كل انت�سارات 

نتاأكد من  الفنية املمتدة .. وقد  الثالث فى حياته  وانك�سارات الوطن ، مبا ميثل املنعطف 

عن  التوال  على  الزيتية  بالألوان  لوحته  مثل   ، الرباط  هذا  ترتجم  التى  اأعماله  فى  ذلك 

معركة بور�سعيد اإبان العدوان الثلثى عام 1956م ، ولوحته التى اأجنزها عام 1961م عن 

خطاب ال�سلم فى الأمم املتحدة الذى األقاه الرئي�س جمال عبد النا�سر ، ولوحته عن ال�سد 

العاىل فى مرحلته الثانية ، والتى اختارها د . ثروت عكا�سة وزير الثقافة اآنذاك لإهدائها 

اأثناء زيارته مل�سر عام 1966م وح�سل الفنان من خللها على  ملجل�س ال�سوفييت الأعلى 

�سهادة تقدير من جمل�س الأمة ، علوة على عمله البا�ستيلى على ورق فى نف�س العام عن 

حمطة كهرباء ال�سد العاىل ، وعمله عام 1971م عن اتفاقية القاهرة بني الأردن واملقاومة 

للرئي�س  اأهداها  التى  1973م  اأكتوبر  حرب  فى  العظيم  العبور  عن  ولوحته   ، الفل�سطينية 

ال�سادات ونال عنها تقديرًا خا�سًا منه عام 1974م ، واأعتقد اأن تلك الأعمال متثل اإ�سارة 

اللئق من  التكرمي  ، مبا هياأه ل�ستحقاق  اأو روحه  تبارح م�سر  ج�سده  لفنان مل  حقيقية 

الدولة فى كثري من املنا�سبات التى كان اأهمها ح�سوله على جائزة الدولة التقديرية فى 

الفنون عام 1977م ، الأمر الذى مل يوقفه عن العطاء حتى الآن ، حيث ظل يبدع على اأر�س 

املتتابعة  للأجيال  الطريق  منريًا   ، وم�ستقبلها  وحا�سرها  تاريخها  مع  التوحد  م�سر حتى 

كاإحدى ال�سنابل امل�سيئة .
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من مشروع النحاسني -تصوير- ألوان زيتية على توال 1948م
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مشهد من صعيد مصر -تصوير- باستيل على ورق
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مشهد من إسبانيا -تصوير- باستيل على ورق
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مشهد من ريف مصر -تصوير- باستيل على ورق 
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مشهد من املغرب -تصوير- باستيل على ورق
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مشهد من القاهرة القدمية -تصوير- باستيل على ورق
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على املقهى -تصوير- ألوان مائية على ورق
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مشهد من القاهرة القدمية -تصوير- باستيل على ورق
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مشهد خارج مصر -تصوير- باستيل على ورق
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خطاب السالم فى األمم املتحدة -ألوان زيتية على توال- 1961م



35

معركة بورسعيد -ألوان زيتية على توال- 1957م 
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مشهد من األقصر -تصوير- باستيل على ورق
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مشهد من القاهرة القدمية -تصوير- باستيل على ورق
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محطة كهرباء السد العالى -باستيل على ورق- 1966م
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إتفاقية القاهرة -ألوان زيتية على توال- 1971م 
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كـــمـــــــــــال اجلــــــــــــويـــــلــــي

K a m a l  E l  G o w e l y
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كمال اجل�يلى 

) 1921م ( .. عا�شق الكلمة وال�ش�رة

 ، ال�سورة  بناء  اأحد من تذوقوا حلوة  الكبري كمال اجلويلى ) 1921م ( فهو  الناقد  اأما 

وا�ستعذبوا بهاء الكلمة ، حيث بداأ حياته دار�سًا لفنون الزخرفة ، ثم  التحق بالق�سم احلر 

اإبان رئا�سة الفنان الكبري اأحمد �سربى له ،  بكلية الفنون اجلميلة بالقاهرة عام 1942م 

.. واملده�س  الق�سم عام 1949م  الكبري ح�سني بيكار ، حتى تخرج من  الفنان  نائبه  ومعه 

اأنه خلل تلك الفرتة كان يعمل مرممًا بق�سرى اجلوهرة واملان�سرتىل بني عامى 1944م 

و 1952م ، ورمبا تكون تلك الفرتة هى مااأك�سبت اجلويلى مزيدًا من ال�سرب على امل�سقة 

والدقة فى الإجناز والإحكام فى البناء والب�ساطة فى التناول كما �سرنى فى منجزه النقدى 

لحقًا .. فاإذا دققنا فى منتجه الت�سويرى داخل هذا احليز الزمنى املحدود ، �سنجد اأنه 

portrait ) برتكيز على منطقة الوجه ذات  اأكرث اإىل فن ال�سورة ال�سخ�سية )  مييل 

الت�ساري�س الغنية ، ومع ذلك نراه يجنح اإىل الفرار من فخ دقة التفا�سيل التى رمبا ت�سقط 

اأن  هنا  واللفت   .. املحاكاه  تطابق  فى  املغالة  والزخرفة عرب  التزيني  بئر  اإىل  بال�سورة 

 ، البورتريه  فن  فى  املثالية  الواقعية  رواد  كان من  اأحمد �سربى  الق�سم احلر  فى  اأ�ستاذه 

والتى تقرتب اأحيانًا من الآلية الفوتوغرافية ، لكن اجلويلى كان ي�ستح�سر طزاجة الب�ساطة 

املتجذرة فى �سخ�سيته ، ليوظفها فى ت�ساويره القائمة على حماكاة الوجوه دون الوقوع فى 

اأ�سرها .. فرناه فى اإحداها يحاكى وجهًا رجوليًا عام 1944م باألوانه الزيتية على التوال قبل 

احلد الأق�سى من دقة التفا�سيل ، عرب تركيبة لونية ترابية متيل اإىل ال�سفرة ، ثم جنده 

الذين ظهرا  الأ�سود  العنق  الأبي�ض ورباط  القمي�ض  ياقة  الإختزال بداية من  يتجه �سوب 

على ا�ستحياء عند م�سارف غزل خلفية ال�سورة التى دخل منها اإىل واحة الت�سوف اللونى ، 

عرب ذلك الف�ساء الرتابى املخ�سر املم�سوح بفر�ساة تقتن�س م�ساحتها باأقل �سربات ممكنة 

املثول  .. بني  والطريان  الر�سوخ  بندولية بني  اأ�سبح فى حركة  وقد  الوجه  ن�ساهد  وهنا   ..

والتحليق ، مبا يجتذب عني وروح املتلقى للم�ساركة فى ن�سج اأجزاء خمتلفة من اأركان العمل.

وقد يكون هذا الوجه هو اإرها�س للتوحد مع بلغة الب�ساطة كمنهج فى حياة كمال اجلويلى 

اأنثوى اأجنزه  اأي�سًا لوجه  ، وهو ماظهر فى ذلك العمل املنفذ بالألوان الزيتية على التوال 
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فى نف�س الفرتة تقريبًا ، اإذ ناأى بنف�سه هنا اأكرث من ذى قبل عن حقل التفا�سيل ، ودمج 

اخللفية مع الوجه عند م�ستوى اأدائى واحد ، حيث راأينا اللون الأبي�س ال�سفاف مهروًل من 

اأحد ينابيع عمق ال�سورة ، لي�سب جزءًا من وهجه على �سطح الوجه الرتابى وال�سعر املحمر 

، وامل�سبعان بال�سفرة التى عادت فى م�سار عك�سى اإىل اخللفية ، ليتبادل قدرًا من الت�سرب 

اللونى املوؤثر فى اإن�سجام الن�سيج الكلى للعمل الذى بدا فى متا�سك ع�سوى وطزاجة اآدائية 

عرب  الإختزال  قمة  نحو  لل�سري  مااأهله  هو  الت�سويرى  املفهوم  هذا  اأن  واأعتقد   .  . اآن  فى 

ر�سمه لذلك الوجه الأنثوى الناع�س باألوانه البا�ستيلية الطبا�سريية على م�سطح ورقى اإ�ستغل 

لونه الأوكر الطبيعى فى منحه ال�سيادة اللونية والتكوينية للعمل ، حيث خل�س من خلله 

الفنان وجه الفتاه فى خطوط مل تربز اإل جزءًا من ال�سعر وبع�ض مالمح الوجه الذى ظهر 

بفعل هذا الآداء املغرق فى الزهد كما�سة نائمة فى بحر من الرمال ، وهو مق�سد اجلويلى 

التعبريى الذى اأراد اإدراكه من اأق�سر طريق اإبداعى . . وقد تكرر هذا املنهج الأدائى فى 

اأعمال اأخرى تالية �سارت على نف�س الدرب الت�سويرى الذى يعتمد فيه الفنان على اأقل عدد 

من �سربات الفر�ساه اأو اأ�سابع البا�ستيل ، مبا اأهله للم�ساركة فى عدة معار�س عامة اآنذاك .

واأظن هنا اأن املنعطف الأهم فى حياة كمال اجلويلى يبداأ من عام 1952م ، عندما التحق 

بجريدة الأهرام حتى عام 1958م كر�سام وناقد فنى ، وهو ماجعله مييل �سوب م�سروعه 

التحق بجريدة امل�ساء على نف�س الدرب من عام 1959م  النقدى منذ ذلك احلني ، حتى 

حتى عام 1983م ، علوة على ن�سر ن�سو�سه النقدية فى اأكرث من مطبوعة م�سرية وعربية 

، فيما �سكل م�سواره النقدى الطويل املحت�سد باملوؤمترات والندوات والأم�سيات التى �سارك 

والإنطباعية  ال�سياقية  بني   ، املختلفة  املدار�س  من  �سلف  على  يعتمد  الذى  فيها مبنهجه 

يدفعنا  ورمبا   .. اآن  فى  وخفيف  ر�سني  لغوى  قالب  داخل  وذلك   ، والق�سدية  وال�سكلنية 

هذا اإىل حتليل لغوى وبنائى وتعبريى لعينة تطبيقية من ن�سو�س اجلويلى التى اأعتقد اأنها 

امتداد ملنهجه الت�سويرى املرتكن اإىل ب�ساطة الآداء وعمقه كما اأوماأنا �سلفًا .

بجريدة   ) - 1990م  ) 1924م  ندا  الكبري حامد  الفنان  كمال اجلويلى عن  الناقد  يقول 

امل�ساء - يونيو 1965م » املتابع للوحات الفنان حامد ندا يلمح لأول وهلة ثبات �سخ�سيته 

�ساحبه  اإميان  من  النابع  الفل�سفى  ال�ستقرار  ويلمح  عينيه  اأمام  الفنية  الروؤية  وو�سوح 

بالأر�س التى ن�ساأ فوقها والتاريخ احل�سارى العميق الذى ي�سكله » .. وهنا نلحظ فى هذا 

الن�س جنوح اجلويلى نحو املدر�سة ال�سياقية فى تناول الن�س الب�سرى لندا ، على امل�ستويني 
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اجلغرافى باأبعاده اجليولوجية واملناخية ، واأي�سًا احل�سارى مبحاوره التاريخية والإبداعية 

وال�سيا�سية والإجتماعية ، وهو مايبدو فى عبارتى » اإميان �ساحبه بالأر�س التى ن�ساأ فوقها 

» ، » التاريخ احل�سارى العميق الذى ي�سكله » ، وهما العبارتان اللتان بلورهما فى عبارة » 

الإ�ستقرار الفل�سفى »  التى يعتقد من خللها فى خ�سو�سية فل�سفات ال�سعوب عرب تفرد 

، ومناخها  ووديان  اأنهار وبحار وجبال  املتج�سدة فى ت�ساري�سها بني  ملحمها اجلغرافية 

املتنوع بني حرارة ورطوبة و�سوء ورياح ، فيما ي�سكل املو�سع ، بينما يوؤدى املوقع اإىل حتديد 

ال�سياقية  املوؤثرات  ، وكل هذه  اأزمنة متتابعة  التاريخية كما حدث فى م�سر عرب  �سماتها 

ت�سب بدورها فى وعاء اخللق لدى الفنان والناقد معًا اأثناء دوران رحى عملية الإبداع .

ثم بعد اأربعة وثلثني عامًا يقول كمال اجلويلى عن الفنان حممد ح�سن ال�سربينى فى جملة 

اإبداع - عدد اأبريل 1999م » تقوم لوحات هذا الفنان على مبداأ التداعيات التى ي�ست�سعرها 

من خلل تاأملته للطبيعة واحلياة والواقع من حوله ، بح�س رومان�سى ميتزج بالرباءة ، 

واأكاد اأقول الطهارة النف�سية .. ويتداخل كل هذا فى جي�سان وجدانى واإميان بروعة الوجود 

العفوية  ي�سبه  فيما   ، وم�ساحاته  خطوطه  على  الرتكيبة  هذه  في�سقط   ، الكون  وجماليات 

الغنائية التى ت�سبه بدورها » الدندنة » ، فهو قريب من احل�س املو�سيقى ، ويظهر هذا فى 

هارمونية العلقات ال�سكلية واللونية معًا » .. فاإذا دققنا فى هذا الن�س �سنجده مزيجًا من 

الآليات النقدية ال�سياقية والإنطباعية وال�سكلنية ، عرب معمار لغوى �سديد الب�ساطة ومتني 

الفنان عرب ماو�سفه  النف�سى الذى يدثر  ال�سياق  اإىل  اآن ، حيث ي�سري اجلويلى  البنية فى 

، وهو مااختزله  الأ�سلى  الن�س  اأملح فى مطالع  تربيته ومن�ساأه كما  الناجمة عن  بالرباءة 

فى عبارة » الطهارة النف�سية » التى متنح العمل �سفافيته الإن�سانية اخلا�سة ، حتى ينخرط 

اجلويلى نف�سه فى حالة من التطهر داخل الن�سني الب�سرى والنقدى معًا ، فيما يتمثل فى 

اتكائه على الآلية الإنطباعية املعتمدة على الإ�ستعال العاطفى عرب اللغة املجنحة املتج�سدة 

الرتاكيب  » وهى  الكون  » جماليات   ،  « الوجود  » روعة   ،  « » جي�سان وجدانى  فى عبارات 

اللغوية املكثفة التى يطلق فيها العنان مل�ساعره اخلا�سة كناقد ، حتى يربطها مبنجز الفنان 

عرب الآلية ال�سكلنية فى الآداء النقدى ، والتى ي�سل من خللها ت�ساوير الفنان ب�سياقه 

اأن ي�سل اإىل اأق�سى درجات احلماأة الإنطباعية فى كلمة » الدندنة » التى  النف�سى ، اإىل 

يتخذها ج�سرًا لربط ت�ساوير الفنان بهارمونيتها ال�سكلية واللونية - على حد تعبريه - مع 

الإبداعات املو�سيقية داخل دائرة فل�سفية جمالية واحدة ، مبا مينح الن�س متانة وطراوة فى 
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اآن ، رغم تعدد مدار�سه النقدية .

�سكلت  التى  اجلويلى  كمال  الكبري  الناقد  ن�سو�س  تاأتى معظم  الفكرى  النهج  نف�س  وعلى 

فى  عمله  من  مااكت�سبه  وهو   ، ال�سعبية  اجلمالية  الذائقة  من  مقرتبًا   ، النقدى  تاريخه 

ال�سحافة ال�سيارة على مر ال�سنني ، لي�سبح عا�سقًا للكلمة وال�سورة فى ب�ستان الب�ساطة 

امل�سرية ، والذى مت تكرميه فيه غري مرة كواحد ممن ي�سقون ال�سنابل امل�سيئة .
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وجه رجولى -ألوان زيتية على توال- 1944م
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وجه أنثوى -تصوير- ألوان زيتية على توال
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وجه أنثوى -تصوير- باستيل على ورق
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وجه أنثوى -تصوير- ألوان زيتية على توال
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مــمــــــــــــــــدوح عـــــمــــــــــــــــــــار

M a m d o u h  A m a a r
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ممدوح عمار 

) 1928م ( .. مبدع فى البالط ال�شعبى

الت�ساقًا مبوروثه  اأكرث  م�سواره  بدا خلل  الذى  عمار  . ممدوح  د  الكبري  الفنان  ياأتى  ثم 

ال�سعبى منذ تخرجه من ق�سم الت�سوير بكلية الفنون اجلميلة بالقاهرة عام 1952م ، رغم 

تنوع روافده الدرا�سية بني ثقافتى ال�سرق والغرب ، حيث ح�سل على منحة مر�سم الأق�سر 

من عام 1954م حتى عام 1956م ، ثم ابتعث عام 1958م اإىل ال�سني للح�سول على دبلوم 

فن احلفر على اخل�سب من اأكادميية الفنون ببكني ، قبل اأن يح�سل على �سهادته فى فن 

الت�سوير اجلدارى من باري�س عام 1962م ، ثم دبلوم اأكادميية الفنون اجلميلة بروما عام 

1966م .. وبنظرة تاأملية دقيقة للأ�سا�س الفكرى الذى �ساغ �سخ�سيته الفنية ، �سنجد اأن 

تخرجه من الكلية كان فى نف�س العام الذى قامت فيه ثورة يوليو 1952م ك�سرارة لإ�سعال املد 

القومى املت�ساعد فى تلك الفرتة ، والذى طفا بالرتاث ال�سعبى من الرتبة الثقافية امل�سرية 

�سنوف  بني  اخلارجى  جتواله  مع  ذلك  تزامن  ثم   ، اآنذاك  الت�سكيلية  احلركة  �سطح  اإىل 

متنوعة من املعرفة كما اأ�سرنا ، وهو مااأك�سب اأعماله مذاقًا متوازن النكهة الإبداعية ، مع 

الأخذ فى الإعتبار اأن موروثه ال�سعبى امل�سرى كان ومازال هو �سلطان اأعماله الت�سويرية 

، مبا يعمق اإمياننا اأن بع�س املعطيات الرتاثية تكون فطرية لفكاك منها .. فاإذا دققنا فى 

اأعمال ممدوح عمار �سنجدها حتمل فى ثناياها خليطًا من مفاهيم معرفية خمتلفة داخل 

وعاء ت�سويرى متما�سك البنية .. من�سجم الن�سيج ، وهو مايج�سد ثقافة م�سر نف�سها عرب 

التاريخ ، حيث كانت ومازالت مبثابة معدة ها�سمة لكل الثقافات الوافدة عليها عرب التمازج 

الإبداعى اأو احللول الإ�ستعمارى .

ففى عمله ) عرائ�س الأر�س ( - ت�سمية الأعمال من وحى الكاتب - يوظف عمار العرو�سة 

 ، ورق  على  املائية  بالألوان  ت�سويرى  بناء  داخل  اجلمعى  الوعى  لدى  املاألوفة  ال�سعبية 

اإيقاعية  اأو�ساع  فى  عرائ�سه  ي�سف  حيث   ، اآن  فى  والتلوين  التكوين  ب�ساطة  على  معتمدًا 

الأكتاف  من  م�ستديرة  الأذرع  ظلت  بينما   ، اجلذوع  وثخانات  الروؤو�س  حركة  فى  متباينة 

اإىل اخل�سور ، فيما قارب بني العرائ�س والأوانى الفخارية واخلزفية .. ورمبا كان الرمز 

اأنهار راأ�سية ترابية اللون  اإىل  هنا كامنًا فى التكوين واللون ، حيث جند ال�سورة مق�سمة 
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مياه  لون  التى تقرتب من  الزرقاء  بثيابها  العرائ�س  فيها  �سكنت  وقد   ، الزراعية  كالأر�س 

النهر بني قاعه و�سطحه .. وهنا ي�سدر الفنان للمتلقى الإيحاء باختالط املاء مع الرتاب 

الن�سبية  بالعفوية  املغلف  املائية  الألوان  ملم�س  اأن  خا�سة   ، املنبتة  اخل�سبة  الطينة  خللق 

املزيج  بهذا  الإح�سا�س  ممدوح  جذر  ورمبا   ، امل�ساهد  لدى  بالت�سرب  الإح�سا�س  �سرب  قد 

الفر�سى من خلل امل�ساحة ال�سوداء فى قاعدة العمل ، والتى ت�ساعد جمازًا على امت�سا�س 

الفنان  يوؤكد  ثم   .. اأخرى  مرة  وحد�سيًا  ح�سيًا  اإنتاجها  واإعادة  للم�سهد  اللونية  الرتكيبة 

مق�سده التعبريى عن ثراء الأر�س وغلوتها عرب امل�ساحة اخل�سراء امل�ستديرة التى بدت 

وراء ظهر العرائ�س كنتاج لولدة الأر�س املقد�سة ، مبادفعه لتاأكيد هذه القدا�سة بالهالت 

البي�ساء املنرية فى عمق العمل ، فيما جعل العرائ�س يبدون كعذارى داخل حمراب الوطن 

الكبري ، وهو ماكان يتفق مع ال�سعور اجلمعى فى تلك احلقبة التى متيزت بالرباط املتني 

مع اجلذور القومية . . وعلى نف�س الن�سق الإبداعى والتقنى جاء عمل » نور املركب » ، » 

مو�سيقى العرو�سة » ، حيث ير�سخ فيهما للتاأثري ال�سياقى على امل�سهد عرب الرافد والناجت فى 

اآن كمبدع فى البالط ال�سعبى .

وفى جمموعة اأخرى اأجنزها عمار عام 1968م فى نف�س الإطار الزمنى ، جنده ي�ستخدم 

اجل�سد الب�سرى حمورًا للتعبري ، عرب اأداء ي�سكل امتدادًا ملفهومه الرتاثى ال�سعبى لل�سورة .. 

ففى عمل » ال�سبكة امل�سحورة » الذى نفذه الفنان بالألوان املائية على ورق ، حيث نراه يدفع 

بج�سدين ب�سريني حمرفني ت�سريحيًا ، فبدا الأول فى �سورة اآدمية بعني لوزية فى املواجهة ، 

وقد ظهر وهو يتجاذب �سبكة مليئة بال�سمك ، وفيها ال�سخ�س الآخر الذى اأو�سك على التحول 

اإىل هيئة حيوان مي�سى على اأربعة اأقدام .. وقد دثر الفنان ال�سخ�سني بخلفية �سطرجنية 

باهتة .. والعمل فى جممله ميثل مزيجًا فكريًا بني الرمزية التعبريية والأ�سطورة ال�سعبية 

على ال�سراط الفا�سل بني احلقيقة واخليال ، اإذ يبدو ذلك اجل�سد الآدمى احليوانى فى 

م�سيدة ال�سلطة مع ال�سمك الذى ميثل رمزًا مزدوجًا للخري والتفخيخ .. ورمبا اأكمل الفنان 

منظومته الت�سويرية هنا  باخللفية ال�سطرجنية املوحية بالت�سلط والقهر ال�سيا�سى الذى 

يوؤدى اإىل الهزمية الروحية والبدنية معًا ، ومايرجح هذا اأن الفنان اأجنز العمل بعد نك�سة 

1967م بعام واحد ، وهو مايك�سف عن احلماأة التعبريية عند ممدوح عمار داخل احليز 

ال�سعبى .. وقد �سار الفنان على نف�س املنوال فى عمل » اإن�سحاب » الذى نفذه بخليط من 

الألوان الزيتية والبا�ستيلية على التوال جل�سد اآدمى جال�س وذراعاه حول راأ�سه التى �سقطت 
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بني ركبتيه ، وفى و�سطها عني جانبية واأمامية فى اآن ، فى حني ظهر و�سم فى هيئة �سمكة 

على كف الذراع الأمين .. والعمل هنا رمبا يج�سد حالة الهزمية اجل�سدية والروحية ال�سالفة 

، ولكن الفنان هنا بدا متاأثرًا بالكتلة النحتية عند امل�سرى القدمي ، وهو مايك�سف عن تاأثري 

لها عند بدايات  اأ�سرنا  والتى   ، ، 1956م  الأق�سر فى حياة عمار بني عامى 1954م  بعثة 

توحده مع حقبة املد القومى ، والتى �سكلت فى هذا العمل معادًل روحيًا ووجدانيًا مع فرتة 

الأمل الوطنى التى اأعقبت هزمية يونيو 1967م ، فيما يج�سد منوذجًا م�سغرًا ملا مرت به 

م�سر على امل�ستوى ال�سعبى ، لذا جند الكتلة الت�سويرية مك�سوة باللون الرتابى ، بينما بدا 

على بع�س اأطرافها م�سحات من اللون الأزرق الفاحت البهيج كاأخدود اأمل فى حقل الظلم .

لهذا ومن منطلق هذا املفهوم الرتاثى ، ليبدو غريبًا اأن يتجه ممدوح عمار اإىل ال�سريك 

ال�سعبى كموطىء خ�سب للتعبري عن اأفكاره الت�سويرية وال�سيا�سية ، فرناه فى عمل » بعزق 

باألوانه  التعبريية  ر�سالته  عليه  ابتكرها كمعرب ميرر  التى  ب�سخ�سيته  يلقى   « ال�سريك  فى 

الزيتية على التوال ، و�سط حلبة ال�سريك التى يلتقطها من عل ، فى حني بدت مدرجات 

املتفرجني خاوية من مرتاديها ، مبا ي�سري حلالة من التيه وفقدان بو�سلة الهداية للطريق 

.. وقد �سيطر على التكوين من بطن اخليمة اإىل مركز احللبة اللونان الأخ�سر والأ�سفر ، 

رمبا للإ�سارة اإىل خ�سار الزرع الذى يعلوه الإ�سفرار داخل حلبة الوطن الذى كان قد بداأ 

يتحول اآنذاك اإىل �سريك كبري ي�سيغ فقراته مهرجو امللعب ال�سيا�سى . . واأعتقد اأن هذا 

العمل هو واحد من جتربة كاملة متثل ح�سادًا لهتمام الفنان بالإبداع ال�سعبى كالأراجوز 

واملهرج وعازفى اآلت النفخ ، وغريها من الأدوات الفكرية الرمزية التى حتقق له مبتغاه 

التعبريى عن ثقافة وطن تاأرجح تاريخه بني البهجة والأنني .. بني الفرحة والوجع ، كما 

اأنوثة �سعبية » ، » املهرج والطائر » ، » الأراجوز » ، » طائر فوق املدينة  بدا فى اأعماله » 

» ، علوة على عمله التوثيقى » املناحة على ال�سهداء » ، حيث يتناول فيه م�سانق دن�سواى 

التى اغتال خللها الإحتلل الإجنليزى حفنة من اأبناء م�سر ، مبا جعل الفنان يركز على 

نواح الأمهات الثكاىل فى حماأة اإن�سانية ووطنية كبرية .. ليظل ممدوح عمار يرك�س وراء 

م�سروعه الت�سويرى املرتبط بجذوره الثقافية العتيدة ، مازجًا اإياها بروافد م�ساعدة من 

وافد الآخر ، كمبدع فى البالط ال�سعبى للحركة الت�سكيلية امل�سرية ، حيث ظل يحمل فى 

يديه �سحبة من ال�سنابل امل�سيئة .
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حممد طه ح�شني 

) 1929م ( .. �ش�فى يط�ف ح�ل كعبة ال�شرق 

وفى قلب القاهرة القدمية يولد الطفل حممد طه ح�سني ) 1929م ( بحى اجلمالية ال�سعبى 

ال�سوق »  اأن يعي�س فرتة طفولته و�سباه بني منزله فى » ق�سر  ، قبل  ياأوى مدر�سته  الذى 

اأ�سرته فيما بعد بحى املنيل  بحى احل�سني وجولته الدائمة بحى الأزهر ، ثم معي�سته مع 

، ليجد نف�سه و�سط م�سبح ب�سرى و�سمعى وروحى ووجدانى ي�سمل امل�سكاوات وامل�سربيات 

والقناديل ونوافذ الزجاج املع�سق واخليامية وطارقى النحا�س فى خان اخلليلى وطعمجية 

العاج وال�سدف ، علوة على جلجلة الأذان وترانيم املديح ومو�سيقى التوا�سيح ، ومواويل 

البائعني وبهجة املوالد وفرحة الأعياد .. ويظل طه ي�سرب من هذا املعني الرثى ك�سوفى 

يطوف حول ج�سد وروح م�سر ككعبة لل�سرق ، حتى التحق بكلية الفنون التطبيقية ) الكلية 

امللكية ( عام 1946م ، ليدر�س فيها الزخرفة واخلزف ، ليتخرج منها عام 1951م .. ثم 

البدائية  والفنون  الأطفال  ر�سوم  عامل  فى  غائ�سًا   ، الفنية  للرتبية  العاىل  باملعهد  يلتحق 

ومدار�س الفل�سفة الرتبوية ، قبل اأن يح�سل على الدبلوم عام 1953م ، لي�سيف اإىل ر�سيده 

املعرفى زادًا جديدًا .. ورغم تخ�س�سه الزخرفى اخلزفى الرتبوى حتى ذلك التاريخ ، اإل 

اأن ميوله النحتية ظهرت فى تلك الفرتة بتفوق على اأقرانه املتخ�س�سني فى ذلك املجال ، 

وهو ماكان يدفعه للم�ساركة فى امل�سابقات النحتية املختلفة ، مبا اأ�سفر عن ح�سوله على 

جائزة » حممود خمتار » فى النحت عام 1952م ، علوة على �سغفه الت�سويرى الذى اأهله 

لقتنا�س اجلائزة تلو الأخرى ، مثل جائزة وزارة الرتبية والتعليم عام 1956م عرب طرح 

مو�سوع عن ثورة يوليو 1952م ، اإ�سافة اإىل اأعمال اأخرى ر�سخت ملوهبته الت�سويرية اآنذاك 

.. واأعتقد اأن عمل الفنان طه ح�سني كمعلم للفن مبدار�س » ههيا » بال�سرقية ، ثم مدر�سة 

بفنون  ت�سبعه  لذلك  ي�ساف   ، كبريًا  تربويًا  اأك�سبه ح�سًا  قد   ، النموذجية  الثانوية  املعادى 

الأطفال التى منحته حتررًا من نرج�سيته ، مندفعًا نحو التدفق فى العطاء ال�سخى �سوب 

الآخرين كاإحدى ال�سنابل ال�سارعة فى الإ�ساءة .

وفى عام 1957م يحدث التحول الأهم والأخطر فى حياة طه ح�سني ، عندما ابتعث اإىل 

اأملانيا من قبل وزارة الرتبية والتعليم عن طريق م�سابقة فاز فيها بالذهاب لأمريكا اأ�سًل ، 
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والتى عطل ذهابه اإليها العدوان الثلثى على م�سر عام 1956م .. وفى اأملانيا يح�سل طه 

ح�سني على دبلوم مدر�سة الت�سميم من » كريفليند » عام 1959م ، ودبلوم مدر�سة » الفريك 

من  اجلرافيك  دبلوم  ثم   ، 1960م  عام  بدو�سلدورف  الرتبوية  اليدوية  للفنون   « �سيمنار 

اأكادميية الفنون اجلميلة بدو�سلدورف اأي�سًا عام 1961م ، حتى اختتم م�سواره العلمى فى 

اأملانيا عام 1963م بح�سوله على درجة الدكتوراه من جامعة كولونيا فى تاريخ الفن املقارن 

عن ر�سالة بعنوان » تاأثري الفنون الإ�سلمية على الفنون الغربية فى الفرتة مابني القرنني 

قد  كان  الفنان  حياة  فى  املنعطف  هذا  وعند   ..  « امليلدى  ع�سر  واخلام�س  ع�سر  الثالث 

ازداد ثقة فى تراثه امل�سرى والعربى العريق ، م�سفرًا اإياه ب�سكل تلقائى مع ر�سيده البيئى 

املكت�سب فى القاهرة القدمية ، والذى اأ�سرنا له �سلفًا .. وفى تلك الفرتة كانت ال�سيحات 

هذا  اأثر  وعلى   ، يوليو 1952م  ثورة  قيام  بعد  كله  العربى  الوطن  ت�سود  بداأت  قد  القومية 

بداأ �سوت الرتاث ال�سعبى يعلو فى جنبات احلركة الثقافية امل�سرية ب�سكل عام ، واحلركة 

الت�سكيلية منها ب�سكل خا�س ، والتى بداأت �سماوؤها ت�سهد بزوغ جنم اخلط العربى كوحدة 

اأحد الفنانني الذين بداأوا فى ا�ستيعاب طاقة احلرف نف�سه ،  للت�سكيل ، وكان طه ح�سني 

متاأثرًا برتاثه ال�سوفى الفطرى واملكت�سب ، وهو ماجت�سد فى اعرتاكه هذا املجال الإبداعى 

اأي�سًا من مرتادى هذا  عام 1958م عرب علقته مع الفنان الكبري ماهر رائف الذى كان 

الفن .. وعندما عاد طه اإىل م�سر وبداأ ن�ساطه يربز بها بداية من عام 1964م ، كان حممًل 

بتجربة تعد مزيجًا بني ثقافته الغرب التقنية والإبداعية ، وثقافته املتجذرة فى �سخ�سيته 

ك�سوفى يطوف من داخله دومًا حول م�سر ككعبة لل�سرق ، مباتبلور فى توظيفه احلروفى 

التقدمى داخل ال�سورة ، علوة على طباعة الليثوجراف امللونة التى دخلت م�سر ب�سحبته 

اآنذاك .. ومثلما جمع طه ح�سني بني اأكرث من ثقافة ، رغم انحيازه لثقافته الأم ، هو اأي�سًا 

والر�سم  والنحت  مثل اخلزف   ، فنون  عدة  فى  التقنية  املهارة  نا�سية  كما لحظنا ميتلك 

والت�سوير واحلفر ، مبا جعله اأحد اأملع النجوم فى حقل ال�سنابل امل�سيئة .

فاإذا دققنا فى ت�ساويره الزيتية والإكريليكية على التوال واخل�سب احلبيبى وال�سيلوتيك�س 

والورق ، �سرناه متاأثرًا اإىل حد بعيد بينابيعه البيئية الأوىل التى اأوماأنا اإليها �سلفًا ، علوة 

النقطة  موظفًا   ، والفل�سفى  التقنى  امل�ستويني  على  ال�سرقية  للفنون  العميقة  درا�سته  على 

واخلط وامل�ساحة فى تباديل وتوافيق يجمع فيها بني اأ�ساليب النقر والدق املنتظم ، داخل 

تكوينات نهرية غري منتظمة ، مقرتبًا من الإيقاع ال�سوفى املتواتر ، مبا يك�سف عن تاأثره 
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بفنون التوا�سيح والرتاتيل واملديح النبوى على ال�سعيد ال�سمعى ، وبفنون املنمنمات الهندية 

امل�ستوى  على  القدمية  امل�سرية  واجلداريات  اخلطية  واملقامات  الفار�سية  والت�ساوير 

الب�سرى ، وهو مايتجلى على �سبيل املثال فى جمموعة » الب�سمله » التى اأنتجها فى مطالع 

الثمانينيات ، حيث يق�سم امل�سطح الت�سويرى اإىل م�ساحات غري مت�ساوية ، ثم يبداأ بالتعامل 

البث  الروحى فى  الإ�ستواء  بها من حالة  اإيقاعية زخرفية منتظمة يقرتب  باأ�ساليب  معها 

الت�سكيل  لبنات  كاإحدى  احلروفية  التكوينات  ببع�س  امل�سطح  على  يدخل  حتى   ، الإبداعى 

وروحية  ب�سرية  اأثرها طاقة  على  امل�سهد  فيكت�سب   ، املبا�سر  اللغوى  التف�سري  بعيدًا عن   ،

يحدث  وهنا   .. التاأ�سي�سية  الزخرفية  الوحدات  طاقة  جمع  حا�سل  اإىل  ت�ساف  اإ�ستثنائية 

بني   ، الت�سويرية  والأ�ساليب  التقنيات  تعدد  رغم   ، الب�سرى  املو�سيقى  والتناغم  التنوع 

الهم�س وال�سياح .. بني املتغري واملنتظم .. بني الن�سبى واملطلق .. بني الزخرفى والتجريدى  

، وهو مايك�سف عن الوحدة الع�سوية داخل �سخ�سية طه ح�سني نف�سه ، والتى مل تتل�سى 

اأمام الدرا�سة فى الغرب ، بل بحثت عن جذورها وت�سبثت بها بوعى معرفى واإبداعى كبري .

والب�سر  كالنخيل  الطبيعة  مفردات  مع  متوحدًا  الفنان  جند  ال�سوفى  النهج  نف�س  وعلى 

التعامل معها على  يبداأ فى  ، ثم  يلتقطها ب�سكل ب�سرى مبا�سر  التى  والطيور واحليوانات 

الطريقة املنمنماتية التى �سرحنا لها �سلفًا ، فتتاأرجح اأعمال هذه املجموعة بني الب�سرى 

والروحى .. بني احل�سى واحلد�سى .. بني الواقعى واخلياىل ، دون اأن يفقد فيها الفنان وهج 

حلظة اخللق الإبداعى .

وامللحظ فى معظم ت�ساوير طه ح�سني اأن الزهد اللونى ي�سيطر عليها فى حيز �سيق من 

الأ�سود والبنى والرمادى والأبي�س ، حتى لي�سمح للإبهار الب�سرى اخلادع اأن يقتحم ذلك 

الإلتقاط  قدرات  ي�سبق  رمبا  هنا  النف�سى  املعرفى  الإدراك  لأن   ، الكبري  الروحى  ال�سفاء 

على  الطباعية  اأعماله  فى  الفنان  اإليه  يرتكن  الذى  الفكرى  الن�سق  نف�س  وهو   ، الب�سرى 

اخل�سب واللينو واحلجر وال�سا�سة احلريرية ، حيث يعتمد على طاقة معمار ال�سكل ودللته 

 ، نف�سها  ال�سعبية  الطباعة  تقنيات  فل�سفة  مع  يتفق  مبا   ، نف�سه  اللونى  الن�سيج  من  اأكرث 

وقد   .. لها  والوجدانى  الروحى  امل�سمون  وغنى   ، لل�سورة  الظاهرى  البزخ  حمدودية  من 

يكون حركة �سكني احلفر ودقدقة اأدوات الطباعة على الو�سيط الطباعى من �سمن و�سائل 

الذوبان الروحى للفنان مع احلالة الإبداعية التى تعد هنا مبثابة ج�سر للخل�س والتطهر 

بطاقة  العربى عند طه ح�سني حممًل  يبدو احلرف  وفى هذه احلالة   .. الذاتى  والتحقق 
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التى يوجد فيها  اأنه يظهر فى بع�س الأعمال  ال�سطح الطباعى ، حتى  هائلة للحركة على 

داخل دائرة اأو مربع اأو م�ستطيل ، كحالة من الولدة الروحية على ب�ساط مادى ، مبا يظهر 

جدًل فل�سفيًا كا�سفًا عن م�ساحة من ال�سراع الفكرى عند الفنان بني مكت�سبه العلمى وتراثه 

الفطرى ، والذى يح�سمه دائمًا ل�سالح ثقافته الأم .

واملدقق فى اأعمال طه ح�سني اخلزفية �سيجد ثمة رابط لها اأي�سًا مع منجزه الإبداعي من 

احلفر والت�سوير ، حيث الزهد والإختزال اللونى املاألوف فى اأدائه ، علوة على ميله خللق 

ملم�س متنوعة على �سطح القطعة اخلزفية التى تتنوع عنده بني الآنية امل�ستطيلة لأعلى ، 

اأ�سطحه  وامل�ستديرة املنتفخة .. بني فوهة وا�سعة وثانية �سيقة ، وفى بع�س الأحيان جند 

اخلزفية قد اكت�ست بنتوءات متجاورة وخرب�سات متعا�سقة ، فى بناء يتاأرجح بني الإنتظام 

والعفوية .. بني التتابع النهرى والتواتر الدائرى ، علوة على تلعبه بخا�سيتى الإنطفاء 

والربيق عرب حتكمه فى عملية » التجليز » ، وهو ماي�ستح�سر لدينا مفهومه فى غزل اأعماله 

الت�سويرية والطباعية بخلفية تراثية على املحورين التقنى والإبداعى .

ويبقى الفنان طه ح�سني كالنحلة التى متت�س رحيقها من ب�ستان ياأوى اأزهار اخل�سو�سية 

الفنى  م�سواره  بات  ، حتى  معوقة  �سوفينية  دون  منها  ي�ستفيد  التى  الآخر  وروافد  والتفرد 

عام  النيل  وجائزة   ، 2002م  عام  التقديرية  الدولة  جائزة  مثل   ، للجوائز  �سائدًا  املمتد 

بطوافه  الذى حافظ على �سوفيته  القدير  الفنان  ي�ستحقها هذا  اأخرى  وجوائز   ، 2009م 

امل�سريني  املبدعني  اأبرز  كاأحد  الأجيال  على  النورانية  وم�ساته  ناثرًا   ، لل�سرق  كعبة  حول 

املم�سكني بال�سنابل امل�سيئة .
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آنية خزفية مستديرة منتفخة
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آنية خزفية مستطيلة 
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آنيتان فخاريتان
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تكوين خزفى
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خزف حجرى مطلى بالزجاج 1982م
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خزف حجرى مطلى بالزجاج 1982م
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من مجموعة البسملة -رسم- إكريلك على توال 1982م



79

تصوير -إكريلك على توال
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رسم باألحبار واألقالم على ورق
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رسم باألحبار واألصباغ واألقالم على ورق
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رسم بالفحم على ورق
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رسم -ألوان زيتية على سيلوتيكس
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تصوير- إكريلك على توال
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تصوير - إكريلك على توال
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تصوير -إكريلك على توال
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تصوير -ألوان إكريلك على توال- للفنان د. محمد طه حسني
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تصوير - ألوان زيتية على ورق
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تصوير -إكريلك على توال
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عبد الهادي الو�شاحي

Abd El Hady ElWeshahy
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عبد الهادى ال��شاحى 

) 1936م ( .. ع�شف�ر الن�رعلى اأغ�شان ال�شماء  

وبقدرة عالية على التحليق بالكتلة النحتية فى الف�ساء ، ياأتى الفنان الكبري د . عبد الهادى 

يبدو  ، حيث  ال�سماء  اأغ�سان  دومًا مبنحوتاته على  يغرد  ( كع�سفور  الو�ساحى ) 1936م 

م�سواره الإبداعى ك�سنبلة م�سيئة للأجيال املتتابعة باإخل�س وع�سق كبريين .. وقد ولد هذا 

املبدع الفذ باملن�سورة فى التا�سع من نوفمرب عام 1936م لأب موظف باأحد بنوك الإئتمان 

واأهمها طنطا كموطىء   ، يتنقل بني بلد خمتلفة فى ربوع م�سر  ، وهو ماجعله  الزراعى 

الأ�سا�سية فى  ، حيث ختم مراحله  الفنان  تعليم  والتى �سهدت جزءًا من   ، البدوى  لل�سيد 

مدر�سة الثانوية الأحمدية .. وقد عا�س طوال تلك الفرتة حتت رعاية اأب و�سطى التدين مثل 

معظم امل�سريني ، ورغم هذا فقد رف�س التحاق اإبنه بكلية الفنون اجلميلة بحجج حترميية 

، ومل يكن عونًا لل�سبى عبد الهادى الو�ساحى اإلعمه الذى اأ�سرعلى حتقيق رغبة اإبن اأخيه 

ب�سكل عاطفى .. وعلى جانب اآخر كان فقدان عبد الهادى لأمه مبكرًا مبثابة حدث موؤثر 

فى حياته على امل�ستوى الإن�سانى ، حيث رمبا اأمده بعزم م�ساد لتعوي�س احلنان املفقود .. 

بوقود روحي  ، كان قد احت�سد داخليًا  بالكلية عام 1958م  الو�ساحى درا�سته  بداأ  وعندما 

فاعل ، رمبا اكت�سبه من املكونات الأوىل لل�سخ�سية كما اأ�سلفنا ، اإ�سافة اإىل اأن تلك الفرتة 

كانت ت�سهد �سعود جنم املد القومى بكل عنفوانه وحماأته الوطنية ، لذا فلي�س مده�سًا اأن 

ينجز متثاله » �سهيد دن�سواى »  من احلجر ال�سناعى ، كم�سروع لتخرجه عام 1963م ، 

حيث جنده حممًل بطاقة داخلية جتمع بني العزمني املادى والروحى فى اآن ، فقد اأ�س�س 

اأ�سفل  اأعلى ، اإنطلقًا من طبلية ال�سنق  الكتلة على �سمت تعبريى يدفعها للإ�ستطالة اإىل 

اإعدامات دن�سواى فى الذاكرة اجلمعية ، رغم مرور  املنحوتة ، فى جت�سيد حليوية واقعة 

اأكرث من ن�سف قرن على حدوثها حتى وقت اإجناز التمثال ، اإل اأن الو�ساحى ا�ستطاع هنا 

برباعة اأن يغازل احل�س ال�سعبى على امل�ستويني الإن�سانى والدينى ، حيث جنده ي�سغط على 

امل�ساعر الآدمية املناوئة للظلم ب�سكل عام ، علوة على اإيقاده لأحا�سي�س املتلقى الدينية ، 

عرب تاأطريه ملكانة ال�سهيد الرفيعة داخل النطاقني الغيبى وال�سهادى ، وقد نرى هذا بقليل 

من التاأمل فى قدرته على اجلمع بني املت�سادات فى منحوتة واحدة ، وهو مايبدو فى ذلك 

احلوار بني الب�سرى والروحى .. بني املوت واحلياه .. بني �سقوط اجل�سد و�سعود الروح .. 
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بني عتمة الأر�س و�سفافية ال�سماء ، مرتجمًا هذا على امل�ستوى ال�سكلى عرب التقابل املده�س 

بني تلك الراأ�س املرتهلة واملدلة جانبًا ، حتى كادت اأن تنف�سل عن �ساحبها ، وذلك اجل�سد 

املتعملق الذى اأو�سك على الإيحاء مبلم�سة جوف ال�سماء على جناحى الو�ساحى كع�سفور 

البولي�سرت  خامة  من  �سبه  اإعادة  التمثال  ا�ستحق  فقد  لهذا   ، العر�س  مل�سارف  يتوق  للنور 

عام 1997م ، لعر�سه فى متحف دن�سواى ك�ساهد على �سهد املقاومة ال�سعبية فى التاريخ 

امل�سرى احلديث ، علوة على اأننى اأعتربه مبثابة قاعدة نقدية ننطلق منها نحو �سرب اأغوار 

ال�سخ�سية الإبداعية للفنان الذى بداأت كتله فى تلك املرحلة تهم بالعروج ، مع العلم اأن 

اإرها�سًا فكريًا واإبداعيًا لندلع ال�سراع  متثال » الربد » الذى اأجنزه عام 1960م ، كان 

بداخله بني �سعف اجل�سد وعافية الروح ، حيث اأدرك اأي�سًا دور اخلامة فى �سنع الن�سيج 

التمثال من اخل�سب تارة ، ومن اجلب�س تارة  للعمل ، فحر�س على �سياغة هذا  التعبريى 

اأخرى ؛ فا�ستطاع ب�سل�سة فطرية اأن يلتقط  قدرة البدن على الإنكما�س عند مواجهة اأى 

ظواهر جغرافية مباغتة ، وقابلية الروح للتعامل مع طوارئها الوافدة .. وقد اأبدى الفنان هنا 

مهارة تقنية وفنية مبكرة ، جعلته يندفع للأمام بثقة ومتكن نحو بناء منهجه الإبداعى الرا�سخ.

الذى  ، ثم اخلام�س  الرابع  الإ�سكندرية  بيناىل  ، منها  وبعد عدة م�ساركات حملية ودولية 

ح�سل على جائزته الثالثة فى النحت ، ثم بيناىل باري�س الدوىل الرابع عام 1965م ، ثم 

الفنون  بكلية  التدري�س  البقاء فى جمال  الو�ساحى  يرف�س   ، باإ�سبانيا  الدوىل  اإبيثا  بيناىل 

اجلميلة ، والذى مل يتفق مع حرارة موهبته ، ليغادر اأر�س م�سر فى مايو عام 1967م اإىل 

اإ�سبانيا للدرا�سة وممار�سة الفن ، فى مغامرة كربى باأوروبا ، حامًل معه كل زاده الثقافى 

اأن هذا هومااأ�سعل النزال النف�سى عند الفنان بني ر�سيده  اأ�سرنا له �سالفًا ، واأظن  الذى 

الرتاثى ومكت�سبه املعرفى ، فتاأججت الطاقة الداخلية لديه ، خا�سة بعد نك�سة 1967م التى 

وقعت بعد مغادرته البلد ب�سهر واحد .. وكان عمل » احلمامة » املنفذ من خامة اجلب�س 

، لذا جند  الأزمة  اآنذاك ، حيث �سعى به للإرتقاء واخلروج من  له  اأول منتج نحتى  ، هو 

هذا الطائر الوديع وهو يتحول اإىل حالة العملقة ، عرب �سدره املمطوط ، وجناحيه الذين 

ي�سرعان فى حمله للطريان اإىل اأعلى ، رغم راأ�سة املنك�سة اإىل اأ�سفل .. ونلحظ هنا بداية 

ظهور الفجوات الغائرة ن�سبيًا على جانبى التمثال ، رمبا لتخفيف بع�س الثقل الب�سرى ، مبا 

ي�ساعد الكتلة على الإيهام بال�سعود ، وهو مايبدو جليًا فى و�سعيها اجلانبيني .. واملده�س 

اأن هذه احلالة املفعمة بلهفة العلو بعد الهزمية ، كانت على النقي�ض من متثاله » ال�سقوط 
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» ، واملبنى عام 1965م من حديد وحجارة واأ�سمنت مبا�سر ، والذى ينذر بانهيار اإن�سانى 

كامل ، فى ترميز �سيا�سى م�سترت ، عك�س متثال » احلمامة » الذي يبوح برغبة وطنية عارمة 

فى اخلل�س من العار املباغت .

وكرد فعل ملعطيات املرحلة يبداأ الو�ساحى فى اإنتقاء رمزى ملفرداته ، مثلما ظهر فى عمل 

» البومة » عام 1971م .. ورغم اأن العن�سر ميثل نذير �سوؤم فى ثقافتنا ال�سعبية ، اإل اأن 

الفنان جنح لتفريغه تقنيًا ، ليبداأ فى بناء اأ�سكاله على ج�سر �سديد احل�سا�سية بني الكتله 

امل�ستوى  اأما على   .. ريا�سيًا  متبادل و حم�سوب  ن�سج  ، من خلل عملية  املحيط  وفراغها 

ال�سمنى ، فرمبا كان ينزع هنا لت�سفية العن�سر من ال�سر وال�سوؤم الكامن بداخل الذات 

الفردية والوطنية ، علوة على اعتقادى باأن تلك الفتحات كانت اإ�ستهلًل جللب النور اإىل 

الدقيقة  العقلية  ال�سماء ، مبا يعادل ح�ساباته  اأغ�سان  الو�ساحى كع�سفور على  منحوتات 

عرب ن�سمات روحية رطبة ، وهو مااأره�س له فى جمموعة الوجوه التى اأجنزها عام 1969م 

اأنه فى متثال » الدراجة »  اأمدته بنزعة دينية باطنة .. واأعتقد  اإىل ن�ساأته التى  اإرتكانًا   ،

الطاقة  الأق�سى من  بداخله احلد  ي�ستنفر  بداأ  قد  كان   ، اأي�سًا عام 1971م  اأجنزه  الذى 

الفاعلة التى بدت فى احلركة الظاهرة للمنحوتة ، حيث ان�سهر الراكب مع الدراجة فى 

بناء نحا�سى دائرى متوحد ع�سويًا ، وملىء بالفراغات اجلاذبة لل�سوء املتوهج الذى يحيط 

بالتمثال من كل جانب ، كمثل ع�سفور ي�ستجلب النور من رحم ال�سماء .. وقد نتاأكد من 

هذا فى متثال » امل�سيح » املنفذ من خامة الربونز عام 1973م ، قبل حتقق ن�سر اأكتوبر فى 

نف�س العام الذى �سهد اأي�سًا اإجناز متثاله » امللكة » بعد العبور وحترير الأر�س ، حيث جتاوز 

اأ�سعب عرثاته التاريخية  ، لذا فقد بدت تلك املراأة الرمزية فى حالة  الوطن واحدة من 

من ال�سموخ والعزة ، وهو مابدا فى ا�ستطالة اجلزع ، و�سم الذراعني اإىل قمته با�ستدارة 

واثقة ، وانت�ساب الرقبة وفوقها الراأ�س ، وو�سع ال�ساق الي�سرى على اليمنى بعظمة مهيبة 

ل�سعور دفني  ترميزًا   ، الطول  املراأة على مقعد �سئيل احلجم وحمدود  تلك  ، وقد جل�ست 

برفعة مكانة الوطن عن اأى من كرا�سى ال�سلطة ، وقد جاء رد الفعل فى التمثال م�ساحبًا 

لتفجري  جديد  كاإرها�س  بدت  فقد  التف�سيلية  الفجوات  اأما   .. وقتذاك  عام  �سعبى  لفعل 

اأبيار النور داخل الفنان  ومنحوتاته فى اآن . . وفى عام 1975م كان الو�ساحى قد عاد اإىل 

وطنه ، حممًل ب�سحنة اأكرث ر�سوخًا وثقة فى عزائمه الفردية واجلمعية ، لينتج اإثنني من 

اأهم اأعماله ، وهما » ال�سرخة » و » ال�سمت » ، حيث ظهر الأول كاإطلق لكوامن مكبوتة 
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داخل الفنان ، �ساعدت على تنقية الروا�سب التى �سكنته الفرتة ال�سابقة ، فيما يطلق عليه 

الو�ساحى نف�سه » الغ�سيل الوجدانى » ، اأما الثانى فقد بدا فيه اأكرث ا�ست�سرافًا لغد م�سرق 

على ربوع البلد ، من خلل ذلك الإن�سان اجلال�س على مقعد �سغري ، وا�سعًا يديه على 

ركبتيه ، بينما تعملق جزعه ؛ فارتفعت راأ�سه ، وقد زادت الفتحات هنا فى كل اأرجاء اجل�سد 

لقنوات  تدعيمًا   ، التمثال  ن�سيج  ثنايا  اإىل  املنري  ال�سوء  من  الأكرب  القدر  ل�سحب  �سعيًا   ،

الإت�سال مع ينابيع النور ، وهو ماتكرر لحقًا عام 1975م فى متثال نفذ بالطينة املحروقة ، 

وهو » اأمرية » _ زوجة الفنان - اإنطلقًا من حالة ثبات روحى عميق . . وعند هذه النقطة 

اجلاذبية  من  تتخل�س  كتله  بداأت   ، الو�ساحى  عند  الإبداعى  املنهج  منحنى  على  احلدية 

الأر�سية ، بفعل طاقتها الروحية الداخلية ، لتدخل حيز الطريان ، مرتكنة اإىل مركز ثقل 

رافدة  تعبريية  لدوافع  ذهنية  �سكلية  كرتجمة   ، لأعلى  وقاعدته   ، لأ�سفل  راأ�سه   ، معكو�س 

من اللوعى امل�سيد على لبنات من بواكري الن�ساأة الأوىل ، وهو مايبدو فى عمل » القفزة 

امل�ستحيلة » الذى اأجنزه من النحا�س املطروق عام 1975م ، و يج�سد فيه اآلية احلركة عند 

لعب القفز بالزانة ، حيث يظهر حمور الإرتكاز خمت�سرًا فى ع�ساة الإتكاء واأحد ذراعى 

اللعب ، بينما حتولت بوؤرة الثقل اإىل اأعلى ، ورمبا ي�ساهم هذا الأداء فى خلق توتر ب�سرى 

وروحى عند املتلقى ، مبا يدفعه للإندماج وامل�ساركة الفاعلة ، وقد تكرر هذا فى عمل اآخر 

من الربونز هو » رجل وكرة » ، والذى بدا فيه الفنان اأكرث متكنًا فى خلق توازن خارجى 

وداخلى متزامن . . وعند هذا املنعطف الفكرى ظهر الو�ساحى اأكرث اهتمامًا بت�سييد توازن 

بني ال�سكلى وال�سمنى .. بني املادى والروحى .. بني التقنى والإبداعى ، ويتجلى هذا فى 

منحوتته اخل�سبية » حماولة لإيجاد توازن 1 » ، والتى اأجنزها عام 1979م ، وهى لمراأة 

مييل جزعها للخلف ، حتى ي�سل لو�سع اأفقى ، بينما ارتفعت يداها لتكون حلقة فوق راأ�سها 

، فى حني ظل �ساقاها كمركز لثقل التمثال الذى اأقام حوارًا ب�سريًا فاعًل مع الفراغ ، اإذ 

يبدوان اأحيانًا فى حالة من التعا�سق والتماهى ، وهو مان�سج عنده لحقًا عام 1987م ، بني 

كتلتني فى عمل يحمل نف�س الإ�سم ) حماولة لإيجاد توازن 2 ( ، حيث بدت اإحداهما وهى 

تخرتق الأخرى من عل ، فى و�سع يتاأرجح بني املقاربة وامل�ساجعة .. بني ال�سروع واملواقعة ، 

ورغم هذه امللحمة الوا�سحة ، اإل اأن الكتلتني اأوحيتا للرائى اأنهما كتلة واحدة تهم بالعروج 

العلقة  تلك  ر�سوخًا  تزداد  الوقت  ومبرور   .. النور  ينابيع  نحو  معًا  والروحى  اجل�سدى 

التجاذبية بني الكتلة والفراغ .. بني الأر�ض وال�سماء .. بني ال�سقوط وال�سعود ، داخل دائرة 
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يرنو فيها الفنان اإىل طهر الإن�سان ، وهو ما يظهر فى اأعمال متتابعة زمنيًا ، مثل » املراأة 

والبحر «  1992م  ، » مواجهة « 2005م  ، » ذات ال�سابعة ع�سرعامًا «  2006م  حيث بدت 

فيها جميعًا اللهفة الوا�سحة للحرية والبهجة ، عرب فك كل الأغلل التى ت�سفد الكرامة 

الآدمية ، لذا فقد كان منطقيًا اأن ينجز الو�ساحى رائعته » اإن�سان القرن الع�سرين » ، ليثبت 

ولءه لهموم الب�سر، بعد اأن اأكد انحيازه لثقافة جموع اجلماهري من اأهله ونا�سه على اأر�س 

وطنه الذى بادله الع�سق كثريًا ، حتى ح�سل منه على عدة جوائز كان اأبرزها جائزة النحت 

الأوىل فى �سالون القاهرة عام 1961م ، واجلائزة الثالثة فى النحت ببيناىل الإ�سكندرية 

عام 1963م ، وجائزة الدولة الت�سجيعية عام 1981م ، علوة على و�سام العلوم والفنون من 

الطبقة الأوىل ، وهى التكرميات الذى يعتز بها املبدع الكبريعبد الهادى الو�ساحى اأكرث من 

التى نالها من بع�س دول اأوروبا ، ليبقى ذلك الع�سفور امل�سرى مغردًا على اأغ�سان ال�سماء 

التى مازال يلقى من فوقها للأجيال بالعديد من ال�سنابل امل�سيئة .
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البرد - نحت - جبس - 1960م 
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الوشاحى بجوار متثاله - شهيد دنشواى - مشروع التخرج
للفنان 1963م
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احلمامة -نحت- جبس- 1967م 
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السقوط - حديد + ظلط وأسمنت مباشر 1965
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البومة - نحت - طينة محروقة 1971م
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وجه -نحت - طينة محروقة 1973م 



104

وجه -نحت- طينة محروقة 1972م
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الدراجة -نحت- نحاس مطروق 1971م
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املسيح - نحت - برونز 1973م 
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امللكة - نحت - طينة محروقة 1973م
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الصرخة - نحت - بوليستر 1981م
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أميرة - نحت - طينة محروقة 1975م
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القفزة املستحيلة - نحت - نحاس مطروق 1975م
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رجل وكرة - نحت - برونز 1977م
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محاولة إليجاد توازن 1 - نحت - خشب 1979م
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محاولة إليجاد توازن 2 - نحت - برونز 1987م
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مواجهة - نحت برونز 2005م
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إنسان القرن العشرين - نحت- بوليستر
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مـحـمـد ريـا�ض �شـــــــــعــــيـد

Mohamed Reyad Said
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حممد ريا�س �شعيد 

) 1937م - 2008م ( .. الطريان ف�ق ال�اقع باأجنحة اخليال

حممد   . د  الكبري  الفنان  يربز  عفيني  بجناحني  املرئى  الواقع  فوق  التحليق  على  وبقدرة 

ريا�س �سعيد ) 1937م - 2008م ( فى تاريخ احلركة الت�سكيلية امل�سرية ك�سنبلة م�سيئة 

اأنارت الطريق للآخرين من داخلها ، اأكرث مما األقى عليها ال�سوء من خارجها .. فقد ولد 

اللذة والأمل  ، بني  املتناق�سات دائمًا  القاهرة املحت�سدة بكثري من  القدير فى  الفنان  هذا 

.. بني الهم�س وال�سجيج .. بني الغنى والفقر .. بني العدل والظلم .. بني احلكمة واجلنون 

، وهى الثنائيات املت�سادة التى ت�سكل وجه م�سر منذ عدة عقود ، بيد اأن العا�سمة دائمًا 

ماتدرك الن�سيب الأكرب من هذا التباين الإن�سانى اللفت .. ومل يكن ريا�س �سعيد مبناأى 

الفنون  كلية  من  تخرجه  منذ  �سخ�سيته  ت�سكيل  فى  �ساهم  مبا   ، الدائر  الرحى  هذا  عن 

اجلميلة بالقاهرة عام 1964م ، ثم اختتامه لدرا�سات املاج�ستري التمهيدية عام 1970م ، 

قبل اأن يرحل بعد ذلك اإىل اإ�سبانيا ليلتحق باأكادميية �سان فرناندو للفنون اجلميلة مبدريد 

عدة  ثم   ، عام 1976م  امل�سرية  للدكتوراه  املعادلة  الأ�ستاذية  درجة  على  منها  ليح�سل   ،

دبلومات تخ�س�سية فى الت�سوير احلائطى واجلرافيك وترميم الأعمال الفنية .. وعندما 

لهم  ليدر�س  بالقاهرة  الفنون اجلميلة  كلية  فى  مع طلبته  كان على موعد  اإىل م�سر  عاد 

مادتى الت�سوير والرتميم ، منريًا لهم الطريق ك�سنبلة م�سيئة .. ومنذ بداية م�سوار ريا�س 

التى  احلديثة  املدر�سة  بتلك  تاأثرًا   ، ال�سورة  اإن�ساء  فى  ال�سورياىل  املنهج  اإىل  مييل  وهو 

انطلقت من باري�س عام 1924م عرب بيان اأندريه بريتون ورفاقه ، مرتكنني اإىل اآلية القطيعة 

بني املا�سى واحلا�سر داخل �سياق من ا�ستلهام معطيات » احللم » .. وقد تاأثرت حركات 

اأدبية وت�سكيلية اأخرى فيما بعد بهذا املد الفكرى ، رغم خمالفته للفطرة الإن�سانية فى بع�س 

جوانبه ، ومنها جماعة » الفن واحلرية » التى ظهرت فى م�سر مع اأواخر عام 1938م على 

يد جمموعة من الثائرين امل�سريني ، مثل جورج حنني ورم�سي�س يونان وكامل التلم�سانى 

وفوؤاد كامل ، وغريهم ممن اعتمدوا فى منجزهم الإبداعى على الهواج�س والأحلم كمتكاأ 

لبناء ال�سورة ، وهو ماامتد تاأثريه لأجيال تالية ، ومنهم الفنان حممد ريا�س �سعيد الذى 

بقى وفيًا لفكره الت�سويرى ال�سورياىل منذ بداياته وحتى وفاته منذ مايقارب الأربع �سنوات 



121

.. ورمبا كانت تلك املدر�سة الفكرية متثل فخًا فى كثري من الأحيان لبع�س الفنانني الذى 

يختبئون وراءها للتغطية على �سعفهم احلرفى فى غزل ال�سورة على امل�ستوى الت�سريحى 

والبنائى واللونى ، وبالطبع تتبدل تلك العنا�سر تبعًا للمقت�سيات التعبريية ، بيد اأن ريا�س 

على  هائلة  قدرة  عرب  العمل  �سنعة  نا�سية  على  امل�سيطرين  ال�سورياليني  من  كان  �سعيد 

الرداء  » ذات  فاإذا دققنا فى عمله   .. والت�سوير معًا  الر�سم  حماكاة املرئى على حمورى 

ك�ستنائى  �سعر  ذات  اإ�سبانية  ل�سيدة  وهو   - الكاتب  وحى  من  الأعمال  ت�سمية   -  » الأحمر 

ق�سري تدعى » mamen « ، وقد اأجنزه بالألوان الزيتية على التوال عام 1976م اأثناء 

وهى  لل�سيدة  الكاملة  املحاكاة  على  ريا�س  اإعتمد  العمل  هذا  ففى   .. اإ�سبانيا  فى  تواجده 

جال�سة على اأحد الكرا�سى اجللدية ، مرتدية ف�ستان اأحمر طويل غطى ج�سمها اإل ال�سدر 

والذراعني الذين األقت بالأي�سر منهما على الأمين ، بينما و�سعت وردة �سوداء بني الثديني 

.. وقد اأنبت الفنان من اخللفية جمموعة من اأغ�سان ال�سجر فى جو اأ�سفر م�سبب ، فيما 

ي�سري اإىل مزيج مبكر بني الواقعية وال�سوريالية .. وقد اعتمد ريا�س هنا على دقة البناء 

الت�س�سريحى وان�سباط املالم�ض بني اللحم الب�سرى للمراأة وردائها الأحمر ، معتنيًا بثنيات 

القما�س ، وتفا�سيل وريقات الوردة ، والظلل البينية جلغرافيا اجل�سد الأنثوى ، علوة على 

النظرة ال�ساهمة لل�سيدة كبوؤرة ب�سرية جاذبة للعني التى ي�سيطر الفنان على دورانها فى 

كل اأرجاء العمل .. وقد حر�س ريا�س هنا على الوحدة الع�سوية لل�سورة من خلل توزيعه 

الدقيق لل�سوء الأ�سفر بني اخللفية واجل�سد الأنثوى ، مبا حافظ على التوازن الب�سرى على 

اإمراأة   « ، مثل  اأعمال واقعية م�سابهة  ، وهو ماكرره فى  والإ�ستقبال معًا  الإر�سال  �سعيدى 

وزهور » املنفذ اأي�سًا بالألوان الزيتية على التوال عام 1984م ، والذى ارتكن فيه كذلك اإىل 

دقة املحاكاة املرئية جل�سد الأنثى ذات الرداء الأخ�سر املرقو�س ، وحميطه الب�سرى من 

الأريكة واآنية الزهور ، مبا �سرب اإح�سا�سًا مبتانة الن�سيج الت�سويرى لدى املتلقى .. واأعتقد 

اأن هذه النوعية من الأعمال �سديدة الواقعية كانت مبثابة القاعدة الرا�سخة التى بنى عليها 

ريا�س �سعيد اأعماله ال�سوريالية خلل م�سواره الفنى .

ففى عمله » الآلة الأنثوية « جنده يطري باألوانه الزيتية على التوال فوق الواقع باأجنحة من 

 ، املرئية  اإذ يبقى على رباط حرفى وب�سرى مع املفردات   ، ، ولكنه ليغادره كليًا  اخليال 

حيث نراه يدفع بج�سد اأنثوى عار اإىل بوؤرة ال�سورة ، منقو�س الفخذين وال�ساقني والقدمني، 

فى حني ا�ستبدل الراأ�س بغطاء معدنى ميكانيكى مت�سل بثلثة ترو�س حلت مكان الذراع 
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وعند منطقة   .. راأ�سها احلديدى  الأمين على غطاء  الأنثى  ذراع  و�سع  ، فى حني  الأي�سر 

الرحم ظهر جنني يتلقى غذاءه عرب احلبل ال�سرى ، بينما بدت يد من الركن الأمين ال�سفلى 

اجل�سد  ر�سا  وقد   .. خمتلفة  ظاهرة  اأ�سلك  عرب  ما  بطاقة  الأنثوى  اجل�سد  متد  لل�سورة 

املبت�سر على قاعدة حديدية مت�سلة مبا�سورة تدلت لأ�سفل ميينًا وي�سارًا .. اأما عمق ال�سورة 

فقد �سكن فيه البحر الذى اأطل على �سيارة عابرة عرب امل�ساحة الرملية الفا�سلة بينه وبني 

اجل�سد الأنثوى ، بينما فى اجلانب الأي�سر من ال�سورة ظهر اأحد اأبواب ال�سيارات املفتوحة 

، مكت�سيًا بدرجات مونوكرومية للون البنى .. والعمل هنا فى جممله يج�سد اإىل حد بعيد 

منهج ريا�س �سعيد ال�سورياىل املتاأثر ن�سبيًا بالفكر الغربى فى هذا الإطار ، وحتديدًا منجز 

بني  دائمًا  املتاأرجح  امل�سرى  بواقعه  مرتبطًا  يظل  ومع هذا   ،  » داىل  �سلفادور   « الإ�سبانى 

الأزمة والإنفراج ، وهو مايتجلى هنا فى روؤيته للج�سد الأنثوى العارى ، حيث يراه براأ�س اآىل 

مرتبط برتو�س ، فى اإمياءة لو�سع املراأة املتدنى داخل جمتمع يقهرها باإ�سم الدين ، ولي�سمح 

لها بالتفكري الإبداعى الفعال فى اأغلب الأحوال ، وهو مايوؤكده باجلنني املتماهى لونيًا مع 

ب�سرتها اجل�سدية ، وكاأنها مل تخلق اإل للجن�س والإجناب فقط .. واأي�سًا اليد اخلارجية التى 

تغذى هذا الفكر الرجعى مبا ي�سمن لها ال�سيطرة على مقدرات العقول .. ورمبا نرى اليوم 

بو�سوح ملمح هذا امل�سهد الإ�ست�سرافى فى �ساحتنا الثقافية وال�سيا�سية املحت�سدة بالكهنة 

اجلدد .. وبنظرة تاأملية دقيقة قد جند البحر هنا مبثابة عباءة رمزية �سوريالية �سفافة 

تنجلى من حتتها الر�سالة التعبريية للفنان الذى اأراد خلق عمق حتذيرى ل�سرمدية القهر 

الرجاء مبرور  تدخل فى حيز  املارقة هنا  ال�سيارة  كانت  ورمبا   ، للأنثى  والبدنى  النف�سى 

الأزمة الإن�سانية والإجتماعية حمل املق�سد الفكرى للعمل الذى يفتح عدة نوافذ متمايزة 

للتاأويل الروحى والذهنى .. واأعتقد اأن قدرات ريا�س �سعيد هنا على ن�سج واقعية املفردات 

هى مازادت امل�سهد قوة ، اإذ بات متوهجًا على ال�سراط الفا�سل بني املرئى والالمرئى .. 

بني احل�سى واحلد�سى ، مبا ي�سمح له بالطريان فوق الواقع باأجنحة من اخليال .

وعلى نف�س النهج الت�سويرى ياأتى عمل » اإناث البحر » الذى يلقى فيه ريا�س باأربعة روؤو�س 

اأنثوية ذات �سعور ق�سرية بي�ساء خالية متامًا من تفا�سيل الوجه داخل امل�ساحة الأمامية 

من البحر املمتد حتت �سماء رائقة ، وذلك فى الثلثني العلويني للعمل ، بينما فى ثلثه ال�سفلى 

اإل   ، بنائه  ب�ساطة  رغم  هنا  وامل�سهد   .. البحر  من  لتوها  خارجة  اأنها  بدا  �سمكة  رب�ست 

اأنه يحمل دفقة رمزية �سوريالية اإ�ستح�سرها من امل�ساحة الكامنة وراء الواقع املرئى الذى 
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اأعاد الفنان ترتيبه من اأجل بث ر�سالته الفكرية ، حيث اأحدث تبديًل حمدودًا فى امل�سهد 

الفيزيقى ، عندما اأخرج ال�سمكة من البحر ودفع مكانها بالأربع روؤو�س ، فى اإيحاء بالغواية 

والإ�سطياد للدماغ الأنثوى من بوابة اجل�سد ، خا�سة اأنه طم�س ملمح الوجوه مبا يتنا�سب 

مع املحو والإنبطاح العقلى فى جمتمع يراه قاهرًا للمراأة على امل�ستوى الإن�سانى والإبداعى 

.. وقد لعب البحر هنا نف�س الدور فى العمل ال�سابق كاأخدود �سفاف عميق البعد يوؤكد به 

الفنان هواج�سه �سوب وطن يع�سقه ، وهو ماقد ير�سخ فى خميلة املتلقى عرب تلك ال�سمكة 

الراقدة اأ�سفل التكوين بعد اأن مت ا�سطيادها بالفعل .. وقد ا�ستمر �سعيد فى ب�سط مهاراته 

الت�سويرية الواقعية الدقيقة ، كى ميرر من خللها ر�سالته ال�سوريالية التى يطري بها فوق 

الواقع باأجنحة من اخليال اخل�سب .

ويظل الفنان الكبري حممد ريا�س �سعيد فى حماولة للتحليق فوق امل�ساحة امل�سترتة برداء 

املرئى ، منقبًا عن كنوز لتدركها اإل الب�سرية النافذة داخل دهاليز النف�س ، وهو مايتاأكد 

فى عملى » الوجه الآخر » ، » كر�سى العودة » ، علوة على اأعمال اأخرى يتج�سد من خللها 

منهجه ال�سورياىل الذى ميزه بني اأقرانه ، �ساعيًا باأدوات ت�سويرية واثقة اإىل جتاوز احليز 

مثل   ، والعربية  امل�سرية  بق�ساياه  مهمومًا  كان  هذا  ورغم   ، الب�سرى  للإدراك  املحدود 

اغت�ساب القد�س وقهر املراأة  و�سحق الفقراء والإ�ستبداد ال�سيا�سى ، وهو ماكان يدفع به 

اإل  يعتمد  ، لأنه مل يكن  اأو احتجاج �سارخ  اأجوف  ، دون �سياح  الثورى  الف�ساء  اإىل  دائمًا 

على موهبته اللفتة التى ا�ستطاع من خللها حفر خطابه الفكرى والإبداعي على جرانيت 

م�سرى �سلد ، قبل اأن يرحل عن عاملنا املادى فى ال�سابع من مايو عام 2008م ، تاركًا لنا 

اأحد املنجزات الإبداعية الت�سويرية البارزة التى جعلته واحًدامن حملة ال�سنابل امل�سيئة .
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إناث البحر - ألوان زيتية على توال
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الوجه اآلخر - ألوان زيتية على توال
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كرسى العودة - ألوان زيتية على توال





خامتة

                   

الت�سكيلية  احلركة  رموز  من  �سبعة  مع  النقدى  التجوال  هذا  خلل  من  اأبحرنا  اأن  وبعد 

والنقدية امل�سرية ، اأظن اأننا قد التقطنا بع�ض اخليوط التى دفعتنى ل�سهر منجزهم فى 

بوتقة واحدة ، ل�سياغة �سبيكة ن�سية من�سجمة الأبعاد على امل�ستويني اللغوى والتعبريى ، 

مبا يعيننا على فهم فل�سفة تكرمي هوؤلء الأعلم مبنا�سبة املعر�س العام الرابع والثلثني 

اأن  لحظنا  فقد   .. وثقافته  اإبداعه  فى  العريق  وطننا  اأر�س  على  الفنية  الأحداث  كاأبرز 

القا�سم امل�سرتك بني �ستة منهم كان الإبتعاث اإىل خارج م�سر ، ورغم هذا ظل الإرتباط 

فيما   ، الإبداعية  م�ساريعهم  مراحل  ملعظم  حمركًا  وال�سرقية  امل�سرية  الرتاثية  باجلذور 

اأعتقد اأن هذا نابع كما تابعنا بني اأروقة الن�س من اأن ال�سبعة كانوا نتاجًا منطقيًا للم�سروع 

الثورية  واإرها�ساته   ، الع�سرين  القرن  من  الثانى  الن�سف  مطالع  عند  امل�سرى  القومى 

من  الأول  الن�سف  فى  اآنذاك  اأمامه  احلكم  نظام  وانبطاح  الإجنليزى  للإحتلل  املناوئة 

نف�س القرن ، وهو مادفعهم لتقدمي حداثتهم من بطن تربتهم الوطنية الأم ، دون �سوفينية 

فجة ، بالتوازى مع ا�ستيعابهم ملنجز الآخر دون ذوبان فى �سخ�سيته الثقافية .. ورمبا جاء 

قد  فكرى  فريو�س  كل  من  باليقظة  اإت�سمت  حلقبة  بديهى  كح�ساد  الطبيعى  التوازن  هذا 

ي�سيب ج�سد م�سر التاريخى .. من اأجل هذا كان امل�سوار الفنى لكل منهم مبثابة لبنة فى 

معمار هذا الن�س الذى اأردت من خلله اإبراز اأحقيتهم فى التتويج على من�سة الوطن الذى 

لين�سى من ي�ساهم فى نحت ملحمه على مر الزمان ، عرب منهجية عقلية وحماأة وجدانية 

و�سفافية روحية ، كعنا�سر واجبة دومًا لبناء الكيان الإبداعى ، وفى نف�س الوقت هى قاعدة 

اإطلق نحو �سماء حرية التعبري .. لذا فقد ا�ستحقت هذه الرموز الفنية ال�سبعة اأن تغر�س 

فى ذاكرتنا الإبداعية والوطنية كحزمة خالدة من ال�سنابل امل�سيئة .

                                                                               حممد كمال

                                                                            6 / 4 / 2012م      



ال�شرية الذاتية للفنان الناقد حممد كمال

حممد كمال ح�شني 

ولد فى حمافظة كفر ال�سيخ عام 1966م .

فنان ت�سكيلى وناقد فنى ، ويكتب فى اأكرث من مطبوعة م�سرية وعربية . 

ع�سو نقابة الفنانني الت�سكيليني .

ع�سو اجلمعية امل�سرية لنقاد الفن الت�سكيلى .

 ع�سو باأتيليه القاهرة .

ع�سو باأتيليه الإ�سكندرية . 

ع�سو جمعية اأ�سالة لرعاية الفنون الرتاثية واملعا�سرة .

ن�سرت له درا�سات نقدية فى بع�س ال�سحف العربية ، مثل عكاظ واليوم والبلد خلل عامى 1993م ، 1994م.

ن�سرت له درا�سات نقدية ب�سكل منتظم فى جريدة ال�سعب خلل عامى 1999م ، 2000م .

ن�سرت له درا�سات نقدية ب�سكل منتظم فى جملة اأدب ونقد من عام 2000م حتى عام 2002م .

، » ال�سدى » ، وبع�س املجلت  الثقافية »  ن�سرت له عدة درا�سات ببع�س املجلت العربية ، مثل » دبى 

وال�سحف امل�سرية ، مثل » اأوراق ثقافية « ، » اإبداع « ، » الأهرام « ، » القاهرة « ، » املوقف العربى« ، » 

بورتريه « ، » البديل « ، » نه�سة م�سر« ، » املجلة « ، وغريها من املطبوعات الدورية وغري الدورية .

اأدار حترير جملة » بورتريه « الت�سكيلية املتخ�س�سة ، منذ عام 2008م .

ين�سر درا�ساته الآن بانتظام فى جريدة » نه�سة م�سر « ، وجملتى » اإبداع « و» اأدب ونقد « .

�سارك باأعماله الت�سكيلية فى عدة معار�س ومهرجانات جماعية منها ) �سالون اجلمعية الأهلية التا�سع 

1989م- �سالون ال�سباب الثانى بقاعة النيل بالقاهرة 1990م - بيناىل بور�سعيد القومى الثالث 1996م 

- املعر�س الأول لفنانى الأقاليم باأتيليه القاهرة 1997م- املعر�س الأول لفنانى البا�ستيل » البا�ستلجية « 

بقاعة بيكا�سو بالقاهرة 1997م - املعر�س القومى خلل الدورات ال 25 ، 26 ، 29 فى اأعوام 1999م ، 

اأتيليه القاهرة 1998م - معر�س جماعى بنقابة ال�سحفيني  2000م ، 2005م - ال�سالون ال43 لفنانى 

ت�سامنًا مع العراق 1999م - معر�س الفنانني النقاد بقاعة اإبداع 2003م ( . 

اأ�س�س جماعة » املثلث الذهبى « مع جمموعة من الفنانني عام 1996م ، واأقاموا عدة ور�س فنية ، علوة 

على ثلثة معار�س بق�سر ثقافة كفر ال�سيخ واأتيليه القاهرة خلل اأعوام 1996م ، 1997م ، 1998م .

اأقام معر�سًا خا�سًا باأتيليه الإ�سكندرية فى اأبريل عام 1999م ، حتت عنوان » بعد الربكان �سىء ما يبقى « .

اأقام معر�سًا خا�سًا على مقهى �سعبى ي�سمى » البور�سة التجارية « بكفر ال�سيخ فى يوليو عام 1999م ، كاأول 

معر�س على مقهى بالأقاليم بعد معر�س الفنان الكبري ع�سمت داو�ستا�سى على مقهى خفاجى بالورديان 

بالإ�سكندرية عام 1997م .



�سدر له كتابه الأول » وهج ال�سرق « - درا�سات ت�سكيلية فى �سلب الهوية - عن دار روؤى للرتجمة والن�سر 

فى اأبريل عام 2002م ، واأقام على هام�س �سدوره معر�سًا للأربعة ع�سر فنانًا الذين احتواهم الكتاب فى 

القاعة امل�ستديرة بنقابة الت�سكيليني .

ح�سل على اجلائزة الأوىل من اجلمعية امل�سرية لنقاد الفن الت�سكيلى فى م�سابقة بيكار فنانًا وناقدًا عام 2003م .

�سارك بحثيًا وحواريًا فى املوؤمتر الأول للنقد الت�سكيلى حتت عنوان ) اإعداد الناقد املحرتف ( فى اأتيليه 

الإ�سكندرية ، بالتعاون بني الأتيليه واجلمعية امل�سرية لنقاد الفن الت�سكيلى فى يونيو من عام 2003م .

�سارك بحثيًا وحواريًا فى مهرجان الدوحة الثقافى ، عرب الندوة الدولية املقامة على هام�سه حتت عنوان   

) ثقافة ال�سورة - مفاهيم جديدة ( فى ثلثة اأعوام متتالية 2004م ، 2005م ، 2006م .

ع�سو اللجنة الثقافية بلجنة الفنون الت�سكيلية باملجل�س الأعلى للثقافة 2004م .

ع�سو اللجنة العليا مل�سروع اأتوبي�س الفن اجلميل منذ تاأ�سي�سه 2005م وحتى 2011م .

قومي�سري ورئي�س جلنة حتكيم م�سابقة ) جذور النقد ( التى تقيمها جمعية حمبى الفنون اجلميلة فى مايو 2012م . 

اأ�سرف على العديد من ور�س الفنون الت�سكيلية للأطفال منذ عام 2005 وحتى الآن ، من خلل م�سروع 

اأتوبي�س الفن اجلميل ، وغريه من املهرجانات .

�سارك بالإعداد وال�سياغة للجزئني الأول والثانى من اأول مو�سوعة للحرف التقليدية فى م�سر ، وال�سادرة 

التنمية  الأغاخان و�سندوق  موؤ�س�سة  بالتعاون مع   ، واملعا�سرة  الرتاثية  الفنون  لرعاية  اأ�سالة  عن جمعية 

الثقافية خلل عامى 2004 ، 2005 .

البحثية  فعالياته  اأي�سًا فى  �سارك  والذى   ، الت�سكيليني  لفنانى م�سر  الأول  للموؤمتر  العامة  الأمانة  ع�سو 

واحلوارية فى مايو عام 2008م . 

�سارك فى �سمبوزيوم الأق�سر الدوىل الأول لفن الت�سوير كم�سئول عن املوائد التنظريية واحلوارية بامللتقى 

، وهو مااأ�سفر عن كتاب ) فى رحاب طيبة ( مب�ساركة الناقدة ال�سابة رهام حممود .

ع�سو جلنة الفرز والإختيار باملعر�س العام الرابع والثلثني للفنون الت�سكيلية 2012م .

* ع�سو جلنة ) النقد ( املتفرعة من جلنة الفنون الت�سكيلية باملجل�س الأعلى للثقافة 2012م .

له حتت التجهيز والطبع كتاب ) طيور تاأبى الرحيل ( عن جمموعة من الفنانني امل�سريني الذين يتناول 

من خللهم اخل�سو�سية البيئية واأثرها على املنجز الت�سكيلى .

له حتت الطبع والتجهيز كتاب ) �سياد النور ( عن الفنان الكبري فتحى اأحمد .

الفنون  قطاع  عن  �ست�سدر  التى   ) واأعلم  اأقلم   ( �سل�سلة  من  الأول  اجلزء  والتجهيز  الطبع  حتت  له   

الت�سكيلية مب�ساركة جمموعة من النقاد امل�سريني . 

يقيم العديد من الندوات والأم�سيات عن الفنون الت�سكيلية فى كافة اأنحاء م�سر .

اإقامته ومر�سمه بجمهورية م�سر العربية - حمافظة كفر ال�سيخ -  مدينة كفر ال�سيخ .
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