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 .. بـ » األسـتاذ »  لها يف وجدان وذهن كل منا مكانة وحيز مميزان  الحياة املُتشعبة تظل هـناك عالقتنا  يف عالقات 

شخصية تحتل يف قلوبنا املثل والقدوة .. وكلام كان اإلنـسان مرهف الحس زاد تأثره وإرتباطه بتلك الشخصية التي تجنح 

لها الحواس بال تحفظ بإعتباره النموذج األفضل واملعيار الذي ُيكن القياس عليه ..

ومن منطلق قيمة األستاذ » املثل » يف حياة املُبدع خاصة يستمر معرض »الفنان وأستاذه»  يف تقديم رسالته املُرسخة 

الفنانني أصحاب تجربة  الراحل محسن شعالن باثنني من  الفنان  .. وهذه املرة تجمعنا قاعة  الوفاء والعرفان  ملفاهيم 

إبداعية متميزة .. عرض جاميل برصي يجمع منحوتات الثنايئ املتميز الفنان الكبري الراحل حسن العجايت والفنان صربي 

ناشد .. مجموعة من أعاملهام املتسمة بالتنوع والرثاء تعبريًا وتجريًدا تُقدم للمتلقي أنساقًا جامليًة متفردًة يف تقنيات 

النحت، بحرية وانسيابية تفاعلت أنامل ُمبدعة مع مختلف الخامات ُمشكلًة كتالً رشيقًة، توفر للمتلقي فرصة مشاهدة 

حقيقية وبانورامية ممتعة ومثالية حيث تنوع الصياغات واملفاهيم التي يستند عليها كل من الفنانني، وأشكال جديدة 

مبتكرة من التعبري يف النحت مبواد وخامات متنوعة.

مرة أخرى يتجدد مشهد الفنان مع أستاذه تلك الفكرة الراقية التي يتبناها املعرض الذي أصبح أحد الروافد اإلضافية 

للُمتعة البرصية نظرًا لرثائه فكرًا ومضمونًا، نحي القامئني عليه وكل من شارك يف نجاحه ونتمنى لهم دوام التوفيق.

 أ.د. أحمد عبدالغني

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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مرص العظيمة تنجب دامئا منذ بداية الخلق .. املبدعني و امللهمني و غريهم ليضيئوا الطريق أمام هذه األمة العريقة 

إىل مسار البهجة و السعادة و الحضارة ،و ليتأكد من خالل أبنائها العظامء مزيًدا من اإلرصار عىل استكامل طريق 

الرخاء، وال يأيت هذا عبثًا بل يأيت بقدر، و قد كان القدر بنا رحيم عندما رأينا املبدعني القدماء يف عامل النحت يف مرص 

القدية ملهمني للعامل بهذا التفوق الالمحدود و الالنهايئ يف عوامل مختلفة...

و سار الزمن رسيًعا أو بطيئًا أيهام ،، فأنجب ملرص مبدع فريد متمرد عىل كل القوالب الجامدة يف عرصه ينظر إىل أعىل 

ولكن يغوص يف تراب مرص يدرك الفالح و العامل ..

و غريهام من فئات املجتمع ،، ينئ بآالمه و طموحاته ويعرب عنها يف أعىل قيم نحتية و يجوب بها يف خياله ويدركها 

للمشاهدين للتأمل و الدهشة و السعادة مبا تحمله من قيم فنية رائعة تعرب عن املجتمع .. أال وهو الراحل املبدع 

النحات/حسن العجايت رائد التعبريية الحديثة و الجيل الثاين للرواد األوائل يف العرص الحديث يف عامل النحت ،، و 

بوفاته مل تنجب من مرصنا من عامل املبدعني النحاتني ،، فجاء تلميذه املتميز املبدع الفنان النحات /صربي ناشد يعزف 

من بعده معزوفة ثانية للجيل الثالث ويقول ملن حوله هناك استمرار لإلبداع املرصي من خالل فنانيه املتألقني أبناء 

رمسيس و أحمس و غريهام عرب تاريخ طويل ،،

يخرج علينا صربي ناشد النحات الراهب املبدع الذي قال لخشب الرسسوع كوين لينة وطيعة معي لتحقيق أحالمي 

وإبداعي فكانت معه معشوقة له يف أعامل فنية رائعة أي كانت يف املجسامت أو النحت البارز فأجاد و أبدع و تفوق 

عىل كل قرنائه يف هذا الجيل يف تعامله مع هذه الخامة املرصية األصيلة ..

و أدرك قيمة الفكر و التشكيل مقرونًا بخامته األصيلة و ظهر لنا يطوى بني الحني و اآلخر أعامال ستظل خالدة عرب 

الدهر .. تحية لألستاذ و التلميذ .. تحية للعجايت و صربي ناشد .. و تحية كبرية ملرص التي أنجبتهم وهى أرض املبدعني.

عميد كلية الفنون التطبيقية سابًقا

أ.د. محمود شكرى

تحية لألستاذ و التلميذ .. تحية للعجات
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إن صربي ناشد نسيج متفرد يف حركة النحت بني جيل الستينيات، استطاع التحرر من سطوة تأثري الرائد محمود مختار، الذي 

أضفى ظالله عىل عدة أجيال متتالية ، بكتلة رخامية متامسكة يف شموخ و انسيابية استقاهام من الفن املرصي القديم، كام 

استطاع التحرر من تأثري جيل الوسط من النحاتني ،مثل منصور فرج وأحمد عثامن و محمود موىس ، وأنور عبداملوىل و محي 

بطريقته  كل  للتفاصيل  اختزالهم  و  الفراغ  مع  الجدلية  عالقتها  يف  يكمن  الصامء  للكتلة  تطويرهم  كان  الذين   ، طاهر  الدين 

فعله  ما  بخارجها، وهذا  وليس  بداخلها  نحتية  إيجاد عالقات  أو  الكتلة  داخل  فراغات  إحداث  يتجرأوا عىل  أن  الخاصة،بدون 

صربي ناشد ، حيث جعل للكتلة منظورين : أحدهام خارجي يواجه الفراغ املحيط بها من كل جانب، واآلخر داخيل بتجويف 

الكتلة الخشبية املعتمة بفراغات وتالفيف و منحنيات و ثقوب تسمح للهواء بأن ير من خاللها و أن يتالعب النور بني ثناياها 

و ثغراتها، مكونًا يف غصونها أشكااًل إنسانية أو نباتية أو من الطري، وقد ال نجد صعوبة يف إدراك بعض التأثريات الرتاثية يف ذلك، 

القبطية و تتلوى و تتثنى و تتاميل و تلتف حول نفسها، أو وهي تظهر  النباتية اإلسالمية و  الزخارف  مستوحاة من تالفيف 

باكستان  الهند و  املفرغة يف  الخشبية  اللولبية يف املجسامت  بالتشكيالت  لعله يذكرنا  ،بل  أول وال أخر  وتختفي يف شبكية بال 

بغنائيتها التطريبية،لكنه ال يقف عند مستوى التشكيل البرصي املجرد من خالل مادة الخشب، بل هو فنان صاحب رؤية و 

مضمون إنساين ينحو إىل التأمل الصويف باندماج اإلنسان يف الكون.. إن اإلنسان يكمن داخل التجاويف النحتية رابًضا كالجنني 

يف انتظار الوالدة ، أو دائر يف فلك كوين ال يقر له قرار، أو متطلع للخروج من قوقعته الحلزونية إىل رحاب النور. لقد حقق 

األجيال  من  النحاتني  من  الكثري  ألهمت  الحديث،  املرصي  النحت  يف  فارقة  عالمة  فأصبح  الفريد،  الفني  منوذجه  ناشد  صربي 

التالية وشجعتهم عىل جرأة البحث يف خامة الخشب و استخراج مفردات تشكيلية جديدة عىل خطاه.. وبالرغم من حصوله 

 ، بعد  يأت  الحقيقي مل  تكريه  فإن   ، الستينيات  أوائل  امتداد رحلته منذ  الهامة محليًا و دوليًا عىل  الجوائز  العديد من  عىل 

ولن يأيت إال بانتشار أعامله عرب املعارض الدوارة يف كل مكان … ولعل هذا الكتاب ليكون نقطة االنطالق نحو هذا الهدف.

    الناقد عز الدين نجيب 
من مقدمة كتاب عن الفنان صربي ناشد 2014 يف سلسلة

ذاكرة الفن بالهيئة العامة للكتاب

صربي ناشد .. َمثَّـال ينحو إىل التأمل الصويف 
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 د. ضحى منري

متيض رحلة الفن تجمع بني املايض والحارض تلتقي فيها األجيال جياًل بعد جيل تعرب الزمان واملكان ، تعلن يف صمت عن جامليات 

اإلبداع بني الفنان وأستاذه ، تتحاور وتجادل ، قد تتفق ، وقد تغرتب ، وتظل الرحلة ويظل اإلبداع طريًقا مفتوًحا يصل بني األجيال.

مدير متحف الفن الحديث
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   ذلك الفنان الفذ صاحب الرؤية والرأي الذي يسبق بهام الكثري من أقرانه ويقدم كل جديد بحس مرهف ، أبرز 

مفهوًما جديًدا للعالقة األزلية بني الكتلة والفراغ ، مستخدما العديد من الخامات التي طوعها كفنان مبتدع له إسلوبه 

 املتميز القادر عىل استخدام التكنيك السليم والصحيح لكل خامة.

- ذلك الفنان صاحب جائزة عام 1946 وهو مازال طالبًا يف كلية الفنون التطبيقية يعتز به أساتذته ، وصاحب العديد 

من الجوائز األوىل التي تؤكد ريادته الفنية كنحات صاحب مدرسة فنية أثرت الحركة الفنية يف مرص لعرشات السنني .. 

 ومازالت ىف النحت ىف مرص والعامل العرىب .

- ذلك الفنان الذي يعترب من أوائل النحاتني الكبار الذين كان لهم دور هام يف الحركة التشكيلية املعارصة من خالل 

 أعامله النحتية .. سواء كانت حصية أو خشبية أو برونزية .

- هو ذلك الفنان الذي عرب أصدق تعبري خالل التشخيص التعبريي ، والتشخيص التجريدي ىف إنتاج فني متطور يعترب 

 حتى اآلن مضمونًا جوهريًا للحركة الفنية املعارصة يف مرص .

- إن حسن العجاىت صاحب املدرسة الفنية يف مجال النحت والذي تتأكد ريادته من خالل عمله كأستاذ لفن النحت 

يف كلية الفنون التطبيقية ، والذي تتلمذ عىل يديه الكثري من الفنانني وهم يقودون اآلن الحركة الفنية ، ويؤثرون 

 ببصامتهم الواضحة عىل مسرية فن النحت املعارص .

- أن حسن العجاىت ـ رحمة الله عليه ـ سيظل فنانًا خالًدا بأعامله األصيلة وإخالصه املميز ، وسيظل كذلك قدوة 

ونرباًسا لداريس فن النحت وفنانوه من الشباب .

أ.د / أحمد سيد عطا

حسـن العـجـاتـي
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 مواليد  1923 وتوىف 1979 .

املراحل الدراسية : دبلوم املعهد العايل للفنون التطبيقية 1948 ،الدبلومة األهلية للفنون بلندن 

1952يف تصميم النحت ) N.D.D( ، دبلوم املدرسة املركزية للفنون بلندن تخصص نحت 

1953)مور ( 

الوظائف و املهن التي اضطلع بها الفنان : عمل معيًدا بكلية الفنون التطبيقية،عمل أستاًذا 

مساعًدا بكلية الفنون التطبيقية ، عمل أستاًذا ورئيًسا لقسم النحت بكلية الفنون التطبيقية . 

األماكن التي عاش بها الفنان : عاش بالقاهرة باملناطق الشعبية واإلسكندرية مع زيارات لألقاليم يف الصعيد ومناطق النوبة 

وأسوان. 

املعارض الخاصة : معرض خاص بلندن 1953، معرض خاص بالقاهرة 1954، معرض خاص بعد وفاته بقاعة )إخناتون 

2( مبجمع الفنون بالزمالك إبريل 1990 بعنوان معرض الفنان ) حسن العجايت وتالميذه (.

املعارض الجامعية املحلية : شارك يف معارض جامعية عديدة منذ عام 1946 وحتى أخر حياته مثل صالون القاهرة 

1954-1962، معرض من وحى التصنيع وزارة الثقافة 1961 .

املعارض الجامعية الدولية شارك يف املعارض الدولية مثل بينايل فينيسيا ، معرض االرتيجانا بفلورانسا ، معرض متجول 

بأنحاء أوروبا.

الزيارات الفنية معظم دول أوروبا الغربية والرشقية .

البعثات و املنح : بعثة إىل إنجلرتا لدراسة فن النحت 1950

الجوائز املحلية :جائزة مختار يف األربعينيات ـ جائزة أوىل صالون القاهرة 1954 - 1962، جائزة أوىل يف النحت )من 

وحى التصنيع( وزارة الثقافة 1961، جائزة تقديرية السم »حسن العجاىت » مسابقة العارش من رمضان 1979.

الجوائز الدولية: جائزة تشجيعية 1970 عن متثاله ) األم (.

مقتنيات خاصة : بالقاهرة واإلسكندرية ـ إنجلرتا ـ أمريكا ـ أسبانيا ـ إيطاليا .

مقتنيات رسمية :مقتنيات مبتحف الفن املرصى الحديث، مقتنيات مبتحف كلية الفنون التطبيقية ، مقتنيات مبتحف 

كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية .

حسـن العـجـاتـى
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برونز - 36×28×6 
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برونز - رياضة - 71×38×8 
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خشب - 94×12×10 برونز - 38×7×3.5 
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برونز - 38×11×7 
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ألومنيوم فتاة - 58×42×5
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ألومنيوم - 60×21×6
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خشب - 98×25×25



الفنان صربي ناشد
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1938/1/1  قنا

 بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية تخصص نحت 1962.

عضو مجلس إدارة جمعية محبى الفنون الجميلة 1980 - 1986 ، عضو مجلس إدارة نقابة 

الفنانني التشكيليني 1980 - 1985 ، عضو لجنة الفنون التشكيلية باملجلس األعىل للثقافة 

1985 - 1990 ،عضو شعبة الفنون باملجالس القومية املتخصصة 1996، عضو شعبة الفنون 

ولجنة املعارض الخارجية باملجلس األعىل للثقافة 2004.

الوظائف و املهن التي اضطلع بها الفنان 

عىل  عاًما  مرشفًا  الفني،ثم  التوثيق  إلدارة  مديرًا  ثم  للفنون  الجزيرة  ملجمع  مديرًا  عمل 

املتاحف الفنية ، ثم مديرًا عاًما للمتاحف واملعارض بقطاع الفنون التشكيلية .

املعارض الخاصة معرض بقاعة جوتة باملركز الثقايف األملاين بالقاهرة 1969، معرض بقرص الثقافة بسوهاج 1970 - 1971، معرض 

باملركز الثقايف املرصي للتعاون الثقايف الدويل )الدبلوماسيني األجانب( بالزمالك 1980- 1986-2002، معرض بقاعة السالم - املركز 

القومي للفنون التشكيلية 1982، معرض بركن الفنانني باملعادي القاهرة 1982، معرض بقاعة إخناتون مبجمع الفنون بالزمالك 

1984،  معرض باملركز الثقايف األملاين قاعة جوتة اإلسكندرية 1987 ، معرض باملركز الثقايف اإليطايل بورسعيد 1988 ، معرض باملركز 

الثقايف املرصي بباريس )فرنسا( 1988، معرض بقاعة اكسرتا بالزمالك 1994، معرض بقاعة الفنون التشكيلية بدار األوبرا املرصية 

1999،   معرض بقاعة الفنون التشكيلية بدار االوبرا املرصية 2004 .

املعارض الجامعية املحلية : معرض من وحي التاريخ العرىب 1961 ، معرض الفن واملعركة 1970، معرض الطالئع )جمعية محبي 

الفنون الجميلة( 1970 ـ القاهرة ، صالون القاهرة 1971 ،  املعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ) 3-14-13-12-11( 1981-

1982-1983-1984-2014 ، مسابقة حافظ وشوقي املركز القومي للفنون التشكيليةـ  وزارة الثقافة 1983 ،  معرض الفنان/ حسن 

العجايت وتالميذه بقاعة )إخناتون 2( مبجمع الفنون بالزمالك إبريل 1990، املعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ) 26( 1999 

املكرمون , معرض )فنانون من أجل السالم( نقابة الصحفيني نوفمرب 2004 ، صالون النحت األول للخامات النبيلة بقرص الفنون 

2005 )دعوة خاصة (،ملتقى الفنانني الدوليني بقاعة الفنون التشكيلية بدار االوبرا املرصية سبتمرب 2006 ، معرض )الفن لغة( 

صربى ناشد اثناسيوس
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بقاعة الفنون التشكيلية بدار االوبرا أكتوبر 2006، صالون األتيليه الدورة )56( بأتيليه القاهرة 2008 ، معرض )أفاق جديدة( 

بقاعة جوجان بالزمالك نوفمرب 2008 ، معرض صالون الفنون الواحد والثالثني بنادي هليوبوليس مبرص الجديدة يونيو 2009  .

املعارض الجامعية الدولية : املعرض الدويل للفن اإلفريقي )نريوىب( 1971، بيناىل اإلسكندرية الدوىل العارش )مرص( 1974، املعرض 

الدوىل الثامن للفنون )الهند( 1982 ، بيناىل النحت الصغري بودابست )املجر( 1984 ، بيناىل القاهرة الدوىل األول )مرص( 1984، 

املعرض املرصي )الصني( 1985 ، املعرض املرصى )الهند( 1985 ، معرض الفن املرصى املعارص )األردن( 1985 ، بيناىل هافانا الدوىل 

)كوبا( 1986 ، بيناىل ساوباولو التاسع عرش )الربازيل( 1987، معرض الفن املرصى باالتحاد السوفيتى) روسيا ( 1988 ـ 1989 ، 

معرض الفن املرصي املعارص ) الكويت ( 1989 ، معرض فن النحت املرصى املعارصـ  روما )ايطاليا ( 1990، تريناىل النحت الصغري 

- بودابست ) املجر ( 1990، بيناىل اإلسكندرية الدوىل 1994، بيناىل اإلسكندرية الدوىل 1997 ، بيناىل الالذقية الدوىل ) سوريا ( 

1999، الفن املرصي املعارص ) تونس ( 2001 .

البعثات و املنح : منحة تفرغ من الدولة ملدة ست سنوات متتالية ملامرسة فن النحت عىل الخشب 1978 - 1984 .

املهام الفنية التي كلف بها و االسهامات العامة : تم عمل فيلم تسجييل عن أعامله وطريقة النحت عىل الخشب باسم تنويعات 

عىل الخشب إنتاج وزارة الثقافة املركز القومي لألفالم التسجيلية 1981، تم تكليف الفنان بعمل لوحة جدارية نحت بارز بخامة 

البوليسرت مقاس 7 × 2 مرت عن طرد الهكسوس من مرص مببنى بانوراما 6 أكتوبر .

املوسوعات املحلية و العاملية املدرج فيها اسم الفنان : سجل اسمه ىف املوسوعة القومية للشخصيات املرصية البارزة ـ الطبعة 

األوىل )الهيئة العامة لالستعالمات( 1989, سجل اسمه ىف موسوعة أعالم مرص يف القرن العرشين )وكالة أنباء الرشق األوسط( 1996 

الجوائز املحلية : جائزة يف معرض من وحى التاريخ العرىب 1961 ، جائزة النحت يف معرض الفن واملعركة 1970، شهادة تقدير 

، الجائزة  من معرض الطالئع )جمعية محبى الفنون الجميلة ( 1970 ـ القاهرة ،الجائزة األوىل للنحت صالون القاهرة 1971 

األوىل ) جائزة مختار للنحت يف الهواء الطلق ( 1973،شهادة تقدير من جمعية محبي الفنون الجميلة 1973، جائزة االستحقاق 

للنحت ىف الهواء الطلق املركز القومي للفنون التشكيلية 1981،جائزة االستحقاق يف املعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ) 

11( 1981، جائزة االستحقاق يف املعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ) 12 ( 1982 ، الجائزة الثانية للنحت مسابقة حافظ 

وشوقى املركز القومى للفنون التشكيلية ـ وزارة الثقافة 1983، الجائزة الثالثة للنحت ىف املعرض العام للفنون التشكيلية الدورة 

) 14 ( 1984، جائزة الدولة التشجيعية ىف فن النحت 1989، شهادة تقدير من وزارة الدفاع ـ القائد العام للقوات املسلحة ووزير 

الدفاع واإلنتاج الحرىب 1989، شهادة تقدير من كلية الطب جامعة القاهرة 1990 ،شهادة تقدير من الهيئة العامة لالستعالمات 
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1991،نوط االمتياز من الطبقة األوىل من رئيس الجمهورية 1991، شهادة تقدير من جامعة املنصورة 1997، شهادة تقدير من 

مؤسسة أندلسية للثقافة والعلوم 1997، شهادة تقدير من كلية الرتبية الفنية القاهرة 2000.

التكريم :تكريم من كلية الفنون التطبيقية 1988، تكريم من وزارة الثقافة باملعرض القومي 1999، تكريم من وزارة الثقافة 

ومحافظة أسوان ) سمبوزيوم النحت الدويل بأسوان ( 2002 .

الجوائز الدولية : شهادة تقدير من بينايل النحت الصغري بودابست ) املجر ( 1974،الجائزة الثانية يف بينايل القاهرة الدويل األول 

1984، شهادة تقدير من ترينايل النحت الصغري بودابست املجر 1990 ، شهادة تقدير من بينايل اإلسكندرية الدوىل 1994 ، الجائزة 

األوىل للنحت يف الهواء الطلق مؤسسة أندلسية 1997، شهادة تقدير من بينايل اإلسكندرية الدويل 1997، جائزة لجنة التحكيم يف 

بيناىل اإلسكندرية الدوىل 1997، الجائزة الثانية يف بيناىل الالذقية الدويل - سوريا 1999 .

مقتنيات خاصة : لدى بعض األفراد مبرص والخارج .

مقتنيات رسمية : وزارة الخارجية 1962، متحف الفن املرصي الحديث ، هيئة املرسح 1983، متحف الفن األفريقى-واشنطن 

قاعة   ،  1989 املرصية  األوبرا  دار   ،1986 النارص  عبد  محطة جامل    ، األنفاق  1985مرتو  يوغوسالفيا   - تيتو  متحف   ،  1974

املؤمترات الكربى مبدينة نرص 1989، بانوراما 6 أكتوبر 1990، بنك االقتصاد والتجارة الخارجية، بنك قناة السويس، البنك األهىل 

املرصي،نادي هليوبوليس مبرص الجديدة ، كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية، كلية الفنون الجميلة باملنيا، كلية الرتبية الفنية .

األعامل الفنية الهامة يف حياة الفنان : من أعامل الفنان الهامة متثال بعنوان ` البحث عن كوكب آخر ` الذي أظهر قدرة الفنان 

يف السيطرة عىل خامة الخشب لتصبح كالشمع ، ىف عام 1974 أهدت السيدة جيهان السادات متثاله )زهرة الصبار( للسيدة نانيس 

كيسنجر حرم وزير خارجية أمريكا يف ذلك الوقت هدية رسمية حيث تم تسليمه ملتحف الفن األفريقي- واشنطن .





27

الصبار`  الخشبية، وخاصة متثال `زهرة  السبعينيات من خالل منحوتاته  بداية  ناشد` منذ  الفنان `صربى  تعرفنا عىل  لقد      

هرني  السابق`  أمريكا  خارجية  وزير  إىل  األوىل  مرص  سيدة  أهدته  والذي  وشاعريته،  برقته  املعارض  جمهور  فاجأ  الذى 

يف  مرص،  وفن  ملرص،  كسفري  واشنطن،  والية  سكرتارية  داخل  النهاية  يف  ليستقر   ، به  الشديد  إعجابه  أبدى  كيسنجر`عندما 

تنمو  جمــيعها  فتامثيله  أعىل،  إىل  والصـــعود  `النامء`  صفة  النبات  من   ` ناشد  املثال`صربى  فن  الجديدة..ويكتسب  الدنيا 

من  تزيد   ` `جاملية  وتجاويف  فراغات  من  يتخللها  مبا  األرض  جاذبية  وتقاوم  لولبيـة  مبرونة  الفضاء  تتسلق  وهى  رأسيًا 

وتطرق  تنسـاب  التي  األلحان  أو  الخشبية،  األطـياف  يشبه  ما  إىل  النهاية  يف  فتتحول   ، املادية  كثافتها  من  وتخفف  رشاقتها، 

أن  لنا  جاز  وإذا  يقاوم..  ال  بسحر  املشام  وتداعـب  العطر  تنرش  الفضاء  يف  تتلوى  البخور وهى  أو كسـحابات   ، برفق  اآلذان 

والتجاويف  الفراغات  به  تقوم  الذي  الكبري  للدور  فذلك   ` `املغفر  أو   ) املفـرغ  بالنحت   ( نـاشـد(  ) صربي  فن  عـىل  نطلق 

املادية..  هويتها  من  تتنازل  أن  دون  وترق  صالبتها،  تفقد  أن  دون  تتلوى  التي  النحتية  الكتل  مع  امللح  حوارها  يف   والضفائر 

صربي ناشد̀  نحس بقوة اإلنتامء إىل مرص، والعامل، والعرص يف آن واحد،ففي الوقت الذي يعرب فيه بلغة نحتية  -غري أننا أمام أعامل̀ 

كوكب آخر` نراه يحيى الجندي املرصي الذى وهب مرص روحه ودمه بتمثال  متطورة جًدا عن قلق اإلنسان وغزوه الفضاء بحثًا عن̀ 

األطالل`.. كام نراه يدندن بأنغام رشقية أصيلة أو يردد جملة  `الشهيد̀  كام يحيي ذكرى عمالقـة الغناء العريب̀  أم كلثوم̀  بتمثال̀ 

زخرفية إسالمية يجسـدها لترتاقص يف رقة بالغة يف الفضـاء، وكأنه يأىب أن يظل الفن اإلسالمى أسـري البعـد الثاين دون أن يتحرر 

 وينطلق يف جميع األبعاد، متحديًا أكرث األشكال النحتية املجردة تطوًرا.. !! 
عاشق  قلب  خفقات  املجسمة،  واألنغام  الخشبية،  الرتاتيل  هذه 

وهى  األحاسيس..  وأبدع  املعاىن  بأسمى  تفوح  لىك  املادة  تقمصت 

استطاعت  والنفسية،  املادية  املعاناة  من صنوف  بها  يحيط  ما  رغم 

أن تتحدى الظروف وتغض الطرف عن كل ما ىف الحياة من عوائق 

كبري.  وحب  وتواضع  وإرصار..  إباء  ىف  وجودها  لتثبت   وجحود 

-إنها شاهد عىل أن الفـنان الصادق، يعمل دون أن يـشكو، ويعـطي 

دون أن يقف وقفة املنترص بني أعامله ، وأنه استطاع أن يستخـرج 

من جوقة الصمت هذه األناشيد املجسمة، التي تتصاعـد ألحانها يف 

تـناغم شجي لتتجـه يف النهاية يف توافق سمفوين مرصي أصيل.

حسني بيكار

عزف عىل الخشب
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      تجربة ممتدة يف النحت الخشبي..إن العمل الفني أوسع نطاقًا من الحوافز التي حثت عليه فهو نتاج العبقرية والتدريب 

والبواعث البيئية والثقافـية والرغـبة املتحـققة للفـنان من أجل التعـبري عن نفسه مثلام يندرج هذا التعريف عـىل الكثري من 

الفنانني املوهوبني يف مجاالت اإلبداع الفني املختلفة، نجده ينسحب أيًضا عىل قلة قليلة - استثناءات - من املـوهوبني يف كل 

مجال من هذه املجـاالت التي تتـعدد وتتنوع فيها الوسائط والتقــنيات واألساليب واإلتجاهات يف مجال النحت - مثال يكننا 

أن ندرك ومنيز أشكاالً فنية من الحجر الصلد أو الجرانيت والرخام والربونـز والبوليسرت والخشب والخامات املـختلفة املجمعة 

وأن نتعرف عىل مبدعها من أول وهلة وهذا يعني أننا عندما نتطرق إىل املثالني الذين تناولوا خامة الخشب ىف صياغة أشكال 

نحــتية، سـوف نتـذكر عـىل الفور أسامء مثل الســجيني والعجـاتـي وعبد الـبديع عـبد الحى وهجرس والوشاحى ومــأمون 

الشيخ وصالح رضا وطارق زبادى وصربي ناشد ومحمد سيد توفيق وغريهم غري أن صربي ناشد الزال من أكرث أولئك الفـنانني 

انحيازًا ووالًء واخالًصا لخامة الخشب ومل يعدل إىل غـريها - بديال - نستثنى ` طارق زبادى ` منذ أن تخرج من كلـية الفـنون 

التطبيقية قسم النحت عام 62 وعىل مدى أربعني عاًما وهو مهموًما ومشغواًل بنحت أشكال من الخشب الخام ، جذوع الشجر 

مستعيًنا ىف ذلك باملطرقة واإلزميل وباقى األدوات الالزمة لذلك وكام هو معلوم أن أبسط األشكال الخشبية يتطلب تشكيلها 

وقتًا وجهًدا وصربًا ومعاناًة ومتكًنا من أدوات التعبري وصحة جسدية أيضا حتى يقدر الفنان عىل مواصلة اإلنتاج والعطاء املثمر 

ولطاملا أنتج وأبدع ` صربى ` أشكاالً نحتية قيمة ورائعة محاوال فيها اإلمساك بالحياة وبكل ما هو جوهرى ىف الطبيعة ، كـل ما 

هو إنسانـى ورقيق دومنا  افتعال ، لذلك نجد ` الفـورم ` عنده ال يعدو أن يكون يف كثري من األحوال جملة تشكيلية مختـزلة 

ودالة عمـيقة املعـنى حتى ولـو كانت هذه الجملة ` طائــر أو سمكـة أو إنسان أو نبـات أو غريهـا من اإلشكال املـجـردة 

 التى ال صلــة لها بالواقع املرىئ . 

هذه الجمل املعقد منها والبسيط يعكس ولع الفنان بالطبيعة واإلنسان حتى امتزج االثنان معا فيعدد من القطع الفنية بحيث 

 يصعب تحديد هوية العنرص الطبيعى وما إذا كان نباتًا أو إنسانًا. 

يف واقع الحال إن مجمل األشكال النحتية التي أبدعها ` صربى ` برصف النظر عن الفوارق التقنية والجاملية التي متيز بينها 

تظهر جانبًا من قدرة الفنان عىل االحتفاظ بتحوالت صور املخيلة قبل وأثناء مراحل تنفيذ العمل الفني حتى االنتهاء منه عىل 

النحو املطلوب وأيًضا قدرة عىل تطويع خامة الخشب الخام،حسبام يريد لها الفنان شكالً وموضوًعا ومضمونًا وهنا تتجىل 

خواص اللدونة واملرونة والخفة والرشاقة واإليقاعية املوسيقية والحركة وجامل الشكل يف الفراغ املحيط وهى كلها قيم تشكيلية 

 تضيف إىل األشكال سامت جاملية أصيلة ومعارصة . 

إن صربي يف سعيه الدائم نحو العثور عىل شئ جديد ومستلهم يعني منذ البداية أن عليه أن يصوغ نفسه بنكران الذات 

والخالص للمستضعفني يف األرض والعاشقني للطبيعة والحقيقة .
د. رضا عبد السالم
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وال  هذا  يعود   .. الحال  يف  مخيلتي  أمام  الخشبية  منحوتاته  ارتسمت   ، ناشد  املبدع صربى  الفنان  الصديق  تذكرت  كلام      

ذلك  يف  السبب  يكون  ورمبا   … املتلقي  عند  وبصمته  أثره  له  يرتك   ، الوقت  ذات  يف  وهادئًا  حيًا  حضوًرا  لها  أن  إىل  شك 

خامة   ، لديه  األثرية  الخامة  مع  بهام  يتعامل  الذين  والحب  الصدق  مدى  إىل  ـ  ريب  بال  كثرية  مؤثرات  جانب  إىل  ـ  أيًضا 

 … مًعا  ومرونتها  وصالبتها  وتكوينها  بطبيعتها  ويعجب  حوله  من  يشاهدها  طفولته  منذ  نشأ  التي  الرسسوع   شجرة 
- يكفى هذا االستطراد كمدخل للتعبري عن أثر أعامل هذا الفنان الكبري يف نفيس منذ زمن بعيد ، وعىل ما أذكر منذ ما يقارب من 

أربعني عاًما ، حني شارك يف بينايل اإلسكندرية لدول البحر األبيض املتوسط ألول مرة ولفت أنظار الجميع بأسلوبه املحيل اإلنساين 

وحواره مع الخامة ، بل ومحاورته لها وهو يطوعها ويتداخل معها بني الكتلة والفراغ ـ يف هدوء بالغ ودون ضجيج ليتحدث 

العمل عن نفسه ويوحى ويومئ بالكثري … وقد وجدت نفىس مندفًعا مأخوًذا بإبداعه ألول مرة ىف ذلك الوقت والكتابة عن ذلك 

العمل دون أن ألتقى بالفنان أو أعرفه .. كان يقف بني جيل الشباب الواعد … يضئ عمله بروح جديدة حرة متوثبة … هو يذكر 

ذلك باستمرار حتى اليوم كلام ألتقينا .. وأنا ألتقى باستمرار أيًضا - بهدوئه وتواضعه ، وحنني الصداقة واملحبة الدامئة الحضور يف 

شخصيته ، ورغبته الدؤوبة املستمرة يف العطاء اإلنساىن واإلبداعي مًعا … متعلًقا ـ حبًا ـ بشجرة الرسسوع املتفاهمة معه واملثرية 

لخياله ليل نهار … يتميز صربي ناشد أيًضا مبامرسته للفن الخالص بكل مقوماته الجاملية املشحونة بالتوازن و الشديد اإليحاء 

.. ويف مقابل ذلك ال يتخىل أبًدا ـ بني الوقت واآلخر ـ عن التعبري املوضوعي املرتبط بالقضايا القومية الساخنة التي تهز وجدانه ، 

مثل انتفاضة الحجارة ألطفال فلسطني الشهداء واألحياء … برباعة شديدة يستفيد الفنان ` صربى ` من متكنه من الخامة النباتية 

ويحولها إىل أحجار وسياط يف أيدي أطفال االنتفاضة .. ثم يعود مرة أخرى إىل فنه الخالص وجامليات الحس والشعور والتعبري عن 

تأمالته املجردة يف الحياة … ولقد فوجئت ذات يوم خالل إحدى زيارايت للشقيقة 

سوريا خالل بينايل املحبة بالالذقية بإحدى دوراته ، بأن للفنان صربي ناشد تالميذ 

يف الدول العربية يزورونه حني تتاح لهم الفرصة لينهلوا من فنه وإبداعه كمعلم 

وصديق ال يبخل عىل الشباب بشئ .. يف هذا املعرض األخري الذي نشهده اليوم 

مع الشهور األوىل من العام الرابع يف األلفية الثالثة وبعد ما يزيد عىل أربعة عقود 

منذ ألتقيت بإبداعات ` صربى ناشد ` ألول مرة يف بينايل اإلسكندرية ، استطيع 

القول بأن هذا الفنان القدير املبدع قد بدأ واستمر هو وإبداعه مرصيًا حمياًم 

مائة يف املائة … يف وقت و زمن تؤكد لنا أحداثه من حولنا محليًا وعربيًا وعامليًا 

بأننا يف أمس الحاجة إىل االلتفاف والتآخي حول ذاتنا الخالقة واملبهرة للعامل من 

قبل آالف السنني.

أعامل صربي ناشد املوحية مبرصيتها الحميمة وأصالتها

كامل الجويىل
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خشب - 86×25×10
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خشب - 75×13×13خشب - 148×24×11
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خشب 96×30
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خشب ارتفاع 50 سم



36

خشب - 32×72×25 خشب - 91×11×5
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خشب - 95×19×8 خشب - 103×16×17
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خشب - 39×10×8  خشب - 86.5×13.5×11.5
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خشب - 86×26×23 



40

خشب  86.5×13×12 
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خشب  72×13×23 
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ريليف خشب - ام الشهيد - 120×120 
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ريليف خشب - أمومه - 120×59



44

خشب  72×25×33 



45

خشب  75×14×9 



 

أ.د أحمد عبد الغني                رئيس قطـاع الفنون التشكيلية 

أ.سلوى حمدي                           قائم بأعامل رئيس اإلدارة املركزية للمتاحف و املعارض 

أ. محمد عالم                             مدير إدارة املتاحف الفنية

متحف الفن الحديث وقاعة محسن شعالن:

د . ضحى أحمد                          مدير متحف الفن الحديث               

أ. سامح كامل حالوة                   مرشف العروض بقاعة محسن شعالن » فكرة وإعداد»

أ. عبد الرحمن يرسي                   مرشف الفرتة املسائية

أ. محمد حسن إسامعيل              مرشف مايل وإداري

أ. عيل عبد الرحيم                       مرشف الكهرباء

أ. محمود خريي                          مرشف الكهرباء 

أ. سمري متويل                            مرشف الكهرباء

أ. عبد الله حسن                       

أ. محمد سيد

أ. أمل عباس

أ. عالء عبد املحسن



اإلدارة العامة  للخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

م. إميان خرض                          مدير عام الخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

أ. نرسين حمدي                       مدير إدارة الجرافيك

أ. رجب الرشقاوي                       مدير إدارة املطبوعات

أ. إميان حافظ                             مرشف جرافيك

أ. عبري محمد                             مصمم  جرافيك

أ. إرساء طه                                مصمم  جرافيك

أ. إسامعيل عبد الرازق                 إرشاف طباعي

أ.سمـاح الـعبد                            مراجع لغوي

إدارة التوثيق االلكرتوين

أ. عيل محمد عيل                           مدير إدارة التوثيق اإللكرتوين

أ. سيد عبد النبي                        مصـور

أ. جامل شحاته                           مصـور

أ. رشا فوزي                               مصـمم جرافيك

إدارة اإلعالم

أ. محمد الطويل                          مدير إدارة اإلعالم




