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الملخص
تعد الرسددو الوسدديلة الولددت للتع يددرو يتندداوب ثددىا ال اد فددت ال ايددة ،مفهددو الرسددم والرمد ؛ وحد و ال اد فددت مصددر منددى النصد
الثددا مددا النددرن العشددريا يت ددا المددنه التدداري التاليل د النددا م ىلددت تالي د رمددو الفنددان مالسددي النمددا م ،ويلنددت الضددوع ىلددت
شدد ت و التدددت قدددا ت إلدددت تا يدد مشدد ت ال ادد فدددت دد ر الم ت دددة لألبادددا و ال راسدددات المت صصدددة المتعلندددة بالرسددداميا
المصددرييا المتميدد ياو ومدددا ثنددا ،تتادد اثدد اح ال ادد فددت إلنددداع الضددوع ىلدددت فددا الرسدددم المصددر ومعرفدددة الرؤيددة الفنيدددة
المصددريةو إ ن ،سددتنت ان فددا الرسددم قاىدد راسدد ة لنميددا الفنددونو اختددارت ال احثددة مو جدد ا متميدد ا لرسددا مصددر متفددر فددت
مندداب فددا الرسددم واسددت ا الرمد ؛ فمصددر واحد مددا بدديا تلددا الد وب التددت بددر فيهددا ىد ا مددا الفنددا يا الددىيا اتننددوا مهددار الرسددمو
و ند ا د بددالن ر إلددت الش صددية المصددرية فددت مندداب فددا الرسددم ان ثندداو بع د اقددرت للهويددة وا تمدداع تنع د مند فندا متفددر ا بنيمتد
وىناصره واساليب تناول لمواضيع التت تع س الثنافة التت ين ا منهاو

الكلمات المفتاحية
الرسم؛ الرم ؛ السي النما

ABSTRACT
Drawings are the primary means of expression. This research deals with the concept of drawing and of
symbolism. The research is in Egypt, the second half of twentieth century. It follows an analytical historical
method based on examining the symbols in the art drawings of " Elsayed el Kammash". The research
problem is due to the shortage of comparable studies related to distinguished Egyptian painters in the
library; hence, the research objectives are to highlight the Egyptian painting and investigate the Egyptian
artistic vision. The author has chosen as example, an Egyptian painter, for his uniqueness in drawing and
symbols. Egypt is one of those countries in which a number of artists who have mastered the skill of drawing
have emerged, and we find that by looking at the Egyptian character in drawing, there is an important
dimension, cultural distinctiveness, that gives it a unique value.
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Drawing ; symbols ; El Sayed El Kammash
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 .1.المقدمة:
فا الرسم ثو اكثر و اسرع وسا التع ير شاطا و اللة ؛ وثو ارضية خص ة لنميا الت صصات  ،فهو لغة ك اقت اللغات ،يع ر
بال طوط و الش اب والتت ىرفها ا سان الوب ق ان يعرح ال تابة و ثو التع ير ىا الشياع بواسطة ال ط اساسا او ال نا وب
ا ا  ،وق ي ون الرسم ت طيطا سريعا لتسني بعض المشاث ات او الم ح ات وال واطر لش ما فت لا ة معينة ،وق ي ون
راسة وتاضيرا لعم فنت آخر ،ول ن فت احيان كثير ما ي ون ىم فنيا مت ام (رضا ى الس )2002و
الرم فت
إن الرم فت تعريف يعن الرسم الىي يع ر ىا ش ع معيا؛ إ ن ،ثناو ى قة مت ا لة بيا الرم و الرسم ،فن إست
الفنون التش يلية منى الن و كلمة رم مشتنة ما اليو ا ية (سوم اليا) التت تعنت التوثيق او الربط و ينص بالرم الش الىي ي ب
ىلت شئ ما ل وجو قا م بىات يمثل ويا مال  ،بمعنت ان الرم ش ي ب ىلت شئ غيره  ،لىا فالرم يع اح صور التمثي
غير الم اشر الىي ال يسمت الش ع باسم  ،وثو ق يست كوسيلة ما وسا التع ير و(فاي كم نش و اخر )2001
 1.1مشكلة البحث:
ي ور موضوع ثىا ال ا حوب الرم ف مناب فا الرسم ،كما يتناوب فا الرسم كعم فن مستن قا م بىات ما خ ب راسة
الرسا المصري مالسي النما م ورمو ه ومراحل الفنية والتغير الىي ح اثناع تنربت و وما ثنا ،تتا مش لة ال ا ف
ر الم ت ة لألباا وال راسات المت صصة المتعلنة بالرساميا المصرييا المتمي ياو

 2.1أهداف البحث:
 -1إلناع الضوع ىلت فا الرسم كفا مستن
 -2تناوب التنربة المصرية للرساميا لرص جا ب ما الرؤية المصرية فت فا الرسمو
 - 3توضيح ش الفنان مالسي النما م ورؤيت الفنية
 - 4ال ش ىا الالت الرم ىن الفنان مالسي النما مو

 3.1الدراسات السابقة:
 قامددا ال راسددات السددابنة والرسددا بإلندداع الضددوع ىلددت فددا الرسددم والرمددو مثدد ال راسددة السددابنة بعنددوان مالتصددويرالشددع ت العربددت م للدد كتور اكددر قا صددو 1995 -والتددت تناولددا الرسددو الشددع ية فددت سددوريا وتددو س ومصددر والتددت
تمت ما النرن  19وحتت منتص النرن العشريا ،وت لما ىا رمو وخصا ص اللوحة الشع يةو
 قامددا ال راسددة السددابنة بعنددوان مصددرخة اسدداطير النمددا م لل د كتور مإسددماىي مامدد ى دد المددنعم م–  2008و التددتحاوب ما خ لها ت كي مىثب الفنان السيريالت الع نر و
 قامددا ال راسددة السددابنة بعنددوان م النمددا يغددو بدديا ثددالي العندد ال دداطا متا د يا الددوى مللدد كتور م اح د ف ددرم –  , 2013و التدددت تناولدددا رؤيدددة الفندددان مالسدددي النمدددا م السددديريالية فدددت مااولددد لفدددا اسدددرار تلدددا الىمددداب
ال شعوريةو
 قامددا ال راسددة السددابنة للفنددان محام د د ام –  , 1988حي د تا د ىددا ى نريددة الفنددان مالسددي النمددا م وىددا اىمال دالفنية التت تع إستمرار للم رسة السيريالية المصريةو
 رسدددالة كتدددورا بعندددوان م فدددا الرسدددم فدددت العصدددر الادد ي م لل احدد م وليد د مطدددر فدددو يم ،جامعدددة ا سدد ن رية، ،2006حي تناوب مفهو الرسم وا وى وا وات منى الفا ال ا ت حتت الفنون الا يثةو
 رسددالة ماجسددتير بعنددوان م الرم يددة التصددويرية لددرؤ الل شددعور والحدد فددت العنيدد المصددرية الن يمددة (ال ولددةالا يثددة)م لل احثددة ر دد احمدد الالددو ،جامعددة حلددوان 2009 ،وتماددورت حددوب مفهددو الرمدد و إرت اطدد بالعندد ال دداطا
و الح و بالخص ل العني المصرية فت ال ولة الا يثةو
 4.1حدود البحث :الحدود المكانية :مصر الحدود الزمانية :منى النص

الثا ت ما النرن العشريا
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 5.1منهج البحث:
يت ا المنه التاري

التاليل النا م ىلت تالي رمو الفنان مالسي النما مو

 -2الفنان "السيد القماش "
اوب ما يسترى اال ت اه ف اىماب الفنان التش يل المصريم السي النما م ،ثو لا ال ياب وتلا الن ر ىلت استاضار مفر ات
غري ة ف لوحات ؛ ف ىمال ترتسم ف م يلت ق ي ال ع ف إ نا ثا ،وحيا ينلس إلت مساحة العم الفارغة فإ ال يفع اكثر
ما ن صور مرسومة ف ثن ب تفاصيلها ،وما ثم فإ ياوب اح م واوثام إلت لوحات مملوع بعناصر ما الىكريات
والساطير ( ياسر سلطان )2010و
تلا العناصر و الرمو ثت فت يا خرافية اسطورية ،تتراقص اما الفنان ت اى بنلق ،تنا ي  ،تستف ه ب ن ياولها إلت صياغات
ش لية و لو ية ( السي النما ) 2000و
ي نت مالنما م ىالم السطوري ىنصرا تلو اآلخر ،بطرينة اش بت اى الف ار ي ا ف الرسم فت تي الصور ف تتابا ،الصور
تلو الخر  ,لتش ثىا العالم الفسيح ما المفر ات الم ثشة الت تاتفظ بنوا ينها ال اصة ،ىالم تنتف خ ل حسابات العن
وال منطق ف بنا وتراكي ال ياليةو ف ثىا العالم تنهض النما ات ما رق تها الب ية لتتاوب إلت طيور وفراشات ،ت ع فيها
الروح ك تسيطر ىلت منريات المور ،بينما لمح اجسا ا ل ا نات ما لام و تم ت مستسلمة لااب الموات الت حلا بهاو
تت ا ب العناصر ا وارثا ف مساحة الرسم الت ين مها مالسي النما م ىلت اخت ح مساحاتهاو تتناطا المساحات وتت اخ بينها
المفر ات ،يشترو بينها خيط واح ظاثر،ثو االستاالة الت يفرضها المشه والتت تستنت ىناصرثا الفنية ما م ون الىاكر
ل ي  ،فهو ابا صاحب مصنا المسامير المولا بتت ا اج اع وقطا الا ي وث تتش اما ىيني و تت اخ كريات الطفولية ما
ح ايات ج ت وحوا يتها ال رافية ىا مسا الاسام و مالشاطر حسام ومامنا الغولةم ،وغيرثا ما الا ايات ،يمت ج لا ليش
ل ي م و ا ال ينته ما الصور ال رافيةو ىالم ك ير وواسا ما المفر ات والا ايات الت تت فق ما الىاكر ىلت مسطح الورق
كلما ّ
ىا ل ان يرسمو (ياسر سلطان )2013
فالعم الفنت تاج كلت ل شعور وظاثر إب اىية لأل ا ال شعورية العمينةو تلا ال ا التت تغو فيها ك الم وتات وغوامضهاو
ويع إ تماع الفنان المصر منى طفولت إلت بيئت باس مهم كت ينتم إلت ات وينمت ش صيت و وا لت ا بالمعايير الثرية ق ال
إلت الش صية المصرية وإ ما لا ال يط الرفيا النمالت ا ب اىت الىي ينش ما طفولت و (ص ح بيصار،
يؤ
)2016 ، http://www.fineart.gov.eg/arb/cv/About.asp?IDS=73

 .3العوامل المؤثرة فى نشأة الفنان "سيد القماش"
 1.3البدايات األولى
اسم بال ام :م السي صالح السي النما م ل ن اشتهر بإسم مسي النما مو ول يو  7مايو ىا  1951بم ينة طنطا؛ وكان يهو
الرسم فت مرحلة ال راسة ا بت ا ية ،وق ا ما إصراره ىلت ضرور التفوق وجو ميلت فت فس الفص ال راست تسمت
م اريمانم وتني الرسم ،وكا ا م اريمانم تستاو ىلت اثتما م رسة الرسم ،فصمم الفتت ان يتفوق ىليها ،و كا ا وسيلت إلت
لا ان يرسم طواب الوقا ،حتت اص ح امهر طالب فت ما الرسم بالم رسة كلهاو فت المرحلة ال حنة إلتاق مالسي النما م
إلت الم رسة الصناىية الثا وية ل يواص مهنة ابي  ،وفت ثى الفتر كان التا فت قمت حي لم يستطا ا لتااق ب لية الفنون
التط ينية و ضاع من ح الوبو إلتاق بع ثا بالعم فت إ ار الشغاب العس رية بالع اسية ،ثم إ تن ليعم رساما مبالم تب
العربت للتصميمات و ول ستشارات الهن سيةم و الى حنق في ناحا ملاوظا حي اطلق ىلي رؤساؤه لنب مصاحب الصابا
الىث يةمو رغم ثىا قررم النما م ان ينو بصياغة مستن ل بإرا ت  ،فعا إلت ال راسة لياص ىلت الشها ا ى ا ية

ثم بع ث

سنوات حص ىلت شها مالثا وية العامةم بمنموع ك ير لإللتااق ب لية الفنون النميلة بالناثر و
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رس مالسي النما م الرسم والتلويا والتعام ما الش اب الواقعية ما خ ب راست فت الصناىية الثا وية ىلت ي استا ه
مش ر منصورمو واكتسب مهارات وخ رات ى ي فت التعام ما إظهار ال ت والحنا و ا ثتما ب ق التفاصي  ،خ ب
ىمل فت مالم تب العربت للتصميمات الهن سيةم
حص الفنان ىلت رجة ال الوريوس بتفوق ىا  1982وىيا معي ا ب لية الفنون النميلة بالمنيا ،اب رجة الماجستير فت فلسفة
الفنون النميلة ىا  1987حوب م الرسو الن ارية فت منابر بنت حسا بالمنيام اما رسالت لل كتوراه ف ان موضوىها ىا مرسو
الفنان ا س ا ت جويا ىلت الن رانم (ص ا الشارو ت )1996
اوب المؤثرات التت و ت لوحات الفنان بطابعها ال ا ثو موطن فت طنطا بوسط ال لتا ومشاث ت ممول السي ال و م
سنويا ،وكا ا مي ا ا لرسوم خ ب طفولت وص اه ،يل لا جو الناثر بص ها ،وحالة ا فنار الس ا ت التت تعا منها،
با ضافة إلت احيا ها الن يمة ات الم ا ت العربية الطرا و اما الثر ال يئت الىي ت خ فت حيا الفنان بع ضن فهو فت صعي
مصر بم ينة المنيا ،وطرا ىمارتها العتينة التت ترجا إلت النرن الماضت ثم ما تاوي اطرافها ما آثار فرىو ية إ شغ الفنان
فتر فت راستهاو
ي تت بع لا الن ا الف ر ال رافت ف ح ايات الن الت كان يستما إليها ك ليلة تنصها بإسلوت تمثيلت يلهب خياب الطف
ويافر ف اكرت اش اب ابطاب ثىه النصص وافعالهم ،والفنان ال يعرح إن كا ا ثىه الا ايات ما ت ليفها ا ن ىا قصص
سابنة سمعتهاو ل نها إمتألت بالجواع الشع ية وال رافية ،وسيطرت ىلت اح الفتت ف وم وين ت بغرابتها وخروجها ىا
المنطق والتسلس ال منت والواقا الم ا و واضاح الفنان ما ثنافت مص را آخر يتمث ف الساطير المصرية الن يمة (الفرىو ية)
ثم اساطير ا غريق الت قرا ىنها (المرجا السابق )1996و

 2.3الحكايات في لوحات "السيد القماش":
الفنان م السي النما م يرجا بنا إلت ايا الن الت كا ا تا ت لحفا ثا ح ايات امنا الغولةوو وتضي إليها م مغامرات ص
صيص م واخوت الىيا يتورطون ف مشاك قاتلة بس ب ى طاىتهم لمهم فيسنطون فت احضان امنا الغولة وت فعنا لوحات
غير المرتب ترتي ا منطنيا ثو الىي يمأل حيا ال شرو رسم الفنان
إلت ايا مىصر السار م ىن ما كا ا التعاويى والرقت وال
وجوثا جميلة ىن ما نترت منها فن ثنتنا ف جمالها و تش ا ها غولة رغم جماب ش لهاو وفت لوحة المصي تصور الفنان ا
ح س امنا الغولة ف مصي الفئران ىن ما تن رت ف ش ف ر ك ير وو ثم ينعلنا تش ا ها لم ت خ المصي ب تطير ب جناة
خارج المصي (ش  )1ويعترح ا لا يستطيا الهرت ما امنا الغولةو (المرجا الس ق )2008
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شكل " ،1السيد القماش" ،المصيدة ،أحبار على ورق،
 3٠سم 2٠ سم ،بدون تاريخ
من مجموعة الصور الخاصة بالفنان.

 3.3المعادن:
مالمفر ات المستم ما كريات طفولتت لها ى قة حميمة باياتت ،فن ىشا فيها ومعها ،ثىه المفر ات تا ثنت ف ستما إلت
صوتها ويصلنت ر ينها ،ب واشم را اتها ايضام بهى ال لمات يص الفنان اثر الوقات التت قضاثا فت مصنا وال ه للمشغوالت
المع ية للعما رو
وما ثنا ستطيا ان ؤك ان مالسي النما م ثو اكثر فنا ينا استيعابا ل صا ص الش اب المع يةو
ربط الناق مى ال يا نيب م بيا الفنان مالسي النما م و اات ال ر مص ح ى ال ريمم قا  :م إ نا اما رسا جيا
الشعور  ،يملا ىالما تع يريا و رؤية تش يلية متمي  ،تنو ىلت إىا تش ي النفايات الا ي ية فت بناع معمار يت ى طابا
الطوطم السار او العالم السيريالت  ،ربما يىكر ا ما الفارق الش لت و الموضوىت – ب ىماب الناات مص ح ى ال ريم م،
ل ا ب ال مما ن ه فت اىماب مى ال ريم مما شانة مغناطيسية تنتىت إليها آالح الصوامي و المسامير و التروس الا ي ية إلت
ال اخ  ،لتتناسق فت كتلة ثابتة ب فراغات  ،ت ت ن ب اخلها – ب ال ما الهواع – ىوام التاف و الهنو و فإ نا ن فت اىماب م
النما م ا فنارات اخ اكوا الا ي ال ر  ،فتنطلق متناثر إلت اىلت ،وق ا صهرت وتلوت وث تعو وتئا حتت تتنما
بعض اج ا ها فت الفضاع م و ة كا نات وحشية ،فت ش حيوان او سم ة او م لوقات شريطية (ش ( )2ص ا الشارو ت
)1996و
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شكل " ،2السيد القماش "  ،رأس مليئة بالقلق و الفكر و مسمار،
أحبار على ورق  35 ،سم 28 سم 1997،
من مجموعة الصور الخاصة بالفنان.

" .4سيد القماش" والسيريالية"
ما ري بريتونم ثو ما اص ر اوب بيان ىا السريالية ىا  1924فت باريس واوب ما اص ر بيان السريالية فت مصر كان
مجورج حنيا مىا  1938وكان ما روا ثا فت لا الوقا فت مصر الفنا ون مى الها الن ارم محام ام  ،مسمير رافام،
ومإبراثيم مسعو مو
و السيريالية ىن ظهورثا بفر سا ات ىت ش الا ت السياست و لم تنتصر ىلت كو ها مىث ا فت الفنون النميلة و ال ت ،ترك ت
ىوتها ىلت تناو الثوابا فت الش و المعنت ،و ا ت بتفنير طاقات العن ال اطا خراج المعا ت و الف ار ما ال وىت ،و
مرات فت ث ثة ايا متتاليةو
تمني الص فة وو حتت ان ما ري بريتون م قرر ا قتران ب وجت ل التنت بها مصا فة ث
إ المىثب الىي اطلق العنان لل ياب ،وف فس الوقا وق اصااب با فت مواجهة الهتلرية ل ها احرقا اىماب الفنا يا
المن ياو وما ثنا رو ان السيريالية لم ت ا منر مىثب فت ا ب اع الفنت وإ ما كا ا ايضا ماسلوت حيا م (المرجا السابق
)1996و
و ق ت ك ت ال احثة ما ثىه الع ار م السيريالية اسلوت حيا م ىن المنابلة ما الفنان مالسي النما م الى تمأله حالة سيريالية
مت املة فت كلمات و تش يهات وحتت فت تصرفات  ،وثنا ي ما ص ق اىمال وىمنها؛ ف اخل اش اب م ت ة فت ىنل ال اطا
إكتس ها وظ ي تس ها و يىكر فس المتواضع ا ما حتت ممات اال تنست ا ها لم تعرح بع و لم ت تفت بع و
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يصن نا اىمابم النما م ضما ما يم ا ان يطلق ىلي (السريالية المصرية) ،وير ال عض ان تنربت تع امت ا ا ط يعيا
لهىا التوج الىي ظهرت م ما ف مصر ما فنا جماىة (الفا والارية) الت اسسها مجورج حنيام ف مطلا الربعينات
ما النرن الماض  ،ليستمر ثىا التوج خ ب الستينات وحتت هاية الثما ينات ىلت ي ي مى الها الن ارم ثم محام ام ،غير
ان النما ىلت ما ي و ال ياب ثىا النوع ما التصنيفات ،فهو لم يسا ،كما قاب ،إلت إ راج اىمال تاا اي مسمت او قالب .وثنا
قاب:م لم اسا يوما إلت ان اصن كفنان سريال  ،وال اح ى ا رت اط بم رسة او اتناه بعين  ،إال ان ال عض ير ان ط يعة ش صيت
ومعالناتت لىمال تت مس بش ما ما لا االتناه الىي يغلب ىلي التعام ما الح والف ار الميتافي ينية ،ول ن امي إلت
است ا الم يلة ،كان ما الط يع ان ينع س المر ىلت اىمال الت يسيطر ىليها ال ياب النامح والالم والميتافي ينية ،وربما
لهىا صنفا ك ىماب سريالية ،وا ا ال ات را ما ثىا اب ا ،ف ى م فنا العالم سرياليون ،كما ان السريالية تتطلب ق را ىاليا ما
التم ا ف إست ا ال وات ،واستيعابا ىمينا للعناصر الط يعية اكثر ما غيرثا ما الم ارس الخر  ،فالفنان السريالت ال يستطيا
ان يرسم ىالما غير موجو  ،إال إ ا كان متم نا ما رسم العالم الىي يعيش مو( منابلة ما الفنان مالسي النما م )2015و

 .5عناصر و رموز الفنان "السيد القماش"
فت اىماب الفنان مالسي النما م ،ينب ىلينا ت م العم الفنت ىلت مه  ،لإللما بمفر ات الرم ية والتفاصي ال قينة التت يعنت
بها ىن بناع الصور حتت يم ا إ راو المعا ت التت ت ب ىليها وقيم التع ير الم تلفة ،وإال ق يعتن ال عض ان الصور فت سياقها
ال نا ت والنمالت وع ما الهىيان او الهلوسات غير المن ولة ىنليا ل ثر ما بها ما مضاميا ا بية وم الغة ،وتاري فت الش اب
ينعلها غير مترابطة وغير متوا ةو ىلت الع س فإن ا يناع ال ينامت لعناصر الش اب الواقعية الماور والمتراك ة فت جم
إ شا ية متع غير تنلي ية ،وإ راو ى قات الت ايا والت اخ والمفارقة بيا بعضها وبعض ،سوح تساى ا ت رينيا ىلت إستيضاح
ال ناع الش ل للصور  ،وما ت ب ىلي ما الالت ومعانو إ يري لنا ان رو الفارق بيا ال يال والانين  ،والوثمت والمعنوب
ما ال معنوب ،والمر ت ما ال مر تو وما خ ب تلا الرؤية الثنا ية المتناقضة ،يم ننا ان تناو ما الفنان ح و مستويات
الن ر غير التنلي ية للعالم ،وان ش و عرح مغ اسطور الايا التت تتستر خل اقنعتها ال ا فة ،وطنوسها الوثنية التت
تست يح فيها ك اش اب الع وان الم رر ىلت المن س ،وشيوع الفوضت والهيمنة غير المشروىة ىلت الانوق والاريات ا سا ية؛
مما يعنت قلنا وح ا وى إستنرار ا سانو إن رؤية الفنان ثنا ت فعنا للتف ير والتوغ فت اىماق النفس ال شرية الاا ر والمثير
للن ب احيا ا ،وىن ما يرسم الفنان ال ورترية يشير للعن  ،فهو ال يع رىا م مح الوج التنلي ية ،فم ما تام روح ا سان
المعاصرفت ظ ثور المعلومات ( رضا ى الس  ،ب ون تاريخ) و
()2015 ، http://www.fineart.gov.eg/arb/cv/About.asp?IDS=73و
يترو لنا الفنان حرية تفسير رمو فهت تام الع ي ما ال الالت و المعا ت الرم ية و ل نها ليسا متعم  ،إ ها ت رج ما
م ون كريات و تفريغ لرؤية الواقا المعاصر الى يعيشة (المرجا الس ق)2015

 -1،5اإلنسان:
ب ا الفنان فت ال ا ىا حيات و ط يعت التت سي ون ىليها فت النرن النا ما خ ب الثور الصناىية و ال راىية و المعلومات
و ال م يوتر و ا ط ق ى ر الفضاع ال و ت ال ما و  ،ك لا سينع ا سان فت النرن النا فت ظروح و حيا مضطرب
(السي النما )1995و ففت لوحات  :مالاصان الم الطموح م (ش رقم  )3ومرؤ ية مستن ليةم (ش رقم  )4وغيرثا ما
الرسو  ،سوح ن فيها (ا سان) ماورا ما المااور الساسية؛ فهو إما ق تاوب الت (حصان) مني المعصميا ،صاما غير
قا ر ىلت الاركة ،وإما ق تاوب الت ثي ما فايا المعا ن – مسامير وصوامي وقض ان ح ي ية واس و كهربا يةوو تتلو
وتلت كالايات ما حول لتغطت الوج او الراس بال ام حتت بات ما الصعب تميي م ما اآل مية التت فن ثاو او ق تاوب
الت إ سان آل فن السما والاس والنطق ىلت ال و وإ ا حاوب ان يتفوه ب لمة ،فسرىان ما ينطلق الن نات المننح الت فم
لي رس !و لن تغيرت الايا وتغير ا سان وتاوب إلت م لوق غير آ مت  -خرافت  -ينتم الت ىالم اسطوري غريب ومثير
يىكر ا بعوالموو مثيرو يموس بو م ومبروج م ومالن ارمو وللسريالييا ىوالم ترت ىلت تركيب بنا معن  ،ينامت ،حاش
بالتفاصي والرمو التت يصعب معها حصرثا وا راو ى قاتها النمالية وال رامية ،فت بعض الحيان مما ق يتس ب مع إرباكا
بصريا و ثنيا ل
ي ا ينىر

المتلنت إ ا لم يترو فت ت ملة للعم و إ تشاؤم  ،ساخر ى متوو ورغم ثىه الن ر المليو رامية للعالم الى
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بنهايت تينة للتن الت نولوج الها فت العلم ووسا التسليح التت تفتا با سان فت ك م ان ،وا تهاو الارمات والمن سات
وشيوع الفوضت وا ساابها ىلت واقعنا العربت المعاصر التت تنع ما تلا الرسو وثا ق احتناج ،او تع ير ىا حاالت غضب
وتنريرا مما آب إلي الاابو إال ان وفر الضوع ىلت الش اب ،واحتفاظ خلفيات الصور بمساحات مت رجة ما ال ب او تركها
اصعة ال ياض ي ف س يا ما كثر ىناصر االش اب المت اخلة ،المرب ة لل صرما احية ،كما تساى ىلت توا ن الت ويا تش يليا
وجماليا ما ت ثي وإبرا الماتو ال رام للموضوع ،وتىوق واالستمتاع ب ( رضا ى الس )2002و

شكل "،3السيد القماش " ،الحصان المكبل الطموح ،
أحبار على ورق  35 ،سم 5٠ سم
من مجموعة الصور الخاصة بالفنان.

شكل "،4السيد القماش"  ،رؤية مستقبلية ،أحبار على
ورق 95 ،سم12٠ سم1994 ،
من مجموعة الصور الخاصة بالفنان.

1،1،5التحليل الجمالى
يشترو العم ن فت وجو العنصر ال ط (ا سان) فت وسط اللوحة ،ثناو ت كي ىلت التض يم ل ن ال يؤثر ىلت ا ت ان ل
وسط ىناصر اخر قينةو توج حركة فت ال طوط توحت با سيابية فت ا تناب السه للعيا و بىلا تانق متعة بصرية و
وج ا يةو تتمي الىماب بم ماتها لل يئة التت يتعايش معها الفنان ما خ ب وجو المعا ن المؤثر فت وج ا و تتمي الىماب
بالتنوع فت ا يناىات والتوافنات فت ا ضاع وبيا التاريفات ما خ ب الش اب غير المتوقعة كراس الاصان و ل ا تلا الرمو
تتوافق ما التصميم الاست للعم و

 - 2، 5الرموز الشعبية:
ىا بنا الفنان مالسي النما م لتراثنا التش يلت الىي كنا راه فت رسومات ىنتر با ش ا وابو ي اله لت وال ير سالم وغيرثمو
خطوط ما خطوط ثىا الترا الشع ت المني  ،ول نها موصولة ب رقت ما وصلا إلي مث ثىه الرسومات فت العالم .
إن التا ال ير اآلن ليس فت اللوان ،إ ما فت النور وال ب ،وفت ج ب البيض والسو  ،وفت راما رجات البيض ومثلها
ما السو الفام المت رج وسط ثاالت البيض جي التو ياو إ ها لوحات تعي الت فوسنا قو الشرق وب س العرت إ ا فهموا ثىه
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وض النه و يثور فت لوحات ىلت خنوثة الفع  ،بوضوح شن ات الرجاب
الرمو الشعرية النميلة .ىالم ماارت ض ال
الملوو الىيا كنا ا هم فت رسومات الشايب والملا وال ومت والسنيور فت لع ة الورق التت لم تع تام ثىا النه اآلن و ف ن
الرج رج وال ثت ا ثت ،وثا ثو يعي لنا ما تمناه رجولة الرج وا وثة ال ثتو ولم ينس ان ينوع موضوىات وان يغو فت
الالم بيا الانينة وال ياب؛ ب ان ال ياب ل ي ج ع ما الواقا ورسوم واقا ىربت ج ي (م حا النيار )2000و

 -3،5من الرموز الشعبية التى إستخدمها الفنان "سيد القماش"الكف و العين
ال والعيا ض الاس  ،رسم ا اس كثيرون ىلت ابوات منا لهم وىلت ىرباتهم ي ا م سوطة الصابا ،و ىلنوا ىلت ص ورثم
تعاويى ىلت ش ك ما ىاج او ما مع ن لن ا ىتنا بالاس آما ب ك الشعوت منى ال منة الن يمة و حتت اليو و
فالشعوت ال ا ية مرورا بالسومرييا وا غريق والفينينييا ،جميعا آمنوا بالعيا الشرير  ،كىلا اليهو و العرت و الوروبيون؛
فرم ال كان ض شر العيا واللسان فت العه الروما ت ،وكان ل ىم سار ىن الوروبياو
إ ىرح تاا اسماع متع :م ي الرتم و :ي ا ل بع م فت المس ت الفينينية و النرطاجية  ،مي مريمم ىن الوروبيام ،
مك فاطمةم فت الشماب الفرينت و ب المغرت ،كماىرح تمك ىا شةم و مك مفتوحة م و مك ى اسم و مخمسة و
خميسةم س ة لع اصابا الي ال مسة ،فهت لها م لوب سار فت المفهو الشع ت ،يناب مخمسة و خميسة فت ىيا الع و م ا
الي و الصابا مرفوىة فت وج الشرارو
ال مسة كا ا ى مة شؤ ىن الشعوت الشرقية ،منها ش النوب مخمسة بعيون الشيطانم و يناب ا فت اليو ال امس ما اح
الشهر النمرية اخرج هللا آ ما الننة ،واصيب في قو الن ت م يو سم ،و رمت الن ت ميوس م فت النب و
اما إس ميا فالرقم خمسة م ارو و ى يم لن اصوب ال يا ا س مت خمسة و الصلوات اليومية ى ثا خمسو
حظ فت الرسو الشع ية صور ال ترافن العيا  ،و الس ب ا ها ا ا حس  ،لهىا صور الفنان سهما ي ترق العيا الااس و
خاصة تلا ال رقاع ،ل ها فت الوسط العربت تعت ر غري ة ،فلون ىيون العرت اسو  ،و الع س ىن س ان شمالت اوروبا ،فهت
رقاع ،و الاس ثناو فت العيون السو اع و
الفنان الشع ت كان ل اسلوب فت مواجهة الاس و إصابة العيا فيرسم صورا جميلة تمث كفا مفتوحا فت وسط ىيا ي تب تاتها
كلمات مث ميا حافظم يرافنها بعض اآليات النرا ية و ال خارح الهن سية (اكر قا صو ) 1995و

شكل  5و  ، 6الكف فى لوحة "السيد القماش"
,إرهاصات نهاية العالم  ،أحبار على ورق 2٠13 ،
كتالوج معرض إرهاصات نهاية العالم .
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المرفوع بانم
فت لوحة مإرثاصات هاية العالمم (ش  5و  ،)6إست الفنان العيون الما قة و المالنة ،الملتصنة بال
ك ير ليتوسط العم بنناحات العم قة التت تامت م نت تتوج الى المصرية فهنا العيا ترم للاماية و يؤك ثا وجو
النناحات التت ترم للارية و النو و
ينو العم ىلت العنصر الساست و ثو ال الى يام م مح وج و تت رر العيون مما يا تناسق و إ سنا والت كي ىلت
ىنصر التض يم فت وسط ىناصر اخر قينة يا إثار إ ت اه المشاث و إست ا ال طوط المناني فت خط ال ال ارجت و
النناحات يعطت ا حساس بالمرو ة و سهول الاركة و ثت ما مثيرات النماب و تترك ال رجات ال اكنة فت اس العم مما
يؤ إلت الث ات للتصميم و ا ت ان بيا المساحة الفنية و الراسية المتمثلة فت ىنصر ال و

 - 4 ، 5الطيور
 - 1، 4 ،5الديك
ثناو رمو شاع إست امها ف العصر الن ط و ا س م و ما الا مست مة حتت اآلن كال يا الىي يرم إلت السهر و الين ة
و اآل السي المسيح ف العصر الن ط  ،بينما يرم إلت ال ان و ب اصة ا ان الفنر ف العصر ا س م  ،و ثناو ربط بيا
ىرا س النواما و ىرح ال يا ،و يرون إن ثىه العرا س اىلت المسن تشير إلت السمو الىي يلن ل ال يا ب ىلت م ان حينما
يري إن يرت صياح كالمؤ نو و ن ان ال يا ف الفا الشع ل م لوب رم ي ل ال و ،فهو يرم إلت ب وغ الفنر و إشراقة
الص اح ،كما يرم إلت الرجولة و يرم ايضا إلت الس اع و ال ر و لا لننر الا وت ل ثاهو
فت لوحة م ىروس فوق ال رستم( ش  )7إست الفنان وج ال يا الى يىكر ا بتماثي آلهة المومة السومرية التت كان لها
وج حيةو باقت النس ما ي ان لي ون جس العروس ىلت راسها طرحة ما الا ي ال خرفت ،و ك إ تن ما شراىة بات اض م
ما البوات الثريةو تعطت ثىه اللوحة مناخا اسطوريا و حسا خياليا ،يننح او ا سيابية ،و يهرت ما العن  ،فليس فت ال طوط
ا رجة ما النمو  ،ثىا با ضافة إلت قة ال طوط الواثنة التت تن فا فت إ سيابية للت كي ىلت ثنة الفنان فت مهارات التش يلية
و إمت ك ق ر ىالية ىلت إخضاع ال طوط لشطاات التع يرية (ص ات الشارو ت )1996

شكل  ،7الديك فى لوحة "السيد القماش "  ،عروسة فوق
الكرسى  ،أحبار على ورق 1٠٠ ,سم 7٠ سم 1993،

.1

من مجموعة الصور الخاصة بالفنان .
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 - 2 ،4 ،5الطاووس:
رم الاظ السعي والسعا  ،مستوحت ما الفنون الهن ية و إست فت المنسوجات ا س ميةو إست م الفنان فت لوحة مصعو
الصاى  :الم الج او الترباس الى إ ت ع ما ال ات،
الن نات و الطاووس و الترباس م (ش  )8لي ون اح العناصر الث
بنسو  ،ا ت إلت إلتوا ليص ح غير صالح لشئ بع اآلن  ،و فوق الطاووس الى ثو الفنان ات  ،إن ل وج آ مت  ،و يتوج
المشه فر الن نات الن يم التت تلتو و ك ها ق تفلطح ما طوب الافاع  ،و المشه يوحت بإ فنارو يطرح كثير ما السئلة
وكمية ما ال ثشة للمشاث كلما ت مل و يؤك م خياب الفنان إلت الا الى ال يستطيا اح ان يلاق ب (المرجا السابق )1996و

شكل  ، 8الطاووس فى لوحة "السيد القماش"  ،صعود القبقاب و الطاووس و
الترباس  35 ،سم 5٠ سم  ،أحبار على ورق 1994 ،
من مجموعة الصور الخاصة بالفنان.
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و فت لوحةم ا سان و الطاووسم (ش  ،)9إست الفنان ي الطاووس ليمث ثالة خل وج رج و بالرغم ان ا سان ثنا
يات بؤر الصور و ما يع ر ىن ما ا سا ية فهو ق تشي (ا اص ح شيئا ) ما الا ي  ،و ثو م ون ما ى اج اع ترت ط
بمنموىة ما الغر التت تت ون ما المسامير ب ال ما ال يوط و ترتفا الراس ىلت قاى وسط ارضية ما الثرامات الم ب ة
النمة و ك ها ىوا ق تمنا المسير فت ثى المنطنة وفع ر الفنان ثنا ثيمنة الما ية التت ط عا العصر بالنسو ال الغة و سانا
إ سا يت و تلنا يت ما خ ب الاوار بيا البيض و السو و ما خ ب التع ير ىا الش ا سا ت بالملمس المع ت ،و ىا
الطاووس الى ثو طا ر جمي مفرح ب ىوا مع ية تنتهت ب ثور و ثمار فوال يةو إن ثىا التنافض الى ي ر ه الفنان ثو رسالة
بليغة واضاة تاىر ما ىن إ سان النرن النا ىا السيطر ىلت الجه التت ي ترىها (المرجا الس ق )1996و

شكل  ،9الطاووس في لوحة "السيد القماش “اإلنسان و الطاووس ،أحبار
على ورق  95،سم 12٠سم 1994
من مجموعة الصور الخاصة بالفنان .

 -1، 2 ،4 ،5التحليل الجمالي:
تتمي الىماب السابنة بت اخ ال طوط وت رار العناصر با ت ا ل تا حيوية فت حركة ال ط ،ت كي ىنصر التض يم فت
وسط ىناصر اخر قينة لنىت المتلن للت م فت العم الفن و ت رار العنصر فت اوضاع م تلفة مما يؤ إلت التماسا وترابط
الج اعو اللوان الحا ية للت سيط وسهولة استيعات المشاث  ،تتنوع بيا السو والبيض والرما ياتو
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تع س الىماب بع ا فلسفيا و حنا ق ىا المنتما برغم جما الفنان بيا ال يالت و العنلت و الى اشاع الجواع ا فعالية و الشعور
بروىة جمالية للمتىوق

 - 6النتائج:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

الرسددم ثددو ال ىامددة الساسددية لفددا التصددوير ،و قاى د راس د ة لنميددا الفنددون التش د يلية وكددىلا الفنددون التط ينيددة
فهو اساس ك تنربة فنية و
فا الرسدد م المصددر المعاصددر يام بع ا اقرت للهوية و ا تماع تنع من فنا متفر ا بنيم و ىناصددره و اسدداليب
التناوب للموضوع التت تع س الثنافة التت ين ا منهاو
ت ثر الفنان مالسدي النما م بموطن م طنطا م وبوال ه صداحب مصدنا المشدغوالت المع ية و بالا ايات الشدع ية فت
إست ا رمو هو
إسددتلهم الفنان مالسددي النما م ما ال لفية الف رية المت ثر بالفا المصددر الن يم و الفا الشددع ت مفر ات الرم ية و
تناولها بف ر معاصرو
تالت الفنان مالسي النما م بال افعية و ا را و
كان للم ون ال صر و الوج ا ت للفنان مالسي النما م الثمية فت تاج اىمال الممي و
كا ا الط يعة ثت المعلم الوب للفنان مالسي النما م فت إستلها اىمال و
تشترو اىماب الفنان مالسي النما م فت :
 التنويا بيا مساحات البيض و السو مما يثر العم بالطابا ا فعالت و الايوية و ال ساطة و التماسا و الترابط بيا العناصر الواقعية و ال يالية و تتفر اىماب مالسي النما م بالعناصر الفنية الفري ال اصة ب و ا سيابية فت حركة ال طوط و التت تا سهولة و حريةو م عمة الموضوىات الفنية لألح ا مما ينت ىن ص ق العم الفنت و -التاري و الم الغة فت سب العناصر لنىت المتلنت لت م العم الفنت و

 - 7التوصيات:
ثىا ال ا مااولة لرص جا ب ما ا ب اع لم ياظ بال راسة ال افية منار ة بالفنون الخر كالتصوير و النااو
ات خصوصية فت ثىا
وكىلا لوجو فنا يا مصدرييا ىلت م ار تاريخ الفا المصدر الا ي إستطاىوا خوض تنارت متع
المناب ،مما يتطلب رؤية تاليلية لتناربهم فت مااولة ما ال احثة لت ىيم النيم المصدددرية فت ثىا الفا ،خصدددوصدددا ك وان كليات
الفنون النميلة تفتنر إلت مصدددا ر كافية تسددداى الط ت ىلت التعرح ىلت النوا ب المتع لفا الرسدددم ،وىلت الرغم ما ان
ال اد قد تنداوب مو دج ا ما الفندا يا الدىيا تفر وا فت منداب فا الرسددددم إال ا د يوجد فندا ون اخرون يتمي ون ايضددددا بتنربتهم
الشد صددية فت ثىا المناب ،لم يتسددا مناب ال ا لتالي اىمالهم ورصد تناربهم المتفر  ،ما ثنا يوصددت بضددرور رصد
التنارت المتمي لهؤالع الفنا يا و تناولها بال ا و
كما ن ان الشددغ وحب ا سددتط ع والمنن ات الا يثة تمضد ت بنا ق ما ف إتناه ىالم ج ي ما ا مة الرسددو ال قينة ،المر
الىي يننلنا إلت ا ر م تملة ل ايات ثىه الوسديلة الواقعية ال صدرية وجمالياتها ،فالرسدو شد لا ىالمنا ،واثرت حياتنا كما اثرت
المنن ات الت نولوجية ال ياب ا سددا  ،إال ان التا ي ال ي اب بعي ا ف إم ان الفنان إسددت شدداح إم ا ات ج ي وخامات متنوىة
ثراع السدلوت الفن وطرق ال اع ب سداليب غير تنلي ية ،ما ثنا توصدت ال احثة بعم راسدات تتناوب اىماب فا الرسدم المنفى
بوسا ط غير تنلي ية فت مواك ة للمتغيرات التت طرات ىلت ا وات فا الرسمو
تر ال احثة اثمية منرر الرسدددم و ا ثتما ب و العم ىلت ت ريب النشد د و تشدددنيعهم ىلت إسدددت ا ال امات الم تلفة ك ق
الرصا و الفام و الح ار و غيرثا ،و ايضا التركي ىلت يا ساىات منرر الرسم لل ليات المت صصة و
كمدا توصددددت بد ثميدة توجيد ال داحثيا لإلثتمدا بتندارت الفندا يا المصددددرييا المتمي يا و ما لهم ور فت الافداظ ىلت الهويدة
المصرية فت ظ العولمةو
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الشكر والتقدير
اتوج ب الص الش ر والتن ير لستا ت ال كتور  /ام احم مامو صر لمسا تها العلمية والفنية وتوجيهاتها النيمة و ىمها
ا سا ت خ ب مسير ال ا و كىلا اتن بالش ر والتن ير لستا الفاض الستا ال كتور /ولي فو ي مطرلمسعا ت ال ا مةو
واش ر وال تت التت مناتنت ك العطاع وي ف ما ك لا ىا ها و إبنت ملن اتت و سن و ال افا وراع ك طموحاتت
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