
 ملخص        
  الرابع البحث      

 توصيف معرض فني منظر
 المعرض الرابع     

 
 
 
 

 بعنوان
 مشاهد من التحرير

"scenes from Eltahrir" 
رؤية لمشاىدات واقعية تعايش معيا الباحث داخل ميداف التحرير الحداث الثورات والتجمعات 
الممحمية والتى قاـ بتسجيل احداثيا وصراعاتيا بيف مختمف االطياؼ المحتده فيما بينيا مما أليـ 
الباحث لتسجيل تمؾ المشاىدات التي تواجدت امامو وتاثر وانفعل بيا كونيا صراعات وصمت 

 .ي االقتتاؿ والشيادة ال
 
 
 
 
 
 

  لمفنوف  اليناجرمركز  –قاعة الفف التشكيمي 
 دار األوبرا المصرية. – 

 5132يناير  31-31
 كمية التربية  –قاعة الثورة لمفف التشكيمي

 النوعية 
 جامعة الفيوـ  –

 5131ابريل   51 – 31



 مشاهد من التحرير
 مقدمة :

الزالػت األيػاـ والميػالي تػػلتي كػل يػـو بمػػا ىػو جديػد وعجيػػس ن والزاؿ امنسػاف يتعػايش مػػع 
حػداث بمنطةيػة وتوقػع إال أف األالحياة أيضا بمستجدات كل يوـن ولكف رغـ أف امنساف يسػتوعس 

بعض األحداث تعتبر طفرات ليست في حياة امنساف بل فػي تػاريا الشػعوس واألمػـ بكػل أطيافيػا 
ن حتى أف امنسػاف فػي كثيػر مػف األوقػات ال يصػدؽ أنػو تعػايش مػع أحػداث بعينيػا ىػي  ومذاىبيا

 التاريا ذاتو التي سيشكل منيا.
ولػػيس أصػػدؽ مػػف ذلػػؾ مثػػل مػػا شػػاىدتو مصػػر مػػف ثػػورتيف متعػػاقبتيف لكػػل منيػػا ظروفيػػا 

ن فمةػػد  ودوافعيػػا وأسػػبابيا إال أنيمػػا غيػػرا وجػػو التػػاريا والػػزمف بػػل والواقػػع عمػػي األرض بشػػكل عػػاـ
كانت كل مف ثورة الخامس والعشروف مف يناير ن وثورة الثالثوف مف يونيو وىجًا ونارًا ثائرة داخل 
كل الةموس ولكل أسبابو إال أف مف أىػـ األسػباس ىػو حتميػة الت ييػر فػي الواقػع المصػرة ومحاربػة 

أف المنػت  النيػائي  الفساد والمحافظة عمي مصر ن ورغـ أف لكل ثورة ظروفيا وأسػبابيا الدقيةػة إال
كاف صالح وطننا ال الي وصالح األجياؿ الةادمة ن ومحاربة الفساد والمحافظة عمػي مصػر أرضػا  
رثًا وتاريخًا لمستةبل مشرؽ ن بعد أف ظيرت وقائع األطماع العالمية لتحطيـ بمدنا  وشعبًا وعةيدة وا 

األطماع وحاربتيا وانتصرت  العزيز ن وىذا لـ يكف بجديد فمةد مرت مصر بمراحل عديدة مف تمؾ
 عمييا والتاريا يثبت ذلؾ.

صػابت الشػػعس بمختمػف أطيافػػو بصػور مػف إيجػػاد الػذات والتعبيػػر ولكػف ىػذه الثػػورات قػد أ
عنيا والوثس فوؽ الواقع لمتعبير نحو الحةيةة ن فخرجت األطياؼ لكل منيا طرؽ تعبير عف الثورة 

التواجػػد داخػػل الميػػاديف وأضػػافوا مظػػاىر احتفاليػػة  فلبػػدعوا فػػيرحتيـ بيػػا وخػػوفيـ عمػػي الػػبالد ن وفػ
بلشكاؿ متعددة وكاف ما يشبو الكارنفاؿ االحتفالي والذة عكس مدى رؤيػة ىػذا الشػعس لػيس نحػو 

يصالو لمعالـ برؤة راقية التواجد.  االبتكارية فةط ولكف نحو الوصوؿ إلي امبداع وا 
أ والذة دومًا يحػدث مػا بػيف الخيػر ولكف ومع كل الثورات كانت ىناؾ دومًا الجانس األسو 

والشر ما بيف مػف يريػد ومػف لػـ ولػف يريػد بػيف المؤيػد والمعػارض الصػادؽ والكػاذس ن فمةػد ظيػرت 
جنػػي الحصػػاد ليػػا دوف مصػػمحة الشػػعس  جمعػػات طائفيػػة المػػذىس ال ييميػػا إالأطيػػاؼ عديػػدة وت

ع ونصبت شػرورىا وحرائةيػا واالستيالء عمي السمطة وخاصة فئة األخواف والتي است مت ذلؾ الواق
ومكائػػدىا وسػػالحيا وأوقعػػت الشػػعس فػػي معػػارؾ داميػػة مػػع نفسػػو ن وأحمػػت سػػفؾ الػػدماء والػػدمار 

 وأخرجت ووزعت السمـو والمصائس وكاف ىدفيا واضح لمعياف وىو سةوط الوطف بشكل عاـ.
لػػػذلؾ كانػػػت اتالـ التػػػي اعتصػػػرت قمػػػوس الػػػوطف قمػػػوس الشػػػعس كمػػػو ن فسػػػةطت الجثػػػث 

خاصػػة ميػػداف التحريػػر رمػػز اء مػػف قريػػس ومػػف بعيػػد ن وتراشػػةت األطيػػاؼ داخػػل الميػػاديف و والشػػيد



ولـ يياس أحد منيـ مصيبة استحالؿ الدماء ن بل كانت نحو السةوط المػذىل لكػل الةػيـ الثورتيفن 
واألعػػػراؼ الجميمػػػة ألبنػػػاء وطػػػف واحػػػد ن فتحولػػػت االحتفػػػاالت مػػػف السػػػمـ إلػػػي الضػػػرس والحػػػرس ن 

 رمز الطيارة والنةاء إلي ميد المعارؾ والةتل واستحالؿ ال در والدىاء.والميداف مف 
ومف ىنا فمةد تعايشػت كػل األطيػاؼ ن األحػداث بعػيف ثاقبػة نابيػة حتػى فػرزت الحػ  مػف 
الضػػالؿ ن واسػػتبانت المكائػػد ووضػػحت الحةػػائ  ولكػػف بعػػد أف فةػػدت الكثيػػر مػػف األرواح وشػػوىت 

العبػث والكػره والضػ ينة ن وذلػؾ فمةػد صػاحس ذلػؾ نػوع مػف  الكثير مف األخيار بيد ال تعرؼ غيػر
معانػػاة الشػػعس ودراميػػة األحػػداث ونزيػػف لممشػػاعر واألحاسػػيس ومػػف ثػػـ قتػػل العديػػد مػػف الشػػيداء 

 بمختمف األطياؼ واالتجاىات واألعمار.
ولةد رمزت ىذه الثورة األولي والثانية بميداف التحريػر ن ذلػؾ الميػداف والػذة أصػبح عنوانػًا 

يانًا وصرحًا لتمؾ األحداث فتحوؿ ىذا الميداف إلي مسرح كبير تحتل أبطالو كل جوانبو وأرجائو وب
قبل ن ولكف جمعت تمؾ األحػداث بليػدة ىػؤالء فػي ىػذه ورؤاىـ ن ن بشر أو إناس تعددت أنواعيـ 

 البةعة في سرة الةاىرة أو منتصفيا وكلنيا محور أو مركز الت يير.
داف موقعػػػًا سػػػياديًا بػػػيف النػػػاس واعتبػػػر قبمػػػة الثػػػائريف توجيػػػوا إليػػػو لػػذا فمةػػػد احتػػػل ىػػػذا الميػػػ

 وشػػػجييـوآالميػػػـ وحػػػبيـ  وسػػػمرىـوجعمػػػوه مكانػػػًا ورمػػػزًا وبطػػػاًل بتعبيػػػراتيـ ن اختصػػػوه بتجمعػػػاتيـ 
ودموعيـ وآالميػـ ن ممػا وطػد العالقػة بػيف النػاس والميػداف ن وبػيف المعنػي والمبنػي ن وبػيف الحيػاة 

ولػـ ييمػل ىػذا الميػداف أحػدًا فمةػد ات جميعيػا ألتػي وجػدت بػو أو داخمػو ن قضػالموت ن وبيف المتنا
ن حتػػػى عػػػرؼ بلنػػػو مكػػػاف الثػػػورة  وثةافػػػاتيـ  اسػػػتوعس الكػػػل واحتػػػواىـ بمختمػػػف أطيػػػافيـ وأمػػػاكنيـ

وحائطيا وحرميا امنساني ن ومنو خرجت أيضا األحداث وتعاقبيا ن ومنو أيضا كانػت المباحثػات 
 في العصر المعاصر .صنع فيو التاريا بشكل لـ يحدث مف قبل.والجمسات ن إنو مكاف 

ومف أكثر ما أفرزتو أحػداث ىػذا الميػداف ىػو التصػادـ الػدرامي الػذة حػدث بػيف األطيػاؼ 
والذة أيضًا أنت  دماء وشيداء عمي مسمع وعيف الكل ن فالتصادـ قد وقع وتنػوع مػا بػيف التراشػ  

درامية الفةداف وتنوع األلـ ما بيف مصاس إلػي شػييد بػل والمفظ والسالح بمختمف أنواعو مما شكل 
تػػداد والضػػرس حالصػػراع واال جنػػوف شػػيداء خرجػػت مػػف قمػػوس الكثيػػر عةالنيػػة األداء والحػػوار إلػػي 

والةتل ن فلصبح الميداف في كثير مف األوقات يع  بما ال يحسس أو يتوقع أو يصػدؽ ن واختمفػت 
حماء وقمة   حةيةة لتوى  األحداث لمصالح فئة عف أخرى.لافي ذلؾ سبمو مف كذس ورياء وا 

مػػاء ودمػػار بكػػل مػػا يحممػػو المعنػػي دلػػذلؾ حممػػت أرضػػية وأرصػػفة وجنبػػات ىػػذا الميػػداف 
السػػارؽ ن لػػذلؾ وبكػػل صػػوره ن فتواجػػد الةتػػاؿ والمةتػػوؿ وتواجػػد الكػػاذس والصػػادؽ وتواجػػد المبتػػور و 

 دماء والةتل والشيداء.فالكل قد سبح في ال
 
 



 للمعرض: الفكر الفلسفي
ولةد تعايش الباحث مع تمؾ األحداث بكل مصداقية وتلثر لتواجده في الميداف مثمو كمثل 
أة فرد مف أفراد ىذا الوطفن تجوؿ داخل طرائةو وجنباتػو شػاىد كػل األطيػاؼ واألنػواع مػف البشػر 

ف اختمفػػوا ن إال أف أىػػـ مػػا يميػػز فػػي ىػػذه التجربػػة ىػػي  كبػػد سػػمعيـ وتكمػػـ معيػػـ شػػاركيـ الػػرأة وا 
 فعمية لكل المجريات الحادثة. ورئيةالواقع والذة تعايشو الباحث بكل واقعية ومصداقية و 

لةد كانت تجربة فريػدة مػف نوعيػا بشػكل عظػيـ لمػا ال ... فمػـ ولػف يتػوافر كػل يػوـ ثػورات 
في البالد ن لذلؾ فالثورة ذلؾ الفعل الجماعي الفريد يحدث كل عةود وأحةبة ال يجارييا أو يعيشػيا 

أو يتممسػو بعينػو ن وأثػر يػره مػف قبػل  مػالـكل جيل ن فمةد كانػت تجربػة غريبػة شػاىد فييػا الباحػث 
ومف أىـ تمؾ األحداث والمشاىد التي لـ يتخيل الباحث معايشتيا ليست االحتفاالت أو وتلثر بو ن 

وة بح  ن فما المعارؾ أو المداوالت ولكنيا مشاىد الةتل وامصابات ن إنيا الدرامية والبشاعة والةس
ياس وما بيف صػوت عػاؿ وأنػيف وصػمت ن ومػا بػيف صػياح وصػراخ كانػت  بيف كر وفر وذىاس وا 

ن كما شاىد الباحث المعػارؾ ممثمػة  وكرماءاألرواح تزى  والموت يحل يلتي بةسوة ليحصد أبرياء 
مػف دوف بيف الخير والشر واممساؾ بالعناصر التخريبية بصدؽ وال ادرة التي تةتل وب در مف الخ

 المواجية ...
إنيػػا مشػػاىد اختمطػػت بيػػا الػػدماء والػػدموع والحػػزف ن إنيػػا نػػار مػػف المشػػاعر عاشػػيا الباحػػث لػػياًل 

ىةت أرواحيـ ن ودفنوا وجيزوا داخل الميداف ن إنيػا صػالة جنائزيػة ز  واقارسونيارًا ن إنيا أصدقاء 
 .انيا حالو مابيف الحمـ واليةظو في ليل حالؾ  لـ تيدأ ولـ تنتيي عمي الشيداء في الميداف

وممػػا سػػب  كػػاف ذلػػؾ االختػػزاؿ والمشػػاىد عنػػد الباحػػث والتػػي فػػي حةيةتيػػا حةيةػػة مجػػردة 
بػػل إنيػػا كبػػد الحةيةػػة والتػػي ال تتػػوافر بيػػذا المعنػػي كػػل يػػـو ن إنيػػا  بعيػػدة عػػف التزويػػ  أو الزينػػة ن

رصة كبيرة أيضا لمباحػث كونػو باحثػًا ومصػورًا أف درامية الثورة ومشاىد في الميداف ن ولةد كانت ف
يػػدرؾ مػػا ىػػو فيػػو ويةػػـو بتوثيةػػو كنػػوع مػػف الصػػدؽ ووجدانيػػة المشػػاركة ن كونيػػا أداتػػو فػػي التعبيػػر 
كمصور ورساـ و باحث ن والتي مف خالؿ مفاىيمو أيضًا موثوقيو ولحظة االنفراد الفني بمةطة أو 

 مشاىد الثورة أو الميداف.
سػب  فمةػد تػلثر الباحػث بتمػؾ المشػاىد الواقعيػة التػي عايشػيا الباحػث فػي  وعمي ىػذا وممػا

ن الفف معايشة حةيةيػة لكػل مػا يحػيط ف تمؾ الفترة والتي تداخل معيا بكل مشاعره ن اقتناعًا منو بل
بامنساف والتي أيضا تؤثر في الفناف بشكل مباشر وبطػرؽ متنوعػة ومختمفػة ن فالفنػاف بشػكل عػاـ 

 .و يترجـ ة حةيةية لكل ما يحيط بو يتلثر ويؤثر يشاىد ما ىو إال مرآ 
إنػو فعػػل التلويػػل لػػيس فةػػط لمػػا يػػراه ولكػػف لمػا يستشػػعره فمةػػد كػػاف كػػـ األلػػـ والمعانػػاة رىيبػػًا 
ولكـ كانت الدماء وما بيا وما عمييػا داميػة ن ففجػرت داخمػو مشػاعر متلججػة نحػو التػلثير والتػلثر 

 المباشر ليذه األحداث التاريخية.وأف عميو واجس عظيـ وىو التسجيل 



ن يتنػػاوؿ تمػػؾ المشػػاىد بشػػيء مػػف الواقعيػػة الدراميػػة ف ومػػف خػػالؿ ذلػػؾ اسػػتطاع الباحػػث أ
الحةيةيػػة مػػع التجريػػد فػػي التنػػاوؿ وخاصػػة لمعنصػػر اتدمػػي وىػػو البطػػل الحةيةػػي فػػي تمػػؾ الممحمػػة 

 .بكل االطياؼ واالشكاؿ فالميداف كاف عامرا  امنسانية بلشكالو وأنماطو وثةافاتو المتنوعة
فمةد تجوؿ الباحث داخل الميداف محدثًا نوعًا مف المشاركة مف خاؿ التسجيل المباشر لما 
يراه متجاوبًا مع فعل الكادر أو المةطة داخل عيف الباحث والتي تلثر بيا ن وذلؾ مف خالؿ وسيط 

ىنػاؾ فػي تمػؾ الوسػائط عيػس بسيط وىو مجموعػة مػف األوراؽ واألقػالـ األحبػار السػوداء ن ولػيس 
ن ال يستطاع استخداـ وسيط لوني في ذلؾ نظرًا لمظروؼ والتواجد والذة نو في ذلؾ الوقت سوة أ

ال يسػػمح بشػػيء مػػف االسػػتةاللية فػػي المكػػػاف السػػتخداميا ولكػػف اتصػػفت وسػػائط الباحػػث بكونيػػػا 
بػل وسػريعو لتسػجيل  اسػبةمناسبة لمحدث والزحاـ والفر والكر داخل األماكف التي يجعميا أيضػًا من

 .الحدث والمحظو عند الباحث 
وعمي ىذا فمةد قاـ الباحث بتسجيل العديد مف المشاىد التي أثارتو داخػل الميػداف بكػل مػا 

خطػوط سػريعة محػددة لتمػؾ العناصػر  out lineبوضػع  وذلػؾيحممػو المشػيد مػف أحػداث وتالحػـ 
 السريع لمموقف وتوثي  مباشر. والمفردات لكل مشيد محدثًا بذلؾ نوعًا مف التسجيل

مف األعماؿ الفنية الموثةة لتمؾ المشاىد والتي تعدت المائة إسػكتش قػاـ  العديدولةد أنجز الباحث 
حداث نوع مف الفمترة واالختيار مف داخميػا محػداث نػوع  بعد ذلؾ الباحث بفرزىا ومف ثـ تنةيتيا وا 

بالةيمة الجمالية والتشكيمية الكبيرة ن ومف ثػـ مف التناس  في اختيار المناسس لمعرض والذة يتسـ 
لمعمػػػل بػػػداخميا عػػػف طريػػػ  إبػػػراز التفاصػػػيل واألبعػػػاد وتحةيػػػ  االتػػػزاف واميةػػػاع الجمػػػالي فػػػي تمػػػؾ 
المشػػاىد بشػػكل جيػػد وذلػػؾ أيضػػا عػػف طريػػ  تكثيػػف الةيمتػػيف المػػونيتيف األبػػيض واألسػػود بتبػػايف 

لتػالي تحةيػ  الجمػع مػا بػيف المشػيد ومػف ثػـ واضح مبػراز التفاصػيل وتوضػيحيا بشػكل جيػد ن وبا
 ة بعد ذلؾ بشيء مف التفصيل.تدراس

فيػػـو موىػػي ب Abstractوعمػػي مػػا سػػب  فمةػػد نفػػذت األعمػػاؿ بشػػكل مجػػرد بصػػورة كبيػػرة 
وبفكػػرة مجػػردة بسػػيطة دوف زخػػرؼ أو تفاصػػيل  بشػػكلوالمفػػردات  التشخيصػػية  اسػػتةداـ العناصػػر

ة مػف المعنػي والةصػد المباشػر ن ولةػد تنػاوؿ الباحػث أيضػا رأىا الباحث غيػر مجديػة لمبحػث مباشػر 
تػؤدة إلػي تكامػل المعػاني والتػي تػنعكس عمػي لومػدروس  ىػاد مفردات ىذه األعماؿ بإيةػاع فنػي 

حساسػون والةاعػدةا لواحػدة  العيف فيفمسفيا العةل لممشاىد كل حسس رؤيتو وخبرتػو ومنطةػو وىػواه وا 
ند العمل في األعماؿ الفنية ىي قواعد التكويف األساسية التي مف أكثر ما حرص عمييا الباحث ع

لمعمػػػل والمنطػػػ  المػػػوني فييػػػا ال يػػػر محػػػدد بتنػػػوع المػػػوف ولكنػػػو بمػػػدى التالعػػػس والتنػػػاغـ بكػػػل مػػػف 
واالحسػاس  األبيض واألسود حيػث الكتمػة المسػاحية وتنػوع ورشػاقة الخطػوط وتنػوع السػمؾ الخطػي

  . المباشر لممشيد في الواقع ومحاولة نةمو



والرؤيػػة الفنيػػة الخاصػػة ىػػي المحػػدد الرئيسػػي لعمػػل الباحػػث وذوقػػو الفنػػي وخمفيتػػو الثةافيػػة 
وراحة األسموس الذة يتناولو ومف ىنػا كػاف الػدافع الخػاص لتمػؾ الرؤيػة الفمسػفية والتػي يبحػث مػف 

لعناصػػػر أو العنصػػػر اتدمػػػي ا خػػػالؿ الباحػػػث تنفيػػػذ األعمػػػاؿ والتػػػي أيضػػػا تسػػػكف داخػػػل تصػػػنيف
امنسػػاف بكػػل مػػا  motifد" فػػالحوارات ىنػػا فػػي أعمػػاؿ المعػػرض ىػػي حػػوارات تنصػػس داخػػل "المجػػر 

يحمل مف معني الكممة وبكل صوره وأشكالو حيث رؤة مختمفةتتسػـ فػي أحيػاف بالمبال ػة والتػدقي  
يػػػة تشػػػريحية بسػػػيطة المعنػػػي والتحػػػوير ن وفػػػي أحيػػػاف أخػػػرى بػػػاالختزاؿ والتضػػػميف التشػػػكيمي برؤ 

يػػاف أخػػرى تتػػزاوج وتتنػػوع الخطػػوط مػػا بػػيف اليندسػػي والتعبيػػرة ذات الخطػػوط وفػػي أحوالمػػذىس ن 
المرنة وذلؾ في حوار خاص بمػا يحتاجػو المعنػي ومػا يػراه الباحػث ن كمػا أف تمػؾ العناصػر والتػي 
ىي محور األعماؿ إيةاعيا المباشر يلتي مف داخل ذلؾ اميةاع المتنوع في التنػاوؿ المختمػف فػي 

يد المصػػػور ن إضػػػافة إلػػػي المسػػػػحة الدراميػػػة وىػػػذا التػػػ لف مػػػا بػػػيف العناصػػػػر التواجػػػد تبعػػػًا لممشػػػ
 وبعضيا البعض.

فػػالروح امنسػػانية ىػػي المحكمػػة لتنػػاوؿ أعمػػاؿ ىػػذا المعػػرض الفنػػي وأعمالػػو ن وىػػي أيضػػا 
المعبرة عف تناولػت مفػردات تمػؾ األعمػاؿ ومػا بيػا مػف أحاسػيس ومشػاعر ورؤيػة فػي التنػاوؿ فمػف 

فصل نفسو عف مدلوالتو وتعبيراتو ورؤاه الداخمية وترجمتيا بشػكل ي ما يكف أفيستطيع أة فناف مي
خاص ن وىذا ما حػاوؿ الباحػث ىنػا إيجػاده والتلكيػد عميػو فػي تمػؾ األعمػاؿ والتػي أيضػا مػا تثبػت 
ن العالقة ما بيف الفناف بشكل عاـ والمجتمع بشكل خاص بكل مت يراتو ومدلوالتو وقيمو ومشػاكمو 

ف تنوعالفف دا فم ة  أو ت ير أسموبيا بيف الناس. تئمًا ىي ل ة متداولة مستمرة وا 
ف اختيار الموف األسود كما ذكرت مف قبل بكل دالالتو النفسية وقيمو الجمالية ليػو فػي  وا 
واقعػػو وبرؤيتػػو ليػػو مصػػدر لمتعبيػػر بػػال زيػػف ومصػػدر لمضػػوء رغػػـ مػػا يحدثػػو لمعناصػػر مػػف تجػػرد 

لرؤيػػة تمػػوج وضػػوء كثيػػف فيػػو يحيػػل التعامػػل مػػع الػػورؽ إلػػي لػػوني إال أنػػو يحػػدث إحساسػػا يميػػد 
فعالقة األبيض واألسود ىي عالقة تتػداخل فيمػا نية لونية كوف الورؽ أحادة الفكر ن سيمفونية لح

بينيػا التموجػات والعػػزؼ بصػخس ىػادة يمػػالؤه التحػدة والتبػارز لةيمػػة األبػيض واألسػود فالتعامػػل 
األدائػػي مػػا بػػيف التيشػػير بلنواعػػو وخاصػػة االسػػموس يمػػا ن الضػػدة ىنػػا مػػف خػػالؿ العػػزؼ فيمػػا بين

والكتل سواء البيضاء أو السػوداء باسػتةالليتيا فيمػا بينيػا فالعطػاء ىنػا فػي األداء عطػاء مثمػر بػال 
 أدني شؾ.

بػػو الباحػػث يكشػػف عػػف فكػػر التوظيػػف  يةػػوـوالتعامػػل ىنػػا أيضػػا يعطػػي لكػػل عمػػل فنػػي 
والتصريف في العمل طبةا لرؤية الفناف الباحث وتلممػو فػي االجتيػاح لعناصػره كونيػا كائنػات حيػة 

مختمفػػةن كمػػا يبػػرز ىنػػا التحػػويرات والرمػػوز  سػػنيةالطفػػل" وغيػػرىـ مػػف أعمػػار  –المػػرأة  –"الرجػػل 
عمل في أجزاء واختزاؿ األخػرى مػا ىػي إال المتدفةة والتي يؤكد عمييا الباحث فالرمزية في تةنيف ال

عػػدة محػػاورات مػػا بػػيف الباحػػث والعمػػل كمػػا أف األعمػػاؿ مػػع ىػػذا تتميػػز بػػالتنوع الحركػػي الفمسػػفي 



حداث ذلؾ لـ يتلتي سوة بتنوع واختالؼ األوضاع واألجساد والمشاىد بشكل كامل ن  وحةيةتيا  وا 
فميسػت ىنػاؾ مفػاىيـ ىنػا لةرضػية أو ومف خالؿ التعامل ما بيف الشػكل واألرضػية بشػكل خػاص 

الخمفية الواضحة ولكنيا تلتي تبعًا لمتعامل مع العناصر ومف ثـ الخروج منيا وبيا نحو تلكيد ذلؾ 
 في بعض الوضعيات الفنية.

ومما سب  ومع توضيح المةدمة واالستيالؿ ليذا الفكر الفمسفي بشمؾ عاـ ليػذا المعػرض 
حػػداث نػػوع مػػف الخبػػرة البصػػرية التػػي وقعػػت مػػا بػػيف الباحػػث ومػػع إبػػراز الفكػػر التنفيػػذة أيضػػا  وا 

 والحدث الخاص بفكرة ىذا المعرض وجس بعدىا تحديد عدة نةاط خاصة بالبحث وىي كما يمي :
 أواًل:  المصدر الفني :

رصػيده الثةػافي ومخزونػو  يمػاؿ إلػعممو وممارستو في تنفيذ تمػؾ األع استند الباحث أثناء
اث ميػداف التحريػر ومػا بػو مػف أحػداث وتفػاعالت ودراميػة التعبيػر ودمويتيػا الفني نحو توثيػ  أحػد

يونيو ومػا بينيمػا مػف تظػاىرات صػ يرة وتجمعػات كػاف عمػي أثرىػا تمػؾ  11يناير و 52أثناء ثورة 
الصػػدامات والمعػػارؾ والتػػي اسػػتميـ منيػػا وتعػػايش معيػػا وعايشػػيا الباحػػث عػػف قػػرس ممػػا ميػػد لػػو 

يا بشكل سريع وفورة في الحػدث ذاتػو ومػع الحػدث ممػا ميػد لمباحػث توثي  تمؾ األحداث وتلصيم
التعػػايش وصػػدؽ التجربػػة التػػي عمػػي أثرىػػا كانػػت تمػػؾ األعمػػاؿ والتػػي عرفػػت بعػػدىا بمشػػاىد مػػف 

 التحرير ن حيث االتصاؿ بالواقع وتسجيمو.
 ثانيًا: الجانب التقني:

داء الفػػورة ليػػا والمكػػاف اقتصػػرت األعمػػاؿ عمػػي اسػػتخداـ خامػػات بعينيػػا طبةػػًا لطبيعػػة األ
 المنفذة فيو بشكل سريع كما يمي:

مػع اسػتخداـ  فػرش جػواش -  water Based inkأقػالـ أحبػار سػوداء  –ورؽ فبريػانو 
تةنيات متنوعة في العمل بيػذه األدوات كالتحديػد بتخانػات وسػمؾ متنػوع لةقػالـ ومػف ثػـ التيشػير 

 ن األرضية.وفية أالمتنوع والكتل السوداء سواء في الشكل أو الخم
 ثالثًا :الجانب الجمالي :

 لةد تحة  الجانس الجمالي في األعماؿ الفنية وذلؾ مف خالؿ العمل بما يمي :
 :  العناصر التشكيلية

والتػػي تنوعػػت وتحةةػػت باسػػتخداـ الخطػػوط سػػواء المسػػتةيمة أو المرنػػة أو المنكسػػرة والظػػل 
 وتواجده.والنور ن واميةاع المتنوع لممساحات والفراغ 

 :  القيمة التشكيلية
حيث التداخل والتجاور والشفافيات ومف ثـ األبعػاد والمنظػور البعػدة لمعناصػر المتشػابكة 

حداث نوع مف العالقات فيما بينيما.  وا 
 



 :  القيمةا لجمالية
إحداث وتواجد الحركة بشكل متدف  مع تنوع الم ة المساحية لمعناصػر وتواجػدىـ ومػف ثػـ 

واالتزاف مع إضافة الرمزيػة البسػيطة فػي تنػاوؿ العناصػر والتػدقي  عمػي بعػض األجػزاء أو اميةاع 
 المفردات بداخميا.

 رابعًا: أهداف المعرض:
إحداث نوع مػف التوافػ  واميجابيػة مػا بػيف الواقػع والبيئػة بشػكل عػاـ وبمػا يشػ ل المجتمػع  -

 المحمي واالتصاؿ بو ورؤيتو بشكل جيد فنيًا مع رؤية فمسفية.
رثاء رؤية فمسفية وتشكيمية تجريدية ألحداث الثػورات المصػرية وصػياغتيا بػرؤة  - إحداث وا 

 .وتوثي  الصمة ما بيف الحدث اة كاف وموثوقية الفناف السريعو المطموبة  جمالية جديدة
 خامسًا : العائد التربوي :

المجتمػػػع إتاحػػػة واسػػػت الؿ الفػػػرص الدائمػػػة التجػػػدد واألحػػػداث العامػػػة والتػػػي تحػػػدث داخػػػل  -
بشػػكل عػػاـ مثػػارة الجديػػد عنػػد الفنػػاف واسػػتمياـ موضػػوعات تثػػرة الجمػػاؿ وتعبػػر بصػػدؽ 

 وواقعية عف مشكالت أو أحداث المجتمع.
التوثي  الدائـ واممساؾ بتسجيل األحداث داخل المجتمع امنساني بشكل عاـ كوف الفناف  -

 معبرًا عف مجتمعو بكل تبعاتو.
وامبػػداعي لممشػػاىد ولمطالػػس بشػػكل خػػاص وتسػػجيل أىميػػة بمػػورة الجانػػس الفكػػرة و إثػػراء  -

 بالوطنية والبيئة المصرية. ودراسة الفف ارتباطو عند التعمـ
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


