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 بعنوان

 رحيق الوجوه

Scent of faces 

ىي رؤية متنوعة لمفيوم الوجو اإلنساني بصورة تمسكوبية أقرب إلي المفيوم المباشر إلي 
البورتريو اإلنساني وىي رؤي متنوع مداخميا ومنطمقاتيا فمنيا المتدرج واليادي المالمح ومنيا 
المنفذ عن طريق استخدام الخط كوسيط تنفيذي وكميا السائد األساسي ليا ىو استميام من خالل 

 .شيرزاد يق الذكريات لتداعي تمك الوجوه وأكثرىا ما ىو مستميم من األثر وخاصة شخصية رح
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 مقدمة :

مفراداتيا ليي لغة  كانت صورىا وأشكاليا أواي إن الحوار البناء مع مفرادات الفن 
ورحيق يتضامن معو الفنان إليجاد وصياغة فكرة من افكاره، وليس من المحدد أن تكون أفكار 
جديدة ولكن من الجائز أن تكون انطباعات أو مجموعة من االرىاصات والتخيالت التي يزمع 

مده من بعيد أنيا تحاوره و تتآلف معو ويتآلف معيا ، بل من الجائز أيضا أن تكون رحيقا يست
 من األثر أو التخيالت أو األحالم الشخصية أو كيان ميما كان أو حكي أو قصة ما.

ومن ىذا المنطمق فمعرض رحيق الوجوه الذي نحن بصدده ما ىي إال إرىاصات لرؤية 
الصدوق والعين الشاىدة عند الباحث فكثيرا ما  المصداقومعايشة الوجو عند الباحث فالتخيل ىو 

استرعي الباحث عديد من قراءات متنوعة لمشاىد لوجوه بعينيا أحيانا بل كثيرا ما توقف عندىا 
 لين يفيض بالعاطفة. ح قاس الخطوط ، ومنيا ما ىو مرن وتأمميا منيا ما ىو حاد المالم

من المؤشرات والمعامالت  ولقد استميم الباحث وبني فكرتو ىذه من خالل عديد
والتأمالت في كل األرجاء وبأحداث ومواقف متعددة وخاصة أن المالمح البشرية في مصر 
متعددة التعبيرات مختمفة األجناس متداخمة األعراق واألصول والتي ىي في مجمميا نوع من 

ر الباحث التنوع والتداخل واالمتزاج الشديد لعديد من سمات وخصال مما أليب وأثار مشاع
 لمحوار معيا وتسجيميا.

ولقد كانت المرأة في ىذا الحوار ىي المزيج األساسي كونيا قيمة تعبيرية كثيرا ما أثارت 
الفنانين والباحثين كل بطريقتو وأدائو ومثيراتو مما عدد المدارس الفنية التي استميمت من المرأة 

الفني سواء مع االحتفاظ بالقيم الجمالية  انوعًا من االنتاج اوتكوينيا وروحيا وسموكيا وعاداتي
 بشكل واقعي أو بشكل انطباعي أثار في الفنان رؤية مغايرة لما ىو متواجد بشكل واقعي.

ولكن من أكثر النقاط والمحاور الفنية التي أثارت الباحث ىو كم االختالفات الجينية 
قوي  مممحمعو بعمق حضاري ذات والوراثية في المالمح فكثيرًا ما استقرأ الباحث مالمح تذىب 

حاد النزعة والخطوط قاسي الخطوط وتواجدىا تشريحي ينم عن حقب زمنية قديمة كالمصري 
 القديم بتبعاتو وسماتو الشكمية القديمة.



ومنيا ما آرتآه الباحث مرنًا في الخطوط والقسمات والمالمح اعتبره خميطًا ما بين الحقب 
ديدة والتي امتدت عمًا وعبقًا فريدًا بالمصرية الشقيم جمالية أعطت طالزمنية المتعاقبة مممة بعدة 

 وتبمورت في مراحل الحمالت االحتاللية وتزاوج األجناس المختمفة داخل مصر.

 الفكر الفلسفي للمعرض:

والحوار ىنا في ىذه األعمال حوار لرحيق النشاط العقمي والذي اتسم باألدلة والتأمل 
حد ذاتيا ىو اختالف المالمح واستقدام ذلك الرحيق البناء ، فيو لتواجد وحل مشكمة في 

اصطالح ورؤية حسية وبعدية خيالية الرؤية تممس الواقع وتستخدم منو تتسم بالحيوية واالنطالق 
مقترنة بالمشاعر واألحاسيس والتي تستقدم داخميا مالمح شاعرية أيضا لمفرح والحزن والخجل 

ن تتخذ من الخط إقامة ليا ومن المممس والمون صياغة لونية لفكرة والحب واالنتظار ولغة العي
 األاء وتعدد الرؤية والبصيرة.

ميما اختمف الحجم في العمل ، فاألعمال ىنا انصبت داخل إطار الوجو بشكل تمسكوبي 
حسا س الباحث جانبي أو أمامي مع تعدد األلوان وتماوجيا وتداخميا فيي تتداعي طبقًا لرؤية وا 

فالمرأة ىنا والوجو بشكل خاص ىو ربط بالخيال والواقع وبين الوجو عمال وامتزاجو معيا ، باأل
والتعبير والصمت المتواجدة عمييا األعمال تارة أخري ، فيي بؤرة الضوء والفكرة األساسية التي 

 يقوم عمييا فكرة المعرض بشكل خاص.

ن األعمال والباحث كما أن فكرة البوح والرحيق ما ىي إال حوار صامت ما بي
والمشاىدين بشكل يمتزج فيو اليدوء والرقي في الحوار إليجاد ىذا المممح وىذا العبق التاريخي 

 وكأنو لغة حوار ما بين األعمال وبعضيا البعض أيضا.

حاول الباحث في ىذه األعمال أن يمخص تواجد فكرة تعددية المممح المقترنة باليدوء 
عن مالمح الغضب والصخب والكراىية وىي فمسفة حاورىا الباحث في  والرقي في التواجد والبعد

محاولة لمقدرة عمي التواصل واإلفصاح والتعبير عما بداخل الباحث من موروثات وتعددية في 
الرؤية وثقافة المشاىدة عنو ، كما أصبح حوارًا ورحيقًا ألعمال وفمسفات ومالمح لوجوه صامتة 

ا ورشاقة الوجود وكأنيا حوارات الزالت ألشخاص تعرفيا ونراىا مفعم جماليا بالحياة وعذابي
ونتزامن معيا فيي قراءة انطباعية امتزج فييا كل مشاعر ورؤي الباحث وأعمالو لذلك فمتنوعيا 



وتدرجيا واختالفاتيا ما ىي إال أوراق من كل مكان وزمان وثقافة ولغة متغايرة داخميا التنوع 
شكل باألرضية أو الخمفية بشكل عام فمكل منيا فسماتيا ومممح واالختالف حتى في عالقة ال

عميو وىذا ما أكد عميو الباحث خاص بيا واختالفات في المتناول والتواجد واألثر الذي وجدت 
وعمي ىذا فمقد قام الباحث بإجراء عدة مداخل لتناول ىذه الحوارات برحيق متنوع التناول مختمف 

ان المقصد ىنا ىو ذلك التنوع البناء والذي يصب في تعدد المداخل الرؤية والمذىب والتناول وك
 ليذا التواجد لتمك الوجوه ولقد قسميا الباحث لعدة مداخل وىي كما يمي:

 أواًل: مدخل قائم علي الخط بشكل مباشر كأداة للتعبير والبناء:

ني لتمك الوجوه وىي األعمال التي استميم من خالليا الباحث ذلك التواجد ليذا الرحيق الف
معتمدًا عمي الخط والمساحة المقترنة ما بين خطين بشكل مباشر وكأنيا تتحاور فيما بينيا 

 وتتالزم مع فعل التراص وكأنو بنيان مرصوص جوانبو فيما بعضيا البعض وىذا بشكل مباشر.

كما أن الخطوط تمك تحصر بينيا عدة مساحات متنوعة ما بين الحجم واالتساع والوميض 
 الموني الياروموني والتدريجات المونية وفي تناول أخر مكمالت لونية تبرز بعضيا البعض.

 تشكيل بالتناول الجانبي :ثانيًا: مدخل قائم علي ال

وىذا المدخل دائمًا ما يقترن بتواجد خط محدد قائم عمي وضع تصور إييامي لمبروفايل 
البناء وما بو من خيال ومبالغات وتقديرات الجانبي وخاصة بتواجد مبالغات مساحية لوضعية ىذا 

تصب في أجزاء بعينيا كاالختالف في تواجد العين أو غمظة الفم أو البنية التشريحية بشكل عام 
مع تزامنو بقطاع يسيطر البناء فيو مع امتزاجو بخمفية ىي في حد ذاتيا تواجد بنائي إنشائي 

 و.يتزامن مع رؤيةا لباحث وبمورة المناسب مع الوج

 ثالثًا: مدخل قائم علي التشكيل بالتناول األمامي للوجو:

ىو تناول في اعتقادي أنو قديم النزعة ولكنني حاولت أن أتناولو بصورة متغيرة طبقا 
لاللتزام بالمبالغات أيضا كونيا بناء مختمفا متنوعا فالمبالغة فيو ىي صمب الرؤية والبناء سواء 

عام أو مبالغة في األداء وتناول المفردات التشكيمية لموجو بشكل بالتكبير والتصغير في الكادر ال
 عام.



 رابعًا: الخلفيات واألرضيات اللونية:

إن التناول قد تزامن ىنا بتواجد التفريعات والتصريفات الورقية أو البقع المونية بشكل عام 
واستشعر ما جد كما رأي ل رؤية مختمفة وخاصة أن الباحث أو فيذا االختالف أعطي لكل عم

براز  يناسب منطمق كل عمل أو مجموعة من األعمال بشكل متغير قابل لمطرق والسحب وا 
 المعني وتوضيحو.

فيذا التنوع ما ىو إال رؤية مجيرية خاصة بإبراز ما يتناسب لكل مشيد من المشاىد 
ونية حتى مع المون من حيث إبراز المعني وتوضيحو واختيار ما يتناسب من حيث المدرسة الم

 وما يراه الباحث كون ذلك المدخل يشكل تجريبيا بحثيًا لتعدد المنطمقات التنفيذية.

كما أنو في حين أخر نجد النزعة المسطحة المونية كمحددا أساسيا تتناقل ما بين االقتران 
بالشكل كما ىي متواجدة في خصالت الشعر وتواجدىا المتنوع وتصريفاتيا النباتية أو اليالمية 

ير الرحب إليضاح المممح األلوان مكونة ذلك األث ة اليوية وكأنو فراغات تسبح داخلمحددغير 
وفي أحيان أخري يمتزج المون ويتداخل مكونا أثيرا رحبا من االمتزاجات والمدلوالت بشكل عام 

يقاع ما بين المفردة اإلنسانية لممرأ معبرا من خالليا عمي تناغم  االيقاعية لممساحة المونية ة وا 
والخمفية واألرضية في محاوالت متعددة متدرجة وكأن كل منيا تجربة مستقمة بذاتيا تحمل بين 

 طياتيا اسم واحد ومعان عدة لمفراغات والمساحات والتقسيمات أيضا اليندسية المتواجدة.

كما تداخل أيضا في بعض األعمال قطاعات من الخطوط تتقاطع فيما بينيا وتتماوج 
في فصل تام بين الشكل وتفاصيمو واألرضية في اتزان بسيط يسمح بيذا قاطعة المساحات 

 التناغم دون تقطيع المعني أو تضرره.

وبشكل عام فرؤية الباحث ىنا في ىذه األعمال تعكس نظرتو والتي استقدميا من ثقافات 
حكايات متعددة تأثر بيا بشكل مباشر حي أو جامد إرتآىا داخل الشوارع والحارات وفي الكتب وال

ضمنتيا مشاعره ومفاىيمو لتعكس نظرتو لرصد ىذا الرحيق برؤية جمالية متنوعة فبالرغم من 
اختالف التناول ليذه األعمال وتعدد أساليبيا ومعالجاتيا وتنوع رؤيتيا وفمسفتيا ومدارسيا إال أنيا 

 تعبر عن رؤي لمباحث شاىد فييا ما أثاره وما أراد أن يعبر عنو.

 المصدر الفني:



المعرض إلي مفيومو وجمالياتو المتوازنة المتواجدة لذلك استند الباحث في أعمالو ىذه 
ومفيوم المرأة كمفيوم خاص فيي الحياة كميا تحمل ما  داخمو لمفيوم جماليات المرأة بشكل عام

بين طياتيا األسرار والحنان والحب والقسوة والعنف واختالف المالمح وتعددىا كونيا كائن حي 
ق متعايش مع كل العصور واألزمنة، تواجدت في كل مراحل الحياة واختمفت مالمحيا ما بين طمي

المصري القديم والقبطي واالسالمي إلي العصر الحديث والمعاصر استميم الفنانون منيا أعمااًل 
 كثيرة وكانت مميمتيم وحبيم المحفز ألعماليم الفنية.

تنوع والمتغير ليذه وتمك المالمح المختمفة لموجو إال أن الباحث قد أثاره ذلك التواجد الم
بشكل عام وفي المرأة بشكل خاص وىذا الموروث المتراكم في حقب فنية متعددة وبعيدة ومتقاربة 

وصواًل إلي الفن الحديث وىذه االختالفات التي تواجدت وأثارت تمك المتواجدات ليذا الفن 
ذا التواجد واالختالفات المتواجدة كمحفزًا أدائيًا مما أعطي لمباحث منيجًا لتنوع ىوالمعاصر، 

 لمعمل في ىذا اإلطار في تواجدات وتجارب متعددة ذات مداخل متنوعة.

 الجانب التقني:

 قام الباحث بتحديد الخامات المستخدمة في ىذه األعمال عمي تحديدىا كما يمي:

وقد استخدم الباحث في  زيتيةألوان  سم مجيز بالقماش "التوال". 01×  01شاسيو توال مقاس 
 ىذا المعرض القيام بورشة عمل مع عديد من الطالب في اتميو التصوير بالكمية . 

 الجانب الجمالي:

لقد حرص الباحث عمي تواجد كثيرًا أو اعتماد عمي قيم جمالية في األعمال تعددت من 
  مجموعة إلي أخري في األعمال تمك الخاصة بالمعرض من خالل ما يمي: 

 

 العناصر التشكيلية : -

حيث تواجد الخطوط والمساحات ومن ثم الفراغات مع إبراز الظل والنور والخطوط والتي 
براز العمل.  ساىمت بقدر كبير في قيام وا 



 القيم التشكيلية: -

حيث برزت في األعمال من خالل التجاور والتماس والعالقة ما بين الشكل واألرضية 
 العناصر والدرجات المونية والتي أعطت تداخل وشفافيات.والتراكيب فيم بين 

 القيمة الجمالية: -

اختمفت وتعددت في أعمال المعرض من حركة وتنوع ووحدة في المفردة التشكيمية ومن 
 ثم الحرص عمي اإليقاع واالتزان.

 أىداف المعرض:

رات الوجو إيجاد رؤي متنوعة لممحيط اإلنساني ممثاًل في المرأة وخاصة مع متغي -
واختالف المالمح وتنوعيا ، ومن ثم ىي رؤية مدققة ومتنوعة سواء بشكل مادي أو 

بداع أعمال تصوير معاصرة.  نفسي متأمل لعمل وا 

رثاء فمسفة الفكر لقراءة البيئة والواقع والمالمح والدقة في الرؤية بشكل عام  - تعميق وا 
ما يتناسب والفمسفة الخاصة بالمعرض واستقدام ما لم يراه األخرون مع إعادة الصياغة ب

 مع البيئة.

 العائد التربوي للمعرض:

العمل الدائم عمي البحث والتنقيب والتدقيق في المممح البشري الفمسفي بشكل خاص  -
 فكثيرًا ما يتضمن اإلنسان رؤي متغيرة ومتعددة تفوق الحصر وىي دائمًا ما تثري الفنان.

ثراء التواجد تنمية الجانب الوجداني ومن ث - م المياري لالتصال بالبيئة بشكل عام وا 
التشكيمي كونو باعثًا دائمًا عمي بعث الذاكرة واتصاليا بالواقع ولتنمية روح التدقيق الفني 

 لمطالب.

 

 

 

 



 



 


