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LB, Zahle 25° الثالثاء , 11 يونيو , 2019

 من خالل معارض استعادية لحامد ندا وصالح عبدالكريم:
السيريالية الشعبية والروح القومية في الفن التشكيلي

المصري
2 - مارس - 2015

القاهرة ـ «القدس العربي»: وسط الزخم التشكيF الذي تشهده القاهرة من خالل التجارب التشكيلية للفنان0 من

Fالتشكي الفن  ألعمال كبار  استعادية  معارض   Wتأ التشكيلي0،  لشباب  الجماعية  املعارض  أو  الجديدة،  األجيال 

^ القاهرة معرض الثن0 من أهم املصري، الذين كان لهم أثر كبf عe تطور الفن التشكيF ^ مصر. وُيقام حالياً 

الفني املستوى   eع مهمة  تاريخية  بفlات  اسميهما  ارتبط  اللذين  املصرmة،  التشكيلية  الحركة  أثروا  الذي  الفنان0 

واالجتماعي.

حكايات من  ُمستمدة  سmfالية  روحا  تحمل  التي  بأعماله  اشتهر  الذي   ،(1990 ــ   1924 ندا  (حامد  الفنان  أولهما 

ــ  1925 الكرmم  عبد  (صالح  الفنان  هو  واآلخر  (إبداع)،  غالfي   ^ معرضه  ُيقام  والذي  مصرmة،  شعبية   fوأساط

1988)، الذي تنوع إنتاجه ما ب0 الرسم وتصميم الديكور، وتشكيل الحديد الذي اشتهر به كنموذج لهذا الفن ^
مصر.

وُيقام معرضه االستعادي ^ غالfي (سفر خان) ^ القاهرة.

بأحداث أك{  اهتم  موضوعي،  وآخر  (ندا)،  يمثله   Wذا عالم  ب0  ما  كمقابلة   Wتأ منهما  كل  عالم  ب0  واملقابلة 
تمثله ما  وهو  الفائت،  القرن  ستينات  مصر خالل  شهدتها  تصنيع  وحركة  قومي  ومد  وسياسية،  تاريخية  ووقائع 

أعمال عبد الكرmم كانعكاس للحالة االجتماعية وتجلياتها، خاصة ^ أعماله التي اعتمدت إعادة تشكيل الحديد،

وخلق كائنات وأشكال لها جمالياتها وتقنياتها التي برع ^ تجسيدها صالح عبد الكرmم.

الروح السmfالية ^ أعمال حامد ندا

وعالقة التكنيك  حيث  من  مباشر،   Üسوريا ألسلوب  تخضع  الفنية  ملوضوعاته  ندا  حامد  معالجات  تكن  لم 

التكوmنات بمسطح اللوحة، بل األدق أن الرجل استلهم الروح السmfالية ^ معالجة املوضوعات، لذا من الصعب

تصنيف حامد ندا داخل املدرسة السmfالية وحدها، ألنه أمر بعيد عن الدقة.

النساء وجوه  وكذلك  واللون،  الخطوط  اعتمدت  التي  فقط،  بالرصاص  سواء  برسمها،  قام  التي  فالبورترmهات 

وكأنهن ينتم0 لفئة أرستقراطية، وإن حاول ندا أن يخلق من خالل اإلكسسوارات الشعبية حالة من التماهي ب0

.fحٍد كب íعامل0، وقد نجح ^ ذلك إ
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االجتماعي املستوى   eع  Üسوريا  fبتفك أشبه  كان  ــ  اآلن  وحتى  ــ  الوقت  ذلك   ^ اجتماعيت0  فئت0  ب0  واملزج 

والنفî، ^ املزج ب0 الوعي وما فوقه.

ïن الجسماmوالتكو ñأسلوب فني حامالً تراثاً ثقافياً واجتماعياً، بداية من الثبات الحر íليتحول األمر بعد ذلك إ

طقوس أو  وحفالت  املجاذيب  حيث  الشعبي،  الواقع   ^ الناس  أجساد  وحركات   ،ïالفرعو الفن   ^ كما  املتزن، 

شكله  ^ التدين  من  مأزومة  بحالة  االرتباط  أشد  املرتبطة  الفئة،  هذه  وهالوس  وأحالم  الشعبية،  واألفراح  الزار، 
الشعبي، الذي يمتد بجذوره إí املعتقد الفرعوï القديم، قبل الدخول إí حالة األديان التوحيدية.

وقد تجسد أعمال حامد ندا هذه الحالة املُفزعة ما ب0 الواقع ووعيه، وما وراء هذا الواقع، أي الذي ُيحركه ويؤثر

فيه، وبالتاÜ ُيعيد إنتاجه ^ شكل ممارسات مزمنة ال تنتهي.
من هنا يمكن الدخول إí لوحات حامد ندا ورؤيتها والتفاعل معها… أجساد نساء متحورة التفاصيل، تتحرك ^

اآللهة أحد  وكأنه  يقف  ــ  الله  رسول  ُمحمد  الله،  إال  إله  ال  ــ  الشهادت0  يحمل  حصان  أو  ترقص،  وكأنها  فضاء 

الفرعونية القديمة، التي نطالعها ^ الجداريات داخل املقابر.
وبما أن القصص الشعبي هو الوسيط ما ب0 تاريخ انقطع تواتره، وواقع غرmب ينوء بثقله، هذه القصص إذن هي

املجال الخصب للمخيلة، فجاءت لوحات مثل .. أيوب املصري، وحسن ونعيمة.

كما تتجسد حالة الرقص الطقî وتحوالتها من تكرار شكF لألجساد فوق الجداريات الفرعونية إí أجساد تتحور

بعض من مالمحه… التي تظهر  اللوحة  بمكان، رغم خلفية  ^ عالم غf محكوم  نسب تفاصيلها، وكأنها تتحرك 

نافذة، باب بيت، سطوح منازل مlاصة كالشواهد.

إضافة إí تفاعل الحيوان والجماد مع الشخصيات، كعالم متزن ولغة مشlكة يتفهمها ويتحدثها الجميع.

فالعازف يصبح وآلته كالجسد الواحد، ^ حالة تماه، فاألمر ^ النهاية يتحول إí ما ُيشبه حفالت الزار.

ودرجاته، كاألحمر  اللونية،  والlكيبات  الخطوط،  بساطة  من  بداية  تراثه،  من  الهرب  الفنان  يستطيع  ال  كما 

واألخضر واألصفر، كلها ألوان تشّكل حالة من التآلف مع الخط وتكوmناته، لتوحي بحالة من التوازن لشخصيات

وعالم اللوحة، رغم أنها ^ حالتها القصوى من الحركة والصخب.

الِحس االجتماعي ^ أعمال صالح عبد الكرmم

الشخصيات وأزياء  املسرحي  الديكور  وتصميم  الرسم   íإ إضافة  كَمّثال،  الكرmم  عبد  صالح  الفنان  أعمال  تنوعت 

التاريخية ^ األعمال الدرامية.

يتضح ما  وهو  اللوحات،   ^ واألسلوب  النسب  خالل  من  أعماله،   eع التكعيبية  املدرسة   fتأث من  مسحة  وتبدو 

أيضاً ^ بعض تصميماته لديكورات العروض املسرحية، سواء الكالسيكية منها، أو األك{ حداثة.

^ تخليقها  وإعادة  ــ  الُخردة  الحديد  ــ  الحديد  خامة  استخدام  هو  الكرmم  عبد  به  اشتهر  الذي   ßاألك العمل  أن  إال 

تخضع التي  والكائنات  الدينية  الرموز  ب0  ما  املوضوعات  وتنوع  الدقيق،  التصميم  فيها  يبدو  متميزة،  فنية  أعمال 

باألساس لخيال الفنان، كالحصان والضفدع وما شابه من هذه املخلوقات.

و^ هذه املرحلة ابتعد عبد الكرmم عن لوحاته األوí التي تمثل النساء صاحبات الوجوه األرستقراطية، والجلسات

القرن ستينات   ^ االجتماعي  التحّول  حالة  مع  الفنان  تفاعل  أسلفنا،  كما  التكعيبي  لألسلوب  إضافة  املتزنة، 
عمالقة ككائنات  الحديد،  من  تشكيالته   íإ واتجه  الصالونات،  نساء  وبورترmهات  اللوحة  ُمسّطح  فlك  الفائت، 

fغ خامات  عن  البحث   íإ إضافة  دقيق،  هند®  وتنظيم  حاد  وعي   íإ تستند  الفراغ،   ^ الثالثة  بأبعادها  تبدو 

تقليدية ^ هذه األعمال ــ الحديد وإعادة إنتاجه ــ والتعبf من خالل أساليب متنوعة، ما ب0 التجسيد، أو االنفالت

التحوmر طرmق  عن  ذلك  فقط،  إليه  املنتمية  وتكوmناته  الخاصة  له حياته  فني  عمل  إí خلق  الواقعية  الصورة  من 

^ الِحرفة  يعتمد  عمل  مجرد  من  داللة  أك{  ليصبح  الواقعي،  وتكوmنه  شكله  عن  يبتعد  بما  للتمثال،  واإلضافة 

التي املنحوتات،  هذه   ^ التجرmد  حاالت   íإ إضافة  حقيقتها،   íإ منها  الخرافية  باملخلوقات  أشبه  لتبدو  النقل، 

تضرب جديدة  كحالة  قبل.  من  موجود  كائن  أو  ل™ء  تجسيد  مجرد  كونها  من  أك{  وتأثfها،  بالتجربة  توحي 

املجتمع املصري، ترجمها الرجل ووجد ضالته ^ هذا الشكل من األعمال الفنية.

وحالته هذه من املمكن القياس عليها بما كان الفن يهتم به وما أصبح عليه، خاصة ما قبل يوليو/تموز 1952، وما

بعد نتائجها وتداعياتها عe فكر وأسلوب تجربة متميزة ^ مسار التشكيل املصري، كتجربة صالح عبد الكرmم.

محمد عبد الرحيم


