سيدتى سادتى ،،
 لست محاض اًر جيد ولكن عندى تجربة ثمانين عاماً من العمل المتواصل في فن
النحت والتصوير .

 ففى منطقتنا وقبل أن ننفتح عمى التجربة األوروبية  ،كان الفن عندنا تجريدياً .ونرى
ذلك بوضوح في المساجد المشغولة باألحجار الصمبة المعشقة وبألوان مختمفة

،وكذلك المقرنصات من الخشب والحجر والجص والمخطوطات .والكمال الذى

وصل إلية فن الخط والتذىيب.وأغمفة الكتب والخزف والفسيفساء والنباتات والكتابات

المنحوتة في الخشب واألحجار – واذا عدنا بالزمن إلى العصور األولى التى ولدت
بيا مصر كانت قمة التجريد في اليرم والمسمة.وكانت الشيادة التى أعمنت ميالد

مصر.


كان الفن متصالً بالدين والحياة اليومية والحياة اآلخرة.

 أما عن تأث اًر بالفن األوروبى الذى دخل مصر في عيد نابميون بونابارت فيناك قصة
ليا أىميتيا حيث اصطحبت الحممة الفرنسية بعثة فنية لتسجيل كل ما يمكن تسجيمو
من مرئيات في تمك الفترة ،وكان ذلك في أواخر القرن الثامن عشر.

 أقامت البعثة في بيت السنارى بحى السيدة زينب بالقاىرة.

غالم مصرياً بمالبسة التقميدية
 وعندما شاىد بعض المصريين فناناً فرنسياً يرسم
ً
صورة ممونة بألوان الزيت عمى قماش،أصابيم اليمع وصاحوا (ىؤالء السحرة

الفرنسيون أنيم يحولون الشاب إلى قماش) فالرسم كان جيداً لمغاية حتى ظنوا أنو
حقيقة.

 أنا شخصياً اعتقد أن ىذه القصة نقطة تحول في الفن التشكيمى في مصر حيث بدء
اإلعجاب بالفن المطابق لمطبيعة.

 وفى أوائل القرن التاسع عشر توجيت إلى أوروبا بعثات عممية وفنية وعادت إلينا
بما يدور في أوربا من نيضة في جميع نواحى الحياة بما فييا من فنون التصوير

والنحت وبدئنا نرى الصورة منفصمة عن الحائط ومعروضة في إطار أو كادر
منفصل.والتمثال عمى قاعدة منفصمة وكان ىذا أمر غير معتاد.

 نشأت أول مدرسة لمفنون الجميمة في مصر منذ أكثر من مائة عام بمناىج أوروبية
وأساتذة أكاديميين من الدرجة الثانية.

 تواجد في تمك الظروف الغير مستقرة بين الشرق والغرب وكان عمى أن أجد طريقاً
يتالءم مع تمك الظروف.

 بدايتى مع الفن كانت في زيارة لمتحف اآلثار المصرية بالقاىرة عام 8391م بصحبة
مدرس التاريخ وعندما رأيت التماثيل الضخمة والحوائط المرسومة والصناديق الممونة
واألوانى المختمفة تركت الفصل والمدرس ووجدتنى أجول في كل مكان مأخوذاً بكل

ما تقع عمية عيناى من أعمال ،وغمرنى شعور فياض لم اعرفو من قبل .وكان ىذا
وفاصل في حياتى كميا وأصبحت حريص عمى أن أجد ىذا الشعور يتكرر
يوم رائع
ً
في حياتى.

 وبتكرار المشاىدة أصبح لديا مقياس أستطيع أن أحكم بو عمى الفن الذى يروق لى
و ىذا ىو العنصر األول.

 أما العنصر الثانى فيو الفنون المتبقية بأصمتيا في الحياة الشعبية من مبانى
ومالبس وأدوات وعادات.

 والعنصر الثالث ىو صالتنا بأوروبا وما يصل إلينا من كتب ومعارض وأحداث فنية
ومدارس مختمفة وتغيرات سريعة وتجارب إنسانية ال يمكن االنفصال عنيا.



ىذه العناصر الثالثة كانت ومازالت األساسية في تكوينى الفنى وعمى أن أتعايش

معيا جميعاً دون أن انتمى إلى مدرسة بعينيا ،ولذلك أصبح مسار في خط ترددى و
مستقيم يجمع بين ىذه العناصر الثالثة.

ٍ وسأوضح مسارى بعرض بعض أعمالى.

