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 Abstract :- ملخص البحث

عمر النجدى واحداً من أبرز فنانى مصر والشرق األوسط و هو أٌضاً الفنان العربى الوحٌد الذى خصص له متحفاً مستقالً 

ألعماله فى بارٌس . و لٌس هذا من قبٌل المصادفة فهو الفنان الذى أبدع وال ٌزال ألكثر من نصف قرن , غاص عمٌقاً 

 )شرقٌته( حتى النخاع , فهرول إلٌه )الغرب( مندهشاً ومبهوراً .                   فى )محلٌته( فجاءته )العالمٌة( وهو من عشق 

ومن خالل البحث اتضح أسلوب عمر النجدى منذ بداٌته الفنٌة التى تؤكد على هوٌته المصرٌة و أن أهم فترة شكلت فكره 

ٌكتشف فٌها متناقضات الحٌاة بٌن الرٌف و رؤٌته الخاصة كانت المدرسة الشعبٌة واإلسالمٌة وهى الفترة التى أخذ 

والمدٌنة لٌفحص بعٌنه المفردات و الرموز و العالقات التشكٌلٌة الخاصة بكل بٌبة لٌتخذ من فكرها و فلسفتها و موروثها و 

ن قصصها و أساطٌرها و أجوابها المعلم األول . وهو ما أكده البحث بأنه فنان مصرى متمٌز و صادق ٌعتز بتراثه و بفنو

 . بالده الشرقٌة

كما كان إلى جانب ذلك إٌمانه بالتحدٌث و خبرته المستمره وإطالعه على كل ما هو حدٌث فى الفن , فكانت أعماله تدل 

علً اإلستلهام الواعى مع الفطرة فى األداء وتلقابٌة التعبٌر مما جعل عمر النجدى أحد أعمدة الفن التشكٌلً المصرى 

 .الحدٌثة منذ الخمسٌنات ه فً كل أعماله التى ساهمت فً وضع لبنات الحركة التشكٌلٌة الحدٌث حٌث إحتفظ بذاتٌت

وقد توصل البحث بعد دراسة الشخصٌة الفنٌة والتحلٌل الفنى لنماذج ممٌزة من أعمال الفنان عمر النجدى التى تحمل  

ت النسجٌة تحمل صفات الهوٌة و التراث الشعبى من إبتكار تصمٌمات طباعٌة إلثراء مجال طباعة أقمشة المعلقا

. و قد أوصت الدراسة أن من الضرورى للباحثٌٌن فى مجال الفن التشكٌلى من التعمق فى دراسة فلسفة و  المعاصرة 

رؤٌة و أسالٌب رواد الفنانٌٌن المصرٌٌن و كٌفٌة تعاملهم مع عناصر وأسس الفن برؤٌة و هوٌة ذاتٌة ممتزجة بأسس و 

 لإلستفادة من ذلك فى شتى مجاالت الفن التشكٌلً والتصمٌم. قواعد الفن الحدٌث 
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 الفنان عمر النجدي _ التراث الشعبً _ تصمٌم طباعة المعلقات النسجٌة:  الكلمات المفتاحٌة للبحث

The research Abstract:-  
Omar El-nagdi is one of the most popular artists in Egypt & Middle East , also he is the only 

Arabian artist that an independent museum in Paris was dedicated to him . This wasn't done 

by coincidence , he is the artist who created more than a half century and still creating , He 

dived deep in his local until he reached to the global , he liked his eastern with his whole mind 

and moved the west surprisely to him . 

During the research , Omar El-nagdi way was shown since his artistic start that ensure his 

Egyptian identification , the popular and Islamic school was the most important period that 

made his thought and his view , it is the period in which he discovered the life contradictions 

between the country-side and the city , checked with his eyes the vocabularies , symbols and 

special fine relations for each environment so as to make its thought , philosophy, heritage , 

stories , legends and ambience his the first teacher .The research ensured that he is a popular 

honest Egyptian artist who proud of his heritage and the arts of his eastern country .     

In addition to that his modernization faith, continuous experience and his conduct on what is 

new in the art, so his works indicate conscious inspiration in performance and expression 

which make Omar El-nagdi one of the the columns of the Modern Egyptian fine arts, he keeps 

his resume in his all works that helps in making modern fine movement since the fifties. 

After that the research study the artistic personality and analytic for some popular examples 

from the artist Omar El-nagdi works that act the popular heritage by creating printed designs 

to enrich the field of printing textile hangs clothes which carry the descriptions of the 

identification and the contemporary . 

The study recommended that it is necessary for the researchers in the field of the fine arts to 

deep in studying the philosophy, view and ways of the pioneers of the Egyptian artists, also 

how they treat with the elements and foundation of the art with self-view and identification 

mixed with the foundations and bases of the modern art to benefit from that in the different 

fields of the fine arts and the designing. 

 -:  Introductionمقدمة 

واقع الفولكلور … "عمر النجدى فنان مصرى أصٌل اتخذ من الفن التشكٌلى لغة ٌعبر بها عن ذاته وعن الواقع من حوله 

م  1991من موالٌد القاهرة عام  التطبٌقٌة,هو الفنان التشكٌلى والناقد الفنى األستاذ بكلٌة الفنون  (13)أو المأثور الشعبى " 

, تخرج من كلٌة الفنون الجمٌلة , أحد مبدعى مصر الحدٌثة ورث الحضارات المتعاقبة عبر التارٌخ وأحد العالمات 

 (.   6)البارزة لحماٌة الثقافة المصرٌة س

عن روح عصره , وهاتان القٌمتان " األصالة فالفنان ٌكون أصٌالً بمقدار ما ٌتمثل ببٌبته, وٌكون معاصرا بمقدار ما ٌعبر 

. هذا الفنان الذى كتبت عنه الصحافة ( 13)والمعاصرة " هما الركٌزتان اللتان تدور حولهما إبداعات الفنان عمر النجدى

م تقدم له الشكر لمحافظته على أصول تارٌخه الذى ٌؤكد أنه فى رحلة عصرٌة للبحث عن الرمز 1961العالمٌة عام 

" بعد إتمام دراسته فى كلٌة   وفى تكرٌم من معهد العالم العربى للفنان ٌنص أنه :(, ,11)ارة عند جدوده المصرٌٌن والحض

الفنون التطبٌقٌة والفنون الجمٌلة بالقاهرة , فرض نفسه كأحد موجهى الفن المتوسط الشرقى منذ الستٌنٌات .. واذ تشٌد به 

الفترة .تمكن من أن ٌضفى تفسٌراً حدٌثاً لقٌم ورموز عالم األقدمون , فبفضل الصحف اإلٌطالٌة واإلنجلٌزٌة منذ تلك 

  .) 11)موهبته ٌنزل الثراء المصرى عن الجدران والمقابر لٌبعث إلى الوجود 

فمن أهم ما ٌبرز أعمال الفنان عمر النجدى هى نبضها الصارخ باألصالة والشخصٌة المصرٌة , وهو ما أكسب أعماله 

اً جعل منه أحد المؤثرٌن فى الحركة التشكٌلٌة فى مصر , فكل خط من خطوطه تعد بمثابة صرخه للفنانٌن مذاقاً خاص

المصرٌٌن بضرورة العودة إلى الفكر الشرقى بحضاراته وتراثه األصٌل والبعد عن األفكار المستوردة حتى ٌعٌدوا للشرق 
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ذ بداٌته الفنٌه مٌول تبحث دابماً عن هوٌته المصرٌة, عن هوٌة فقد كانت مٌول عمر النجدى من( 8)الرٌادة األولى فى الفن 

الشارع المصرى , فقد رسم )عربة الفول والبطاطا ( منذ مراحل دراسته المتقدمة استنباطاً للقٌم والعادات التى ٌعاٌشها 

فى مشروع التخرج واستمر مخزونه البصرى فى العطاء حتى أنه تقدم , ٌومٌاً فى بٌبته الشعبٌة بحى باب الشعرٌة 

, وتوالت بعدها الكثٌر من األعمال الفنٌة التى تحمل (4) )العمل فى الحقل( نون الجمٌلة بعمل ممٌز أطلق علٌهلمدرسة الف

مفردات متعددة من البٌبة المصرٌة والكثٌر من الطقوس الشعبٌة التى تنطبع فى ذاكرته وفى أغوار نفسه مثل : عٌد 

وعروس المولد .. وغٌرها من األعمال الفنٌة  –الحصان األبٌض  –وجه نوبى  –العود  عازف –لٌلة سمر  –الحصاد 

والمواضٌع الكثٌرة التى تأخذ بتالبٌب المتلقى وتدهشه حٌن توضع أمامه الحقٌقة الحضورٌة عبرالمسطح التشكٌلى لعالم 

 ٌتعامل معه وٌطل فٌه فنان ذكى وصابغ ماهر . 

كلٌة الفنون ومرسم األقصر وحى األزهر والدراسة بالفنون التطبٌقٌة التى مارس فٌها  و لم ٌكتفى بسنوات الدراسة فى

تقنٌات وخامات أقسامها المتنوعة من خزف ومعادن وإعالن وزخرفة ونحت وتصوٌر جدارى أفرسك وموزاٌٌك , 

أحٌابها الشعبٌة وبٌن القاهرة وصعوده إلى األولٌة بدرجة االمتٌاز , بل ظل لسنوات طوٌلة بعدها متنقالً بٌن صعٌد مصر و

              . (11)واألجواء الرٌفٌة ... ٌستلهما رموزاً وقٌماً وعوالم نابضة ناطقة بلغة تشكٌلٌة مثٌرة 

إن عمر النجدى قاهرى المولد ؛ رٌفى األصل , اسالمى الهوٌة , تتضح آثار هذه الجذور فى معالجات معاصرة ٌبدعها  

. فاذا كانت القضٌة الفكرٌة التى ٌعانٌها وجداننا المصرى (1)ٌها بشكل بلٌغ بٌن األصالة والحداثة الفنان الكبٌر وٌجمع ف

, ات اإلبداعٌة فى العالم من حولناالفنى المعاصر هى قضٌة البحث عن الذات المصرٌة األصٌلة دون انعزال عن التٌار

فنٌة مصرٌة أكثر أصالة وفكرٌة مصرٌة أكثر معاصرة فإننا نجد أن أعمال عمر النجدى خطوة فسٌحة وواثقة إلى غاٌة 

(19). 

 :Importanceأهمٌة البحث    

ٌؤكد البحث على أهمٌة إحٌاء دور التراث الشعبى فى أعمال الفنان المصري عمر النجدى والبعد عن األفكار المستوردة - 

 وذلك للنهوض بمستقبل الفن التشكٌلً فى مصر .                     

مع التأكٌد على ضرورة إحتفاظ الفنان بذاتٌته الفنٌة وأصالته فى ظل اإلنفتاح والعولمة التى نعٌشها اآلن , فإحٌاء البٌبة    -

 والتراث حفظ جوهرى لذاتٌة الفنان نفسه وللبٌبة , والبد من استغالل أى دراسة فنٌة للوصول إلى أفضل قٌم جمالٌة تظهر

 .بٌبة الفنان وتراثه

  -:Statement of the problem حث مشكلة الب

كٌفٌة اإلستفادة من أعمال الفنان عمر النجدى التى تحمل روح التراث الشعبى إلثراء مجال تصمٌم المعلقات النسجٌة 

    الطباعٌة .   

   -: Objectiveهدف البحث  

التراث الشعبً المستلهمة من أعمال الفنان ابتكار تصمٌمات معاصرة للمعلقات النسجٌة الطباعٌة تحمل بٌن ثناٌاها رموز 

  عن طرٌق دراسة : عمر النجدي

                                   .  نشأة الفنان ومراحل مسٌرته الفنٌة  -

 الدراسة التحلٌلٌة الفنٌة لنماذج من أعماله التى تحمل سمات التراث الشعبً . -

  -:  Methodologyمنهجٌة البحث

 التارٌخً : فً دراسة مراحل حٌاة الفنان عمر النجدي ومراحل تطور اسلوبه الفنً.المنهج  -
التحلٌلٌة الفنٌة لنماذج من اعمال الفنان التً تحمل سمات التراث  و المنهج الوصفً التحلٌلً : فً الدراسة الوصفٌة -

 الشعبً .
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تكرة  ٌدوٌا و باألسالٌب الحدٌثة فً برامج التصمٌم المنهج التجرٌبً )الفن التطبٌقً( : ٌتضح فً تجارب التصمٌم المب -
 للكمبٌو المتخصصة

  -الخطوات اإلجرائٌة المتبعة للبحث :

 الشخصٌة المصرٌة منذ والدة الفنان عمر النجدى   -1

 األصالة والتراث الشعبً عند عمر النجدى  -1

 عمر النجدى والوجه اإلنسانً  -9

 منظومة عمر النجدى فى بناء الصورة  -4

 التحلٌل الوصفً والفنً لبعض من األعمال الفنٌة المستوحاه من الفن الشعبً فً أعمال الفنان عمر النجدى   -1

 األفكار التصمٌمٌة والحلول اإلبتكارٌة للدارسة والمستوحاه من األعمال الفنٌة الشعبٌة للفنان عمر النجدى  -6

 نتابج البحث  -7

 مناقشة البحث -8

  لعربٌة واألجنبٌةقابمة بأهم المراجع المستخدمة ا -9

 الشخصٌة المصرٌة منذ والدته -1

لقد تعلمنا من تارٌخ االبداع والمبدعٌن أن الغوص فً المنابع وصوال إلى المنشأ والجذورلٌس مجرد تارٌخ ٌروي سنوات 

وهنا تظهر الطفولة األولى , وإنما هً لبنات تتماسك فٌها مكونات االساس الراسخ الذي تعلو فوقه الصروح والقمم . 

أهمٌة البٌبة وفاعلٌتها فً تكوٌن المعاٌٌر الجمالٌة عند النشىء فهً المؤثر القوي الفعال الذي ٌنمً المٌل الفنً , وهذا 

المٌل الفنً ٌتم نموه نتٌجة تفاعل العوامل الوراثٌة مع العوامل البٌبٌة , أي بتفاعل الذات مع الموضوع , اذ أن البٌبة لها 

سلبً فً تشكٌل الرؤٌة الفنٌة للطفل , حٌث تربطته بالخبرة النوعٌة فً الفنون التشكٌلٌة بدرجات متفاوتة  تأثٌر اٌجابً او

أو التربطه, فهً التعنً منشأ واحدا ثابتا بالنسبة لسابر الناس , بل هٌذات معنى اكثر تعمٌقاوتخصصا بالمسبة للفنان , فما 

 .( 9)ٌدركه بإهنماماته الجمالٌة الٌدركه غٌره

, ومنها تشكل وجدانه منذ والدته , ( 18)إن البٌبة هً العنصر الخارجً الذي ٌشعر به الفنان وٌعكسه فً انتاجه الفنً 

حٌث تنطبع صورها ومالمحها فً ذاكرته , وتشكل انساق الموجودات والكٌانات والجوامد المحٌطه به فً أغوار نفسه 

مر النجدي والتً تتمثل فً سنوات عمره هً من أكثر المرحل تاثرا فً فكره , وبناءاً على ذالك فإن طفولة الفنان ع (16)

 . (1) و نزعاته

 مولده ونشأته 1.1

م فً أحد أشهر أحٌاء القاهرة 1991ولد عمر بن على بن مصطفى عوض النجدي فً الثامن والعشرٌن من نوفمبر 

زٌة لها جذور قروٌة من العابالت المعروفة بمحافظة عراقة وأصالة وشعبٌة وهً باب الشعرٌة , فكان طفال لعابلة برجوا

 .(11) مركز فاقوس –الشرقٌة الزاوٌة الحمراء 

 الجذور الشعبٌة والرٌفٌة للفنان 1.2

, فمن  (4)لقد كانت الحركة المكوكٌة بٌن الحركة والعاصمة بمثابة إضافات وجدانٌة فً بناء الشخصٌة الفنٌة لعمر النجدي 

ان ٌمضً طوال العام الدراسً بحً باب الشعرٌة و باقً االشهر بٌن أحضان الرٌف , أي بٌن حسن حظ فنانا أنه ك

ضجٌج االحٌاء الشعبٌة وهدوء الرٌف المصري , بٌن عادات بٌبة شعبٌة وأخرى رٌفٌة , ومن هنا اكتشف الفنان 

 (.11)المتناقضات بٌن البٌبتٌن 

خٌلة وعٌن الفنان التشكٌلً , وهً االم التً ٌرتع فً حضنها كل عاشق إذ تعد البٌبة هً الٌنبوع الزاخر الذي الٌنضب لم

, وعلى هذا االساس نجد أن التكوٌن النفسً والثقافة البصرٌة التشكٌلٌة المبكرة لدى الفنان الكبٌر عمر ( 7)للفن واالبداع 

 النجدي كانت نتاج عاملٌن هما : 
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 العامل األول

ها محتفظة بطابع اللمسات العربٌة االسالمٌة حٌث لم تزل تصافح االبصار وتنعش وهً القاهرة الشعبٌة التً تعٌش عصر

, تلك المدٌنة التً تمتل منذ القرن ( 1)البصابر وهً تدخر بٌن طٌاتها أطٌافاً من أمجدنا اإلسالمٌة عبر تراكمات السنٌن 

ٌة , وحتى فً فترة السبعٌنات تظهر وتتجلى التاسع عشر وحتى ٌومنا هذا قبلة المثقفٌن والفنانٌن من كافة البالد العرب

 .(1)جمٌع المواهب الفنٌة 

, تلك الحً الذي ظل ( 11)وفً حً من أشهر أحٌاء القاهرة أصالة و عراقة  ولد فناننا عمر النجدي فً حً باب الشعرٌة 

ا بدأت عٌون الفنان , ومن هن (1)ٌحتفظ بطابعه الشعبً االصٌل فً عماراته وفنونه و حتى فً أسلوب حٌاة سكانه 

الصغٌر تتفتح على معطٌات البٌبة الشعبٌة الثرٌة التً كانت مخزون الٌنضب من الرؤى والمشاهد والعادات والتقالٌد 

, فلألحٌاء الشعبٌة فلسفتها وفكرها وموروثاتها  (11)وأسالٌب الحٌاة الٌومٌة التً تحفل بالموروثات االسالمٌة والشعبٌة 

لتشكٌلٌة الخاصة , كما أن لها قصصها وأساطٌرها و اجوابها , فكان هذا الحً بكل هذه المقومات وروموزها ورؤٌتها ا

 . (1)مدرسة شعبٌة وإسالمٌة لتربٌة الحس والوجدان لدى فناننا الكبٌر عمر النجدي 

 العامل الثانً

بخمابرها وتقالٌدها الراسخة , ومحصنة وهو اللجوء إلى الرٌف المصري والقرٌة المصرٌة التً كانت وما زالت محتفظة 

ضد ٌأسها و عذابها باألسس الحضارٌة الضاربة فً أعماق الزمن فكانت العادات والتقالٌد و السلوك الٌومً و مفهوم 

 .(1) العقٌدة والمالحم وتقدٌس النٌل هً بذاتها المناهل التً تمثل العنصر البنابً الحسً للشخصٌة المصرٌة

ن عمر النجدي فً داخله و فً أعماله ببصمة الفالح وطابع الحٌاة البسٌطة التلقابٌة نظرا لنشأته ضمن فقد احتفظ الفنا

عابلة محافظة ذات جذور قروٌة , كما تأثرت حٌاته بثقافة غنٌة وموروثات فنٌة مثل ألف لٌلة ولٌلة و المالحم والسٌر 

ظ "بٌن القصرٌن" , قصر الشوق , السكرٌة وأٌضا فً أفالم الفنٌة , كما تظهر هذه الثقافة اٌضا فً ثالثٌة نجٌب محفو

(,  حٌث كان ٌذكر الفنان ما كان ٌسمعه و ٌراه فً 16)ٌوسف السباعً , و نلمسها فً لوحات واعمال عمر النجدي الفنٌة 

زقة قرٌته الصغٌرة من مؤثرات طبٌعٌة تصدرها الطبٌعة نفسها دون أي تدخل من االنسان كصوت خرٌر المٌاة وزق

, ومع ذالك لم ٌتضجر الفنان الواعً من المؤثرات (4)العصافٌر وضوء الشمس ونقاء اللون االخضر بدرجاته الغنٌة 

البشرٌة التً كانت فً عالم المدنٌة سواء كانت ضوضاء أو زحام أو كتابة عللى الجدران , بل رأى فٌها جماال من نوع 

, فهو ٌقول : بالنسبة لً أعتبر األسرة الرٌفٌة موضوعً ( 11)اه آخر ضروري حتى تكتمل به صورة المنظر الذي ٌر

األساسً و المرأة بشكل أكبر , فأنا أعٌش فً زمان ومكان محددٌن وأتعامل مع التناقضات المكتملة مثل اللٌل والنهار و 

تً التً اشتغلت علٌها الظلمة و النور و السالب و الموجب , والمكان هو عندي هو البشر و الكابنات الحٌة وضمن تأمال

 . (11)منذ الخمسٌنات أننً أرسم موضوعا متكامال دفعة واحدة 

وقد أشار أٌضا أن االنسان المصري بطبٌعته فنان , وأن الفالح الذاهب لى الحقل صباحا ٌبدو وكأنه رجل مثقف ٌستمع 

ت ولكن ٌتذوقها , وأن االنسان المصري زواق إللى أغنٌات الكرنك و الجندول من الرادٌو الصغٌر بٌده , وقد الٌفهم الكلما

سواء كان فالحا أو عامال أو موظفا و هذه طبٌعة المصري ألنه من وجهة نظره االنسان المصري هو أصل الحضارة 

 .(17)والتارٌخ 

ً مازالت هكذا شب الفتى عمر متشبعا بتلك المؤثرات الرٌفٌة ومفردات الحٌاة الشعبٌة فتلك هً المؤثرات والمفردات الت

 تثري ابداعه حتى الٌوم .
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 األصالة والتراث عند عمر النجدى -1

 عمر النجدى وفى للتارٌخ 

" أنا لم أخلع جلدى سواء أنا فى الشرق أم فى الغرب , أمرٌكا أو فرنسا أو أى بلد آخر , فأنا ملتزم بتراثى وبٌئتى التى 

 أعٌشها عصرٌاَ بالتجدٌد الذى أراه مناسباً ". عمر النجدى 

ن القبطى , إن عمر وفى لحضاراته , وفى للزمن وشاهد على الزمن لوحاته , بصمات من الفن الفرعونى , والف 

واإلسالمى , والصوفى , والمذهب الخٌامى . هذا كله ٌحل إشكالٌة هوٌته الزمنٌة  . فهو ٌحتفظ فقط بتقنٌات الغرب الذى 

عاٌشه فى شبابه ؛ ٌجمع بٌن مختلف المدارس واألسالٌب , جرئ , توحشى , تقسٌمى , تجرٌدى , تعبٌرى وتكعٌبى . كل 

قدر من البساطة والفخامة ففى عصر نمٌل فٌه للظهور واالندفاع وامتحان الذات هذا ممزوج فى موضوعاته الشرقٌه ب

,ٌشرع عمر النجدى فى السفر باألتجاه المعاكس إلى جذور األشٌاء , وٌعود بالزمن لٌفهم ما هو صامت , ألنه جوهرى 

نفس من تمٌز الناتج األصٌل فاألصالة هى محور اإلبداع وحجر الزاوٌة فى الناتج اإلبداعى وما أجمع علٌه علماء ال

والخروج عما هو تقلٌدى أو مألوف ... وٌتضح الخلط فى مفهوم األصالة حٌنما ٌتحدث بعض النقاد عن األصالة فى مقابل 

, لذا  (19)المعاصرة . فاألصالة ال تشٌر إلى كمٌة األفكار التى ٌعطٌها المبدع وإنما تعتمد على قٌمة تلك األفكار ونوعٌتها

كل فنان الحفاظ على ذاتٌته الفنٌة وأصالته فى ظل االنفتاح والعولمة التى نعٌشها اآلن , فإحٌاء البٌبة والتراث  ٌجب على

 .             (11)حفظ جوهرى لذاتٌة الفنان نفسه وللبٌبة التى ٌعٌشها سواء كانت بٌبة محلٌة أو عالمٌة 

اهمٌة إحٌاء دور التراث فى النهوض بمستقبل الفن التشكٌلى  وفى حوار للفنان عمر النجدى للصحافة المصرٌة أكد على

فى بالدنا قابالً : " على الرغم من اتساع الحركة التشكٌلٌة نسبٌاَ فإن عدد المثقفٌن غٌر المتخصصٌن وهم الجمهور 

المتلقى , كٌف نسد الحقٌقى مازال ضبٌالً . وهذه الظاهرة تؤثر على مستقبل الفن التشكٌلى , أى هناك فجوة بٌن الفنان و

هذه الفجوة , هذه مشكلة لها أكثر من مدخل : المدخل األساسى : هو دور الفنان , فٌجب علٌنا نحن الفنانٌن أال نقلد الغرب 

وأن نكون صادقٌن مع أنفسنا وبٌبتنا ومع تراثنا واال ننسلخ عنها حتى نؤدى فناً مخلصاً , ونحن نملك التراث فلماذا ال ٌقوم 

العرب بتطوٌر التراث الشرقى وإعداد منهج علمى منه , ٌصلح للتدرٌس بمدارسنا وجامعاتنا , فنحن مازلنا ندرس الخبراء 

بأكادٌمٌاتنا الفنٌة المنهج العلمى الغربى , ومن هنا تكتمل الشخصٌة . فعندما نأخذ تراثنا القدٌم ونمنهجه ونبلوره ثم ندرسه 

, وهذا بالفعل ما قدمه عمر النجدى من صٌاغه مبتكرة ومتجددة  (11)ٌاً ألوالدنا , سوف ٌنشأ جٌل شرقى متذوق فن

لألشكال التراثٌة الخالدة التى طورت من أسلوبه وفنه , فقد نقل بحس شدٌد واقعٌة الحٌاة المصرٌة والحٌاة الرٌفٌة لمصر 

لٌة للفن المصرى , وبذلك ٌعد فن الٌوم .ولكن بشكل مختلف , تحولت فٌه تلك الموضوعات الرمزٌة الخالدة والتى تعد مثا

 .  (11) عمر النجدى وسٌلة حقٌقٌة من وسابل التواصل الحضارى

وفى تكرٌم للفنان عمر فى الدورة الثالثة والعشرٌن بصالون منتدى الفن ببارٌس فى حضور ألف مشاهد تقرٌباً . ألقى  

المصرى , انتقل إلى روسٌا فى فترة الستٌنات , ثم إلى كلمة قال فٌها : "عمر النجدى النحات والرسام  )*(الدكتور بٌنٌه 

فٌنٌسٌا بإٌطالٌا , لٌتعرف على مدارس جدٌدة دون أن تؤثر فى فنه وشخصٌته التى وضحت مالمحها فى الستٌنات . هذا 

فى رحلة  م تقدم له الشكر لمحافظته على أصول تارٌخه الذى ٌؤكد أنه1961الفنان الذى كتبت عنه الصحافة العالمٌة عام 

عصرٌة للبحث عن الرمز والحضارة عند جدوده المصرٌٌن . وقد عرضت أعماله جنباً إلى جنب مع كل من بٌكاسو , 

دالى , دى كرٌكو , واالنطباعٌٌن . وأكد على خصوصٌته كانطباعى ٌتوهج بفرح الحٌاة , ورٌشته قوٌة تلعب بالغناء 

انب اللون األحمر وهو ٌبنى جسوراً شفافة بٌن عالم األلوان , وعٌنه دابماً اللونى . إن أوراق الذهب فى عمله تشع نوراً بج



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

396 

فى رحلة للبحث عن مستوٌٌن , المستوى النظرى , والمستوى الثانى : وهومستوى البحث والتنقٌب فى عالم السحر ونسٌم 

 , ( 11)الشعر مثل حكاٌات الشرق كألف لٌلة ولٌلة " 

 مل ربٌس دابرة الفنون بفرنسا . بٌنٌه : ناقد صحفى فرنسً ٌع )*(

فاألصالة هى مبدأ لنزعه  قومٌة تسعى إلى توضٌح الهوٌة العربٌة فى الفن الحدٌث من خالل تحقٌق عمل فنى ٌنتمى إلى 

, فلٌس من الخطأ أن ٌأخذ الفنان ما هو موجود فى البٌبة الغربٌة أو الشرقٌة ,  (19)تراث فنى متمٌز بأسسها الجمالٌة 

, إذ ٌصرح عمرالنجدى قابالً:  (11)ط أن ٌضعه فى بوتقته الخاصة وٌخرجه بالرؤٌة والمذهب الذى ٌنتمى إلٌه ولكن بشر

" مصر بالنسبة لى هى اآلثار المصرٌة القدٌمة الفرعونٌة , القبطٌة , اإلسالمٌة , الشعبٌة والتراثٌة . وهذا كله مجتمع فى 

 جدى "بوتقة واحدة , خرجت منها بأسلوبى ". عمر الن

لفقد شغل عمر النجدى مكانة كبٌرة فى الحركة الفنٌة المعاصرة من خالل إحساسه بالتجدٌد وحسه الفنى وثقافته الغزٌرة , 

فهو ٌجمع بٌن الثقافة المصرٌة المعاصرة والتقالٌد الفرعونٌة , وتراث الفلكلور المصرى , وال شك أن عمر النجدى ٌهمس 

شقه للشرق , وتأثره بالفن الفرعونى والفن اإلسالمى . وال شك أننا نشعر بالفخر أمام فى لوحاته بالشعر والحوادٌت وع

أعماله التى تعتبر تفسٌراً لرموز وقٌم األجداد . وعمر النجدى موجود كفنان مصرى فى معارض عالمٌة ٌؤكد قٌمته وقٌمة 

الفنى المعاصر هى قضٌة البحث عن الذات  فاذا كانت القضٌة الفكرٌة التى ٌعانٌها وجداننا المصرى (9)مصر الفنٌة 

المصرٌة األصٌلة دون انعزال عن التٌارات اإلبداعٌة فى العالم من حولنا , فإننا نجد أن أعمال عمر النجدى خطوة فسٌحة 

 (.19)وواثقة إلى غاٌة فنٌة مصرٌة أكثر أصالة وفكرٌة مصرٌة أكثر معاصرة 

 عمرالنجدى والوجه اإلنسانى  -3

عتقدون أننى ال أصور سوى سمات وجوههم ولكنى فى الحقٌقة أحاول أن أدخل إلى صمٌم أعماقهم وأٌضاً أكتشف " أنهم ٌ

 (.19)ما ٌمكن بداخلهم " عمر النجدى 

فعمر النجدى من أولبك الذٌن ٌجدون خالصهم فى الفكرة الصوفٌة , وفى تأمل الذات الكونٌة , فهو ٌسعى إلى البحث فى 

تها مستلهماً لحظة التقٌة , من حٌث ٌرى الالمربى مربٌاً ومتجلٌاً , وهو ما جعل أعماله تتمٌز بالحس أصناف النفس ودرجا

العالى نتٌجة لسعٌه الدءوب فى محاولة لصٌاغة التفاعل اإلنسانى مع العالم المحٌط , وذلك من خالل الربط بٌن الثقافات 

 (.11) ماً فى ذلك رموز خاصة لتأكٌد التواصلالمختلفة و فلفسته الخاصة عن اإلنسان الحدٌث , مستخد

فمصادر فن النجدى متعددة ومركبة ,حٌث استفاد من الفن اآلشورى البابلى , واألٌقونات المسٌحٌة , ووجوه الفٌوم 

, فقد بدأ فى الستٌنٌات بتصوٌر ونحت عرابس وشخوص شعبٌة الطابع تتسم ( 6)المتمٌزة , والفن الفلكلورى المصرى 

بالمبالغة فى العٌون الواسعة والرؤوس المحورة , والمقاعد البلدٌة الممٌزة والعناصر المعمارٌة التقلٌدٌة وقد صهر الفنان 

تلك العناصر فى نسٌج مفعم بالحٌوٌة من مالمس السطوح والهارمونٌة اللونٌة وقدر كبٌر من الحس الزخرفى , فأنتج 

عروسة مصرٌة التقاطٌع , محتشدة بالتارٌخ وبالذكرٌات فى لوحاته منذ عاماً "  71طوال تارٌخه الفنى الحافل "

الخمسٌنٌات .فكان بذلك مختلفاً عن تلك العروس الزخرفٌة التى أنتجها قبله الفنان الراحل سٌد عبد الرسول فى األربعٌنٌات 

ت , بل هى أٌضاً مفارقه ومتماٌزة , وبعٌدة عن عروسه سعد كامل التى كانت تبدو مطرزة بالهندسة اإلسالمٌة فى الستٌنٌا

عما أنتجه عبد الحفٌظ فى عرابسه المارٌونٌتٌه فى نهاٌة السبعٌنٌات والثمانٌات , بل ظلت عروس النجدى قرٌبة إلى الذات 

 المصرٌة .

م متعدد حٌنما ٌتعمق المرء فى عالم عمر النجدى , سٌجد نفسه فى عالم شدٌد التناقض وشدٌد التناسق فى ذات الوقت , عال

األلوان واألبعاد واألشكال . قد ٌتوه المرء فٌه بعض الوقت , ولكن تٌهه لن ٌطول ألنه سٌكتشف الوحدة الكامنة وراء هذا 
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التعدد . سٌكتشف على سبٌل المثال تكرار بعض األشكال وكٌفٌة تداخل األلوان ووحدة الموضوعات . لكن أهم االكتشافات 

هو العنصر الغالب وربما الوحٌد فى أعماله . فمهما بلغت درجة التجرٌد فى لوحاته ,  هى إدراكه أن العنصر اإلنسانى

, ( 6)ومهما تناقضت أو تزاٌدت أو تداخلت , ٌظل الوجه اإلنسانى هناك , فى شموخه وسموه وتألقه وفرحه وحزنه 

احد , ولكنه ال ٌوحى قط بالعزلة , وعندما ٌرسم رجل وامرأة نجد نوعاً من الحمٌمٌة الصامتة , وقد ٌظهر وجه إنسانى و

فثمة عنصر من البهجة الصامتة أٌضاً , بهجة مفعمة فاإلنسان الذى ٌرسمه عمر ٌجعلنا نأخذ الطرٌق فى اإلتجاه المعاكس 

الذى سلكه لٌصل إلى أنه , اإلنسان األمل , ألنه حامل الحٌاة والجمال والطٌبة , بالنبل والشموخ . ولتنظر عٌون هذه 

ه اإلنسانٌة , عٌون متسعة متألقة مندهشة , تعبر عن حقٌقٌة فى الحٌاة ) عبد الوهاب المسٌرى ( اإلنسان الرجل , الوجو

اإلنسان المرأة واإلنسان الطفل . فأحادٌثه ولقاءاته ما هى إال من إنسان إلى إنسان . إن لوحات عمر تقترح إذاً االتفاق 

روحان ٌتحابان بقدر ما ٌتنافران , واٌاً كانت العالقات , فما ٌهم بالنسبة إلٌه  واالختالف أو عدم الوفاق , فهى ترمز إلى

هو هذا التبادل الذى ٌمثل قاعدة أى حٌاة اجتماعٌة , وهكذا فإن لوحاته تعبر ناطقه عن الملذات الجسدٌة والحزن والرضا 

 المناسب لحجمه الفنى واإلنسانى . والرفض والحلم . و من هنا تكمن معالم هوٌة عمر وهكذا ٌتوجب منحه اإلطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (  فتاة من النوبة 2شكل )                     ( وجه فتاة مصرٌة          1شكل )                            

 م                                                                             1984 -سم  35x50زٌت  -             سم           35x 50 -زٌت على أكرٌلٌك  -                       

 ملك د. كمال شاهٌن               م                            1991 -                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   –(جزء من لوحة الطبلٌة واألسرة 4شكل )                  –(  زٌت على توال 3شكل )                             

 الخامة : بدون  -سم                            المساحة : بدون  35x50المساحة :                               
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 -(  التوأم  6شكل )                                   –( وجه من النوبة 5شكل )                             

 م 1990 –زٌت على أكرٌلٌك     زٌت +خلفٌة ذهبٌة                              -                                

 م1986 –سم  50*35                               

 

 نماذج من أعمال الفنان التى توضح التنوع فى شخصٌة الوجوه المصرٌة المستخدمة

 منظومة عمر النجدى فً بناء الصورة :  -4

إن الفنان الخالص ٌمتلك عٌن وفكر وأصابع تحقق له ما بداخله من مدٌول حسى حدثى , قد ٌكون هذا المدٌول ثابت أو 

فلكل فنان مدٌوله الخاص بشخصٌته  ة حسب شخصٌة , ثقافة وحالة كل فنان , وعلى ذلكمتغٌر على مدار رحلته الفنٌ

وذاتٌته الفنٌة , وٌقدم لنا الفنان عمر النجدى خالصة مشواره الفنى من خالل منهجٌة خاصة وضعها لنفسه لٌقدم من 

 خاللها فناً ممٌزاً ٌحمل شخصٌة عمر النجدى : 

 " لجظة صدق للتعبٌر عن موضوع ما .. ٌنشأ عنه األسلوب الفنى الذى ٌدخل تحت مظلة شخصٌة الفنان " 

 المنهجٌة :

 النقطة مصدر انطالق الخط الممتد المستقٌم , المنحنى, الحاد إلى أعقد األشكال الهندسٌة والتشكٌلٌة . 

 رمز الحركة .الدابرة -المربع رمز السكون .                           

 المسافة : قٌاس .-الزمن : مطلق .                                 

 تسطٌح المجسمات اآلدمٌة والحٌوانٌة .

 إلغاء المنظور العلمى بمنظور ذاتى خاص .

 (. 14استقاللٌة اللون فى بعض األعمال وفى البعض اآلخر ٌلعب دوراً مكمالً للتركٌبات التشكٌلٌة ) 

أعمال الفنان عمر النجدى باألصالة والرجوع للبحث فى كنوز التراث . فخرج لنا بمنظومته التى استندت علٌها لقد اتسمت 

أعماله تحت اسم منظومة " فارٌسوم " والتى تعد كلمة مختصرة جداً تعبر حروفها السبعة عن أهم فنون التراث والتى 

ى بناء الصورة التى هى علٌها الٌوم                     "  ارتكز علٌها عمر النجدى طٌلة مشواره الفنى حتى وصل إل

عمر النجدى   –  ISإسالمى –  PHAR" كلمة تحمل حروفها بداٌات كلمة  )  فرعونى     PHARISOMفارٌسوم 

OM  فٌعبر الرمز باسم الفنان عمر النجدى ضمن حروف هذه الكلمة على أنه الممثل الحقٌقى للتراث والفلكلور )

 .(11ى الشعبى )المصر
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التحلٌل الوصفً والفنً لبعض من األعمال الفنٌة المستوحاه من الفن الشعبً فً أعمال الفنان  -5

 عمر النجدى :

 ( : ) من أعمال الفنان (7شكل رقم )

 بٌانات العمل : 

 م 1971 -: من الرٌف المصري  اسم العمل

 اكرٌلك : زٌت +الخامة المستخدمة  

 سم91*11:  مساحة العمل 

 -( :7التحلٌل الوصفى للوحة رقم )

حاول الفنان رسم صوره للبٌبة الشعبٌة الرٌفٌة 

مستخدماً العدٌد من مفرداتها , فعلً ٌمٌن اللوحة 

صوره للفالح المصرى ٌركب حماره فى حقله , 

كما صور وجه فتاه رٌفٌة مصرٌة بطابع الرٌف 

 المصري وتقالٌده , وفى أعلى ٌسار اللوحة

مجموعة من األشخاص ذوى الطابع الرٌفً وهم 

فى اإلتجاه أو العوده من الحقل أسفل الشجرة 

للتعبٌر عن الخضره والزراعة بالرٌف المصري , 

كما نالحظ القمر فى منتصف اللوحة تقرٌباً , 

وهناك أٌضاً شخصان باألسلوب المصري القدٌم 

 فً أعلى اللوحة .

 -( :7التحلٌل الفنى للوحة رقم )

فى هذا العمل المعبر الرابع للفنان عمر النجدى نالحظ أن استخدام الرموز والعناصر الشعبٌة بحرفٌة شدٌدة وهذا هو أحد 

اإلتجاهات البارزه ألعماله المنتمٌة للتأثٌرات الشعبٌة , فها هً الفتاه الفالحة الشعبٌة المصرٌة ظهرت فى مقدمة العمل 

لرٌفً المصري لتكون لها السٌادة فى التكوٌن فى مساحة مستطٌلة , وعلى الٌمٌن نرى لتظهر مكانة المرأة فى المجتمع ا

الفالح وقد ٌكون الزوج ٌركب حماره غٌر أنه أقل من المرأه فى األهمٌة وٌرى أبعد منها قلٌالً . أما الشجرة فى أعلى 

كل شبه الدابرى وهناك صفان من األشخاص العمل فهى تعبٌر عن النماء والحٌاة فى القرٌة , كما نالحظ القمر ٌأخذ الش

فى مستوٌان مختلفان . كما وضح الفنان شخصان فى مستطٌل فى الجانب األٌمٌن ٌوضحان تأثره بالفن المصرى القدٌم 

 وٌتوازٌان مع المستطٌل فى صدارة العمل .

والدابرة والخطوط فى تركٌب بنابى وٌعتمد تكوٌن اللوحة على مجموعة من األشكال الهندسٌة األساسٌة للمربع والمستطٌل 

ممٌز حقق نوعاً من اإلتزان الغٌر متماثل فى اللوحة , كما حقق الوحدة مع التنوع باإلضافة إلى التسطٌح فى الرسم مع 

األشخاص على ٌمٌن اللوحة . وقد  أبعاد مختلفة منها , فى الصدارة الفتاة ٌلٌها الفالح وحماره وٌلى ذلك الشجرة و أخٌراً 

غلب على األلوان درجات اللون األزرق و األحمر الطوبى والقلٌل من اللون األبٌض فى أسلوب تصوٌرى ممٌز لتحقٌق 

   التجسٌم باألشكال .
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 (7التحلٌل الخطى للوحة رقم )

 ) من أعمال الفنان (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرٌق تحلٌل عناصره( ) من أعمال الفنان ( عن 7الرسم التوضٌحً للعمل رقم )
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 ( ) من أعمال الفنان (8شكل رقم )

 -بٌانات العمل :

  : زٌت علً توال الخامة المستخدمة

 سم111x  280:  مساحة العمل   

  -( :8التحلٌل الوصفى للوحة رقم )

ٌصف هذا العمل وجه فتاه مصرٌة رٌفٌة المالمح وخلفها أحد 

المفردات الشعبٌة المصرٌة بالرٌف وهو زٌر المٌاه وموضوع فةقه 

 كوب لسقٌا الماء . 

 -(:8التحلٌل الفنى للوحة رقم )

النظام  البنابى لهذا العمل ٌتكون من شكلٌن ربٌسٌان وهما المربع فى 

فتاة الرٌفٌة . والشكل الثانى للزٌر المواجهة وبداخله صوره لوجه ال

فى مساحة مستطٌلة , كما نالحظ مربع خلف المربع الربٌسى ٌبدوا 

, وقد تمٌز هذا العمل للفنان عمر النجدى  وكأنه برواز لصورة الفتاه 

بإستخدام األسلوب الخطى التلقابى المستمر أحٌاناً والمتقطع أحٌاناً 

ر المنمنمات , ونالحظ أن الفنان قد استخدم نفس األسلوب الخطى التلقابى المستمر فى أخرى إلبراز الشكل أو لتحقٌق تأثٌ

توقٌع العمل حتى لٌبدو التوقٌع جزء من العمل . وٌتمٌز التكوٌن باإلتزان غٌر المتماثل وكذلك الوحده مع التنوع وأٌضاً 

استخدام األلوان حٌث ٌظهر اللون األحمر واألخضر السٌطرة والتأكٌد بشكل الفتاه عن طرٌق المساحة واألبعاد التى أكدها 

الفاتح واألبٌض وكذلك درجات األزرق واألخضر الغامق واألسود فى الخلفٌة , كما نالحظ وضع اللون األصفر فى 

 .حة بسٌطة فى منتصف العمل وأسفله الكوب فوق الزٌر وٌتردد فً مسا

 

  (8التحلٌل الخطى للوحة رقم )

) من أعمال الفنان ( ( 8الرسم التوضٌحً للعمل رقم )

 عن طرٌق تحلٌل عناصره

 ( ) من أعمال الفنان (9شكل رقم )

  -بٌانات العمل :

 م1991:الرٌف المصري  اسم العمل

 : زٌت على توال  الخامة المستخدمة

 م   1.8x 9.91:  مساحة العمل
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  -( :9التحلٌل الوصفى للوحة رقم )

لقد استطاع الفنان من خالل هذا العمل التعبٌر عن البٌبة 

الرٌفٌة بكل ما فٌها من خالل تصوٌره لمجموعة كبٌرة من 

عناصرها وهذا ٌؤكد على مدى دراسة الفنان وتنقٌبه الدابم 

والمستمر للوصول إلى عناصر ومفردات جدٌدة من الفن 

 الشعبً , فصور أنواع مختلفة من الطٌور كما ٌظهر فى

منتصف العمل , كما ٌظهر فى ٌمٌن اللوحة حمار وٌقف أعلى 

ظهره طابر , باإلضافة إلى وجود الفالحة أعلى ٌمٌن اللوحة 

وهى تحمل قفص به فراخ وطٌور , كما نجح الفنان فى التنوٌع 

فى تصوٌر وجوه الفالحات المصرٌات ذو الطابع الرٌفً , 

فى  وذلك عن طرٌق التنوع فى أعمارهم فصور بعضهن

صورة شابة كبٌرة كما فى منتصف العمل الفتاه ذو الرداء 

األبٌض , ومنهم فالحات صغٌرات فى السن مثل الفالحة ذو 

الرداء األحمر والموجودة فى أسفل منتصف العمل تقرٌباً 

المصرى  وأٌضاً أخرى موجودة فى أعلى ٌمٌن العمل , ولكن وضعها الفنان فى برواز أحمر , كما أنه لم ٌنسً الفالح

فصوره فى أسفل ٌسار العمل , كما صور المسجد أعلى الوحة وبالجانب أعلى ٌسار اللوحة مجموعة من الحٌوانات , 

رى البسٌطة المعروف بٌها فى الرٌف المصرى كالزٌر والموجود فى أسفل ×باإلضافة إلى استخدامه لبعض الموتٌفات األ

 ٌمٌن العمل . 

 

 -(:9)التحلٌل الفنى للوحة رقم 

إن هذا التنوع الكبٌر فى استخدام مجموعة مختلفة من عناصر الرٌف المصرى إن دل على شا فهو ٌدل على عقلٌة 

 صادقة وعٌن واعٌة تهدف إلى البحث فى تراث بٌبته.

وط إنالتكوٌن البنابى لهذا العمل ٌتكون من تراكب مساحات مختلفة من األشكال الهندسٌة مستطٌل ومربع ومعٌن مع الخط

المنحنٌة للشخوص اآلدمٌة للفالحات الموجودة والحٌوانات والطٌور مما ساعد على تحقٌق اإلتزان فى الرؤٌة وعدم الملل 

وقد أكد على ذلك توزٌع األلوان بطرٌقة متزنة ومتقنة مما ساعد على انتقال العٌن من مكان ألخر بمرونة أكثر فاستخدم 

ة للبٌبة الشعبٌة، كما استخدم األلوان الترابٌة وهى تدل على الرٌف المصرى وتراب اللون األحمر وهو من األلوان األساسٌ

األرض الزراعٌة، باإلضافة إلى اللون األصفر الذهبى الذى ٌحٌط العناصر والدال على لون الشمس الساطعة فى صباح 

 الفالح المصرى أثناء ذهابه ألرضه الزراعٌة .
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 (9التحلٌل الخطى للوحة رقم )

 ) من أعمال الفنان (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ) من أعمال الفنان ( عن طرٌق تحلٌل عناصره9الرسم التوضٌحً للعمل رقم )
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 ( ) من أعمال الفنان (10شكل رقم )

 -بٌانات العمل :

اسم العمل وتارٌخه: النورج )عٌد 

 م 1991الحصاد( 

الخامة المستخدمة: ألوان زٌت على 

 على توال   -رقابق الذهب

 متر × مساحة العمل: متر ونصف

 مصر. -مقتنٌات: خاصة

التحلٌل الوصفى للوحة رقم 

(10: )-  

تدور أحداث هذا العمل حول واحدة 

من أهم األحداث الٌومٌة التى ٌعٌشها 

ناصر من واقع الرٌف المصرى للتعبٌر عن هذا الموضوع ، الرٌف المصرى وهى "عٌد الحصاد" ، ولقد استخدم الفنان ع

فصور على ٌمٌن اللوحة الثور، كما صور فى ٌسار اللوحة الفالح، والنورج فى منمتصف اللوحة تقرٌباً ومن خلفه 

 مجموعة من الفالحات المصرٌات، وهناك أٌضاً مجموعة من البٌوت الرٌفٌة التى تظهر أعلى ٌمٌن اللوحة. 

  -( :10لفنى للوحة رقم )التحلٌل ا

ٌعد هذا العمل الذى أطلق علٌه الفنان )النورج( هو مزٌج بٌن مفرادات البٌبة الرٌفٌة والفن المصرى القدٌم بنسبه ومنظوره 

وهذا ٌتضح عن طرٌق تصوٌر الفنان للثور فى وضع جانبى أما وجهه فصوره وكأنه فى وضع أمامى، كما صور النورج 

وهنا ٌتضح مدى نجاح وبراعة الفنان فى تطبٌق مبدأ األصالة الماصرة فتجده ٌبحث دابماً عن فى وضع أمامى فقط، 

أفضل األوضاع التى صورت فٌه عناصر موضوع ما ومن ثم ٌقتبسها لٌس نقالً مباشراً وإنما بحثاً عن القٌمة الجمالٌة 

استخدامه لأللوان، فاستخدم ألوان مقتبسة من الممٌزة والتى سوف تضٌف قٌمة جدٌدة مبتكرة لعناصره، وقد أكد على ذلك 

الفن المصرى القدٌم مثل األصفر األوكر والذهبى، واألحمر الزاهى والقاتم واألسود واألبٌض، فقد ساعدت على ربط 

عناصر العمل ببعضها وبالخلفٌة ومن ثم تحقٌق الوحدة فى التصمٌم. كما كان الفنان بارعاً فى استخدام اللون األصفر 

 هبى بكثافة حٌث نقل إحساساً حقٌقٌاً بمضمون اللوحة وهو موسم حصاد القمح.الذ

كما ٌعتمد تكوٌن اللوحة على مجموعة من األشكال الهندسٌة المتشابكة كالدابرة والمثلث والمستطٌل والشكل المنحرف، 

ا نوع فى استخدام الخطوط والتى ملت على تحقٌق نوعاً من اإلٌقاع والحركة بحٌث تسٌر جمٌعها فى اتجاه معٌن، كم

فٌوجد فى التصمٌم الخط المستقٌم والمنحنى والدابرى، وهذا أٌضاً ساعد على نجاح العمل الفنى وتحقٌق التنوع فى الرؤٌة 

 البصرٌة.
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 ) من أعمال الفنان (( 10التحلٌل الخطى للوحة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أعمال الفنان ( عن طرٌق تحلٌل عناصره( ) من 10الرسم التوضٌحً للعمل رقم )

 ( ) من أعمال الفنان (11شكل رقم )

 -( :11التحلٌل الوصفى  للعمل رقم )

نالحظ فى هذا العمل الممٌز للفنان عمر النجدى فتاتان فى براوز 

على شكل مربع ٌحٌطه إطار من زخارف المشربٌة اإلسالمٌة 

وزخارف التورٌق )األرابٌسك( تحٌط بهما فى أعلى المربع وحول 

المربع قسمت المساحة المتبقٌة من العمل إلى مربعات ومستطٌالت 

فى صفٌن أسفله وبداخل تلك فى صف واحد على جانبى العمل و

المربعات والمستطٌالت نجد عناصر متنوعة من الفن الشعبى 

والبٌبة الرٌفٌة والبحرٌة فنجد عروسة المولد وتخطٌط ألعمال 

الرجل فى الحصاد ولمراكب الصٌد وكذلك نجد األوانى اإلسالمٌة 

والمصرٌة القدٌمة والشعبٌة كما صور الطٌور واألسماك والزهور 

ٌل. وبذلك فقد جمع الفنان بٌن عناصر الفن الشعبى والنخ

 واإلسالمى والفرعونى ورسم األشخاص. 
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 -(:11التحلٌل الفنى للعمل رقم )

ٌعتمد التركٌب البنابى لهذا العمل على التقسٌم الهندسى تقرٌباً الذى ٌتكون من مربع ربٌسى ٌحٌط به إطار مكون أٌضاً من 

ة وفى نهاٌة العمل مساحة مستطٌلة مقسمة إالى ثالثة أجزاء وٌالحظ وجود خط مربعات ومستطٌالت مختلفة المساح

هندسى أبٌض ٌحٌط بها.  وأول ما ٌلفت النظر فى التحلٌل الفنى لهذا العمل الممٌز هو استخدام الفنان للخط التلقابى 

اتٌن من أعٌن وأنف وفم وصدر المتجول فى الشكل الربٌسى للمربع والذى ٌستمر فى رسم الفتاتٌن لٌحدد رسم وجه الفت

وشعر وكذلك زخارف التورٌق اإلسالمٌة بخلفٌة الفتاتٌن ثم زخارف المشربٌة فى إطار اللوحة التى رسمها الفنان بتلقابٌة 

هندسٌة تدل على عمق دراسة الفنان للتراث اإلسالمى أما مالمح الفن الشعبى فقد ظهرت فى عروسة المولد والزٌر إلى 

الٌومٌة للفالح المصرى من حصاد وزراعة التى حققها الفنان بأسلوب تصوٌرى طبٌعى أحٌاناً وبأسلوب جانب الحٌاة 

خطى ٌمٌل للهندسٌة أحٌاناً أخرى.  أما تأثره بالفن المصرى القدٌم فنجده فى رسم زهرة اللوتس التى عبر عنها بحجم 

 ٌماثل حجم عروسة المولد لٌظهر أهمٌة هذا الفن العرٌق. 

ما ٌالحظ فى هذا العمل تنوع وأسلوب استخدام الخط كما أن الفنان جمع بٌن األسلوب التصوٌرى فى استخدام اللون وأول 

واألسلوب الخطى وزاوج بٌنهما فى بعض األحٌان. كما حقق اإلتران الممٌز غٌر المتماثل. والعمل ٌعبر عن البساطة 

فى مزج األسلوب الطبٌعى والرمزى. واستخدام الفنان اللون الذهبى  والقوة وحرفٌة الفنان التعبٌرٌة والتصوٌرٌة ومقدرتة

بتأثٌر من الفن المصرى القدٌم إلى جانب مجموعة من األلوان المختلفة والمتنوعة المستوحاه من بالته األلوان بالفن 

 المختلفةالمصرى القدٌم بتدرٌجاتها واأللوان الشعبٌة كاألحمر واألزرق واألخضر وكذلك األبٌض بقٌمته 
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 ( ) من أعمال الفنان ( عن طرٌق تحلٌل عناصره11الرسم التوضٌحً للعمل رقم )

 

األفكار التصمٌمٌة والحلول اإلبتكارٌة للدارسة المستوحاه من األعمال الفنٌة الشعبٌة للفنان عمر  -6

 النجدى

 الدارسة (لطباعى األول ) من عمل تصمٌم المعلق النسجى ا

 

 النهائًالتصمٌم          التخطٌط األولى للتصمٌم                       

 

 التحلٌل الفنى للتصمٌم النهائى األول ) من عمل الدارسة ( :

اعتمدت الفكرة التصمٌمة فى هذا العمل على العناصر الشعبٌة فاستخدم البنت فى صدارة اللوحة كما ٌظهر فى ٌسار 

ٌغلب علٌهم الطابع الشعبى، وقد اعتمد فى هذا التصمٌم بشكل أساسى على الخطوط الحرة المتأثرة بالفنان  اللوحة بنتٌن

عمر النجدى مع زخارف  التورٌق اإلسالمٌة بخلفٌة الفتاة  باإلضافة إلى مجموعة من زخارف الخاصة  بالفنان عمر 

 النجدى والتى ٌظهر فى أسفل اللوحة على هٌبة مربع.

د النكوبن البنابى للعمل على أشكال هندسٌة مثل المستطٌل فى الفتاة والبنتٌن والمربع فى الزخارف. كما استخدم فقد اعتم

 بالتة من األلوان الشعبٌة مثل األحمر واألخضر واألزرق كألوان أساسٌة للتصمٌم. 
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 طباعى الثانى ) من عمل الدارسة (مٌم المعلق النسجى التص

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصمٌم النهائى                                     التخطٌط األولى للتصمٌم                                 

 

 التحلٌل الفنى للتصمٌم النهائى الثانى ) من عمل الدارسة ( : 

الظام البنابى لهذا العمل ٌعتمد على شكل ربٌسى واحد على هٌبة مربع غٌر منتظم الحواف فى وجهه العمل وهو ٌمثل 

الجزء األعلى من جسم فتاتٌن من البٌبة الشعبٌة وقد تم التركٌز فى هذا العمل بشكل أساسى على الخطوط الحرة المشهور 

تخدام زخارف التورٌق اإلسالمٌة فى شعر البنتٌن باستخدام بالتة محددة بها الفنان عمر النجدى فى تصوٌر عناصره مع اس

 على السٌادة والوحدة فى التصمٌم.من األلوان الشعبٌة التى تؤدى الغرض وتؤكد 

 

 تصمٌم المعلق النسجى الطباعى الثالث  ) من عمل الدارسة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              التصمٌم النهائى       للتصمٌمالتخطٌط األولى                                 
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 التحلٌل الفنى للتصمٌم النهائى الثالث ) من عمل الدارسة (: 

تدور أحداث هذا العمل على مجموعة كبٌرة من الرموز والعناصر الرٌفٌة، ٌعتمد التكوٌن البنابى لهذا العمل على مجموعة 

األشكال الهندسٌة كالمستطٌل فى ٌمٌن العمل الفنى والذى ٌمثل فالحات من الرٌف واخر ٌتصدر أسفل منتصف مختلفة من 

 اللوحة التى تمثل الفالحة وبنتها كما تظهر الدابرة فى عروسة المولد فى ٌسار العمل.

ن فوقهم وأسفلهم ٌظهر الفالح كما استخدم أٌضاً فى أعلى ٌسار اللوحة الشجرة والفالح ٌركب حماره فى الحقل والشمس م

والثور أثناء حرث األرض والخضرة  وقد اعتمد فى هذا العمل بشكل أساسى على المزج بٌن عناصر الرٌف المصرى 

 مع زخارف المشربٌة اإلسالمٌة وبعض من زخارف عمر النجدى التى تحٌط بالعمل .

 

 تصمٌم المعلق النسجى الطباعى الرابع ) من عمل الدارسة (

 التصمٌم النهائى              التخطٌط األولى للتصمٌم                             

 

 التحلٌل الفنى للتصمٌم النهائى الرابع ) من عمل الدارسة (: 

فى هذا العمل ٌعتمد البناء على المزج  بٌن مجموعة من العناصر الشعبٌة مع زخارف المشربٌة اإلسالمٌة والتى وضعت 

العمل على هٌبة مستطٌالت إحداها رأسٌة وأخرى رأسٌة مما ساعد على الوصول لإلتزان وقد اعتمد البناء  ببٌن عناصر

التكوٌنى على مجموعة من األشكال الهندسٌة كالمستطٌل والمربع والمثلث مع استخدام بالتة من ألوان البٌبة الشعبٌة 

الغامق واألصفر والذى ٌوحى بشمس الرٌف كما استخدم  فاستخدم األخضر واألحمر واألزرق الغامق واللبنى واألورنج

 البنى والذى ٌرمز لتربة األرض الزراعٌة.
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 ) من عمل الدارسة (تصمٌم المعلق النسجى الطباعى الخامس 

 النهائىالتصمٌم                                                التخطٌط األولى للتصمٌم                              

 

 ) من عمل الدارسة ( : الخامس  التحلٌل الفنى للتصمٌم النهائى 

ٌعتمد هذا العمل على عنصرٌن أساسٌٌن ٌحتالن صدارة العمل وهما الفالح و البنت الفالحة فى منتصف العمل كما ٌوجد 

ركب حماره وأخرون لقطة من ٌوم الفالح المصرى فً حقله خلف الفالح والفالحة  حٌث تصور الشجرة  والفالح ٌ

ٌمشون فً الحقل كما ٌظهر اعالهم  قرص الشمس , مع استخدام بعض الموتٌفات واأللوان التى تدل على الرٌف 

المصرى كاللون األخضر المعبر عن الخضره واألصفر األورنج المعبر عن الشمس والبنى الدال على تراب االرض 

 ٌبة الشعبٌة كاألحمر واألزرق .الزراعٌة  وغٌرها من األلوان التى تعبر عن الب

 

  -نتائج البحث : -7

أظهر البحث الجوانب الفنٌة واإلنسانٌة لواحد من أعمدة الفن المصرى الحدٌث ورواده وهو الفنان عمر النجدى وكٌف  - 

 هذه الرٌاده ومراحل تطور أسلوبه الفنى وهوٌته المصرٌة وكذلك عالمٌته .                                                      بنى

كذلك بٌن البحث أن أهم فتره شكلت فكر الفنان عمر النجدى ورؤٌته كانت المدرسة الشعبٌة واإلسالمٌة بمفرداتها و  - 

بها العالم الفنى وكانت مصدر إلهام الدارسة إلبتكار معلقات نسجٌة طباعٌة معاصرة تحمل فأنتج أعماالً اعترف  رموزها

 التراث الشعبً.                                                       

 -مناقشة النتائج : -8

الذى خصص له متحفاً الفنان عمر النجدي  واحداً من أبرز فنانى مصر والشرق األوسط وهو الفنان العربى الوحٌد 

وهو اٌضا إستفاد من  وكٌف بنى هذه الرٌادة من تعمق فى فهم تراثه الشعبى واإلسالمً فى بارٌس ألعماله مستقال

 .   لدارسٌن فى مجاالت الفن والتصمٌمأعماله باإلستفاده من تراثه الشعبى الذى ٌمكن أن ٌفٌد ا مصر لتحدٌث دراساته خارج
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