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االمشهد بين جغراافيا االمكانن ووجغراافيا االرووحح 

أأحمد نواارر هو أأحد أأئمة االفن االمصريي االمعاصر ، ووقد جمع فى تفوقق ناددرر بين ددوورره كفنانن رراائد ووددوورره  

كقائد مستنير لقطاعاتت متعدددةة  فى إإددااررةة  االثقافة االمصرية , وو فى هذاا االمعرضض يقدمم لنا طرحًا جديداًا  

لفكرةة ررسم االمشهد من خاللل مجموعة من ااألعمالل االتي تصورر بعض ااألماكن االمختاررةة في مدينة جدةة ،  

حيث يقومم نواارر بالبحث في ررووحح االمشهد ناشداًا االتعبير االمكثف عنه ، من هنا فهو ال يقدمم مشهداًا يرقبه  

من االخاررجج بل مشهداا يتأمله من االدااخل بعد توااجده في فضائه ووااتصاله االمباشر بمفرددااته ، وومحاوولة  

تلمس جوهرها ، مقدمًا بنية جمالية متأنقة التعرفف االتفريط .  

إإنن االفنانن يقومم بعملية تنظيم لفوضى االمشهد ووعشواائيته االظاهرية، وويرجع لقانونن االطبيعة ااألصلي فى  

االبناءء محافظًا علي ااالستقاللل االجمالي للمكانن االمرسومم من خاللل معرفة بجوهر االمشهد ووااستحضارر  لحالة  

من االهدووءء االفلسفي االذيي يستدعي لدىى االمتلقي االرغبة فى االتأمل وواالمتابعة . إإننا  أأمامم فنانن كبير يمتلك  

حكمة االشكل وويرتكن إإلي ذذااكرةة بصرية حاددةة ررززقق بها . 

إإنن أأحمد نواارر ُيجريي تجريداًا للمشهد ينقيه من كل االعوااررضض ليستقبل فقط صحيفتي االنورر وواالظل فى  

أأنقي صوررهما فيقدمم لنا أأيقونة بصرية مصدررها  خبرةة فنية متسعة قاددررةة على ااالحتفاظظ فقط بما يلزمم ،  

ووهو ينتخب بنية مختاررةة لمشاهده في اانتقاءء رراائق لجوهرها ، مشاهد مرتت من خاللل ووجداانن كاشف قاددرر  

على االنفاذذ إإلى أأسرااررها ، ووهو ُيعبر عن كل أألواانن االطبيعة بمعاددالتت من ددررجاتت ااألبيض ووااألسودد تتنقل  

مابين شبكاتت ظلية وومساحاتت معتمة ووِبنية من االخطوطط  تتخذ موااقعها االمثالية في االشكل . لقد حولل  

ااألددااءء كل االدررجاتت االلونية إإلى ددررجاتت االلونن ااألسودد االمختلفة ، ووقد ااستطاعع االفنانن أأنن يكثف حساسيته  

أأحيانًا وويخففها أأحيانًا أأخرىى لتغدوو عالما تتماززجج فيه ااألشكالل كافة لتذووبب فى ااألسودد ، فاستطاعع بذلك أأنن  

يقتربب من االنبضاتت االضوئية االتي تكمن ووررااءء أألواانن االطبيعة .    



�
وو كفنانن قدير يدرركك نواارر قيمة عنفواانن االخط ووقدررته على ااالخترااقق االجرىىءء لمساحاتت االظل ، وواالمروورر  

االرهيف فى مساحاتت االضوءء ، إإنه يطوعع االطاقة االغاشمة للضوءء فتغدوو إإررااددةة نورر تطمس ووتمحو ما تشاءء  

ووُتثبت بنية تنقل للعين فقط ما يستحق أأنن ُيرىى ، فهو يعيد ترتيب االمشهد بما يتناسب مع حسه االجمالي  

االراائق ووررؤؤيته االعاررفة .  إإنه ال يرسم هذاا االمشهد ووكفي لكنه يجريي تحويراًا فى تفسيره االبصريي لما يرااه لذاا  

ال يقدمم تصويراًا للمشهد ـ كما تدرركه االحوااسس عاددةة بكل تنافره ووعفويته ـ بل يعتمد على حدسس يبدأأ  

بالخبرااتت االبصرية ليستخلص منها االسماتت االمميزةة لألشياءء وواالكائناتت ، مجردداًا إإياها إإلى أأصفى سماتها عن  

طريق االخط وومساحاتت ااألضوااءء وواالظاللل ، متجاووززاًا عبثية ااألشكالل االمباشرةة ووفوضويتها ، محاكيًا لحركة  

االطبيعة وونظمها فى االتشكل وواالنمو ووااالنتظامم فتكونن االمحصلة تلك االرؤؤية االنقية للمشهد . 

وويتجاووزز االفنانن أأيضًا تلك االحاالتت االمتتابعة االمتغيرةة للعالم االخاررجي حيث يجعلنا نتخلى عن َحرفية  

االتفاصيل وواالجزئياتت االتي من شأنها أأنن تعيق سالسة االتلقي  فنصبح  قاددررين على ااإلمساكك بحالة خاصة  

للمشهد بعيداًا عن االحاالتت االعرضية االمبعَثرةة له . 

وواالمسألة التقتصر فقط على مجموعة من االعالقاتت أأوو ااألنظمة االشكلية إإذذ أأنن هناكك نبرةة عاطفية ووااضحة  

في ااألعمالل لكنها عاطفة االجوهر االممتدةة فى أأررووااحنا وواالقابعة خلف االعوااطف االمؤقتة االمتغيرةة لإلنسانن . 

إإنن ررؤؤية االفنانن ااإلبدااعية هي االتي تعدلل تلك االمواادد االتي يستقبلها من االعالم االخاررجي االمحيط ووتمرررها إإلى  

ذذااكرته االخاصة ، تلك االذااكرةة االتى تختلط فيها االماددةة االخامم للمشهد مع صنوفف االخيالل االتي يمتلكها  

كمبدعع يجريي عليها ذذلك االتحولل االذيي يخرجها من حيز االذااكرةة إإلي فضاءء االعمل االفني  .  

ووهذاا االمعرضض االذيي يمثل أأحد فصولل تجربة االفنانن االطويلة في فن االرسم ، تلك االتجربة االتى بدأأها مبكراًا  

فى االستينياتت من االقرنن االماضي من خاللل مشرووعع تخرجه االضخم (30متر مربع) االذيي أأنجزه فقط بالقلم  

االرصاصص تحت عنواانن " يومم االحسابب" وومثل عمًال ملحميًا ناددرراًا طوعع فيه االفنانن ـ االشابب ووقتها ـ  مهاررااته  

فى تحقيق ددررااما االموضوعع االمركب االصعب االذيي تعرضض له في جساررةة مبكرةة لطالب ماززاالل ينهي ددررااسته  

ااألكادديمية . ووتتابعت تجربة االرسم كراافد مواازز لروواافد تجربة االفنانن نواارر االشاملة في مجاالتت االحفر  

وواالتصوير وواالنحت وواالعمل االمركب . 



�
وو نواارر من االفنانيين االذين يحترمونن فكرةة االصنعة ااإلحتراافية  في االفن ألنه بدوونها يبقي االفنانن مغلولل  

االيد مهما تألقت أأفكارره وواالمدهش في هذاا االمعرضض أأنه ااستخدمم أأددااةة بسيطة للغاية ووهي ااألقالمم   

"االفلوماستر"ووبنى بها عالمًا ززااخراًا بالمعطياتت االبصرية حيث كانن قاددرراًا أأنن يترجم بها ددررجاتت االضؤ وواالظل  

بحساسية فائقة معتمداًا على شبكاتت ظلية ذذااتت ملمس مسامي نابض ينقل برهف تدررجاتت االضوءء  

وواالظل على االعناصر االمرسومة بعيداًا عن ددررجة ااألسودد االمصمت االمباشر االذيي تعطيه هذه االخامة عند  

ااستخداامها بالصوررةة االتقليدية . هذاا باإلضافة لإلستعانة بإمكانية ااإلعتامم االتامم للخامة في ررسم مناطق  

االظل االمظلمة أأوو شبكة ااألشكالل وواالخطوطط االمتقاطعة ، ووفي االمقابل يتحركك االضوءء ليصير مساحاتت  

شاسعة تتوااززنن مع االتركيباتت االبنائية ووتنقل خراائط االنورر في االمكانن كقيمة تدثرتت بها جميع االموجوددااتت  

ووتخللت برفق بين بدااياتت االعناصر االمرسومة وونهاياتها لتطمس معالم بعض االهيئاتت محولة إإياها من  

حالتها االماددية لحالة أأخرىى الماددية تخلت فيها عن ااررتباطها االمادديي ااألررضي ووتحولت ألثير نوررااني يناسب  

عبق االمكانن االمرسومم . 

وويبدوو االضوءء في أأعمالل االفنانن كشاللل نوررااني يغمر مفرددااتت االمكانن وويعيد تشكيلها بمعرفة تبقى على ما  

هو الززمم ووجوهريي ووضروورريي . ووذذلك للحفاظظ على تماسك بنية االعمل من جهة وولتحقيق االحالة االمشعة  

االمضيئة االتى غمرتت االمكانن من جهة أأخرىى .  

ووااألحرىى أأنن نصف االضوءء فى أأعمالل االفنانن بالنورر ألنن مصطلح االضوءء مصطلح مادديي مرتبط بمصاددرر  

معلومة وومحدددةة  أأما االضوءء عند نواارر فهو ررووحاني المصدرر معلومم له بل يردد فى مشاهده منبثقًا من  

جهة ال ماددية ال نستطيع معرفة مصاددررها فهو يشرقق في مساررااتت االمشهد ووفق ررؤؤية ددااخلية للفنانن .  

من هنا فإنن مشاهده تعبر بنا إإلى مشاررفف االرووحح ألنها تزيح تفاصيل االعالم االمادديي غير االالززمة لصالح عالم  

آآخر تمتزجج فيه جغراافيا االمكانن بجغراافيا االرووحح .  

يقدمم نواارر مشاهداا  خالية من االهفوااتت  وويطلب من االمشاهد أأنن يدخل فى االلوحة وويتجولل فى ممرااتها ،  

ووفى كل مرةة يشاهد االلوحة كانت هذه االمشاهدةة تأخذ شكل ررحلة يمكن أأنن يبدأأها من نقطة ووينتهى إإلى  

نقطة مختلفة ، ووهي ررحلة غيرعاددية بل ررحلة ااكتشافف جديد للمكانن . 



�
ووتظهر أأعمالل نواارر بوضوحح االعالقة بين لذةة ااالستمتاعع بالتنفيذ االتقني االفائق االمهاررةة وو بين االبحث عن  

ااإليقاعاتت االدااخلية االتي تحقق ااالنسجامم في االعمل االفني االذيي يكشف بدوورره عن اانسجامم االرووحح ووعن  

جوهر االحقيقة وو حركتها االهاددئة وو تذكرنا أأعماله  بما سمي بلواائح " ااألوولياتت االست " في االفن  

االصيني االقديم االتي تحدثت عن : ضرووررةة " االبحث عن االعقل ووسط االتبعثر وو االتدااخل "وواالحرصص على تواافر  

االطاقة في االيد ووااليقين في االتنفيذ ووأأهمية االتعبير عن إإيقاعع االرووحح في ااألشياءء إليجادد حركة منسجمة عن  

طريق االمشارركة بين ووجداانن االفنانن وو يده في إإطارر نظامم مبدئي ووااحد يرتكن إإلى االتقسيم االصحيح لفرااغغ  

االلوحة وواالتعبير عن ددقة ااألشكالل من غير أأنن يقتضي ذذلك إإسهابا في االتفاصيل . 

وو نستطيع أأنن نقولل االكثير عن االجانب االتقني في تجربة االفنانن وواامتالكه لقدررااتت مهاررية كبيرةة  ، إإال أأننا  

يجب أأنن نشير لجانب آآخر أأكثر أأهمية ووهو أأنن هذه االمهاررةة قد ااررتبطت بمضمونن عالل من االتجريد على االرغم  

مما يبدوو ظاهريًا من ووااقعية للمشهد االمرسومم .. فهو يحاوولل أأنن يخلص االمشهد من االتفاصيل االماددية  

االزاائدةة ليقتصر على أأنقى سماته حتى يعرضض االعالم االماددىى فى إإيجازز بدًال من هيئته االوااقعية، ووهو يبذلل  

جهداًا إإبدااعيا موااززيا ليربط نفسه من كل االنوااحى بما يرسمه حتى يصل إإلى جوهره . 

إإنن أأحمد نواارر يلتقط من االمشهد االوااقعي ما يرااه جديراًا بالحياةة ددااخل أأعماله ووما هو فاعل في بنية االعمل  

االتي قامت بشكل أأساسي على ااالحتفاظظ بالجوهر االثابت لألشياءء بعيداًا عن االعوااررضض االمتغيرةة ، إإنه يقومم  

بعملية إإززااحة لكل ما هو من شأنه أأنن يعيق ااتصالنا بالمكانن كما أأرراادد أأنن يطرحه علينا لنصبح ووكأننا نرااه  

للمرةة ااألوولى . 

وو تتسم تكويناتت  نواارر بالملحمية ووببعثها لصوررةة كلية تجعلنا نرااها ككيانن ووااحد متصل ووهي تذووبب في  

صلب االنظامم االشامل االذيي يحتويها . ووهو ما نستطيع أأنن نطلق عليه مسمى ( االتكوين االسيمفوني )  

ووهو " تكوين معقد االوززنن وواالنغمة ذذوو قيمة باطنة قوية  " . ووقد ااستخدمم االفنانن في أأغلب تكويناته    

طريقة " االمستوياتت االمتدااخلة " فوقق بعضها االبعض ليعبر عن االمسافاتت ؛ فأشياءء بعيدةة مثًال ال يسمح   

لها بأنن تختفي ، وو لكـنها مرسـومة في حدوودد ُبعدها االمسافي ، وو في بعض ااألحيانن مكبرةة أأوو مرفوعة  

في االصوررةة ، فقد ااستخدمم سلسلة من االمسطحاتت االمركبة تعطي تأثيراًا بالبعد ، ووقد تمكن عن طريقها  



�
مـن االتنويـه بالمسـافة االعميقة ددوونن أأنن يقطع هيكل االتكوين ، وو بذلك هو يبسط االمفرددااتت على سطح  

االصوررةة على شكل مسطحاتت تتركب جزئيًا فتعطي هذاا ااإليهامم بالبعد ، وو هنا ااستطاعع االفنانن عن طريق  

االمستوياتت االمتدااخلة أأنن يخلق تجاووبًا إإيقاعيًا بين االعالقاتت االمكانية االتي تمتد عبر مسطح االصوررةة ،  

فتنتقل عين االمشاهد فوقق االمسطحاتت االمتدااخلة للوحة ، وو يشعر نتيجة لذلك بالحركة وو ااألبعادد  

االمسافية.  

وو في االمشاهد ذذااتت االمنظورر االعلويي االمحلق كمشاهد االبركانن ووخيم االحجيج وواالجبالل تبدوو االحضرةة  

االمهيبة للجغراافيا االخاصة بالمكانن ، ووتبدأأ ااألشياءء وواالبشر في االتضاؤؤلل لتتحولل إإلى شذررااتت متناثرةة ،  

وويعودد ااإلنسانن ليصبح جرما صغيراا في قلب كونن هائل، ووهو تناوولل يتناسب مع فكرةة ذذووبانن أأفوااجج  

االحجيج في طقسهم االمقدسس عند االوقوفف بعرفة .. حيث يتالشى االوجودد ااإلنساني وويتوحد مع االوجودد  

ااألعظم االذيي يحتويه بجاللل .، ووهنا يستخدمم االفنانن منظورراا يمزجج ما بين ررؤؤيته االعينية لألشياءء ووررؤؤيته  

االتخيلية لها ‘ منظورراا يذكرنا بالتناوولل االشرقي لألبعادد االمكانية من خاللل  منظورر عين االطائر حيث تلتقط  

االعين ااألشياءء من ززووااياها ااألكثر قدررةة على إإبراازز شاعرية االمشهد ، وومنظورر ااألسقف االمخلوعة حيث تلتقى  

االصوررةة االعينية بالصوررةة االوهمية ليتوااصل بينهما تطورر االموضوعع ، فتجتمع االمرئياتت بصوررةة اليمكننا أأنن  

ندرركها  إإال من خـاللل ررؤؤيـة عيـن متحركـة تجـوبب االسـماءء وو تلتقط ااألشكالل من ززووااياها ااألكثر قدررةة على  

تكثيف حضوررها سوااءء في مقدمة االصوررةة أأوو في خلفيتها وو بصفة تتجاووزز ووااقعية االمكانن . 

  

وو قد شاعع هذاا االتقليد في جميع االفنونن االشرقية ، فكانن يفترضض أأنن يتخيل االمتفرجج نفسـه وو كأنه  

يشرفف على االمشهد من مكانن مرتفع أأوو كـما يقالل يطل إإطاللـة طـائر محلق ، حتى ال يضطر االفنانن إإلى  

ررسومم االشخوصص أأوو االجماعاتت مترااكبة بعضها فوقق بعض ، مستخدمًا خياله في إإعاددةة صياغة ررؤؤية االمكانن  

فنجد االفنانن يرسم االمبنى وو كأنه يطالعه من عٍل ، في حين تظهر بقية االصوررةة للعين في مسـتوىى  

االنظـر أأوو من ززااوويتيـن مختلفـين فـي آآنن ووااحـد " . وو من هنا تمتزجج االصوررتين بما يحقق للفنانن بمرماه  

االرووحي وو االعاطفي .  
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وو تلعب االخصائص االتصويرية للخطوطط ددوورراًا هامًا في أأعمالل نواارر فتتضاؤؤلل االخطوطط من ناحية ووززنها وو  

ددررجة لونها حتى تتالشى أأثناءء مساررها ، يؤدديي إإلى تغلغل االفرااغغ ددااخل االصوررةة في ااتجاهاتت عديدةة ، وو كلما  

كانت االخطوطط أأخف ووززنًا وو ددررجة ظلية  بدتت وو كأنها أأكثر بعداًا وو أأسرعع في حركتها ؛ فالوززنن االنسبي  

للخطوطط وو ددررجتها تتحددد ووفقًا للموقع االمعين االذيي يوحي به االفنانن سوااءء في مقدمة االصوررةة أأوو في  

ااحتاللها موقعًا متأخراًا .  

كما تساهم أأطواالل االخطوطط وو ززوواايا ااتجاهها وو عالقتها بجواانب االعمل في موقف االفرااغغ االذيي تخلقـه .  

ذذلك ألنن االنقـاطط وو االخطوطط االمستقيمة تؤدديي لخلق موااقف فرااغية معينة ؛ فاإلحساسس االقويي بحركة  

االخطوطط االمنحنية االتي تتغلغل ددااخل االمساحاتت تعمل على تجميع االفرااغغ وو ااخترااقه بسـرعاتت مختلفـة . وو  

على االرغم من ذذلك وو مع ووجودد هذاا االفيض من االفرااغغ ، إإال أأنن االخطوطط وو االنقاطط تكونن بمفرددها خاصية  

ذذااتت صفة بعدية تتميز بوجودد نابض بالحياةة في تلك ااألعمالل  .  

ووإإذذاا توقفنا عند بعض مفرددااتت في أأعمالل االمعرضض تلفتنا صياغة االفنانن للجبالل ووفوهاتت االبرااكين 

كمنحوتاتت ضخمة تتحركك فوقق هيئاتها االظاللل ووااألضوااءء بصوررةة تجعلها تبدوو ووكأنها نحتت للتو . بينما نجد  

االفنانن فى مجموعاتت أأخرىى ينحازز أأكثر إإلي فكرةة االتسطيح فتتحولل بعض مشاهد االسفن إإلى مساحاتت وو  

ترااكيب ظلية " سلويت"  تتضافر مع االترااكيب االخطية االتي ترسم باقي أأجزااءء االمشهد ووقد ووضح في تلك  

ااألعمالل ااستمتاعع االفنانن باستحضارر موسيقى االخط االذيي تدررجت "ثخاناته"ووسماته ليشكل االفرااغغ خاصة فى  

االمناطق ذذااتت االخلفياتت االبيضاءء االتي تتيح لحركة االخط طاقة أأعلي في االحضورر ووتصبح مساحاتت االظل  

متوسطة االدررجة بمثابة ممرااتت تؤدديي إإلى ااستدررااجنا إلددررااكك االعالقة ااألكثر أأهمية  بين االمناطق االظلية  

كاملة ااإلعتامم ووبين االخط االذيي صاغغ شبكة من ااإليقاعع االموسيقي بين ااألبيض ووااألسودد تستمتع فيها  

االعين بانتقاالتت نغمية مختلفة بين االتأثيرااتت االمتنوعة للقيم االبصرية للخط . 

ووفي بعض االمشاهد االتي يصورر فيها االفنانن بناياتت ضخمة يجعلها تتصدرر االعمل أأوو تتخذ موقعها بشكل  

ررئيسي على أأحد جواانبه ثم ينقل عين االمتلقي إإلى االجانب ااألخر حيث يجد مشهداًا متسعًا يربط بينه ووبين  

االهيئة ااألساسية للشكل بمجموعة من االممرااتت االخطية االتي تربط بين مقدمة االصوررةة ووخلفيتها . 
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ووكظاهرةة غالبة على كل أأعمالل االمعرضض نجد في االخلفياتت طبقاتت من االمشهد تترااووحح بين االتحقق  

وواالوجودد ووبين االتالشي وواالذووبانن ووصوًال ألنن يتحلل ووجوددها لمجموعة من االخطوطط االدقيقة االوااهية االتي  

تتحولل لخياالتت بصرية تبدوو كأنها تترااءءىى لنا فى االذااكرةة االبعيدةة ، فننتقل بذلك من االبنية االرااسخة فى  

مقدمة االعمل إإلى االبنية االضبابية ااألثيرية في خلفيته ذذهابًا ووإإيابًا مما يتيح له تقديم صيغة بصرية  

لإلحساسس بالمكانن ددوونن إإفسادد للمشهد بمنظورر مخرووطي يخترقق عمق االصوررةة وويكسر االمدىى ااألفقي  

االممتد للمشهد  . 

ووفي أأعمالل أأخرىى نجد االفنانن يستخدمم طريقة ااألنهر االعرضية أأوو االسجالتت كما ااستخدمها االفنانن االمصريي  

االقديم ، على سبيل االمثالل في مشهد خيم االحجيج نجدةة يتناوولل االمشهد من ززااووية ررؤؤية مرتفعة وويقسمه  

لمجموعة من ااألنهر االعرضية غير االمباشرةة تحتضن االشكل االهرمي للخيمة وواالجبل لتتحركك االعين في  

االمشهد متجولة برحابة كبرىى خاصة مع ووجودد بعض االخطوطط ووااألشكالل االمائلة االتى تأخذنا بصوررةة غير  

مباشرةة لعمق االعمل  .  

ووفي مشهد أأخر يشابه مشهد ووقوفف االحجيج علي جبل عرفاتت تتحركك االعين من االجبل االدااكن أأعلى االيسارر  

إإلى جبل االحجيج االذيي تناثروواا فوقه بكثافة ثم إإلي حركة خط قوسية تشدنا نحو االسماءء في مواائمة بين  

االرمز وواالشكل كأنه يشير ببالغة لحتمية االعوددةة للسماءء مرةة أأخرىى .  

وو هناكك مشاهد أأخرىى تعتمد على االبنية ذذااتت االشكل االوااحد االرئيسي االذيي تنتظم حوله بقية عناصر  

االصوررةة كمشهد االسفينة االبحرية االتقليدية االتي ررفعها االفنانن على تل خاصص ليعطيها هذاا االكيانن ااألهم ،   

ووتتجلى قدررااتت االفنانن ااألدداائية في ترجمته لمفرددااتت االعمل من خاللل شبكاتت ظلية متعدددةة االدررجاتت  

ووصياغته لإلنسحابب االمتدررجج لتلك االظاللل فوقق مجسم االسفينة كهيئة نحتية ثم ما تلبث االعين أأنن تربط  

بين االترااكيب االخطية في االقوااعد االتى تقومم عليها االسفينة ووبين االترااكيب االخطية االتى يكتمل بها جسم  

االسفينة من أأعلى ، وويؤكد االفنانن ووجوددها ااألهم عندما يقدمم لها في بدااية االعمل بمساحاتت صريحة من  

االضؤ وواالظل االذيي يتجه إإليها . ووحتى فى تعامل االفنانن مع االمشاهد االتي تقومم فقط علي تصوير االعمائر  

االتقليدية يختارر أأحدها ليصبح هو قائد االمشهد ثم يبدأأ في تهدئة ااألجوااءء من حوله . 
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إإنن االفنانن اليرغب لنا أأنن نرىى ااألشياءء كلها فى ذذااتت االتوقيت ووبنفس االقوةة حتى التتحددد ررؤؤيتنا للعمل  

بميزاانن ووااحد ووإإال فقدنا إإحساسنا بالعمق ووااإلمتداادد ووأأبعادد االمكانن ووفقدنا معها أأبعادد االزمانن أأيضًا في حين  

كانن االفنانن حريصًا على ووجوددهما معًا في آآنن ووااحد ددوومًا . 

      

ووفي االنهاية نستطيع أأنن نقولل أأنن االشطوطط االممتدةة لفكرةة االتجريد تصل بنا لتلك االمشاهد االتي اليمكننا  

أأنن نرااها في االطبيعة بشكل مباشر بل نرااها فقط عندما يقومم االفنانن بذلك ااإلنتقاءء االوااعي فيخلع عليها  

سحراًا خاصًا ينقل لنا حالة من االحبورر وواالمتعة في تأمل مشهد يتوسط  االمنطقة االتي تقبع ما بين جغراافيا  

االمكانن ووجغراافيا االرووحح . 

أأمل نصر 

19 فبرااير 2016 
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Scenes where Geography is Split between Space and Spirit

One of the contemporary Egyptian arts wardens, Ahmad Nawar has successfully 
combined his role as a pioneer artist to his enlightened role in the different sectors of 
Egyptian culture management. In this exhibition, he presents us with a new way of 
drawing sceneries through various works that showcase selected spots in Jeddah 
whereby Nawar searches for the spirit of the scenery, overflowing with expressions 
about it. It is not an external image that he is presenting, but an internal contemplation 
within his own space. He directly uses words and tries to touch the scenery’s core, 
staging a beautiful brilliant structure that knows no compromise. 

The artist organizes the chaos and apparent randomness of the scenery, going back to 
nature’s original construction laws, preserving the beautiful independence of the drawn 
location’s core and evokes a certain state of philosophical tranquility that makes the 
receiver want to meditate and follow-up on his feelings. We are standing in front of a 
great artist who owns the wisdom of shapes and uses the acute visual memory he was 
blessed with.

Ahmad Nawar dismantled the scenery in such a way that all that is left are light and 
shadows in their purest forms, exhibiting a visual icon that shows an artistic expertise 
that preserves only what is essential. The artist elects a chosen structure for his 
sceneries that represents the best part of its core. The sceneries go through a revealing 
emotion that unveils their secrets, expressing all of nature’s colors in degradations from 
white to black, travelling between shadowy nets, dark spaces and threaded structures, 
taking their perfect place in the formation. His performance has transformed all the color 
degrees to different shades of black, where the artist plays with his sensitiveness, 
adding it sometimes and sometimes restraining it, making it into a world where all 
shapes are mixed to become black. He was thus able to approach the light pulses that 
stand behind natural colors.

Nawar, as all important artists, knows the value of a line and its capacity to boldly pierce 
the shadowy areas and lightly graze the light areas. He adapts the blurry power of light 
so that the light’s will erases what it wants, allowing the eye to only see what should be 
seen. He rearranges the scenery according to his sensitivity and unique, knowing vision. 
He does not just draw the scenery; he alters what he sees in his visual interpretation. 
Therefore, he does not depict a scene – according to how senses usually spontaneously 
do – he uses intuition that relies on visual experiences in order to infer special 
characteristics to things and beings. They become the purest of traits, using lines, light 
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and shadowy spaces, overcoming the absurdity and chaos of direct shapes, mimicking 
nature’s movements and its organizations in composition, growth and regularity making 
it into a pure vision of the scene.

The artist also overcomes these changing and successive states of the external world 
and makes us abandon the literal details and particles that obstruct the smooth impact of 
the scene and we are thus able to hold within us a special state of the scenery, far from 
the occasional scattered cases. 
The situation is not only limited to a set of relationships and structural systems as there 
is a clear sentimental tone in the artist’s works. It is the core’s feeling extended to our 
souls and lurking behind the temporary, changeable human emotions. 

The creative vision of the artist is what modulates the substance received from the outer 
surrounding world that is passed onto his own memory. This memory is where the raw 
substance of the scenery is planned and accompanied by genres of imagination 
possessed by a creator who shifts and leads them out of their memory form to the 
artistic workplace.

This exhibition represents one of the artist’s long experiences in painting. An experience 
that started in the early sixties when the artist, a young man then, executed a huge 30-
sqm final year project drawn only in black pencil and titled “Judgment Day”. An epic and 
rare work of art that honed the artist’s skills in executing a difficult drama subject at an 
early stage – the artist had not yet finished his academic studies. Drawing was 
accompanied in parallel with a comprehensive experience in drilling, photography, 
sculpture and composed art. 

Nawar is one of those artists who respects artisan work in arts because the artist’s 
hands are tied without it, no matter how bright his ideas shine. What is most surprising in 
this exhibition is his use of basic and simple elements, like “Filo master” pencils. He built 
a world filled with visual elements with these pencils and was able to translate several 
layers of light and shadows with it. His high sensitivity depends on shadowy nets that 
possess a porous touch and infuse the works of art with gradations of shadows and light 
over drawn elements that are far from solid black, which gives off this material when 
traditional items are used. The capacity to use full opacity in drawing areas of dark 
shadows or a net of shapes and crisscrossing lines is faced with a moving light that 
explodes into wide areas balancing the structures.  The light maps infuse the drawings 
with values infiltrated by assets among the beginning of the drawn elements and their 
ends in order to blur some of the items; and transform them from their material state to 
another immaterial one where it has abandoned its materialistic earthen ties and 
transformed into a light prisoner who fits in the drawn place.
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The light in the artist’s works looks like a waterfall that engulfs the spaces and reshapes 
them using what is essential, precious and fundamental. This is done in order to 
preserve the work’s structure on one hand and execute a luminous radioactivity that 
floods the space with light on the other.

Moreover, half of the light in the artist’s work is made of light because the term light is a 
materialistic word related to known and quantifiable sources, whereas light in Nawar’s 
work is spiritual and has no known source. It is born in his sceneries, flowing from a non-
materialistic side whose source cannot be known. A light that rises from the scenery  
according to the inner vision of the artist. His drawings pierce us to the soul, removing 
the materialistic side of life in order to make way for another world where the space 
geography blends with the spirit’s one.

Nawar offers spectators sceneries devoid of errors and asks them to enter the painting 
and take a walk along its paths. Every time we look at these paintings we go on a trip 
that has several starting points and even more endings. This journey never becomes 
usual, ever changing and making us always explore new vistas.

Nawar’s paintings clearly show the relationship between the thrill of enjoying high quality 
technical executions and the search for inner rhythms that are in harmony with the work 
of art. This shows in turn a harmony between the soul, truth’s core, a gentle movement 
and remind us of his works that have been called “The Six Priorities”. Ancient Chinese 
art has discussed the need for “looking for the mind within chaos and overlapping” and 
making sure energy is found in plenty within the artist’s consciousness during his 
execution of the project. The soul’s rhythm is also as important in things in order to find a 
harmonious movement through sharing the artist’s conscience within a fundamental 
system based on the right division to the canvas’ vacuum while accurately describing 
shapes without elaborating the details.

A lot can be said of the artist’s technical aspect in his artistic experience and him 
acquiring grand skills. However, we should focus on another more important side, the 
side that links these skills with a high content of abstraction despite what would 
apparently look like a realistically drawn scenery… He is thus trying to strip the scenery 
from extra materialistic details so that only the purest of features remain. The 
materialistic world is briefly depicted and the artist doubles his creative efforts while 
chaining himself from all sides to what he draws until he reaches the core in parallel.  
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Ahmed Nawar captures what is worthy of life from a realistic scenery inside his art. His 
main structure is built on an essential and steady core, far from changeable features. He 
removes all the things that might get in the way of us reaching the place as the artist 
intended, as if we are seeing him for the first time. 

Nawar’s compositions are meant to be epic and convey the idea of one connected work 
of art that melts into one solid structure. It is what we can call a “Symphonic 
Configuration” which means “a complex composition of weights and tones that have a 
strong internal value”. The artist has used in most of his paintings the “overlapping 
levels” method to express distances. He does not allow the farthest of items to simply 
vanish. They are instead drawn within their limits, sometimes bigger or hanging above 
the picture. He uses a series of composed flats in order to convey distance, managing to 
mention a deep distance without cutting the structure’s configuration. He therefore 
simplifies the terms on the image’s surface in a flattened way that is partly composed, 
thus giving the illusion of distance. Through the overlapping levels, the artist was able to 
create a rhythmic approach between the spatial relationships that stretch over the 
image’s surface. The spectator’s eye hence travels across the overlapping levels of the 
painting making him feel the movements and dimensions.

In the upper looking scenes such as the volcano, the pilgrims’ tents and mountains 
scenes, there is a special geographical and majestic presence in the location. Things 
and humans start to shrink and transform into dispersed dots. Man becomes a small 
speck at the heart of the infinite universe, which is an idea that is in harmony with the 
one in which the pilgrims are diluted in their sacred religion when they stand in 
knowledge. The human conscience fades and becomes one with the bigger presence 
that resides majestically in the scene. The artist uses a perspective where he blends his 
actual vision of things and his imaginary idea of them. This perspective reminds us of the 
oriental perspective of dimensions through a bird’s eye vision where the eye catches 
things from the corners that depict the most poetic of scenes. The scene of the removed 
ceilings where the actual image meets the imaginary one, developing the subject 
between the both of them in an image that we cannot fathom unless we are looking at 
the picture through a moving eye that search the sky and finds shapes in corners who 
have the potential of increasing their presence, be it at the front of the picture or at its 
background, in a manner that transcends the place’s reality.

This tradition is very common among oriental arts. The spectator is supposed to imagine 
himself standing on a place overlooking the scene, or, as it is more commonly said, from 
a bird’s point of view. This is done so that the artist does not have to draw superposed 
people or groups and so he uses his imagination in order to rearrange the place’s vision. 
The artist draws the building as if he looks at it from above, while the rest of the picture 
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is at eye-level or from two different corners at the same time. Both pictures are therefore 
combined, which achieves the artist’s spiritual and emotional vision. 

The lines’ depiction characteristics play an important role in Nawar’s works of art since 
the decrease of the weight and color degree of the lines until they disappear during their 
course leads to penetration of vacuum inside the picture in many directions. The more 
the lines are thin in weight and shadow degree, the more they seem farther and faster in 
their movements. The approximate weight of the lines and their degree determine a 
certain position suggested by the artist, whether at the forefront of the painting or at its 
background.

Lines lengths and angles also contribute to its direction and their relationship with the 
work’s aspects provides the vacuum position created. This is because the points and 
straight lines lead to the creation of specific spatial vacuum positions; for strong feelings 
of the curved lines movement penetrate inside the areas working on assembling the 
vacuum and breaching it at different speeds. Despite this and with the presence of this 
flood of emptiness, the lines and dots create on their own accord a specificity that has a 
lifelike dimensional feature in these works of art.

If we stop by some of the works of art of the exhibition, we are taken by the artist’s 
expression of mountains and volcano craters that look like big sculptures moving above 
light and shadows, as if they have just been sculpted. In others works, the artist uses 
more of the flattening technique transforming the ships scene into space and shadowy 
constructions or “silhouettes” that are combined with linear structures that shape the rest 
of the image. It is clear that through his works, the artist enjoys invoking a music line with 
a degradation of “thickness” and characteristics that define the vacuum, especially in the 
regions that have white backgrounds, allowing for higher energy line movements. The 
shadowy areas become mid-leveled, like paths that lead us into understanding the more 
important relationship between complete shadowy areas and the line that threads a net 
of rhythms with black and white. A feast for the eyes that go from note to note within the 
various impressions of the line’s visual values.

In some of the scenes in which the artist depicts huge buildings that take a primary 
position to the side or are at the forefront of the scene to then make the receiver’s eye 
travel to the other side where he finds a scene that can be linked to the first more 
obvious one in a group of lined paths that link the forefront of the image with its 
background.
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A predominant phenomenon of the exhibition is the presence in the scenes’ backgrounds 
of layers that flit between realization and existence and vanishing and melting. Their 
existence boils down to a group of fine flimsy lines that seem like a faint memory. We 
travel thus from the bold solid structure at the forefront of the scene to the cloudy 
ethereal one in the background. These movements similar to waves, allow the artist to 
present us with the emotional depth of the place without ruining the scene through a 
penetrating gaze to the image’s core, breaking the extending horizon of the scene.

In his other works, we find that the artist is using the large rivers method or records as 
were used by old Egyptian artists. In the pilgrims’ tents scenery for example, the scene is 
viewed from above and is divided into a group of large indirect rivers that blends with the 
pyramid shape of the tent and the mountain, allowing the eye to travel along the scene 
easily. The presence of diagonal lines and shapes allow us to dive into the depth of the 
image.

In another similar work of art to that of the pilgrims standing on Mount Arafat, the eye 
travels from the dark mountain on the top left to the pilgrims’ mountain where they are 
heavily scattered above it. To then be drawn to an arched line that pulls us to the sky in 
alignment between the symbol and the shape, as if it were eloquently referring us to the 
inevitable return to the skies once more.

There are other scenes that rely on a single structured main shape where the rest of the 
scenery’s elements are organized around it, just like the traditional maritime ship image. 
The artist elevated the ship on the top of a hill to infuse it with more importance, and the 
artist’s capabilities are clear in the performance where he translates the elements of the 
work through the many shadowy nets that have different degrees and escape routes. 
These shadows are drawn above the ship like a sculpture letting the eye link the lined 
structures on which the ship is based to the lined structures that complete the ship’s 
body from above. The artist emphasizes its importance when he draws spaces of light 
and shadows as an introduction to the main element in the picture. Even in the 
traditional buildings scenes, the artist picks one of the buildings and make it the leader of 
the scenery while calming its surroundings in turn.

The artist does not want us to see all the elements at the same time and with the same 
force so that our vision is not defined by a single measure of the scenery, because we 
would then lose our feeling of depth, extension and space dimensions. We would also 
lose the time dimensions all while the artist was doing his best to make sure both time 
and space are always present in his works at the same time.



�
In the end, we can only say that the extended shores of the abstract idea connect us to 
these sceneries that we cannot see directly in nature. We can only see them when the 
artist picks them mindfully, showering them with a special kind of magic, transporting us 
to a pleasurable state of meditation about the scenery in the midst of the region where 
geography is split between space and spirit.

Amal Nasr
February 19, 2016


