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 مقدمة.

عندما فكرت الدولة في إقامة السد العالي و    
كل الجهود  تتضافراعتبرته مشروعًا قوميًا البد أن 

في سبيل إقامته تنبهت كل العقول المثقفة الواعية 
إلى أهمية التراث القابع في هذه المنطقة ، 
خصوصًا بعد البعثات العلمية التي توالت على 

عن أهمية و تميز هذا  المنطقة و كشفت النقاب
التراث ، فكان البد من التفكير في تسجيل تراث 
هذه المنطقة المهدد باالنقراض و ما بها من فنون 
و تقاليد خصوصًا بعد غرقها و تهجير أهلها ؛ 
فجمعت قطعا فنية تميز فنون البيئة النوبية في 
متحف للفنون الشعبية. ومن هنا ولدت فكرة 

لطبيعية ألهل هذه المنطقة ضرورة تسجيل الحياة ا
مرفت في لوحات تسجيلية تشكيلية. )

 (142،ص1998هاللي،
تجلى اهتمام الفنانين التشكيليين المعاصرين و    

في مصر و محاولة استلهام البيئة النوبية في 
أواخر الخمسينات من هذا القرن ؛ على اعتبار أنه 
نافذة جديدة يطلون منها على عالم مليء 

المفعمة بالقيم التشكيلية و الجمالية بالخصوصيات 
و خاصة في عمارتها النوبية ، حيث إنها خالصة 
لفنون مصرية قديمة مرت على المنطقة و فنون 

 شعبية لها محيطها من الخصوصية و التفرد .
( أنه "قد بلغ 10، ص1966)الخادمسعد  ويرى 

إعجابهم و تأثرهم بها درجة جعلت بعضهم يعتبرها 
يًا لفن مصري عريق " )الخادم،يوشك اكتشافًا أثر 

على الغرق مما زاد إحساسهم بما في النوبة من 
 تميز و إلهام للفنانين.

حيث أن عالقة التعبير الفني بشخصية الفنان    
عالقة وثيقة وال يمكن الفصل بينهما ، و تظهر 
الصلة  الوطيدة بين الفن و الشخصية كلما تميز 

ها طابع خاص ، و التعبير الذي خلقته شخصية ل
يبدو هذا التميز إذا استعرضنا موضوعًا عالجه 
العديد من الفنانين في حقبة زمنية واحدة ، وتحت 

هاللي، مرفت ظروف ثقافية مشتركة و محددة )
(؛ و من هنا و باستعراضنا 118، ص1998

لموضوع العمارة النوبية و أثرها على الفنانين 
م ، تظهر لنا المصريين الذين تناولوه في أعماله

العديد من الشخصيات الفنية التي تتميز بطابعها 
الخاص ، و الذي يمكن التعرف على أعمالهم 
بيسر ، و قد عالج الموضوع كل من "بيكار" و 
"سيف وانلي" و "فريد فاضل"  و "أحمد الدندراوي" 

أعمالهم التي  فيوغيرهم كثيرون ، وسوف نالحظ 
منهم طابعه الذاتي  تناولت العمارة النوبية أن لكل

الذي أضفاه على الموضوع فأكد تفاصيل تظهر 
خصائص العمارة النوبية و غالى فيها أكثر من 

 غيرها ، و اهتم بجوانب لم يعرها غيره التفاتًا.
( فمثال 118، ص1998 )هالليمرفت  ؤكدوت   

اهتم بيكار بالبيئة النوبية و عبر عنها بأسلوبه 
ية تعكس نبض الفنان الواقعي و هي بال شك واقع

حساسه الراقي بها فخرجت األعمال ثمرة عالقة  وا 
فكرية ووجدانية اعتلمت داخله حتى أصبحت 
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النوبة من أكثر الموضوعات التي تناولها الفنان 
 على مدى فترات مختلفة من عمره الفني .

أما األخوين سيف وانلي و أدهم وانلي فكانت    
طعة المبهرة المتوافرة لهما مع العالقات اللونية السا

في النوبة و العمارة النوبية و العالقات االنسانية 
بين النوبيين قصة جميلة تستحق التأمل ، و هكذا 
نالحظ أن للموضوع قوة و تأثيرا جدير بالدراسة و 

ا أننا حقا ال نستطيع أن ننكر أن الكثير مالتعليق ك
 من المثقفين و التابعين للحركة الفنية قد أحبوا
النوبة من خالل لوحات هؤالء الفنانين ،كذلك نجد 
في أعمال الفنان فريد فاضل الواقعية الصريحة و 
الظل و النور و وضوح خصائص العمارة النوبية 
و خاصًة في منطقة الكنوز ، كذلك نجد في 
أعماله البيوت النوبية بامتدادها األفقي و تتميز 

لشمس أعماله بإظهار اإلضاءة والسطوع ألشعة ا
و التي تعكسها حوائط البيوت النوبية البيضاء في 
أوقات الظهيرة ؛ بينما فنان الصعيد أحمد 
عبدالوهاب الدندرواي فنجد في أعماله تناوله 
للعمارة النوبية بالرمزية التعبيرية، حيث التأكيد 
على الموروث الشعبي و الثقافي ألهل النوبة من 

اجهات العمارة خالل الرموز الفنية النوبية على و 
النوبية ؛ و سوف يتناول الباحث في هذه األعمال 
الفنية التي تناولت العمارة النوبية و خصائصها 

 في أعمال هؤالء الفنانين .
 
 
 

 مشكلة البحث :
كان تشييد السد  1925منذ أن قامت ثورة    

العالي أحد أهم المشاريع القومية التي التف حولها 
 الشعب كمشروع قومي .

( : أنه قد شهد 25، ص1988ربيعي ) ويشير   
احتشادًا ضخمًا لعدد كبير من  1962عام 

الفنانين حول هذا المشروع القومي متمثاًل في 
تسجيل مراحل العمل في السد العالي و منطقة 
قرى النوبة قبل أن تغرقها مياه بحيرة السد العالي 
مستجيبين لدعوة د. ثروت عكاشة الذي كان يحقق 

توجه النظام إلى ربط المثقفين و المبدعين بذلك 
بمنجزات و أهداف الدولة"و كرغبة أيضًا في 
االرتقاء و النمو بالوجدان الجماهيري من خالل 

 مشاهدة أعمال هؤالء الفنانين .
وقد تناولت بعض الدراسات والبحوث  دراسة 
شعوب النوبة كلون من الدراسات الخاصة بعلم 

 ع ...األجناس أو علم االجتما
ومن خالل اإلطالع علي بعض الدراسات    

والبحوث الحظ الباحث قلة الدراسات والبحوث 
التي تناولت الفنون النوبية أو االفريقية عامة 
،وعلى الرغم من ان الكثير من الفنانين لم يزوروا 
النوبة او كانت زياراتهم لها محدودة و قصيرة إال 

د من الفنانين أن النوبة كموضوع اصبح مثيرًا لعدي
حتى بعد غرقها ،وفي هذا البحث سوف يقوم 
الباحث بدراسة ما إذا كانت للعمارة النوبية أثر 

 على أعمال المصورين المصريين.
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 اآلتي: السؤالويمكن تحديد مشكلة البحث في 
هل  تتوافر جماليات العمارة النوبية في أعمال  -

 المصورين المصريين .
 فرض البحث:

قة بين جماليات العمارة النوبية و توجد عال -
 األعمال الفنية للمصورين المصريين .

 أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي إلى:

تعرف جماليات العمارة النوبية في األعمال الفنية -
 للمصورين المصريين .

تحليل بعض أعمال المصورين المصريين التي -
 تناولت العمارة النوبية .

االمصريين الذين تناولوا تعرف أهم المصورين -
العمارة النوبية قبل و بعد غرقها في أعمالهم 

  .الفنية
 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي على:
بعض أعمال المصورين المصريين التي تناولت  -

 العمارة النوبية .
تحليل بعض أعمال المصورين التي تناولت  -

د العمارة النوبية قبل و بعد غرقها بعد إنشاء الس
 العالي .

تناول البحث أعمال الفنانين ) سيف وانلي،  -
 بيكــار، أحمد الدندراوي، فريد فاضل( .

 منهجية البحث:
، ويشمل يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي

 على دراسة ما يلي:

دراسة بعض أعمال المصورين المصريين  -1
 التي تناولت العمارة النوبية .

مصورين المصريين تحليل بعض أعمال ال -2
 التي تناولت العمارة النوبية في مصر .

ي أعمال جماليات البيئة والعمارة النوبية ف -3
 بعض المصورين المصريين .

 أدوات البحث:
 المصرييناستبيان إلختيار بعض  المصورين  -

 عمارة النوبية قبل و بعد غرقها .الذين تناولوا ال
 مصطلحات البحث:

 العمارة النوبية:
 طابعاً  تتميز العمارة النوبية برسومها التي تحمل   

 ..“كالنخيل )النيل( وبعضها حب متوارث أسطورياً 
كما تتميز أيضا بظاهرة اإلحتفاء بالحياة و    

يرمز له برسوم الزرع والعمل المنظم باألشكال 
الهندسية كالدوائر والمثلثات والنجوم واألهلة 

و تحمل  الزخارف النوبية ذات طابع شعبي..
دالالت رمزية متنوعة اجتماعية وثقافية وبيئية 
بحيث يكون الشكل المرسوم قريبا من الحياة 
اليومية للنوبي، كما أن كثيرا من الرسوم تبدو 

التاريخ  بسيطة للوهلة األولى إال أنها تحمل عمق
 .(2015العمارة النوبية، (وأصالته.. 

 التعريف اإلجرائي للباحث:
النوبة بطابع خاص يحمل العديد  تتميز عمائر   

من الزخارف و الرموز الفنية ذات داللة تاريخية 
تميزها عن سائر العمائر األخرى، و تجعلها 
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تنضب بالكثير من العناصر الجمالية تجذب إليها 
 الفنانين التشكيليين لتسجيلها في أعمالهم الفنية .

 
 الدراسات السابقة و المرتبطة:

 (1998ي هاللي : )دراسة ميرفت شاذل -
بعنوان " أثر البيئة النوبية على أعمال المصورين 

 المصريين المعاصرين "
تناولت الدراسة البيئة النوبية و الخصائص 
الطبيعية و اإلنسانية لبالد النوبة من حيث 
جغرافية المكان و الموقع و المناخ و العادات و 
التقاليد و المعتقدات و الفنون التي مرت على 

منطقة من الفن المصري القديم في الحضارة ال
الفرعونية ثم الفن القبطي و الفن اإلسالمي و أثر 
التحوالت الثقافية و االجتماعية على اتجاه الفنانين 
التشكيلين المعاصرين الى الجنوب و تناولت 

لمعاصرين في األساليب الفنية لرواد الفنانين ا
 التعبير عن النوبة .

 (2006مد محمود حسبو : )دراسة نادية أح -
بعنوان " العمارة و الفلكلور دراسة تحليلية للعالقة 
بين العمارة و التراث الشعبي مع ذكر خاص لبالد 

 النوبة
تناولت الدراسة بالوصف و التحليل علم الفلكلور و 
التراث الشعبي المصري و أهميته كما تناول الشق 

 –يل الخاص بالدراسة الميدانية لقريتي )غرب سه
غرب أسوان( بالنوبة المصرية من حيث 
األنطولوجية الشعبية أي المعتقدات و األساطير 
كما وضحت العادات و التقاليد و القيم االجتماعية 

و الحرف اليدوية، كما تناولت بالرصد و التحليل 
النتاج البنائي لقريتي غرب أسوان و غرب سهيل 

دارية وما يميز أسطح الواجهات من الرسومات الج
و الوحدات الزخرفية و األلوان و الملمس من 

 الناحية الهندسية و الفنية .
دراسة مروة مصطفى محمد رشوان :  -
(2012) 

بعنوان " نظام العمارة و الزخارف النوبية كمدخل 
 لتدريس التصميمات متعددة األسطح "

حيث تناولت الدراسة الناحية التاريخية لبالد النوبة 
ة النوبية و العوامل التي أثرت عليها و نظام العمار 

و السمات اإلقليمية لمنطقتي الكنوز أو المتوكية و 
الفاديجا و تحليل الواجهات المعمارية النوبية و 
زخارفها ، ودراسة تحليلية للتصميمات متعددة 
األسطح و دورها في زخرفة البوابات النوبية و 

ات أهتمت الدراسة بالعناصر التصميمية و العالق
اإلنشائية للتصميمات متعددة األسطح كما تناولت 

د المداخل التجريبية اإلدراك البصرى لتحدي
 للتصميمات .

 (2017دراسة فاطمة معاوية محمود : ) -
بعنوان "العناصر والوحدات الزخرفية النوبية 
كمصدر استلهام أشكال مبتكرة لصندوق الحلي 

 الخشبي"
النوبية حيث  و تناولت الدراسة تاريخ الحضارة

عرضت )موجز تاريخي عن الحضارة النوبية ( ، 
و التحليل الفني للعناصر و الوحدات الزخرفية 
النوبية و داللتها ، و عرضت المشغوالت الخشبية 
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بين التراث و المعاصرة ، وصواًل إلى الجانب 
 التطبيقي للدراسة .

، 1998 )هالليومرفت  نجيبعز الدين و يرى 
وبـة كرؤية لها تأثيرها القوي ( " أن الن140ص

على الفنانين باإلضافة إلى ان اختفاءها السريع 
بصورة تراجيدية كان مثيرًا أكثر للفنانين فأصبح 
كل فنان يبحث في داخله عن النوبة و يعبر عنها 
من خالل رؤيته و مخزوناته الخاصة"  ومن هنا 
أصبحت النوبة و العمارة النوبية موجودة رغم 

ى العديد من الفنانين بعد ذلك ، وسوف غرقها لد
ة يتناول الباحث أعمال الفنانين الذين تناولوا العمار 

 النوبية في أعمالهم إلى قسمين.
أواًل : الفنانين الذين تناولوا العمارة النوبية في 

 اعمالهم قبل غرقها.
 الفنان سيف وانلي
 الفنان حسين بيكار

رة النوبية في ثانيا: الفنانين الذين تناولوا العما
 أعمالهم بعد غرقها.

 الفنان أحمد الدندراوي .
 الفنان فريد فاضل .

أواًل: الفنانين الذين تناولوا العمارة النوبية في 
 أعمالهم قبل غرقها:

 الفنان سيف وانلي        
سيف وانلي فنان له تاريخه وأقدامه الراسخة في 

رسة تاريخ الحركة التشكيلية الحديثة ، لقد كان مد
ألجيال من الفنانين الشبان بما تمتع به من 
خصوصية في األسلوب و متابعة نشطة للحركات 
الفنية العالمية، ولهذا فحين كلف برسم النوبة 
كانت له لمسته الواضحة بين من تناولوا نفس 
الموضوع، فبالرغم من اهتمامه بالتسجيل المباشر 

شة و للبيئة النوبية إال أنه تمتع بخاصية المعاي
التشبع بأي موضوع يتناوله ليصل إلى روح وعبق 

 (154، ص1998هاللي، مرفت البيئة . )
( أن 40، ص2009)الشارونيصبحى  ويؤكد   

أيضًا في بداية تجربته النوبية برسم اهتم الفنان 
االسكتشات السريعة في محاولة الستيعاب ما 
حوله في اسكتشات وضحت ما يتمتع به من قدرة 

األشكال و العناصر ، بحيث تتجه  على تلخيص
إلى الخطوط الهندسية البسيطة، و كأنه يقدم 
لوحات كاملة ببضع خطوط، كأنه يؤدي لعبة 
تفوق فيها فوصل إلى أعلى درجات البالغة 
التشكيلية في ميدان االختصار و التلخيص و 
االقتصاد ، اسكتشات كانت لها قيمتها في هذه 

 التجربة ؛ حيث كانت 
التجريب و االستكشاف لمكونات و طبيعة  بداية

 شيء جديد عليه .
ويعتبر سيف وانلي واحدًا من الفنانين الذين    

تمتعوا بالتنوع في األساليب الفنية فيبدوا من 
الصعب أن نجعله ينتمي إلى مدرسة فنية بعينها ، 

و لكنه كان يجعل الموضوع هو الذي يفرض عليه 
ك نستطيع أن األسلوب الذي يستخدمه ومع ذل

نقول أن لوحاته النوبية تميزت بالغنائية و الثراء 
القريب من الروح التجريدية، فيبدو و كأنه غرق 
 في التأمل لدرجة رفعته إلى مستوى الشمول و 
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االستيعاب لكل محتويات المكان، فال غرابة أن 
يكون غزير اإلنتاج ، و تعلن أعماله عن الحيوية 

مجموعة ألوانه  بسخائه في وضع و الطاقة
المشتعلة وبتسجيله للوحدات الزخرفية النوبية على 

مثل  المالبس فجاءت هذه اللوحاتو البيوت 
 تنويعات موسيقية على ألحان شعبية".

 أعمال الفنان التي تناولت العمارة النوبية:
عز المبدعة التي تتملكه من هذه التجربة، وعلق  

( على تجربة 174، ص1974نجيب )الدين 
ف النوبية قائاًل : أنه "أضفى على بيوتها و يس

 .سكانها و مالبسهم جمااًل زاهيًا 
لقد عبر سيف وانلي عن كل مظاهر البيئة النوبية 
بكل عناصرها من بشر و طبيعة ، وكانت أنجح 
لوحاته تلك التي جمعت بين البشر و البيئة النوبية 
والعمارة النوبية و التي كان منها لوحة )المدخل( 

( و )بيوت نوبية و ضريح( شكل 1كل رقم)ش
( و )على الشاطئ في بالد النوبة( شكل 2رقم)
( و )مساكن 4( و )زيارة الشيخ( شكل رقم)3رقم)

( و 5بين الجبال في بالد النوبة( شكل رقم)
( و )القرية النوبية( شكل 6)النوبة( شكل رقم)

 (.7رقم)
ة حإحدى اللوحات التي تناولت العمارة النوبية )لو 

 المدخل(:
لفتت نظر الفنان الزخارف النوبية المميزة فاهتم    

بإبرازها و تأكيد وجودها في بعض لوحاته، ولكن 
بأسلوبه الخاص ممثلة في لوحة )المدخل( شكل 

( واعتمدت اللوحة على مجموعة مستويات 1رقم )

متوالية ألحد المنازل النوبية و هي التي خلقت 
المائلة ؛ و  بعض الخطو عًا خطيًا متوازيًا مإيقاع

التي قادت العين إلى داخل اللوحة وهنا كانت 
للزخارف المزجزجة دورها في جماليات العمارة 

 .النوبية في العمل الفني

 
 (سيف وانلي1شكل )

 اسم العمل: )المدخل(
 الخامة : ألوان زيتية على قماش

 م 1959عام: 
 

 نومما ال شك فيه أن مجموعة أعمال الفنان ع   
النوبة و العمارة النوبية أبرزت قدرته غير 
المحدودة على التلوين، لقد كان أستاذًا في 

 هارمونية األلوان.
 لوحة )زيارة الشيخ( :

( هي لوحة 4و في لوحة )زيارة الشيخ( شكل رقم)
تمثل أحد االحتفاالت الدينية للنوبيين بمولد أحد 
األولياء الصالحين و فيها بدت الشخوص غاية 

الضآلة مقارنًة بالطبيعة و العمارة النوبية فهي  في
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سمة تميزت بها أعمال سيف وانلي، فنحن أمام 
أعماله نحُس أننا أمام لوحة تصويرية جميلة ، ال 
تخدعنا ولو لحظة واحدة بأنها قطعة من الطبيعة 
؛ فهو لم يكن ينقل أو يحاكي ما يراه فيبدو و كأننا 

نظرًة فيها  ننظر إلى الكون من ارتفاع شاهق
الشمول و االمتداد دون أي تعال على اإلنسان 
فهو يظل محور العمل الفني ولكن الفنان يضعه 
في حجمه الطبيعي بالنسبة للفضاء، 

(فالكون دائمًا هو البطل بينما اإلنسان 1998
يحتل موقعه الضئيل أمام ضخامة الجبال و 
اتساع الفضاء... ورغم هذا فقد جعل اإلنسان 

العمل الفني و محوره الالفت للنظر ...  ةبطل بؤر 
إنها إنسانية سيف وانلي ، نلمس هنا بالغة 
التعبير عن القيم المعمارية و البالغة الهندسية ، 
مع التبسيط في مالمح عناصره ، مسطحًا إياها ، 
صانعًا بتعدد ألوانها و زهائها ، حسًا فيه قدرًا من 

ال  وقف و التيمالبهجة المعبرة عن ال"الفانتزيا" ، و 
تقلل من قيمة العمل قدر ما تضفي عليه بهجة و 
حيوية . و العناصر و الشخوص حْولها الفنان إلى 
وسائط لتوليف حركة إيهامية ال تنقطع، ينتقل فيها 
البصر من نقطة تجمع الشخوص في منتصف 
اللوحة تقريبًا ليرتفع إلى أعلى عبر هالة من اللون 

يرتطم بمساحة من  ثاالبيض على الضريح ؛ حي
لون متباين في الخلفية فيعود نحو بؤرة الصورة 

 منجذبًا بتلك الخطوط المتكررة في وسط اللوحة .
الضوء المسلط على مبنى الضريح و الذي حول 
الفنان لونه األبيض إلى التباين بين األبيض و 

األبيض وهذا عن طريق شدة التباين بين اللون 
ات في الخلفية المتمثلة ياألبيض وما يجاوره من ثن

في الجبال فعملت على تأكيد كتلة الضريح على 
الجانب األيسر للوحة ؛ و لهذا أظهر الفنان ساري 
الشراعين على الجانب األيمن ليخلق نوعًا من 
التوازن ، هذا باإلضافة إلى ومضات اللون 
األصفر الناتجة عن الزينات المعلقة تعبيرًا عن 

و الذي أضفى بألوانه  لفرحهم و خلفها الجب
 درامية على اللوحة .

وهنا أهتم الفنان بإظهار الرحابة و االتساع مع 
اإليحاء بخط األفق و تعدد األبعاد؛ مما ساعد 
على تأكيد التباين بين األجسام البشرية الضئيلة و 
الضريح. ويمكن القول أن هذه اللوحة تعكس 
صورة مهمة تدل على مدى ارتباط النوبيين 

عتقداتهم الدينية وفرحتهم البدائية الفطرية والتي مب
عبر عنها الفنان بعفوية اللسمات و غزارة األلوان 
واهتمامه بتسجيل انطباعاته الخاطفة للموقف دون 

مرفت االنشغال بضبط التفاصيل التشكيلية )
 (156، ص1998هاللي، 

و هذا يعكس مدى ثراء الرؤية التي كان يتمتع بها 
انلي فدفعته إلستخدام أساليب و الفنان سيف 

مختلفة في مجملها تميل إلى التجريد و لكن 
بخصوصيته المعهودة ، و مما سبق يتضح لنا أن 
الفنان سيف وانلي أتخذ من موضوع النوبة وسيطًا 
فحسب لبلورة فكره التشكيلي و تحقيق مناهج رؤية 
خاصة جدًا ذات أبعاد فنية مختلفة .
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 (سيف وانلي2شكل )
 العمل: )بيوت نوبية وضريح( ماس

 الخامة : ألوان زيتية على قماش

 
 (سيف وانلي3شكل )

 اسم العمل: )على الشاطئ في بالد النوبة(
 م 1959عام: ب على خشالخامة : ألوان زيتية 

 

 

 
 سيف وانلي (4شكل )

 اسم العمل: )زيارة الشيخ(
 م 1959عام:  الخامة : ألوان زيتية على قماش

 
 ف وانليسي (5شكل )

 اسم العمل: )مساكن بين الجبال في بالد النوبة(
 م 1959عام:  الخامة : ألوان زيتية على خشب
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 سيف وانلي (6شكل )

 اسم العمل: )النوبة(
 م 1959عام:  الخامة : ألوان زيتية على خشب

 
 سيف وانلي (7شكل ) 

 اسم العمل: )القرية النوبية(الخامة : ألوان زيتية على خشب
  م 1959: ماع

 

 الفنان حسين بيـكــــار
بيكار ذلك الفنان األثيري والذي يعد بحق واحدًا 
من الفنانين البارزين في ميدان الفن و المعروف 
برهافة و رقة اإلحساس مع التميز و الخصوصية 
في األسلوب و قدرة فائقة على الرسم و االستلهام 
، ويرى الباحث أن بيكار هو أفضل من رسم عن 

وبة و العمارة النوبية و النوبيين )على حد علم الن
 الباحث( .

 نشأة الفنان االجتماعية و الفنية:
يناير عام  2ولد الفنان حسين أمين إبراهيم في    

م بحي األنفوشي باإلسكندرية ، وجاء على  1913
لسان الفنان في إحدى مقاالت الصحف: في 

 يومم جئت إلى الدنيا، في هذا ال1913يناير 2
أضيف إلى سجل األطفال الفقراء الذين يجيئون 
إلى هذا العالم على غير انتظار طفل جديد ، في 
طفولتي تفتحت عيناي على بيت فقير جدًا، عار 
من األثاث تقريبًا، وعلى بقايا حصيرة متآكلة كنت 
أنام وسط هذه الجدران التي كانت هي باألحرى 

في  ن وأو حتى ألوا جرداء بدون لوحات أو صور
هذا البيت الصغير المكون من غرفة واحدة مظلمة 
نشأت ، وكان واضحًا أن هذا المناخ ال يشجع 

صالح ... )على نمو أي نوع من المواهب 
 (55، ص1994بيصار، 

ولد بيكار ألسرة تركية األصل جاءت نازحة من 
تركيــا، هربًا من جحيم الثورة و كان حالهم ميسور 

نيران الثورة فر أبوه و أمه ال في تركيا و مع اشتع
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مع آخرين إلى اإلسكندرية ، و قد أستقر بهم 
 المقام و لكنه أبدًا لم يستقر و يقول بيكار أيضًا:

كان أبى في السبعين من عمره _ حيث يعمل 
أمينًا لمخازن السلطان عبدالحميد ، وكنت أنا في 
العاشرة رأيته عاجزًا عن تدبير حياة أسرتنا ، كنت 

و هو يجلس على )القهوة( ممسكا بورقة و به أراق
قلم ، يسجل مصروفات البيت أو يكتب بعض 
األشعار التركية؛ رأيت خطه، كان خرافيا ، أنه 
خط متميز بطبيعته و أسعدني بشكله المتميز ، و 
فكرت ما دام هذا الخط متميزا فالبد أن في أبى 
 شيئا متميزا ، نابعا من أعماقه وليس مصنوعا

 (35-25، ص ص 2000ألشعل، اة فوزي)
و" أذكر في أيامنا الصعبة كانت طلبات المنزل    

يحضرها أبى باألجل ولكنه كان يكتب ديونه في 
نوتة صغيرة بخط منمق و ما زلت أحتفظ بها 

محمود، منى طوال هذه السنين من عمري." )
 (81، ص2006

 معنى كلمة بيكـــار:
المميزة "بسؤال الفنان عن معنى تلك الكلمة 

؟ قال: أسمى حسين  )بيكار( ومتى بدأ يوقع بها
أمين إبراهيم ، هكذا تقول األوراق الرسمية ، فبعد 
وفاة أبى ، أخذت أقلب في أوراقه ، ابحث عن 
التاريخ الزمني الذي يعود إلى جزر تركية ، كنت 
 أبحث ، وال أدري عن أي شيء أبحث، و عرفت
في نهاية األمر أنني كنت أبحث عنه ))بيكار(( 

ز و هذه حقيقة، أحسست أنني عثرت على كن
فهناك فرق بين)حسين أمين إبراهيم( وهو االسم 

المدون في شهادة ميالدي و بين كلمة )بيكار( ؛ 
فأنا بيكار  . وهى التوقيع الذي أختاره جدي لي

ر الوحيد في هذا العالم و هذه صدفة ! فكلمة بيكا
تعني األعزب باللغة التركية فأنا أنتمي إلى جد 
تركي حزن حزنا عميقا على وفاة زوجته الصغيرة 
الجميلة فقرر أال يتزوج ، قرر أن يعيش ما تبقى 
من عمره أعزب بدون زوجة فأطلقوا عليه )بيكار( 
و أحببت الكلمة و أخذت أرددها ووجدتها قريبة 

أرسمها كما من نفسي و أخذت أتفنن في كتابتها ، 
لو أنني أرسم لوحة و وجدتها جميلة ، أنها حقا 
مميزة ، وميزتني و عرفتني على جمهوري ، و 
عرفت الجمهور علي و اختصرت كلمات أسمي 

األشعل، فوزية الطويلة فكانت الكلمة ))بيكار((". )
 (34:19، ص ص 2000

 مجموعة أعمال بيكــار عن النوبة:
نوبة ضمن كان في طليعة من سافر إلى ال

.. بهرته 1962مجموعة الفنانين في رحلة سنة 
ومنذ ذلك الحين  .النوبة، عشقها و عشق أهلها

انخرط فيها فأصبحت من أكثر الموضوعات 
الملهمة بالنسبة له ؛ حيث وجد فيها ما شده و 
حرك فيه نوازع الخلق و اإلبداع بأسلوبه الفني 

ها الواقعي ، و نالحظ أن الواقعية عند بيكار ل
مميزات خاصة فهي ليست تسجيل المظهر 
الخارجي لألشياء وال هي تسجيل األحداث التي 
تمر بالمجتمع تسجياًل حرفيًا .. إنما هي لوحة 
يبث فيها الفنان نبض قلبه و عقله فتتسم بالشمول 
لما تضمه من عمرًا بأكمله.. أنها ثمرة عالقة 
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فكرية و وجدانية.. حياة تغوص في أغوار حياة.. 
 و بصيرة تكشف النقاب عما يدور تحت السطح 

 (110، ص1993الشاروني، )صبحى 
الحظ أثر البيئة الجنوبية بصورة عامة يو    

والنوبة بصورة خاصة فأغنى أعماله تلك التي 
تصور الريف ببساطته بمظاهر حياته المختلفة ، 
ألن بيكار له إيمان خاص يحركه داخليا فهو 

المشخصة" أو معاملة  يؤمن بما يسميه "الطبيعة
الطبيعة المشخصة أو معاملة الطبيعة كشخص و 
إضفاء عنصر الحياة عليها ألن طبيعة اللوحة 

العشري، نجوى ).يحددها المنظر الذي يحتويه
 (152، ص2002

وقد وصل إعجابه بالنوبيين لدرجة أنه رسم    
نفسه وهو في المالبس النوبية وهي واحدة من 

سمها الفنان لنفسه لما فيها أجمل اللوحات التي ر 
(.. هذا 8من نقاء وحساسية وصدق شكل رقم )

باإلضافة إلى أنه اتخذ من النوبيين موضوعا 
لإللهام المتصل بغير انقطاع، فنراه يبدع كل فترة 
مجموعة من اللوحات عن النوبة و العمارة النوبية 
والنوبيين ، ولكننا يمكن آن نميز تناوله لنفس 

خضع لتغيير رؤى و أسلوب الفنان الموضوع وقد 
هاللي، مرفت ).و تطوره على مدى مشواره الفني 

 (166ص،1998

 
 بيكــــــار (8شكل )

 اسم العمل: )صورة شخصية(
 م 1913عام:  الخامة : ألوان زيتية على قماش

 
  بأنويعتبر بيكار من أكثر الفنانين إيماناً    

ية و سالنوبي إنسان يتمتع بقدر عال من الرومان
اإلنسانية و هنا النوبي عند بيكار أكثر تأثيرا عليه 
من البيئة النوبية نفسها وربما يرجع ذلك إلى 
حساسية الفنان ذاته باإلضافة أنه عاش مع 
النوبيين أكثر من ثالث سنوات ؛ حيث طلبت منه 
الدولة في أواخر الستينات التفرغ الكامل لتسجيل 

إلى مكان آخر  معبد أبو سمبل قبل أن يتم نقله
لوحة  80إلقامة السد العالي ، فقام بيكار بإبداع 

 تصور تخيله لعملية بناء المعبد في عصر
( 70، ص 2000ثابت،عادل المصريين القدماء)
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  كما جسد البيئة النوبية وحياة النوبيين والعمارة
نوبية في لوحات أكثر من رائعة وسوف يتناول لا

 العمارة النوبية . لتالباحث أعمال بيكار التي تناو 
 
 عمال بيكـــار التي تناولت العمارة النوبية:أ

عال ت بيكار عن العمارة النوبية بقدر اتسمت لوحا
من الواقعية في محاولة لتسجيل البيئة النوبية بما  
تحتويه من جبال و بيوت نوبية ونوبيين ، وقد 
اتضحت خصائص العمارة النوبية بمنطقتي 

وحاته مثل لوحة )صاحب يلالكنوز والفاديجا ف
النوبة  (10)بيت نوبي( شكل رقم)العمارة( 

( و )صبي من النوبة( 11رقم) القديمة( شكل
( 13( و )رقصة نوبية( شكل رقم )12شكل رقم)

( و )في حضن 14و )سبيل بالنوبـة( شكل رقم)
 (.15الجبل( شكل رقم)

تحليل إلحدى اللوحات التي تناولت العمارة 
 مارة(:لعالنوبية )صاحب ا

مرت رسومات الفنان بيكار بمرحلتين ، المرحلة 
األولى هي)المرحلة التسجيلية( و المرحلة التالية 
هي )المرحلة التأليفية( وتميزت أعمال بيكار في 
تلك المرحلة بالكثير من التبسيط و ربما كان 
للعمل الصحفي أثر في ذلك، وهنا يضيف نجيب 

البيئة ل ( "إن أعمال بيكار حو 51، ص2005)
النوبية تعبر دائما عن رؤية ذهنية حليمة تركن 
عقل الفنان و تردد في بساطة سلسة و كأنها 
نغمة في لحن قديم" ، و نرى ذلك في لوحة 

( ، حيث يتضح 9)صاحب العمارة( شكل رقم )

من أسلوب الفنان في هذا العمل أنه خضع لكثير 
و نالحظ أن بيكار جعل من الجسم من التطور، 

التعبيري الذي  اني وسيلة إلظهار المعنىنساإل
يبتغيه، و كما أنه اعتمد كثيراًعلى رهافة الخط 

المساحات الواسعة   وحساسية اللون و أشكال ولون 
خصائص العمارة النوبية، حيث يتضح  في إظهار

في العماللفني البوابة النوبية في واجهة البيت 
ي صينالنوبي و الكرانيش مناألعلى ... وأطباق ال
كذلك  والهالل و النجمة وهيمن الرموزالفنية النوبية

والتي  العمارة النوبية الفراغات الدائرية التي تميز
باالتزان ،  إحساساً  أستطاع الفنان توظيفها لتعطي

في  فاستفاد الفنان  من التجريدية الهندسية
 تكويناته المختلفة ، و قد أتسمت لوحته هنا

 العمارة النوبية ائصاإلنسانية وخص بالمبالغة
تخدم الموضوع و  بسيطة خطوط مجرد فأصبحت

 االتزان في اللوحة. تساعدعلى زيادة
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 (بيكــــــار9شكل )

 اسم العمل: )صاحب العمارة(
 م 1984عام:  سم 46×27: ألوان جواش على ورق الخامة

 
 (بيكــــــار10شكل )

 اسم العمل: )بيت نوبي(
 سم60×80اش قم الخامة : ألوان زيتية على

 م 1962عام: 

 
 (بيكــــــار11شكل )

 اسم العمل: )دار من النوبة القديمة(
 م1995عام:  سم60×45الخامة : ألوان زيتية على قماش 

 
 بيكــــــار (12شكل )

 اسم العمل: )صبي من النوبة(
 م 1989عام:  الخامة : ألوان زيتية على قماش
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 بيكــــــار (13شكل )
 )رقصة نوبية(: اسم العمل

 م 1990عام:  سم40×30الخامة : ألوان زيتية على قماش 

 
 (بيكــــــار14شكل )

 اسم العمل: )سبيل بالنوبة(
 سم 60×80الخامة : ألوان زيتية على قماش 

 م1962عام: 
 

 
 بيكــــــار (15شكل )

 اسم العمل: )في حضن الجبل(
 1984عام:  الخامة : ألوان جواش على ورق 

 
ن الذين تناولوا العمارة النوبية في وا: الفنانثاني

 أعمالهم بعد غرقها:
 الفنان أحمد الدندراوي 

فنان الصعيد، من مواليد دندرة محافظة قنا، هو    
الفنان أحمد عبد الوهاب حمدان علي ، الشهير 
بأحمد الدندراوي، بكالوريوس الفنون الجميلة 

وم ، ، قسم الجرافيك ، شعبة الرس 2002باألقصر 
،  2003رئيس قسم الفنون التشكيلية فرع ثقافة قنا 

حصل على دبلومة الدراسات العليا ، المعهد 
العالي للفنون الشعبية ، شعبة فنون التشكيل 

م،  2010الشعبي ، أكاديمية الفنون بالقاهرة 
باحث في التراث الشعبي بأطلس الفولكلور، الهيئة 

ير و رسوم العامة لقصور الثقافة، رسام كاريكات
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متحركة وفن الكتاب، عضو بنقابة الفنانين 
 التشكيلية .

 أعمال الفنان التي تناولت العمارة النوبية:
يرى أحمد الدندراوي في حديث خاص أجراه    

الباحث مع الفنان أن " البيت من الرموز 
الفولكلورية التي تحتوى على معاني كثيرة لدى 

دراسة الثقافة  اإلنسان الشعبي والتي أظهرتها لنا
الشعبية المصرية و النوبية وما تضمنته من  

عادات وتقاليد معتقدات ومعارف ومختلف الفنون )
األدبية والبصرية ( التي كان للبيت حضور قوى 

 (1)كرمز من رموز التراث المصري األصيل ." 
ويعرض الباحث بعض أعمال الفنان التي    

اب الدار( شكل تناولت العمارة النوبية مثل لوحة )ب
( و 17( و )اللعب أمام الدار( شكل رقم)16رقم)

( و )البيت 18)قطة على جدار شعبي( شكل رقم)
( و )حامالت الندور( شكل 19الجديد( شكل رقم)

 (.21( و )الورد كان شوك( شكل رقم)20رقم)
 

إحدى اللوحات التي تناولت العمارة النوبية )باب 
 الدار(:

ل الفني "يعبر عن األمل الفنان أن العم يؤكد   
واالستقرار والصفاء النفسي واإلقبال على الحياة، 
حيث يصور فتاة صغيرة تقف أمام باب منزلها 
ويديها مفرودتان تستقبل النهار الجديد على أتساع 
حضنها كالتي تتشوق للقاء غائب أو حبيب 
منتظر مجيئه، ويظهر من حولها البناء المزخرف 
                                                           

في تاريخ  لدندراويانأحمد احديث شخصي أجراه الباحث مع الفن
5/8/2018 

وبية على واجهة المنزل، و بالوحدات الرموز الن
يأخذ شكله المميز من نموذج يمثل شكل من 
أشكال العمارة النوبية التقليدية، ويؤكد التركيب 
البنائي للعمل على نفس هذا المعنى، من حيث 
االستعانة بالتكوين المتزن الذي يعتمد على 
الخطوط الطولية المتوازية مع الخطوط العرضية 

العمل نوع من االستقرار في المتوازية، التي تعطى 
التكوين، وجميع العناصر تم توزيعها على نفس 
النسق لتحدث توازى مع الخطوط الطولية 

للعناصر والعرضية المتصلة والواضحة، أما بالنسبة
والوحدات الزخرفة فكلها تعبر عن رموز معروفة 
ومتداولة في منطقة النوبة، وتم انتقاء العناصر 

عام للوحة مثل الحمامة التي التي تؤكد الحدث ال
تعبر عن السالم وسعف النخيل الذي يرمز لمعنى 
االستقبال والترحيب وغيرها من العناصر األخرى، 
وأعتمد الفنان على األلوان األساسية والمبهجة 
كتعبير عن الفرحة والسعادة والصفاء ليؤكد على 
الحدث المراد توصيله للمتلقي، وكذلك لون مالبس 

لبيضاء التي تعبر عن معنى الصفاء الفتاة ا
النفسي، وهو اللون السائد في مالبس أهل النوبة 
أيضا وقد أستطاع الفنان توظيف جميع عناصر 
العمل، من حيث التكوين واأللوان والرموز 
والعناصر المكونة للعمل لتوصيل المعنى العام 

 (2)"  .للوحة بصورة قوية ومعبرة

 

 

                                                           
في تاريخ  أحمد الدندراوي اناحث مع الفنحديث شخصي أجراه الب

5/8/2018 
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 (أحمد الدندراوي 16شكل )

 اسم العمل: )باب الدار(
 سم 50×35الخامة : ألوان أكريلك على ورق 

 م 2015عام: 
 

 
 أحمد الدندراوي  (17شكل )

 اسم العمل: )اللعب أمام الدار(
 سم 70×60الخامة : ألوان باستيل على ورق 

 م 2008عام: 
 

 
 (أحمدالدندراوي 18شكل )

 شعبي( جدار العمل: )قطةعلى اسم
 سم20×20ورق  األسودعلى الجاف بالقلم الخامة :رسم

 م 2005عام: 
 

 
 (أحمدالدندراوي 19شكل )

 الجديد( العمل: )البيت اسم
 سم 70×60ورق  على وباستيل الخامة : ألوانزيتية

 م 2008عام: 
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 (أحمد الدندراوي 20شكل )

 اسم العمل: )حامالت الندور(
 سم 110×120الخامة : ألوان زيتية على قماش 

 2016عام: 

 
 (أحمد الدندراوي 21) شكل

 اسم العمل: )الورد كان شوك(
 سم 70×50الخامة : رسم بالقلم الجاف األسود على ورق 

 م 2008عام: 

 
 

 الفنان فريـد فـاضل
 فنان يرسم النوبة كابن من أبنائها

فريد يذكر يحى مختار وهو روائي من النوبة )
( : "الفنان )فريد فاضل( 3، ص2010فاضل، 

ط ، فريد في تكوينه الثقافي سيو الصعيدي  ابن أ
وفي إهتماماته المتنوعة والغزيرة التي فجرتها نشأته 
وتطوره، آخذة إياه إلي مستوي رفيع علي كافة 

 األصعدة التي انشغل بها حتي االستغراق.
موهبته الثرية جمعت في أعماقه بين "الطب" الذي 

بعيد فهو استشاري طب  نوصل فيه إلي شأ
أيضًا الفنان التشكيلي في هو وجراحه العيون و 

التصوير والحفر، وهو أيضًا الموسيقي الذي يجيد 
باحتراف العزف علي البيانو والكمان في حفالت 
كونسير جماعية مع كورال القاهرة، وحفالت 
الريستال متخصصًا في أعمال الكالسيكيين 
والرومانسيين إضافة إلي الغناء الكالسيكي من 

ًا بإبداعاته في الرسم، اركطبقة الباريتون ، ومش
والحفر في عشرات المعارض الفنية فرديًا وجماعيًا 
يطاليا وحائز علي  علي طول مدن مصر وأمريكا وا 
الميداليات الذهبية والفضية ، مرتحال إلي صحاري 
ووديان وبحار الوطن مبدعًا مشاهدها راسمًا إياها 
بفرشاته الحساسة الناضجة كأنما يجمع في إهابه 

مل علماء ومصوري الحملة الفرنسية علي ع عجما
مصر في وصفهم لها، وليحط رحاله في أألرض 
النوبة ... ناسها وقراها ونجوعها راسمًا مظاهر 
الحياه فيها من أبوسمبل وحتي "غرب سهيل" ... 
جاء ال زائرًا ولكن مقيما بروحه وجماع نفسه وحبه 
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 بين أهلها وناسها ،ملتصقا بحميمة بهم ومعايشا
م، حتي  كانت لوحاته المعبرة بصدق عن النوبة له

والنوبيين ، ومكنته دراساته وخبراته العميقة ألن 
تكون له رؤيته الخاصة بعيدا عن كل الفنانين 

 الذين زاروا النوبة وأبدعوا لوحاتهم الخاصة.
إن إلبداعات "فريد فاضل" بخطوطه ومساحاته 
ه وتشكيالته لوحدات لوحاته طابع خاص .. إن

يس ذلك السائح الذي يرى من الخارج ... إن ل
إبداعه تأكيد لالختالف الحاد بين نتاج من عاش 
النوبة عبر ناسها وعالقاته الحميمة بأبنائها 
والغوص في أعماق وجودها مستلمها كل الناس، 
وبين من جاء من بعيد يراها ويسجل ما يري كأنه 

م لفهآلة تصوير.. إنها فروق الدهشة واالنبهار وا
... إنه الوهج المندس في تضاعيف كل خط 
ولون، والذي يراه المحب كأنه مقيم بين ظهرًا في 

 القدم وغير وافد سائح.
لوحاته بها صفاء النوبة وشاعرية الطبيعة، كما 
أندقة ورقة الخطوط تشع بنقاء داخلي يمكن الرائي 
بأن يمسك بيده أوتار مشاعر الرسام الفنان 

ش من التراث القديم مدهالمتفجر في مزيج 
..المصري القديم والنوبي القطبي واإلسالمي ..إنه 

 الفريد فاضل ."
 أعمال فريد فاضل التي تناولت العمارة النوبية :

( في مقدمة 4، ص2010)فاضلشير فريد ي
معرضه )البحث عن النوبة ... االحتياج للنوبة( : 
"أحب بساطة البيت النوبي..... الحوش السماوي 

ح الذي يردد معابد أخناتون و التي كانت بال فتو الم

سقف يحجب أشعة الشمس فتدخل أيادي رع 
البيضاء لتوزع الخير على البشر أجمعين ... 
تمنحني النوبة كل مفردات الجمال ألحلق بعيدًا 
عن أحالمي استلهم منها البلد القديمة و النيل و 
حكايات األجداد تتمثل أمامي مثل درر منفرطة 

ين فراغاتها شحنات الخيال لتهبني في ن بتسك
النهاية فيضًا ال ينقطع من اإلبداع .... أحتاج 

 النوبة "
وسوف يعرض الباحث بعض أعمال الفنان فريد 
فاضل التي تناولت العمارة النوبية ومنها لوحة 

( و )في 22)بوابة صاحب النوبة( شكل رقم)
( ( و )زيارة في الظهيرة23مدخل البيت( شكل رقم)

 (.25( و  )عن جريب( شكل رقم)24كل رقم)ش

 
 (فريــد  فــاضل22شكل )

 اسم العمل: )بوابة صاحب النوبة(
 سم 61×50الخامة : ألوان زيتية على قماش 

 م 2010عام: 
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 (فريــد  فــاضل23شكل )

 اسم العمل: )في مدخل البيت(
 سم 70×50الخامة : ألوان زيتية على قماش 

 م 2010عام: 
 

 
 (فريــد  فــاضل24) شكل

 اسم العمل: )زيارة في الظهيرة(
 سم 70×50الخامة : ألوان زيتية على قماش 

 م 2010عام: 

 
 فــاضل (فريــد25شكل )

 العمل: )عنجريب( اسم
 سم 61×50قماش  الخامة : ألوانزيتيةعلى

 م 2010عام: 
 

 النتائج و التوصيات :
عة نتج عن الدراسة من خالل البحث الحالي مجمو 

ن النتائج ترتبت عن الدراسة النظرية، تحدد تلك م
النتائج العمارة النوبية و جمالياتها في أعمال 
الفنانين المصريين، ومن خالل البحث و الدراسة 

 و النتائج يمكن طرح مجموعة من التوصيات.
 

 أواًل: النتائج:
. دراسة و تحليل لبعض أعمال الفنانين 1

لنوبية قبل و بعد اارة المصريين التي تناولت العم
 غرقها.

إختيار بعض  .تم عرض الباحث استبيانل2
المصورين المصريين التي تناولت العمارة النوبية 
علي مجموعة من السادة المتخصصين في مجال 
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التصوير وتم اختيار أهم المصورين المصريين 
وهم ) سيف وانلي،  4للعمارة النوبية وعددهم 

يد فاضل( وبتحليل ر ي، فبيكـــار، أحمد الدندراو 
أعمالهم تحقق فرض البحث بوجود عالقة إيجابية 
بين جماليات العمارة النوبية و األعمال الفنية 
للمصورين المصريين ، وكانت نتيجة التحليل 

 اإلحصائي لإلستبيان بالنسب المئوية كاآلتي :
 
 التقـــــييم يمبنود التحك م

 غير موافق محايد موافق

 األول المحور *
فناني العمارة النوبية قبل 

 غرقها .

 ـــــ ـــــ 100%

33.3 أدهم وانلي . 1
% 

66.6
% 

 ـــــ

 ـــــ ـــــ %100 سيـف وانلي . 2

 ـــــ %100 ـــــ جاذبية ســري . 3

 ـــــ __ %100 حسين بيـــكار . 4
66.6 __ . صالح طاهـر 5

% 
33.3% 

 المحور الثاني *
لنوبية بعد فناني العمارة ا

 غرقها .

100% __ __ 

مصطفى أحمد مصطفى  1
. 

33.3
% 

66.6
% 

__ 

66.6 ميرفت شاذلي هاللي . 2
% 

__ 33.3% 

 __ __ %100 أحمد الدندراوي . 3

 __ __ %100 فريد فاضل . 4

 
 عمال الفنانينأ ( نسب االتفاق على تحليل 1جدول)

 

 
 

 ثانيًا: التوصيات:
ها الباحث تكونت لديه ب من خالل الدراسة التي قام

مجموعة من التوصيات للدارسين و المهتمين 
بمجال التصوير و العمارة النوبية تتلخص فيما 

 يلي:
التوسع في البحوث التجريبية لالستفادة من أعمال 
المصورين المصريين في العمارة النوبية إلثراء 

 مجال التصوير .
نوبي التوظيف العمارة النوبية المستمدة من التراث 

 في إثراء اللوحات التصويرية.
إجراء مزيد من األبحاث على العمارة النوبية 
بواجهاتها و زخارفها و رموزها الفنية المميزة في 
 أعمال المصورين المصريين و الفنانين العالميين .
تناول بعض األعمال الفنية التي توصلت اليها 
ة الدراسة في مقررات المناهج الدراسية لالستفاد

 منها.
 

 المراجع :   
(.الفنون الشعبية في 1996سعد الخادم )-

(.المكتبة الثقافية : الدار 2النوبة)ط
 المصرية للتأليف .

(.الفن التشكيلي المعاصر 1988شوكت ربيعي )-
(.القاهرة : الهيئة 1في الوطن العربي)ط

 المصرية العامة للكتاب.
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(. أدهم و سيف 1999) الشارونيصبحي -
  .لقاهرة : دار الشروق ا.(3وانلي)ط

(. وجوه بيكار الخمسة 1993) الشارونيصبحي -
 القاهرة : الهيئة العامة للكتاب.،

(. من أوراق 7/1/1994صالح بيصار ) -
الحلقة ، مجلة المصور، سين بيكارح
 .ولىاأل

(. العناصر والوحدات 2017فاطمة محمد )-
الزخرفية النوبية كمصدر استلهام أشكال 

ق الحلي الخشبي ، رسالة و دمبتكرة لصن
 ماجستير، جامعة جنوب الوادي ، قنا.

(. بيكار_العشق أسرار، 2000فوزية األشعل ) -
 أخبار اليوم.

(. بيكار و المغامرة الفنية 2000ثابت )عادل -
الجريئة، كتاب بيكار.القاهرة : دار 

 الشروق .
(. كتيب معرض البحث عن 2010فاضل )فريد -

 النوبة، القاهرة.
(. التوجه االجتماعي 2005.)نجيبالدين  زع-

للفنان المصري، مطبوعات المجلس 
 األعلى للثقافة .

(. سيف عازف األلوان 1974.)نجيب عز الدين-
 ، مقال الطليعة .

(. نظام العمارة و الزخارف 2012مروة رشوان )-
النوبية كمدخل لتدريس التصميمات 
متعددة األسطح ، رسالة ماجستير، جامعة 

 ن، القاهرة .  او حل
(.أعمال حسين بيكار في 2006منى محمود )-

الصحافة و رسوم الكتاب _دراسة تحليلية، 
 رسالة ماجستير غير منشو

 رة ، جامعة حلوان ، القاهرة .
أثر البيئة النوبية على (. 1998ميرفت هاللي )-

أعمال المصورين المصريين المعاصرين ، 
  .هرةاقرسالة ماجستير، جامعة حلوان ، ال

(. العمارة و الفلكلور دراسة 2006نادية حسبو )-
تحليلية للعالقة بين العمارة والتراث 
الشعبي مع ذكر خاص لبالد النوبة، 
 رسالة ماجستير،جامعة حلوان ، القاهرة .

(. صورة شاملة "بروفيل" 2002نجوى العشري )-
  .(.القاهرة : دار الشروق 2لحسين بيكار)ط
(. تم االسترجاع 2015)العمارة النوبية 

15/7/2018  
://www.facebook.com/perhttps

malink.php?story_fbid=
713231525472146&id=
394311637364138
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