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أأحمد مرسي  
 

يئرتبصراالال م ىأأقفلت عيینيیك حت  
٢۲٠۰١۱٧۷دديیسمبر  ٢۲أأكتوبر إإلى  ٢۲٧۷من    
  

يیقدمم  بالجاليیرييأوولل معرضض فردديي ك "أأقفلت عيینيیك حتى تبصراالال مرئي"أأنن يیقدمم معرضض  "جيیبسومم جاليیريي"يیسعد 
نواانهھ من قصيیدةة االمعرضض ع ىااستوح االفنانن وومن أأشعارريیورركك. االمقيیم في نيیو "أأحمد مرسي"ااألعمالل االقديیمة وواالحديیثة للفنانن 

ضمن لوحتهھ "االشعر  ااستخدمهھامالبس لموسم في االجحيیم"٬، ووبعد ذذلك بالوونشرهھھھا في دديیواانهھ "برووفة  ٢۲٠۰٠۰١۱امم كتبهھا في ع
II" ٢۲٠۰٠۰٨۸عامم االتي تعودد ل.  
ب كتاالوواالمطبوعاتت وواالصورر وو اتتاالرسوممجموعة من االلوحاتت وو "أأقفلت عيینيیك حتى تبصراالال مرئي"وويیجمع معرضض  

إإلى  ١۱٩۹٧۷٤عقودد من  ةثالثأأكثر من من ااالستديیو االخاصص بهھ في مانهھاتن خاللل فترةة تمتد إإلى خرجت أأغلبهھا في  ىنن هھھھللفنا
٢۲٠۰١۱٢۲.  

  
تصويیريي االمميیز االذيي جمعهھ االفنانن االمسردد اال٬، يیلفت االمعرضض ااالنتباهه إإلى سجل أأعمالل االفنانن االحافلووبعرضض مجموعة من 

على نفسيیتهھ  )ذذلك االميیناء االمتوسطي(سكندرريیة مديینة ااإل تعبيیر عن سطوةةتت من أأجل االبعنايیة عبر االسنواا "حمد مرسيأأ"
أأيیقوناتهھ٬،  االفني ووااألددبي من أأجل رمزييسكندرريیة من االتارريیخ االمعيین ااإل "أأحمد مرسي"في هھھھذهه ااألعمالل٬، يیستخدمم فووخيیالهھ. 

عواامم ااألرربعيین ااألخيیرةة. يیورركك االتي أأصبحت مسكنهھ خاللل ااألاصر االحيیاةة االيیوميیة في مديینة نيیومع ووضعهھا في تضادد مع عن
أأحمد "عيید أأمامم خلفيیاتت غيیر معرفة. وومثل ااألحجيیاتت٬، يیيیضع االمانيیكاناتت ووجماجم االخيیل ووأأشكالل غيیر ووااضحة االنوعع فهھو 
يینسابب فيیهھا االوقت وويیصبح فيیهھ للبحر حضورر ملموسس.جماليیة وو محيیرةةفي تركيیباتت  تشكيیل عناصرهه االمتبايینة "مرسي  

  
االشفافف ززررقق باللونن ااأل كليیًال إإترتديي  نحيیفة يیبدوو عليیهھا ااالنتماء إإلى ططبقة االملوككنثى ألل ووفيیرحدىى االلوحاتت٬، نجد بإإفي 

سكندرريیة االفانيیة مبهھرةة عهھا ااإلاالتي تبدوو مووهھھھي  ة)آآخر ملكة بطلميی( "كليیوباتراا"تدعونا إإلى قرااءتهھا على ااعتبارر أأنهھا 
االتي  "إإيیزيیس ووأأووززوورريیس ووحوررسس"قصة  فى كما  ٬،"زيیسإإيی"نفسهھا باعتباررهھھھا ااإللهھ  "ترااكليیوبا" في آآنن. لقد قدمت وومتقهھقرةة

من قبل  "أأووززوورريیس"فيیهھ  سَ بِ حُ تابوتت االذيي اال. ووهھھھذاا يیتضمن "أأحمد مرسي"من ااأليیقوناتت االتي تظهھر في مفرددااتت  ااً كنزتقدمم 
االتي فقدهھھھا  االصقراالحيیويیة٬، عيین  "أأووززوورريیس"إإلتهھمت ووااحدةة من أأعضاء جسد  شرسةسمكة " االذيي قامم بتصويیرهه ست"أأخيیهھ 
٬، ووغيیرهھھھا من االرموزز االبصريیة االعديیدةة االتي تستقي ااإللهھامم من ااألساططيیر "أأووززوورريیس"في معركة ووووهھھھبهھا ألبيیهھ  "حوررسس"

االمصريیة ووااليیونانيیة وواالروومانيیة االقديیمة.  
  

لعامم نقوشش تعودد  ةةبمجموعة من عشر "قسطنطيین كفافيیس"ذذكرىى االشاعر االسكندرريي االيیوناني  "أأحمد مرسي"وويیحيیي 
نفسهھ للعربيیة ببرااعة. ب "أأحمد مرسي"ترجمهھا  "كفافيیس"من قصائد  ااضمن عدددً تووت ٬،لفناننلتأخذ صوررةة كتابب  ١۱٩۹٩۹٠۰

في االقصائد ددوونن ررسم محتوااهھھھا. رثاءاالووبسطورر محدووددةة ووتصويیر شائق٬، تثيیر االمطبوعاتت ررووحح االحزنن وو  
ذذكرىى االفنانن االسكندرريي أأيیضاً  "سيأأحمد مر"٬، يیحيیي ٢۲٠۰١۱٢۲ووفي عمل آآخر بعنواانن "ززفافف على ضفافف االبحر" يیعودد لعامم  
االجزاارر"  مرثيیة عبد االهھاددىىللعمل " اثانيیً  ااءً . فالعمل "ززفافف على ضفافف االبحر" يیعتبر جزللمرةة االثانيیة "عبد االهھادديي االجزاارر"
.١۱٩۹٦٨۸ عامم غيیر االمتوقعة في "االجزاارر"و عمل مميیز تم ررسمهھ بعد عاميین من ووفاةة ووهھھھ  

 
حولل  غامضةوومماررستهھ تقدمم تأمالتت قويیة وو ة٬،سكندرريیة خيیاليیة مبتدعررؤؤىى إل "أأحمد مرسي"ووتسريي عبر غالبيیة أأعمالل 

عن مسقط ررأأيیهھ منذ االسبعيینيیاتت. االتذكر وومروورر االزمن. وويیشهھد مجمل أأعمالهھ على حيیاةة االفنانن كسكندرريي عاشش بعيیدااً   
 

  
االسيیرةة االذااتيیة  

سبعة عقودد من ااإلنتاجج ااإلبدااعي.  رتتذذوو مسيیرةة ااستمسكندرريیة) فنانن ووناقد فني ووشاعر باإل ١۱٩۹٣۳٠۰ في أأحمد مرسي (وولد
٬، ١۱٩۹٧۷٤سكندرريیة ووماررسس االرسم في ااستديیو االمبدعع ااإليیطالي سلفيیو بكي. ووفي نيیاتت ددررسس ااألددبب في جامعة ااإلفي االخمسيیوو

عمالهھ ضمن ووأأحيیث ااستمر في االرسم وواالكتابة وواالنقد من منزلهھ في مانهھاتن.  ٬،يیوررككاانتقل أأحمد مرسي إإلى مديینة نيیو
سكندرريیة٬، وواالمتحف: االمتحف االعربي للفن باإلاالجميیلة االمصريي االحديیث٬، وومتحف االفنونن االفن متحف ة في االمجموعاتت االعام

ررجيیل للفنونن٬، وواالعديید من االمجموعاتت االخاصة االمميیزةة في االكويیت وواالمملكة ااالحديیث٬، وومؤسسة االشاررقة للفنونن٬، وومؤسسة ب
ةة.نجلتراا وواالواليیاتت االمتحدإإاالعربيیة االسعودديیة وولبنانن ووفرنسا وو  


