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يحيا الفنان التشكيلى الدكتور خالد سرور بالفن وللفن الذى أرتبط به منذ 
طفره  فحقق  التسعينات  جيل  فى  فارقة  عالمة  شكل  أظافره،  نعومة 
هائله فى �ال دائم� البقاء فيه لصاحب البصمة احلقيقية. حتدى نفسه 
§قق� املعادلة الصعبة من حيث اجلمع بني العمل ا¢كادميى باجلامعة، 
املقام  فى  وفنان  وكمصمم  املصرية  الثقافة  بوزارة  أول  كوكيل  ا®دارى 

ا¢ول، إميان� بأن مهامه الثالث يجمع بينها خيط ا®بداع الذى الينضب".

مرحلة البداية والتكوين.
 تعد مرحلة التكوين ا¢وº مؤشر أساسى فى حياة أى إنسان، بوصلة حتدد 
بأنه سيكون فنان� تشكيلي�،  أجتاهه فى املستقبل، « يشعر خالد سرور 
الدنيا وهو يرسم، أجمل هدية كان يحصل عليها  فقد تفحتت عيناه على 
وهو طفل صغÁ هى ا¢لوان والورق، وظل مرتبط� بها حتى ا¾ن، شجعه 
والده على الرسم، حيث كان يكافئه بأحضار الفرش وا¢لوان، وحتى عندما 
ينهره، بدأت تظهر موهبته فى هذا  للرسم «  كان يÇك دروسه متجها 
اجملال وهو طالب فى االبتدائية. وكثÉÁ ما كان استاذ الرسم يقوم بقطع 
باملدرسة.  الفصل  حائط  على  وتعليقها  الرسم  كراسة  من  رسوماته 
فيشعر خالد بثقة وسعادة بالغة لذلك الفعل. ومنها بدأ يستشعر موهبته 
عندما وجد متيزه عن اقرانه باملدرسة االبتدائية. كÌ وهو مرتبط بالرسم، 
النفس،  علم  لنظريات  وفق�  الفنى  النمو  مبراحل  مر  طبيعى  طفل  كأى  و 
سارت مراحل فنه مع مراحل منوه العمرى. مر برسوم ا¢طفال فى البداية 
وفى  للواقعية،  مييل  بدأ  ا®عدادية  املرحلة  وفى  ا¢بتدائى،  مرحلة  خالل 
مراحل  وهذه  بتكبÁها.  يقوم  ثم  كرسم  النجوم  صور  نقل  فى  بدأ  الثانوية 

رسم متوافقة وفق� للمراحل العمرية.

مرحلة حتديد املص�
للفن  يتجه  جعلته  فارقة  عالمة  سرور  خلالد  حدثت  الثانوية  مرحلة  فى 
فى  موسيقى  يعزف  كان  االعدادية  املرحلة  فى  كان  فعندما  التشكيلى. 
مركز شباب دمنهور، ثم لعب كمحÇف وتقاضى اجرÉ على ذلك. وفى الثانوى 
من املفÇض بعد جناحه وكونه من دمنهور مبحافظة البحÁة فالطبيعى 
ان يلتحق بأى كلية بجامعة االسكندرية. أتخذ قرارÉ باستكمال دراسته فى 

�ال من �االت الفن.
متفوقا  باعتباره  املوسيقية  الÇبية  كلية  يدخل  ان  ايضا  الطبيعى  ومن 
فيها. ولكنه رفض ¢نها لن تضيف له شيئا كونه متفوقا موسيقا، وهو دائم� 
يبحث عن اجلديد. قرر ا¢لتحاق بكلية الÇبية الفنية والتى كان متيما بها الن 
استاذه فى الرسم خالل مرحلة دارسته بالثانوى ينتمى لهذه الكلية، ذلك 
يرسمون.  وهم  خيال  مساحات  تالميذه  اعطى  والذى  املوهوب  املدرس 

كتبت: سماح عبد السالم

خالد سرور واملعادلة الصعبة

اخÌهم بأنه ليس خريج فنون جميلة كما يتوقعون ولكن تربية فنية موضح� 
وهنا  الفنية.  بالÇبية  متيم�  خالد  اصبح  هنا  من  و  ا¢ثنني.  بني  الفرق  لهم 
بالطبع كانت الطامة الكÌى. الن كلية تربية الفنية وحيدة بالقاهرة. ثار والده 
باعتبارها  االسكندرية  §افظة  عن   Éبعيد بالقاهرة  كلية  أى  دخوله  رافض� 

االقرب له.
وبعد صراع التحق خالد الكلية واقام فى املدينة اجلامعية، « يقتنع والده 
 ،Éبكونه متفوق� وموهوب� سوى بعد النتيجة حيث حصل على تقدير جيد جد
متسكت  عندما  قال:  حيث  ينساها،   » جملها  له  وقال  بذلك،  والده  فرح 
 .º انك على صواب وانا من اخطأ، لكن- النجاح لك والتقدير º بكليتك اثبت
هذه  وظلت  النجاح،  فوق  حترزه  مبا  تقدرنى  ولكنك  لنفسك  تنجح  فأنت 
اجلملة عالقه فى ذهنه اº ان حصل على الدكتوراة رغم ان والده توفى بعد 
حصوله على املاجستÁ. وفى الكلية الدراسة لوحدها ال تكفى وال املوهبة 
ولكن تضافر االثنني صنعا حالة جميلة لديه جعلته متفردÉ بني أقرانه. وبقدر 
تعينه  ومت  تخرج  حيث  بدراسته.  جدا  يهتم  كان  ولكنه  شقيا  طالب�  كان  ما 

كمعيد عام ١٩٨٨. ثم حصل على املاجستÁ والدكتوراة.

العمل بهيئة قصور الثقافة وإنشاء إدارة لتصميم اجلرافيك
مت انتداب خالد سرور من اجلامعة فى غÁ اوقات العمل الرسمية لقصور 
الثقافة عام ٢٠٠٦. ودخوله لهذه املؤسسة جاء بالصدفة البحتة ومبوهبته 
 ºيتو نوار  أحمد  الدكتور  كان  الوقت  ذلك  فى  التشكيلى.  الفن  �ال  فى 
قيادة قطاع الفنون التشكيلية. وفى فÇة ما توº إدارة هيئة قصور الثقافة 
مع القطاع. ¢ن "نوار" كان يؤمن بشئ مهم وهو ان اجلرافيك والتصميم 
يُعدان مبثابة واجهة ¢ى مؤسسة ناجحة، فعندما متثل االعالنات مفاهيم 
شخص يعمل فسوف تتصدر هذه املؤسسة. اشÇك خالد فى معرض 
بعنوان "نور الشكل" والذى كان صاحب فكرته الفنان §مد أبو النجا. ًطلب 
وعندما  احلدث  عن  §اولتني  خالد  فقدم  للمعرض.   Çبوس تصميم  منه 

رأهم "نوار" طلب لقائه.
منصب  انشاء  عليه  وعرض  نوار  التقاه  الشباب  صالون  دورات  احدى  وفى 
التجهيزات  من  بداية  التسهيالت  كل  له  وقدم  بالهيئة.  للجرافيك 
واملصممني مذلًلا جميع العقبات. كان حلم خالد تغيÁ شكل ومطبوعات 
الكتب  اشكال  تغÁت  حيث  بالفعل  حدث  ما  وهو  كلها.  مصر  فى  الهيئة 
التصميم  ادارة  وكانت  الهيئة  دخل  املنصب.  هذا   ºتو منذ  والبانورات 
الرؤساء  بأن تعدد  إنذاك ®ميانه  نوار  الدكتور  برئيسها  اجلرافيكى مرتبطة 
فى  بالتصوير  وقام  امليدانى  للعمل  نزل  وبالفعل  الفنى.  العمل  يعوق 
كلها  الدعاية  قدم  قوي�.  ملف�  وقدم  اخملتلفة  وا¢ماكن  القدمية  القصور 
هيكل  بوجود  املطالبة  ومع  الخ.  والÌوشور  والبانر  الكتالوجات  من  بداية 

التكنولوجية  للوسائط  مركزية  ادارة  بوجود   Éتصور قدم  بالهيئة  تنظيمى 
حالي�  سنوات  ثالث  له  واصبح  اجلرافيك.  إدارة  منها  ادارات  حتتها  ويندرج 

و®دارته التى يراسها كيان .

العمل ما بني الهيئة والفن اجلامعة
الثقافة  بقصور  اجلرافيكة  التصميم  ®دارة  كرئيس  فى  العمل  يأخذه   »
أنطبع  بعضها.  على  اجملاالت  خدمت  بل  الفن.  من  باجلامعة  وأكادميى 
على أعماله تأثره باجملال الثقافى وا¢كادميى. منذ عام ٢٠٠٦ « يتقاعس 
 ÉÁعن العرض. رمبا كان يحتاج وقت أطول لتقدمي هذه املوائمة ومن ثم كث
النهاية  اخر ¢نه فى  أن يجور عمل على  العمل. دون  ما يرهق نفسه فى 

ليس موظف� ولكنه يقدم عمل إبداعى. 

معارض خالد سرور وحتديد الطرح الفنى
اول  الفنية،  املعارض  فى  التفاعل  على  حرص  باجلامعة  التحاقه  منذ 
معرض شارك به جاء فى العام الثانى له باجلامعة، ثم تالها جائزة املدن 
اجلامعية فى الرسم. فقد مثلت فكرة االحتكاك باملعارض خالل اجلامعة 
واالستمتاع باملشاركة اجلماعية وقنص اجلوائز طاقة وحب لهذا اجملال 
 Áالتفك الكلية حدث له فÇة كمون، حيث  الذى اختاره عن أقتناع كبÁ. بعد 
فى الطرح الذى يقدمه. مكث فى الفÇة من ١٩٨٨ وحتى ١٩٩٥ فى فÇة 
التى يقدمها أساتذته  انتج اعمال تشبه ا¢عمال  كمون. خالل تلك الفÇة 
الرزاز.  مصطفى  و  احلفيظ  عبد  فرغلى  السجينى،  زينب  الدكتورة  سواء 
تاثر بهم بدرجة ال يجور معها ان يقدم هذا الطرح بأسمه. واالخطر أنه تأثر 
بكاندنيسكى وخوان مÁو. عاش حالة البحث والتاثر. انتابته حالة من احلÁة، 
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لذا قرر عدم عرض اى من هذه االعمال. وحتى عام ١٩٩٥ قدم جتربة جديدة 
تستوعب  عيناه  بدات  الكمون.  فÇة  انتهاء  بعد  له  طرح  كاول  املانيا  فى 
رسومه  واساليب  القدمي  باملصرى  اهتم  الشعبى،  الÇاث  فى  كثÁا  وقرأ 
وحياة الشعب املصرى البسيط.االفعال احلياتية، وهموم البسطاء والبيئة 

الشعبية. وهو ما انصهر داخله فكون معرض املانيا.
لعب احلظ وشارك فى الدورة الثانية من صالون الشباب خالل فÇة الكمون 
ومن خالل الصالون شارك فى ورش الصالون. وعام ١٩٩٦ ُطلب منه عمل 
معرض خاص مبجمع الفنون، وهذا العرض كان مبثابة ُحلم اى فنان مصرى. 
كان هناك قاعة صغÁة وبناءا عليها قرر تقدمي اعمال صغÁة وعرض بجوار 
"جاذبية سرى" فضال عن انه كان اول معرض خاص له فى مصر، ثم توالت 
معارضه فقدم عام ١٩٩٨ معرض� مبجمع الفنون، و٢٠٠١ فى اجلزيرة، ٢٠٠٣ 
 ٢٠٠٩ للفنون،  اجلزيرة  مبركز   ٢٠٠٧ الصاوى،  ساقية   ٢٠٠٥ الفنون،  مبجمع 
كشأن  العرض.  عن  توقف  ثم  القاهرة  اتيلية   ٢٠١٠ االجانب،  بالدبلوماسني 
 Áغ ينتج   »  ٢٠١٤ حتى  الثورة  بعد  اكتئاب  حالة  له  حدثت  الفنانني  من   Áكث
ثالث لوحات وبعد ضغط شديد من اجلالÁيهات اخلاصة للعرض اº ان قدم 

معرضه لعب عيال بجالÁى الزمالك نهاية العام املاضى.

التاثر بالبيئة الشعبية
العاب بسيطة مع اطفال  كما هو انسان بسيط فاحالمة بسيطة، يلعب 
اجلÁان. كاحلجلة واالستغماية والسبع طوبات والبلي   وغÁها كما كان   كنت 
متيما بالطائرات الورقية امللونة والعديد من ألعاب الورق اخملتلفة ..  وهذا 
االرتباط كان أحد أهم ا¢سباب التي   دفعته   لûهتمام بالشارع املصري   وما  
املعز  شارع  ينزل  طالبا  كان  عندما  الشعبي   و باملوروث  أيض�،    يجري   فيه 
رصد  الرصيف  هذا  ومن  الرصيف،  على  يرسم  والغورية.  اخلليلى  وخان 
املقاهى.  عشق  الشعبية،  احلياتية  واملظاهر  البسيطة  التفاصيل  كل 
الذى يختلف من مكان الخر. رصد لغة الصنايعية معا  تأمل سلوك روادها 
الشعبى  بالفن  ارتبط  هنا  ومن  املنطقة  هذه  فى  يركز  بدأ  واساليبهم. 
بصورة دقيقة، كما أن املصم « يÇك الفنان فى لوحاته املستوحاه من 

تلك البيئة من ناحية التكوين والقطع.          

الطفولة كركيزة أساسية فى أعماله
لûطفال.  دوما  العاشق  فهو  اهتمامه.  من  هام�   Éحيز الطفوله  تشغل 
 Áائتهم بنقاء وفطرة وعفوية شديدة. عمل على معرضه ا¢خÌالراصد ل
انتج  انه  بالنسبه له مشروع. صحيح  "لعب عيال" ثالث سنوات، املعرض 
ثالث لوحات خالل فÇة ما بعد الثورة حتى نهاية ٢٠١٤. ولكن الفكرة كانت فى 
ذهنه. قام بدراستها وعمل عليها بعدة طرق متوازية. صمم اسكتشات 
بتقدمي  قراره  عيال"  "لعب  فى  اجلديد  متثل  الهدف.  لتحقيق  ودراسات 
روح  إنطالقة  أمتلك  ثم  ومن  ا¢كادميى  بإحساس  يفكر  ال  þتلف.  شئ 
الطفولة. لذلك جند مبعرضه ا¢خÁ االلوان املبهجة جترى على املسطح. 
لذلك جنح فى نقل املتلقى لعا« الطفوله. من خالل حس طازج ليس به 
مسألة تردد، فالطفل اليعرف الÇدد. فى معارضه السابقة كانت العناصر 

على  العمل  قرار  ميلك  حينها  يكن   » استحياء،  على  تظهر  الطفولية 
§توى االطفال النه فى منتهى الصعوبة. 

فى  سيخرج  هل  السؤال  ولكن  بداخله  الذى  الطفل  يخرج  ان  يريد  كونه 
النهاية بأسلوبه ام بأسلوبهم. فاملفÇض ان يخرج بأسلوبه، ولكن البد ان 
يستهويهم فيحقق رغبة اشباع الطفل الذى داخله. وهذا ما جعله يتوقف 
وااللوان  والÇصيص  التسطيح  ناحية  من  االطفال  رسوم  لدراسة  ويعود 
املفضلة لهم ومتابعة النموذج املفضل لديهم. قرا فى كتب علم النفس 
وحتديدا املتعلقة برسوم االطفال حتى يستوعب هذه ا¢عمال ويقدمها 
فيما  واقعية  بطريقة  الفنان  يرسم  ان  شئ  فأسهل  به.  خاص  باستايل 

يكمن الصعوبة فى التجرية وتقدمي رسوم االطفال.

التأث� بالنوبة بحكم اجلذور
« يتأثر خالد بهذا الفن بحكم اجلينات فقط ولكن ايضا بحكم ان رسومهم 
املثلثات  احلج.  خالل  البيوت  على  املرسومة  تلك  سواء  تستهويه.  التى 
التى  الفطرية  االطفال  لرسوم  اقرب  النوبة  رسوم  والورد.   Áوالعصاف
يعشقها سرور بالطبع. هذه املدرسة التى تستهويه بصريا، ينتمى لتلك 
املنطقة الن تكوينه بطبيعته بسيط ليس به بهرجة. لذا من الطبيعى ان 

ينجذب الشباهه من ناحية الرسوم واالداءات البسيطة.

عالقته باللوحة
يتصارع خالد سرور مع ذلك املسطح ا¢بيض، واحيانا يحدث بينهم حوارات، 
ويعيش  الفارغ  املسطح  امام  يقف  عندما  اصعبها  وحاالت  مبراحل  مير 
لها  وكون  خياله  فى  اللوحة  ان  رغم  إليه،  الدخول  كيفية  فى   Áالتفك حالة 
عصبية.  حالة  العسÁة.  الوالدة  مرحلة  تشبه  حاله  واسكتشات.  درسات 
يستمع الغانى قدمية بصوت منخفض وفى هذه املرحلة يفضل ان يكون 
مبفرده مع اللوحه، هو فى ذلك إنسان ال يُحتمل. وعلى طول اخلط هناك 
حوار صوتى مع اللوحه. ولكن مبجرد ان ُتولد هذه اللوحه يكون هناك حاالت 

لعمل إيهام بالبعد الثالث.

اجلوائز
مارس  منذ  التكرمي  وشهادت  اجلوائز  من  العديد  على  سرور  خالد  حصل 
الشباب  الفارقة فيها فى جوائز صالون  العالمات  التشكيلى، متثلت  الفن 
والذى يُعد ابنا له. حيث حصل على جائزة الرسم االوº فى صالون السابع 
التحكيم به فى الصالون العاشر. حصل على جوائز اخرى  وجائزة من جلنة 

منها اخلرافى فى بيناº الكويت ومنحة المريكا، شهادات تقدير عديدة.

مازال خالد سرور يحلم بتقدمي اجلديد فى �ال الفن التشكيلى سواء فى 
الرسم الذى يراه عشقه ا¢ساسى فضًال عن �ال التصميم ¢غلفة الكتب 
العديد  على  وا¢شراف  ا¢كادميى  العمل  وأيض�  فيها.  برع  التى  وا®عالنات 

من الرسائل والبحوث.
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Acrylic on Paper 50x50 Cm. Acrylic on Paper 50x50 Cm (2).
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1. Acrylic on Cavas 15x15 Cm 2014.

2. Acrylic on handmade paper 40x60 Cm (2).

3. Acrylic on handmade paper 40x60 Cm (1).


