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الكاتب علي الشمري: أبحث في بحر الكلمات

تعلق بالتمائم والرموز مثل كف اليد والع الزرقاء ويسقطه على الواقع وروث الشعبي ا  في معـرضه الفردي األول يستلهم الفنان الفلسطيني زياد يوسف حج علي ا
وروث الـشعـبي داللة على رد الراهن لـيكـشف التغـيرات الـتي طرأت على اجملـتمع ونـظرته لـبيئـته خاصـة في األراضي الفـلسطـينـية. وقد اكـتسب كف الـيد والـع في ا
رور الـزمن حتول الرمـزان في األراضي الفـلسطـينـية إلى إشارة عـلى التـوقف قبل احلواجـز احلدودية ورمـز للـمراقبـة والفحص األذى واحلمـاية من احلـسد إال أنه و
) في جـالـيري  1في رام الـله والـذي افـتـتح مـسـاء الـثالثاء ”الـفـكـرة بـكامـيـرات الـفـيـديو الـتي تـمأل الـشـوارع. وقـال حج عـلي فـيـما كـان يـقف وسط مـعـرضه (كف عـ
األساسـية للمعرض تتحدث عن التـمائم التي من أشهرها الكف والع والـتي تتحول بصريا في مجتـمعنا إلى عكس ما عرفت به بسبب االحتالل .“وأضاف ”نالحظ أن الكف
تـتـحـول إلى قف أمامـك حاجـز والـع حتـولت إلى الـكـاميـرا فـنـحن دائمـا مُـراقـبون ومُـسـتهـدفـون من قـبل االحتـالل وحريـة احلـركة مـحـدودة واسـتخـدم حج عـلي في مـعرضه
عرض نتاج تسعة أشهر قدمة إلى  24 عـمال لكل عمل حكايته. وقال ”هـذا ا التـصميم الفني والطـباعة إضافة إلى النحت والـرسم على الزجاج ليصل إجمـالي عدد األعمال ا
واقع وخصـوصا في اخلليل التي تشتهر بصنـاعة الزجاج واطلعت على واقع االستيطـان فيها إضافة إلى احلواجز التي تفصل من البـحث والدراسة زرت خاللها العديد من ا
يداني جتد جـزءا من الشوارع مغلـقا أمام الفلـسطينيـ مثل شارع الشهداء مـدن الضفة عن بعـضها وتلك الـتي تفصل الضفـة عن القدس وإسرائيل .“ وأضاف ”من خالل الـبحث ا
راقـبة مثل شـارع الواد في القـدس. وتضم بعض األعـمال أكثـر من لوحة فـنية. فـعند احلـديث عن احلواجز الـتي تفصل مـدن الضفـة فيما في اخللـيل أو أن الشارع مـليء بكامـيرات ا

دن. كن مشاهدة ست لوحات لكل منها لونها في إشارة إلى عدد احلواجز التي تفصل ب ا بينها 
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ـــهن) عـــنـــدمـــا  ســؤالـــهم عن من ا
وجــود الـســيــنـمــا في الـعــراق كـانت
اجاباتـهم متفـقة عـلى إنها مـفقودة و
مـنسيـة تقـريباً هـذا جانب واجلانب
األخــــر عــــمــــدت عــــلـى إثــــارة ســـؤال
يـســتـكــمل الـتــحـقــيق وهــو: مـاذا لـو
كـانت ثـقافـة اجملـتـمع هي الـتي تـمنع
من إنـــشــــاء دور عـــرض?.. ألنـــنـــا في
احلـقـيقـة قـبل ان نـكون كـتـابا ولـديـنا
نظـرة اخـتـصـاصيـة في مـجـال كـتـابة
السيناريو تعايشنا ونشأنا في اسرة
ومـجـتــمع ال يـعـرف الـسـيـنـمـا وتـكـاد
تـنقـرض هذه الـتـسمـيـة من فمه فـهو
حـــتـى ال يـــشـــكي احلـــرمـــان مـــنـــهــا
مـكن أن يـكون والـسـؤال فيـهـا فمـن ا
الـتـدني في الـثـقـافـة عـامالً مـهـمـاً في
عـدم إنـشــاء دور الـعـرض لــكن اثـبت

التحقيق بالفيلم عكس ذلك.
{ هل لديك جتارب أخرى ام انها األولى?
في السنة األولى إلي في اجلامعة في
قـسم الــصـحــافـة اكـتــشـفت بــأنـني ال
أحب كـتابـة األخبـار بجـمـيع أنواعـها
ـقال; الن في ا أمـيل إلى كـتـابـة ا وإ
ـســاحـة الـكــافـيـة ـقــال الـصـحــفي ا ا
لـلتعـبيـر عن ما اشعـر به وما اريد ان
ـثل وجــهـة نــظـري أقــوله وهـو مــا 
بـاألحـداث ومــعـاجلـتـهـا بـطـرقٍ فـنـيـة
متـعددة كـان الـدكتـور علي الـشيـباني
احــد احملــاضــريـن في الــقــسم وكــنت
اسأله كثيرا عن ( ما هو السيناريو?)
ـكنني ان أتـرجم أفكاري إلى ( كيف 
ســـيــنـــاريـــو?) / ( مــا هـي مــقـــومــات
الـــكـــاتـب الـــنـــاجح? ) / (دلـــني عـــلى
همة حول هذا االختصاص?) الكتب ا
/ ( ما هي اخلطة العمـلية للسيناريو
عـلى الـورقـة?) ( تـوقف أسـتـاذي لم ال
جتـبـني!) كــنت كـثــيـر األسـئــلـة بـهـذا
ـتـأثـرين بـاألفالم اجلـانب ألنـنـي من ا
األجــنــبـيــة وخـصــوصــاً نـوع األفالم
ذات اإلثـــارة الـــنـــفـــســـيـــة أو الـــرعب
الــنـفــسي كــمــا كـان احــد زمالئي في
الـقسم اخملـرج سعـد العـصامي الذي
كــان يـعــمل وقــتــهــا في قــنــاة كـربالء
الــفــضــائــيــة كــان أيــضــا احـد الــذين
هــاجــمــتــهـم اســألــني.. كــيــنــو لــيس
الـــتــجـــربـــة األولى كـــتـــبت عـــددا من
السـيناريـوهات الـروائية والـوثائـقية
مـنهـا فيـلم روائي ( منـاديل سود) / (
بـــرمــــودا) / ( الـــغـــراب األســـود) / (
ارقام مـتسخة) ومن األفالم الـوثائقية
منها: ( فنـيسيا الشرق) / ( بابل) / (
الضـحية) والفـترة التي قضـيتها من
اجلـامعة والى هـذه اللحظـة انا اتابع
البـحث بعلمـية وفن كتابة الـسيناريو
إلى هـذا اليـوم أصـبـحت لـدي اجلرأة
بـإخراج الـنصـوص إلى الـنور لـتـلقى

. هتم واخملرج استحسان ا
{ هنـاك إشـكـالـيـة يـعـيشـهـا ويـتـحـسـسـها
كـاتـب الـســيــنــاريــو دائــمـا وهـي أن مـادته
ـكــتـوبـة ال تــتـرجم عــلى الــشـاشـة بــنـفس ا
التفاصـيل الدقيـقة وبذات األحـاسيس التي
خبـرهـا الـسـينـاريـست وتـفـاعل معـهـا أثـناء

الكتابة هل ينطبق هذا األمر عليك?

يـقــول رائــد الـكــتــابـة الــكــابـوســيـة
فـرانس كــافـكـا: "الـكــتـابـة هي مـوت
ـــوت لـــلــذات بــفـــرح" يـــوفـــر ذلك ا
الـــــبـــــشـــــريــــة احلـــــد االقـــــصى من
اخلالص ولـكي يـقـدم االنـسان ذات
جـديـدة في الـكـتـابة تـعـبـر عن رغـبة

وت. في مقاومة ا
ال تــمـثل الــكـتـابــة مـجـرد عــمل فـني
ولــكــنــهــا تـمــنـح عالقــة سـيــادة مع
وت وتـمـكن الـكاتب من مـقـاومته ا
وتــزيــد من ســلــطـتـه عــلى الــوجـود
حــتى لـو كـانت خــيـالـيـة  حتت ظل
عالم فقد فيـه اإلنسان سيطرته على

كل شيء واصيب بعجز شامل.
يـبـ كـافـكــا مـعـلـقــاً عـلى مـثل هـذا
االخــتـيــار في مـذكــراته : "ثـمــة قـوة
جــاذبـيـة لـلــعـبـارات الــقـوة الـتي ال
كن لـلمرء أن يـتملص منـها. أظفر
ا بـالـسـكـيـنـة عـبـر الـكـتـابـة أكـثـر 

أظفر بالكتابة عبر السكينة".
يـنــطـلق الـكــاتب عـلي الــشـمـري من
مـنطـقة مـحـورية تـفصـله عن الـعالم
لـيــست هي مـنــطـقـنــا نـحن فــبـيـنه
وبـ األشـيـاء تـتـدخل دائـماُ نـصف
شـفافـية رطـبـة معـطرة كـثيـراً كأنـها
نعش وهذا ارجتاف هواء الربيع ا
راقب والـذي يـشعـر بأنه الشـعـور ا
مـراقب وهو يـقوم بأعـماله الـعادية

فالـشمري برز في ظل هـوس الكتابة
الـكـوني في عـصـر اسـتـهالكي يـقوم
ـؤقتة على إشبـاع اللذة الـلحـظية ا
وبـعـد أصـبـحت الـكـتـابـة عـبـارة عن
هــوس يـــســعى الى حـــاجــة مــلــحــة
لـلـتـفـريغ الـدائم مـتى شـعـر اإلنـسان

باالمتالء.
فـيــلم ( كـيـنــو) لـلــشـمـري يــعـبـر عن
شـعور دفـ باحلـزن عن عجـز ما /
رغـبــة في تـتـحـول حــيـاتـنـا وآالمـنـا
جلـزء من مـوسـيــقى كـونـيـة حـزيـنـة
زيد من تمأل السماء للتعرف على ا
الـتـفاصـيل كـان لـنـا هـذا احلوار مع
كـاتب سينـاريو فيـلم ( كينـو)  مدير
الــدراســات والــتـخــطــيط الـفــني في
مجـموعـة قنـوات كربالء الـفضـائية

االديب والكاتب علي الشمري.
{ كيف تولدت لديك فكرة كتابه سيناريو

فيلم كينو?
الـفيـلم هـو تعـبـير عن نـتـاج الواقع
فاألمـر عبارة عن قـضية مـتاحة أمام
ـــهـــتـــمـــ وعـــوام اخملـــتـــصـــ وا
اجملتـمع و لـيـست بـحـاجـة لـلـتـعمق
بالـفكر بـقدر مـا هي بحـاجة لـلطرح
فلذلك فكرت ضمنياً أن أكون واقعياً
واحــصـــر الــفــتـــرة مــابـــ حــيــاتي
ـهنـية في درسـيـة وب ا الـعلـميـة ا
الـوظـيـفة وان ابـحث بـ الـفـتـرت

عن الـسيـنما فـما وجدتـها ولن اذكر
فيها سوى التـلفزيون دون السينما
وكـان هـذا الـشـعـور من أهم الـدوافع
التي جعلتني اكتب متناوال السينما
بـواقـعـها بـعـد ان طـرق عـلـي الـباب
عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحـا
ـــصـــور حـــســام هـــادي الـــذي قــام ا
بـإخراج الـفيلم قـائال:" نريـد أن نقدم
فيلـما نـشارك به في مـهرجـان النهج
الــســيـــنــمــائي فـــاقــتــرحت الـــفــيــلم
التسجيلي واخترت عنواناً مختلفاً
ميز الن االهتمام باختيار العنوان ا
قـومـات الـتي تـسعف يـعد مـن أهم ا
سياق الـفكـرة لدى كاتب الـسيـناريو
حـصـراً!. ثم االنـفتـاح عـلى تـفـاصيل

األحداث والنهايات.
ULMO « »UOſ

{ ما الـذي أردت أن تـسلـط الضـوء عـليه
من خالل السيناريو?

أردت أن اعــــرض وأبـــ بــــطــــريـــقه
حتـقيـقـية حـالة الـتـساؤل والـسؤال
عن غـيـاب الـسـينـمـا الـتي تـعـد أهم
وسـيلة مـحاكاة يـعيشـها الفرد حتت
ضل اإلنــسـانــيــة والإلنــســانــيـة ثم
االقتـراح واحللول فـالسينـما ليست
ـا هي وسـيــلـة تــعـلـيـم وإرشـاد وإ
داللة ذات بعد صوري يحمل جوانبا
نـفـسـيــة وجـمـالـيـة ورمــزيـة لـتـصل
لـلـمـتلـقي عـبـر إشارات مـشـفـرة قادر
عـلى فـكـهــا و تـفـسـيـرهــا والـتـفـاعل
مــعــهـا فــمـنــهــا حـاولت أن يــفــتـتح
ـفـقود عن الـتـحـقيـق بهـذا اجلـانب ا
طريق الفيلم الـتسجيلي برسم خطة
الـســيـنـاريـو عن طـريـق الـتـعـريـفـات
ـتــعـددة لــلـســيـنــمـا ومن ثم تــلـقي ا
اإلجــابـات من بــعض الـشــخـصــيـات
ـــتــعــددة وكـــان هــنــاك ــهن ا ذات ا
ــنـوعـة ـهن ا مــقـصــداً بـأن اخـتــار ا
لـتـعـطي إجــابـات عن الـسـيـنـمـا الن
هندس ـهن مثل (الطبـيب وا هذه ا
ـعلم والنـجار واحلداد وغـيرها وا

الــكــلــمــة هـي احلــاكــمــة وهي الــتي
تـخــون الـكـاتب دائـمــا; الن الـكـلـمـات
ـمنـهـجـة لكـتـابة الـسـيـناريـو تـكون ا
مـوظفـة على أسـاس اخللق الـصوري
لــقــارئــهــا والــكـاتـب عــنــدمـا يــحــلل
الصـورة الذهنيـة إلى كلمات مـكتوبة
ــســتــحــيل عــلى ورقــة يـــصــبح من ا
تـرجمـتـها وإعـادتـها بـذهـنيـة اخملرج
كـتـلك الــصـورة الـتي كـونت في رأس
الـكاتب وهـذا االختالف مـشروع ب
الـكاتب واخملرج بـحكم جـودة الرؤية
بيـنـهـما واألمـر يـصـبح طبـيـعـياً في
حــال تـــواصل اخملـــرج مـع الــكـــاتب;
ــعــرفــة مــقــاصــده وطــرق مــعــاجلـة
الـكـاتب لـيـصـلـوا مـعـاً لـقـرار مـوحد
ــسي األمـر غــيـر طــبــيـعي في لــكن 
حـال جتاهل اخملرج مـقاصـد الكاتب
ـا تـوصل إلـيه خـيـاله وما واكـتـفى 
استـوعـبه إحـساسه الـذاتي بـالنص
فـذلك يؤثـر على الـعمل الـفني قبل أن
يؤثـر عـلى شـخص الـكاتـب من حيث
افـتـقـاد مكـامن األهـمـية الـتي وظـفـها
في خـــطــة الـــســيـــنــاريـــو أنــا أؤمن
بــنــظــريــة اإللــهـام اإللــهـي في فــطـرة
اإلنـسان الـفني بـالفـطرة من حيث إن
الـكـاتب ال يـحـتـاج أن يـدرب ويـتـعـلم
لــيــكـوّن له خــيــاال واحـســاســاً فـنــيـاً
خــاصــاً بل إن اإلحــســاس واخلــيــال
يـدرب ويغـذى وينـمى عاجال أم آجالً
 وان من يـــــطــــلق عـــــلــــيـه كــــاتــــبــــا
ــبــعـوث في لــلــسـيــنــاريـو هــو ذاك ا
الـــوسط فــنـي لــيــبـــشــر الـــســيـــنــمــا
والتلـفزيون بـجنـة عرضهـا إحساسه
وخــيـاله بـعــكس اخملـرجـ الـذين ال
يـقف اإلحـسـاس واخلـيـال عـائـقـاً في
مـســيـرتـهم فـبـإمــكـانـهم أن يـدرسـون
مـــنـــاهج اإلخـــراج بــكـل جــوانـــبـــهــا
النـظـرية والـعـملـية لـيـنتـج مخـرج
مــتــفــاوتــ بــاإلمـــكــانــيــات لــكــنــهم
مـتـمكـنـون بـنفس الـوقت من صـنـاعة
عــمال تــلــفـزيــونــيــاً أو ســيــنــمــائــيـاً
مـتـفـاوت اإلمـكـانـيـات جتـعل الـكـاتب
راضـيـاً أو رافـضـاً طـريـقـة الـقـراءة و
ــعــاجلــة من قــبل اخملــرج امــا انــا ا
فـنـعم!.. يـنـطـبق عـلي سـؤالك بـسبب

ما  ذكره.
WHO  WÐUſ

{ هل كـاتـبـة الــسـيـنـاريـو جتــربـة مـخـيـفـة
بالنسبة لك?

ـغـامرة في في الـواقع عـنـدما تـريـد ا
غــابـة مــا لـيال أو نــهـاراً ســتـرسم لك
الغابة نفسـها بكل ألوانها وأشكالها
ومـجوداتهـا لكن إذا أردت أن تـغامر
خــيــالــيــا في الــغــابــة فــلن تــرسم لك
الــغــابـة شــيـئــاً عــلـيك أنـت رسـمــهـا
ورسـم مــســـيــرك فـــيــهـــا وان تــوحي
ثيرات لتكون حقاً في غابة لنفسك ا
اخملـيف هـنا هـو لـيسـت الغـابـة التي
ــا اخملــيف تــرسم لـك نــفــســهـــا وإ
احلــقـــيــقي هـــو كــيف ســـتــرسم أنت
مالمح هـــذه الـــغــابـــة خــيـــالـــيــا من
يــرســـمــهــا يــجب ان يـــكــون خــائــفــاً
حريصـاً ب يديه أقالم وأدوات رسم

معـرفيـة بكـتـابة الـسيـنـاريو وتـعتـبر
ـرحلة الـثانية مرحلـة كتابـة األفكار ا

. األكثر خوفاً
ـســتــهــا في فــيــلم { اإليــجــابـيــات الــتـي 

?kino
فــيـلم kino من األفالم الــتـســجــيـلــيـة
ـهـمـة الـتـي شـهـد الـعـرض األول له ا
في مــهــرجــان الــنـهـج الــســيـنــمــائي
الـدولي بـدورته الـرابــعـة وأثـنـاء مـا
ـهــرجـان عــرض الـفــيــلم في صـالــة ا
اســتــشــعــرَ احلــاضــرون بــجــانــبـ

اجلــانـب األول هــو الـــتــمـــاس روعــة
شـاهدة اجلـماعـية العـرض ومـتعـة ا
ـتـابـعـ في الـسـيـنـما بـ جـموع ا
واجلــانب اآلخـر هـو حــالـة احلـرمـان
الــتي تـعـرضــهـا مـادة الـفــيـلم والـتي
تــــخــــبــــرهـم: ان الــــعــــراق خــــالٍ من
الـسـيـنمـات الـتي تـعـيـشـون روعـتـها
هـــذه الـــلــــحـــظـــة!.. كـــانت هـــذه أول
إيــجـابـيــة الـتــمـسـتــهـا أثــنـاء عـرض
الفـيلم ألول مـرة في مهـرجان الـنهج
وأتــخـيل ايــجـابــيـات الــفـيــلم أيــنـمـا
يـــعــــرض ســـيــــفـــرض ســــؤاله أمـــام
عـنيون أصحـاب الشأن وهـو انتـم ا
ـــســئــولـــون عن غــيــاب دور وانــتم ا
العرض الـسيـنمائـية بهـذا البلـد بعد
ـــنــاســـبـــة أمــام اقـــتـــراح احلــلـــول ا
أصـــحـــاب الـــشـــأن وكـــذلـك تـــنـــبـــيه
ـــتــــابـــعـــ عـن مـــوقف الــــبالد من ا

السينما.

{  مـاهي الــصـعــوبــات الـتي واجــهـتك
اثنا كتابه السيناريو?

لم أواجه أثـنـاء كتـابـة الـسيـنـاريو
أيــة مــشــاكل وبــاخلــصــوص كـان
هـــــذا الـــفــــيــــلم احــــد الــــعـــروض
ـية للـمهرجـان وحتى على الـتقد
صـعـيد إنـتـاج الفـيـلم فكـانت جـهة
اإلنـتــاج وهي مــجــمــوعــة قــنـوات
كربالء الفـضائـية متـعاونـة لدرجة
كبيرة من العطـاء ليظهر بالصورة

التي عليها اآلن.
{ هل لديك آمال وطـموحـات في مجال

الكتابة?.
نـــــعم و أتـــــمـــــنى مـن عــــيـــــنَي أن
تـسعـفنـي لنـهايـة الـطريق ألتـمكن
ـطــالـعـة فــيـمـا من الــقـــــــــراءة وا
أحـب وألتـــــمــــكن مـن مــــواصــــلــــة
الـكتـابة وحتـريـر األفكـار يـقودني
الــــطــــمــــوح الن ابــــحث في بــــئــــر
الـكــلـمـات عـن أحـدثـهــا وأجـمــلـهـا
وارشـقــهـا لـتــكـون هــذه الـكــلـمـات
قـادرة عـلى رسم وتـبـيـان الـصورة
اخلـيـالـيـة لـتـسـتـعـاد عـنـد الـقراءة
مـــرســومــة بــاخلـــيــال أتــمــنى ان
يشـيع هوس الـقـراءة ب اجملـتمع
ـقـاهي ـكــتـبــات وا وان تــنـتــشـر ا
األدبـــــــيـــــــة فـي كــــــربـالء وبـــــــاقي
مـحــافــظــات الـعــراق لــكي نــخـلف
جــيال ذو فــــــــــكــر مــتــجــدد وقــلم

مؤثر.
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حوار تستضيف معرض يحيى عبد القهار

افـكـاره اجلـمالـيـة بـنشـرهـا امـام اع
ـتـلـقي وهـنــا يـنـتـهي الـقـلق اخلالق ا
الــذي صــاحب الــعــمل االبــداعي مــنـذ
تــشــكـيل نــواة الــفــكـرة الى ايــداعــهـا
سطح الـلوحـة او الكـتلـة ) مضـيفا ان
(االعمال العظيـمة والبسيطة على حد
سـواء تبـدا بـفـكـرة تسـيـطـر عـلى فـكر
وعقل ونفس وخيال موجودها وتاخذ
ـمـكـن فـتـسـتــحـيل الى كـيـان مــداهـا ا
جــمـالي قـد يـكـون مــلـحـمـيـا يــحـيـلـنـا
لفلـسفـة رحبة الـدفاق لـلفكـر واجلمال
االنسـاني او قـد يكـون عـمادا بـسيـطا

يؤدي قيمة فكرية وجمالية ) 
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ـيـة الفـنون  خـريج فرع الـنـحت اكاد
اجلمـيـلة  عـضـو مـؤسسـلـفرع نـقـابة
الـــفــــنـــانــــ في االنــــبـــار ومــــشـــارك
ــــعـــارضـــهــــا  عـــضـــو جــــمـــعـــيـــة
الـتـشــكـيـلـيـ الـعـراقـيـ  شـارك في
مـــعــارض اجلـــمــعــيـــة  مــدرس قــسم
ـعــلـمـ في ـعــهـد اعــداد ا الـفــنـون 
االنــبــار وشــارك بــغــالــبــيــة مــعـارض

وزارة الثقافة .

دأبت قاعة حـوار للفنون التـشكيلية
في مـــنــطـــقــة الـــوزيــريـــة بــبـــغــداد
ــعــرض الـشــخـصــيـة اســتـضــافـة ا
ـشـتركـة من اجل الـتواصل ودفع وا
عـجلة الـفنون التـشكيـلية الى امام 
عشاق النحت والـتشكيل كانوا على
ــــعــــرض مــــوعـــــد مع افـــــتــــتـــــاح ا
ـعنـون حكـايـا اخلشب الـشخـصي ا
للـفنان التشـكيلي يحيى عـبد القهار
وذلك صـــــبـــــاح الــــثـالثــــاء الـــــرابع
والعشرين من نيسان استمر  لغاية
ـــعــرض الــثـالثــ مـــنه . افـــتـــتح ا
رئيس جـمعية الفـنان التشـكيلي
الــعــراقــيــ الــفــنــان قـاسـم سـبــتي
ونـخبـة من الـشـخـصـيات الـثـقـافـية

عرض ية والـفنية . وضم ا واالكاد
 23عــمال نـحــتـيـا مــخـتــلـفــة االفـكـار
حتــمل مــعــاني انــسـانــيــة مـتــنــوعـة
جسـدت غالـبيـتها هـموم الـفنـان عبد
القـها منـذ العام  2003ولغاية االن .
وقــال رئـــيس جــمـــعــيـــة الــفـــنــانــ
التـشكـيلـي العـراقيـ الفـنان قاسم
ســـبــتي لـ ( الـــزمــان ) ان ( الـــفــنــان
والـــنــحـــات يــحـــيى وضـف اخلــشب
بطريـقة حررتنا عن الـبرونزالذي كنا
قـدس احمللي في نعـتقـد دائـما هـو ا
النحت  ويحيى عبد القهار احتجب
فـتــرة من الــزمن لـكــنه مــتـواصل مع
الفن وجـدانيا مـرحلته كانت مـتصلة
واد تـصلح العـمال فنـية وجـداريات 

ـرمر او احلديـد وخامات اخرى من ا
كـثــيـرة في الــتـنـفــيـذ )الـفــنـان قـاسم
ـــعــرض ( جتــربــة حــمـــزة قــال عن ا
جديدة لـلنحت وعمل اشكـال مختلفة
 وكانت احلـركـة مـجسـدة في جـميع
اعـــمــاله لـــكــثــرة الـــســيــقـــان فــيــهــا
واعـجــبــتــني فــكــرة مـعــرض حــفــلـة
الـــســـيـــقـــان ) مـــضـــيـــفـــا ( االلـــوان
ستـخدمة اضفت جـماال جديدا لكل ا
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من جـــهــته قـــال عــبـــد الــقـــهــار ان (
تـسـجيل الـعـمل الـفـني وحتـويله من
فكـرة الى كيـان قائم بـاللـون والكـتلة
يــبــعث اجلــمــال فـي نــفس الــصــانع
ـتـلــقي عـلى حـد ســواء  والـعـمل وا
الفني ان بقي حبيس الفكر ولم ينفذ
ـتــلـقي مــهـمـا امـتـنــعت رؤيـتـه عن ا
حـاول الـتـصـريح به لـفـظـا وان خرج
الى حيـز الـوجود الـتـخطـيط الدولي
افـــقــــد وضـــعـه الـــصـــانـع عـــلى اول

كاني وان  درجات سـلم الوجـود ا
ـبـدع تــنـفـيـذه مـجـســدا فـقـد فـضح ا
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بغداد 

الشاشة البيضاء تعرض مقدمة فيلم كينو

علي الشمري

جانب من زوار معرض يحيى عبد القهار


