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ا يكون األخير به كمقصد سياحي رئيسي في مصر. صري الواقع في ميدان التحرير بالقاهرة أثناء احتفال ر تحف ا أضاءت األنوار الساطعة واجهة ا
ـصرية عـلى مدى مـا يزيد عـلى قرن. لـكن يجري ـكان الـرئيسي الـذي يحـوي اآلثار ا ؤلف من طابـق والـواقع في أحد أشـهر ميـادين العـاصمة ا تـحف ا وظل ا
صري تحف ا تـحف مؤكدين أنه لن يذهـب طي النسيان بـعد افتتـاح ا اضي بالذكرى  116 لتأسيس ا سـؤولون يوم االثنـ ا حاليا إنشـاء متحف أكبـر.واحتفى ا
قبل.وقال وزير اآلثار خالد العناني (الغرض من احتفالنا هذه توقع أن يتم افتتـاحه جزئيا خالل العام ا تحف اجلديد الذي من ا قتنيات إلى ا الكبير أبوابه. وسيتم نقل ا

وجودة في اخملازن). قتنيات ا تحف القد سيُستغل لعرض االكتشافات األحدث وا تحف سيظل حيا).وأضاف الوزير أن (ا الليلة هو أن نقول للعالم إن هذا ا
تحف بأكبر مجموعة من اآلثار الفرعونية في العالم حتديا للمبنى القد الذي أنشئ عام 1902.وال تزال عشرات اآلالف من هذه القطع األثرية داخل وكان االحتفاظ في ا
تحف صناعة صرية في أن يـدعم هذا ا صري الكبير قـرب منطقة األهرام وتـأمل احلكومة ا تـحف ا عروضات.ويقع ا مخازن أو في قاعات يُشكى دائـما من اكتظاظهـا با
السياحـة التي عانت كثـيرا من االضطـرابات التي تلت انـتفاضة 2011.وشهد االحتـفال عرض مـومياوات وأغطـية توابـيت مزخرفة خـاصة بيـويا وهو أحد رجـال احلاشية

لكية الفرعونية وزوجته النبيلة تويا.كما عُرضت خالل االحتفالية بردية بطول  20مترا قيل إنها أكبر بردية عرضت في مصر. ا

رسالة القاهرة
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فكر والفيلسوف العراقي رسول محمد رسول قال ( الشك اني ا
استغل مناسبة وجودي ببغداد وحتديدا في هذا اليوم وبعد ان قرأت
عرض للفنان والصديق حميد خاصة اننا ومنذ خبرا عن افتتاح ا

مدة  طويلة ومنذ ثالثة عقود مضت كنا نعمل معا في احدى الصحف
احمللية وكنت ارافق لوحاته منذ تلك السنوات وكنت عاشقا لرسوماته

والوانه واحب الهندسيات والتشكيالت من خالل هذا الطابع
التجريدي بصراحة كان يسحرني وال سيما ان التشكيل عندما

يرسمه االستاذ حميد يضفي فيه دالالت ويفجر فيه معاني 
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دابت قـــــاعــــة حــــوار لـــــلــــفــــنــــون
الـتــشـكـيـلـيـة  وجـمـعـيـة الـفـنـانـ
الـتشـكـيـلـي الـعـراقـيـ على دعم
الـتـشــكـيــلـيـ الــعـراقــيـ الـرواد
والشـباب من خالل اقامـة معارض
تشـكيلية شـخصية مخـتلفة تهدف
ـــشـــهـــد جـــمـــيـــعـــا الى حتـــريك ا
الــتــشــكـيــلي الــعــراقي الــذي بـقي
يـعـاني الــركـود بـعـد الـعـام 2003
وبـجـهـود اجلـمـعـيـة وقـاعـة حـوار
انـتــعــشت احلــركـة الــتــشــكـيــلــيـة
الـــعـــراقـــيــة الـــتـي تـــعــلـن اقـــامــة
نـشـاطـات فـنـيـة وثـقـافـيـة وندوات

وورش يــــشـــارك فـــيه نــــخـــبـــة من
الـفـنـانـ الـذي يـتلـقـون الـدعم من
رئــيس اجلـــمــعــيـــة وقــاعــة حــوار
الـفـنـان قـاسم سـبـتي الـذي افـتـتح
صــبــاح االربــعــاء  21من تــشــرين
ثــــانـي وعــــلـى قـــــاعــــة حـــــوار في
الـــــوزيــــريـــــة مــــعـــــرض نــــبــــؤات
الـشـخـصي التـاسع لـلـفنـان الـرائد
حمـيد ياسـ وبحـضور نـخبة من
ـعرض ـي   ا الفـنـان واالكـاد
ضم اكـثر من  35عـمال فـنيـا  ابدع
ـها لـلـجمـهـور الذي ياسـ بـتقـد
ـــعــرض الــذي قـــال عــنه اشــاد بــا

حوار تفتتح نبؤات حلميد ياس 

يـبدا من اخليـال وينـعتق في الروح
ويـتجـلى في االلوان وهي تـعبر عن
مـشـاعر كـامـنة حـ لم يـجـد الفـنان
رؤى بـــصــريــة قــادرة عـــلى اخــفــاء
ــــحـــــنــــة الـــــوجــــود احـــــســــاسـه 

االنـسـاني) مـشـيـرا الى (ان الـفـنـان
يـشـعــر ان حـزمــة ضـوء تـنــقـله الى
ـة وان الـتـجـريد اجـواء حسـيـة حـا
فن اليــــــنـــــضب واجلـــــمـــــال الـــــذي

اليتوقف عن النبض).

ـعـرض سـبــتي لـ ( الـزمـان ) ان ( ا
الـذي شاهدتـموه ليس جـديدا علي
الني وبــكل بــســاطــة مــتــابع لــهـذا
الــرجـل وكــانت الــفــكــرة ان نــقــيم
مـعـرضـا العـمال غـيـر هـذه االعـمال
لـكـني شعـرت بـان تـلك التـجـربة لم
ـسـتـوى الــتي تـلـيق فـكـان تــكن بـا
هــنـاك بــعض الــضـعف خــاصـة ان
اجلـمعية قـامت بدعم الفنـان حميد
عـــبـــر تـــاطـــيـــر اعـــمـــالـه واصــدار
ــــعــــارضه فــــولــــدرات خــــاصـــــة 
ه قـبل مدة ليـست بالبـعيدة وتـكر
وهـذه االعــمــال  اخــتــيــارهـا من
مـجـمــوعـة بــالـتـالي نــشـعـر بــانـنـا

قـدمنـا هذا الفـنان بـشكل يـستـحقه
والننسى انه ينـتمي الى ستينيات
ـاضي كــفـنــان وكـتــجـربـة الـقــرن ا
ولـكن نشـعر ان هـذه االعمال لـفنان
شـاب قــريب الــطـمــوح واحلـيــويـة
نـصرمـة لم تؤثر وكـان السـنوات ا
عـلــيه وظل يــرقـد احلـركــة الـفــنـيـة

بالعطاء الثر ).
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فـكر والفـيلـسوف الـعراقي رسول ا
مــــحــــمـــد رســــول قــــال ( الشك اني
اســتـغل مـنـاســبـة وجـودي بـبـغـداد
وحتــديـدا فـي هـذا الــيـوم وبــعـد ان
ــعـرض قــرأت خــبـرا عـن افـتــتــاح ا
للفنان والـصديق حميد خاصة اننا
طـويلة ومنـذ ثالثة عقـود مضت كنا
نـــعــمل مـــعــا فـي احــدى الـــصــحف
احملـلـيـة وكـنـت ارافق لـوحـاته مـنـذ
تـــلك الـــســـنــــوات وكـــنت عـــاشـــقـــا
لـــــــرســـــــومـــــــاتـه والـــــــوانـه واحب
الهـندسـيات والـتشـكيالت من خالل
هــذا الـطـابع الـتــجـريـدي بـصـراحـة

كان يسحرني والسـيما ان التشكيل
عــنــدمــا يــرســـمه االســتــاذ حــمــيــد
يـــضــفـي فــيـه دالالت ويــفـــجـــر فــيه
ـتـلـقي مـعـانـي حـتى لـيـخـلق لـدى ا
نصا جـماليا تـشكيـليا بـاهرا اشعر
بـالسـعادة الـيـوم انني اكـون بقـاعة
حـوار مع لــوحــاته ومــعه ومع هـذا
ـتـابـعـة معـرضه اجلـمـهـور الـكـر 

الـتــاسع كـذلك احـيي هــذه الـقـاعـة
الــتي نـــاضــلت من اجل رفــد الــفن
شــامـــخــا لـــلــعـــراق الــذي تـــمــزقه
الــظالمـــيــون وتــمـــزق كــيـــنــونــته
وثـقـافته وفـنه لـكن صـوت اجلـمال
يعـلو دائمـا فوق كل صور اخلراب
واصــوات الــنــشــاز والـقــتـل وهـذا
ـعــرض في كل لـوحـاته تـبـدو لي ا
لـوحــة تـشـكــيـلـيـة واحــدة اسـمـهـا
حــمـيـد يــاسـ لـكــنـنـا نــتـابع بـ
سطور هذه اللوحات االلم واحلزن
الــــعـــراقي وايـــضـــا نــــتـــابع االمل
الـعراقي فهـذه اللـوحات حتيي في
ذاكرتنا االمل بحياة انسانية فهذا

ـعــرض وبـكل لـوحــاته وبـوجـود ا
يــاســـ هـــو امل لـــلــفـن واالبــداع
وامل لـلعـراق وسـعـادتي التوصف
اليوم وانا اتابعه اليوم واتابع كل
ـكـان ـبـدعــ بـهـذا ا الـفـنــانـ وا

اجلميل ) .
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الفـنـان حمـيد يـاس اكـد (ان الفن

رســام عـــراقي أتـــخــذ مـن الــرسم
طـريـقـاً للـنـسـيان وإحـتـواء حزن
اآلخريـن ألضافـة فـصل جـديد من
األمل عـــلى حـــيـــاتـــهم تـــمـــيــزت
ـوضوعـية لـوحاته بـالبـسـاطة وا
بعـيداً عن الـتعـقيـد في استـخدام
َ األلـوان بدأ بـصقل مـوهبـتهِ ح

كـــان يــدرس الـــطـب في جـــامـــعــة
الـقـادسـيـة لـيـأخـذ به الـرسم إلى
حــالــة مـن الــســمـــو إنه الــرســام
الــعــراقي(عــلي ســرحــان شــمـران
احلـسـنـي) ولـلـتـعـرف عـلـيه أكـثـر

قمنا بإجراء هذا احلوار معه.
•مـا الذي أسـتحـوذ على فـكر علي
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{ اجلمال?
-حـــــــــــــ زرعـت
الـــبـــســـمــة عـــلى
وجـه طـفل يـتـيم
مـن فـــــرط رقــــــتهِ
رســـمت غــــيـــمـــة
بـيــضـاء بـدالً من

ظلهِ
{ البحر? 

-دمـــوع ســـمــراء
سلـبوا حـقها في

الصراخ
{ الطفولة? 

-مـــــرحـــــلــــــة من
الـعــمـر لـيس لـنـا
احلق في العوده
الــــيــــهــــا ســــوى

احلن
{الشيب? 

-ســعـــادة مـــاتت
فينا فتكفنت

•كــلـــمــة أخـــيــرة
حتب أن تقولها?
-ال يـــوجــد شيء
فـي احلــــــــــيـــــــــاة
ـــــنـــــعــــنـــــا من
التطور والتغيير
لــذلـك أنــصح كل
مــوهـــبــة شـــابــة
تـرى في نـفـسـهـا
ذلـك إال تـــتــــوقف
عن االســـتـــمـــرار
في الـتـقـدم حـتى

وإن كــان اجملـتــمع ال يـدعم ذلك وال
يــقــدرهُ وأن يـــســتــثــمـــر مــوهــبــته
بـالـشيء الـي يـخدم بـه مـجتـمـعهِ و
مـهــمـا كـانت مــوهـبـته أبـنــاء بـلـده
ستكـون إثراء لـلبلـدو أيضـاً أتمنى
أن تـصل رسالـتي هذه إلى الـناس(
أن جميع األطباء لديهم إنسانية و

ساعدة ويـبذلون جهوداً يحـبون ا
اسـتـثـنـائـيـة ) و أتـمـنى الـتـوفـيق
لـلـجـمـيع و أعـرف أن الـطـمـوحـات
كثـيرة والـنيـات احلسـنة مـوجودة
عـند أغلب الـشباب لكـن الدعم غير
مـوجـود لـذلك اقـول "اخـلق شـيـئـا

من نفسك".

شـمران وجعل مـنه رساماً مـبدعاً
رغم أنه لم يكن من اختصاصهِ? 
-احلقيقة كانت بداية الرسم معي
مـجرد هوايـة أمارسهـا واستمتع
رور بـيهـا بـ احلـ واآلخـر و
الـوقت كـنت اعرض لـوحـاتي على
اجلــمــهــور فـي مــواقع الــتــواصل
األجــتـــمـــاعي فــكـــانت تـــصـــلــني
طلبات رسم كثيرة لذلك قررت أن
اســتـغـل هـذا األمــر لــصـالح شيء
ــنـحى يــنــفع اآلخـريـن فـحــولت ا
نـحو الـرسم مقـابل أسعـار رمزية
ـــبـــالغ وهـــدفي هـــو جـــمع هـــذا ا
ــســاعــده األيــتــام و خــصــوصــاً

عوائل الشهداء
و بـــفـــضـل الـــله وفــــقـــنـي بـــهـــذه
اخلطـوة وتكـفلت بـرعايـة عدد من

العوائل العفيفة.
{ هل فـكـرت ان تـقـيم مـعـرضاً

خاصاً بك? 
-ال افـكـر بـاقـامـة مـعـرض و
الـسبب فـي ذلك هو طـبـيـعة
عــمـــلي كــطــبـــيب ألن أغــلب
ستشفى وقتي أقضيهِ في ا
رضى لكن لدي أمر إلعانة ا
اخر أيـضـاً أقدمه جملـتـمعي
احمللي أمي كـانت قد فارقت
احلــــيـــــاة بــــســـــبب مــــرض
سرطـان الثدي ولـكون السر
فـي الشـفاء مـنه هو الـكشف
ــــبـــكـــر فــــأنـــا اآلن أنـــظم ا
حمالت محلـية و بالتنسيق
ـــــنـــــظـــــمــــات مع بـــــعـض ا
اخلــيــريــة لــلــمــســاعــده في
رض ـبـكر لـهـذا ا الـكشف ا
و بـفضل الـله أكتـشفـنا عدة
ــرحــلــة األولى حــاالت في ا
وهم ينـعمون بـحياتهم اآلن
تقريبـاً نقوم بهذه احلمالت
مــرة الى مـرتـ فـي الـسـنـة
ـسـنـ وأيـضــا زيـارة دار ا

لـلـمـسـاعـدة والـتـوعـيـة لـلـسـيـطـرة
ـزمنة كـالضغط و عـلى أمراضهم ا

السكري.
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{ ألي مدرسـة فنـية تـنتمـي? وهل هناك
طقوس معينة ح ترسم? 

ــدرسـة الــواقـعــيـة -أنـتــمي إلى ا
لـــرسم الــواقـع كــمــا هـــو وألتــرجم
حيـاة الـناس الـيومـية إلى لـوحات
جتـسـد مـعانـاتـهم وسـعـادتهم... ال

توجد طقوس معينة
بل أرسم مهـما كانت الـظروف عند
توفر الدوافع و الوقت فتارة ارسم
و كـتـابي مـفـتـوح لـلـمـذاكـرة وتارة
أرسم و أســتـمع لــلـمـوســيـقى لـكن
الــشيء الــوحــيــد الــثــابت عــنــدمـا
أرسـم هـو أن ال يـوجـد بــشـر قـربي
أي أكون وحيداً و استمر لساعات

وحدي.
{ ماذا علمك الرسم? 

-كـمــا تـقـول نــدى نـاصـر (عــلَّـمـني
الــرسم أن أحـــتــرم الــنـــقــطــة وأنّ
لـلـممـحـاة دوراً آخر غـير تـصـحيح

اخلطأ). 
{   مـــــا هي أقـــــرب الــــــلـــــوحـــــات إلى

قلبك.? 
-زوجـة أحـد الـشـهـداء طـلبـت مني
أن أرسم زوجــهــا الـشــهــيـد وأضع
معه بنفس الـرسمه رسما لصورة
طـفلتـها التي كـانت شديده الـتعلق
بــأبـيـهـا أي أن اجـمـعـهـام بـلـوحـة
واحـدة لقـد أثـرت في تلك الـلـوحة

كثيراً حد البكاء.
{  هـل تــــــذكـــــــر أول لـــــــوحـــــــة قـــــــمت

برسمها? 
-نـعم كـنت أحـظر إلمـتـحـان صعب
جـــداً و كــانت صـــورة الــرئـــتــ و
الـقــلب أمـامـي فـرسـمــتـهــمـا وهـذه

كانت اول محاولة لي.
{  أهم الفنان الذين تأثرت بهم? 

-مـحلـياً تـأثرت بـالفـنانـة العـراقية

إنـتــصــار مـحــمــد أرى لـوحــتــهـا
قـريـبــة جـداً من الـواقـعــيـة لـلـحـد
الــذي يـــجــعـــلك تـــكــاد ال تـــفــصل
ـيــاً(لـيــونـاردو بــيـنــهـمــا أمـا عــا

دافنشي)
{  لِمَ تسـتغـني عن اسـتخـدام األلوان
فـي رسم أغـــلـب لـــوحـــاتك? وتــــكـــتـــفي

بالفحم السوفت والباستيل? 
-كل فنـان ولديه بصـمته اخلاصة
بــلــوحــاتـه وأنــا شــخــصــيـاً أرى
الـرسم بـالفـحم يـقرب الـلـوحة من
الـواقـعـيـة ولـكـون الـلـون األسود
ــفــضل لــذلك أصـبح هــو لـوني ا

هذا اللون طاغياً على لوحاتي.
{  من يـــســكن قــلب الـــدكــتــور عــلي?

رأة?  اذا تصف ا و
-قــــلــــبي يــــنــــبـض بــــاحلب حب
الـــعـــطـــاء حب الـــتـــســـامح حب
الـغـفـران لـيس شـرطـاً حب إمرأه
أفـ بسحـر عيـنيـها لـيرفـرف لها
قــلــبي احلـب من وجــهــة نــظــري
الــفـقــيـرة هــو( أن تـبــقى تـســاعـد
الـناس حـ ال جتد سـببـاً واحداً

يدعوك للبقاء) 
ثــــمه أشــــيــــاء عــــلى وجه األرض
رأة جتعل القمر مرتبك تلك هي ا
حــ تـطل مـن نـافــذة بـيت مــعـتم

بالعادات والتقاليد.
{  مـا هـي أمـنــيـة الــدكـتــور والـرسـام

بدع علي شمران?  ا
-كم أتمـنى أن أمـلك قدرة عـظيـمة
خارقـة أحوم فـيهـا على حـجرات
األطــــفــــال وأحــــتــــضن كل طــــفل
خــائـف وحـيــد مــريض مُــهــمَل
مـــعـــنّف يــتـــيم فـــقـــيــر عـــاجــز
أحــتــضـن كل طــفل وأمــسح عــلى
رأسه وألـــعب مـــعه وأعــطـــيه كل
مـايـحـتــاجه أشـعـر أني مـسـؤول
عن مـــــعــــــانـــــاتــــــهم عـن أبـــــسط
انـــكـــســــاراتـــهم  وكـــأن كل شيء

فيهم يخصني.

علي سرحان: أنتمي للمدرسة الواقعية

حميد ياس يشرح مضام لوحاته
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