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غترب محمود فهمي:  الفنان  العراقي ا

ي  بالتعاون مع مجموعة ايلو الثقافية  التي تميزت ناسبة يوم التراث العا صاحبة العزف الصوفي حفال تراثيا  شهدت اروقة القصر العباسي في بغداد و
وسيقية بعنوان (حفل بغداد). في تقد فقراتها ا

قطـوعات صوفـية لفـرقة حلم  واغانـي من التراث العـراقي  ومعرضـا تشكـيليـا وبازارا فلـكلوريا صـاحبة الة الـعود  وعزفـا  وتضمن احلـفل قراءات شعـرية 
شـرف على مـلف بـغداد مـدينة تضـمن اكسـسوارات وسـجادا يـدويا واعـماال فـنيـة يدويـة  وبحـضور مـدير عـام دائرة الـعالقات الـثقـافيـة العـامة فالح حـسن شاكـر وا
االبداع االدبي الـدكـتور صـادق رحمـه  ومديـر القـصـور والبـيوت الـثـقافـية عـبـد الله سـرهـيد ومـدير قـسم الـعالقات الـعـامة واالعالم في بـيت احلـكمـة مظـفـر الربـيعي 
ي لـلتراث في داخل اروقة وجمهور مـتنوع غصت بـهم باحة القـصر .وقال مديـر قسم العالقـات العامة واالعالم في بـيت احلكمة مـظفر الربـيعي  وان إحياء الـيوم العا
ناسـبة  والرسالة القصر العـباسي له دالالت عديدة أهـمها توجيه رسـالة الى العالم بـان العراقي فـخورين بتراثـهم وحضارتهم  ويشـاركون اجلميع في احـياء هذه ا
نظـمات غيـر احلكومـية بان تـساهم في تطـويرها كن الـتعـاون مع ا بـاني التراثـية  و واقع االثـرية وا عـني من احلـكومة الـعراقـية بضـرورة االهتمـام با االخرى الى ا
واحياءها  وخـير دليل هـو تعاون دائرة الـعالقات في وزارة الثـقافة مع مـجموعة ايـلو الثقـافية الـشابة وفتـية استـطاعت ان تقدم شـيئا مـتميزا  واسـتعداد بـيت احلكمة الـكبير

ؤسسات احلكومية وغير احلكومية من اجل االرتقاء بتراثنا واحملافظة على مواقعنا االثرية . للتعاون مع ا
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ــشــهــد الــعــراقي عــمــقــاً في الــذاكــرة وا
جــعــلـته حــالم بــلـمـس بـتــلك الــلـحــظـات
سة أيقاظ تالشية في النسـيان كانت  ا
ـــوروثـــة لـــتـــلك الـــشـــفـــرات والـــرمـــوز ا
بـتفـاصـيل قـريـبـة لـلـنـفس وكـان الـسطح
لــبـيـوتــنـا هــو أكـثـر تــلك الـرمـز احملــلـيـة
كنا نلـهو فيه وننام سطوعا في أحالمـنا
فــيـه ونــتــسـامــر بــاحلــديث قــبـل الــنـوم
والبـنات اليـافعـات والصبـايا الطـافحات
شـهـد احلالم في بـاألنـوثة يـشكـلن هـذا ا

أجمل حلظاته .
{ كل لوحـة يـرسـمهـا الـفنـان تـعبـر عن أشـياء
بـداخله ومـايـخـاجله من أفـكار إليـصـال صورة
تـلقي ...مالرسـاله التي تريد معـبرة للجـمهور ا

إيصالها عبر لوحاتك ?
أريـد إيــصـال مـا مـوجـود في داخـلي كل
فـنــان هـو يــرسم دواخــله يــرسم شـريط
حـيـاتـه أعـمـالـي هي أقـرب إلى الــسـيـرة
الذاتية وحكاية عن مشاهداتي أنها سرد

ونص مرسوم .
{ ما تـأثـيـر الـغـربـة عـلى أعـمـالك وفـنـك وماذا

أضافت لك ?
أثــرت الـغــربـة كــثـيــراً وســاعـدتــني عـلى
ـفـهـوم آخر مـغـاير عن ي  اقـتـحـام عوا
مـا كـنت في الـعـراق جـعـلـتـني بـعـيدا عن
تـكلــــــسة ـألوفـــــة ا العوالم اجلـمعية ا
والــنــمــطــيـــة تــعــلــمت مـــنــهــا الــتــمــرد
واخلـــــــروج مـن الـــــصف واخلـــــروج عن
ــوحــد لــلــفــنــانــ في تــنــاولــهم الــزى ا
ـوروثــنـا ومـفـرداتــنـا هـذه أعــظم فـائـدة

استفدت منها .
{ من خالل إطالعك ومساهماتك في معارض
أين تــكــمن خـــارج الــعــراق وفي عــدة بــلــدان 

مكانة الفنان  العراقي بينهم ?
ـتميزة في - الفنـان العراقي له مـكانته ا
فـــضـــاء الــتـــشـــكــيـل الــعـــربي والـــشــرق
األوسطي باخلـصوص وهناك تـميز على
ـي لعـدد من الـفـنـان في ـسـتـوى الـعا ا
أوربــا وأمـريـكـا الــشـمـالــيـة يـســتـحـقـون

اإلشادة والفخر 
ما مالمح { بـإحسـاسك وحـنـيـنك إلى الـوطن 

ـألـوفـة والـفـنـتـازيـا بـالـغـرائـبــيـة غي ا
ــعــظم اجلــمــالـــيــة  الــتـي جــســدهـــا 
لوحاته الـتي تشع بالـتفاؤل واألمل من
خالل أعــمــالـه الـتـي اتــسم مــعــظــمــهـا
بــاخلــروج عن األســـلــوب الــتـــقــلــيــدي
ـشـاهـد ـتـعــارف عـلـيه الـذي اعــتـاد ا ا
ـتذوق لـلفن رؤيـته وبـذلك استـطاع وا
أن يستقطب عدد كبير من جمهور الفن
ي ويــأخــذه إلى عــالم الــعــربي والــعــا
اجلـــــمـــــال والــــطـــــبـــــيـــــعــــة اخلـالبــــة
ـتـداخـلـة مع مـشـاهد والرومـانـسـيـة  ا
ــوضـوعـاتـهـا لـوحـاته الــتي تـعـددت 
ـرأة الـعـنصـر األهم في مـابـ جـمـال ا
ومـابـ الــطـبـيـعـة اجملـتـمع واحلــيـاة 
واألمــاكن ومــنــهــا الــبــغــداديــات الــتي
نـقـشـت في قـلب وذاكـرة  ابن الـرافـدين
األصيل والـتي برزت في مـعظم اعـماله
وكــأنه يـنـقش عـراقـيـته الـتي أصـبـحت
ــا تـــقع عــ فــحـــا إحــدى بـــصــمـــاته 
شاهد على لـوحة حتمل تلك السمات ا
يـعـرف بـأنـهـا أعــمـال الـفـنـان الـعـراقي
ـغـتـرب مـحـمـود فـهـمي دون احلـاجـة ا

ذيل بها لوحته. قراءة اسمه ا
حــاز فــهــمي عــلى اجلــائــزة األولى في
مـعـرض جـمـعـيـة الـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة
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والـعــديـد من اجلـوائــز الـتـقــديـريـة في
مـشـاركــات  ولـلـتـعـرف عــلى مـسـيـرته
الـفنـية  الـزاخرة بـاإلبداع كـان لنـا معه

هذا احلوار.
{ بــالــرغـم من اغــتــرابك امـــتــازت لــوحــاتك
بـتـصـوير احلـيـاة الـبغـداديـة بحـرفـيـة ومهـنـية

مـخــتـلـفــة جـدا  تـتـسـم بـالـتــفـاؤل واجلـمـال 
وكأنك تـتـرك بصـمـاتك علـيـها لـتـنطق الـلـوحة

بأنها رسمت بريشة محمود فهمي ?
- الـشـعـوب احلـيـة في أقـسى مـحـنـتـها
تــبــقى مــتــشــبـثــة بــأمـل وتـفــاؤل بــأنه
سيـتألأل الشـعاع والـضوء عنـد النـهاية
ـكنك أن الـفن يـجب أن يـكـون كـذلك ال 
ـتـلـقي إطالقـاً تــغـلق الـنـفق في وجـه ا
ذلك أشـبه بــاالنـتــحـار الـذي تــطـلب من
ـثــله لك هــكـذا أتــصـور ــشـاهــد أن  ا
الفن السوداوي أنا اشتغل بالضد منه
بالضد من االرتـكاسية احملـبطة نسائي
كلهـا وجوه باسمـة وعذبة ملـيئة أنوثة
نـحنـا لنـا احلياة واحلب وجمـال هنَ 
هكـذا أحاول إن أقـدمهن أحب أن امنح
ــشـاهــد فـســحـة من الــفـضــاء الـرحب ا
ينتزه بأعمالي جنحت باستقطاب عدد
ـشـاهـدين بـهــا بـسـبب تـلك كـبـيـر مـن ا
ـتــداخــلــة مع مــشــهـد الـرومــانــســيــة ا
الـلــوحـة بـالـرغـم من بـسـاطــتـهـا وهـذا

االجتاه هو األقرب إلى نفسي... 
رأة في مـعـظم لـوحاتك { مـا سر جتـسـيـد ا
ورسـمهـا خالف مـقايـيس اجلـمال والـرشـاقة

تلئة ? بل بالعكس معظمها بدينة و
لــيس كـل أعــمــالي نــســاء بــديــنــات لـو
تراجـعـيـها سـتالحـظـ أنـها مـتـنـوعة
نعم فـي البـدايـة فـقط قـدمـتهـا بـحـسـنة
ـألـوف النـي أراهـا جـمـاال خــارجـا عن ا
محببا للناس كـثيرا أما احلجم الكبير
بـالــنـسب والــقـيــاسـات فــهـذا شئ آخـر
ــشــاكــســة وتــغــيــيـر أقــدمه إلنــعــاش ا
النمـطية الـواقعية وكـسر الرتابـة فيها

هي فـنـتـازيـا شـكـلت جـمـالـيـة ال تـوحي
بــأي خــلل بل الــعــ تــســتــمــتع بــتــلك
ـألوفـة وهـو ما أردت الـغـرائبـيـة غيـر ا
أن أقدمه للمـشاهد وسط هذا الزخم من
الــتــراكـمــيـة الــتـقــلـيــديـة الــتي أصـابت
الـتـشـكيل الـعـراقي بـالتـرهل والـتـكلس
الـفن يـحـتـاج لنـهـر نـقي عـذب يجب أن
ـيـاه الـصـافـية نـنـظف اجملـرى ونـفـتح ا
ة علية لتحريك الركود في البرك القد
هـكــذا هي تـصــوراتي ولـهــذه األسـبـاب
أراجع نـفـسي دوما مـاذا قـدمت? مـا هو

اجلديد عندي? أحاسب نفسي دوما. 
دارس { اعـتـقـد أن هـنـاك مـزج ب بـعـض ا
ـحـمود التـشـكـيلـيـة وظـهور مـدرسـة خـاصة 
فهـمي تضفي عليها ألوانك الزاهية التي تسر
الــنـاظــر وجتــعــله يــغــوص بــحــلم وردي عــبـر

لوحاتك?
-شـكـرا لـكـلــمـاتك سـيـدتي ال أعـرف أن
ـكن كــنت أقـدم مـدرســة جـديـدة أم ال و
مـا أقدمه هـو أسلـوبيـة جديـدة مخـتلـفة
عن بـاقي الــتـجـارب شــد االنـتـبــاه لـهـا
أعـطـاهــا هـذا الـزخم والــسـبب هـو ألنه
ـغـايـر وبـنـفس الـوقت أحاول أن أقـدم ا
هارات جـمالـية ليس سـهلة من يكـون 
نــاحــيـة الــتــقـنــيــة واألداء اسـتــثــمـرت
خـبـرتي بأقـصى مـا أسـتطـيع من الـلون
ـفردات ـوديل وا والـتـكـوين واخـتـيـار ا
الظاهرة بالـعمل كل هذه خلصت اجتاه
مـعـ فـي أعـمـالـي احلـمـد لــله جنـحت
ـتلـق جـذب انتـباه أكـبـر شريـحة من ا

في التشكيل العراقي. 
{ هنـاك أكثـر من لوحة رسـمت فيهـا السطح
الذي امـتازت بـه البـيوت الـعراقـية والـبغـدادية
وروث االجتماعي الذي والتي تعد جزءا من ا
اضي كان سـائـدا مـنذ خـمـسـيـنيـات الـقـرن ا
صعـودا حتى الـثمـانيـنات الـتي تالشت شـيئا
فشيئا نتيجة الظروف  االستثنائية التي عانى

منها بلدنا احلبيب ?
فـردة والثيـمة بعدة - نعم قـدمت هذه ا
أعـمـال الرتـبـاطـهــا بـطـفـولـتـنـا أدخـلت
ـتـلـقي في الـعـبـور إلى فـضـاءات أكـثر ا

اللحوحة التي ستجسدها أمام اجلمهور
ـلـحـة التي المح ا - الـشـوق هـو أكثـر ا
ــســاحــة األكــبــر في صــيـرورة تــشــغل ا

تكوين وبناء أعمالي عليها. 
{ من قــنـاعــات بــيـكــاســو يــشـعــر بــأن "الـفن
ـسح عن الروح غـبار احلـياة الـيومـية" وماذا

عنك?
-الـفـن عـنـدي يـروي عـطش يـوم قـائظ...

تعبة..  فيتام يغذي األرواح ا
{ حدثنا عن رسوماتك لقصص األطفال التي

أبدعت فيها ? 
- اجنــــزت عــــددا كــــبـــيــــرا مـن الـــكــــتب
وااللـسـتـريشن رسـوم وتـصـميم الـكـتاب

ـطاف إلى تـرك تلك بـأكمـله انتـهى بي ا
احلقبة والتفرغ للرسم فقط. 

{ كـثـرت في اآلونـة األخـيـرة  أقـامـة مـعارض
ـقـلـدين بـصورة لـبـعض الـدخالء عـلى الـفن وا
شـوهت الـفن األصـيل والتـرتـقي إلى مـسـتـوى

الفن التشكيلي ?ماذا تفسر هذه الظاهرة ?
- هــذه الــظــاهــرة بــدأت تـنــتــشــر بــقـوة
خــصــوصـا بــعــد ظـهــور ألــنت صــعـودا
لتـأثيـرات وسائل الـتواصل االجـتماعي
وأيـضا ظـهـور طـبقـة من الـدخالء تراهم
يــحــاولــون بــشـتـى الـوســائل لــلــظــهـور
إعالمـياً ويـتهـافـتون  لـشهـادات التـكر
ضناً منهم أنها ستساهم برفع رصيدهم

كــفـــانـــ أو شــعـــراء أحــيـــانـــاً لــكن
يـتـوهـمـون حـقـيـقـة أن الـفن واإلبـداع
لـيس بهـذه السـذاجـة واالستـرخاص
ــنــجــز الــفــنـي هــو عــصــارة قــلـوب ا
وأرواح تــــعـــيش اجلــــمـــال والـــزهـــو
والـــصــدق والــتــســامـي هــو الــرفــعــة
والــعـذوبـة الـتي تـدخل قـلـوب الـنـاس
بال اسـتـئـذان اليـعـرفـون األصـالـة أو
كــمــا نــســمـيه االورجــنــال هــو خــالـد
ويـبقى ويـتجـاوز جيل بـعد جـيل أما
ـسـاكـ فهم أولى بـالـشـفـقة هـؤالء ا
فـــهم يـــعــيـــشـــون أوهـــامــا وأحـالمــا

يقـــظة.
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حلـفـظ الـوثـائق ) واوضح الــعـلـوي ان
(العراقـي مازالوا يـطلقون كـلمة (دوبة
)عـلى الـسـفـيـنـة ذات االلـواح احلـديـدية
)وبـعدهـا قـدم الـعـلـوي الفـنـان الـدكـتور
هـيـثم شـعوبـي الذي سـلط الـضـوء على
ـــقــام الـــعــراقي مـــنــذ الـــعــهــد تــاريخ ا
الـعــبـاسي  مـنـذ االربــعـيـنـات وكـيف ان
الـفـنـانـ االوائل كـانت يـتـنـاقـلـون هـذا
الـــــفـن من جـــــيـل الى اخـــــر . واضـــــاف
ــقـــام يــعــدون شــعــوبـي ان ( ان قــراء ا
انـــفـــســـهم كـــمــــا هم من قـــراء الـــقـــران
ـنـاقب الـنـبـويـة خـاصـة وان الـقـراءة وا

فـكـر الـكـبيـر حـسن الـعـلوي ضـيف  ا
جمـعا من ابـرز موسـيقـيي العراق في
امـسيـة حواريـة غنـائية ضـمن زاويته

ــقــام ــنـــاقــشــة مـــســيـــرة ا (شــادبـــا )
العـراقـي منـذ انـطالقـه قـبل نـحو 150
عامـا  وكيف ان هـذا الفن بـدأ يحـتضر

ـقام بـعـد ان رحل عدد كـبـير من قـراء ا
شهوريـن من بينهم محـمد القباجني ا
وحــمــزة الـــســعــداوي ويـــوسف عــمــر
وتـطـرق الـعـلـوي الى تـسـمـيـة الـزاوية

بـ(شادبا ).
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واضـاف (انــهــا مــفــردة ســومــريــة من
مـــقـــطع(شـــا )اي مــكـــان ودبـــا تـــعــني
(صندوق االلواح )ما يـعني مركز حفظ
الوثـائق ومكـانه يقع حالـيا في منـطقة
(تل محمد ) في منـطقة بغداد اجلديدة
ويـعـد اول مـركز فـي الـتـاريخ الـبـشري

الــعـراقــيـة لــلـقــران الـكــر لـهــا نـكــهـة
خــاصــة في الــوطن الـــعــربي والــعــالم
االسالمي كـونــهـا تـسـتــمـد االنـغـام من
قامات العراقـية ) مشيرا الى (اسماء ا
ابرز قراء القران على الطريقة العراقية
مـنهم عـبد الـستار الـطيـار وحمـود علد
الـوهـاب وعالء الـدين الـقـيـسي بـحـيث
مجـرد سـمـاع الـتـالوة بـاصـوات هؤالء
وغـيـرهم مـا يـعـني الـطـريـقـة الـعـراقـية
الـتي تــتـمــيـز في الــعـالم االسالمي عن
بـــقــيــة الـــدول الــعــربــيـــةو االسالمــيــة
قام ).وتطـرق شعـوبي الى ان (انغـام ا

الــعــراقي فـــيــهــا طــريــقــة واصــول في
ــيـانـات ونـوعــيـة الـشـعـر الـتـحـريـر وا
قام وحتى البستة التي يقدمها قار ا
يــجـب ان تـــكــون مـن نـــفس الـــنـــغـــمــة
قام )وبعدها قدم للحضور فقرات من ا
بــصـوتـه مع عــزف عـلى الــعــود والـرق
..وفي نـهـاية اجلـلـسة شـارك احلـضور
وهم عـدد من اعــضـاء مـجــلس الـنـواب
وصـحفيـ وموسـيقـي ونـاشط من
ــــدني طـــرحــــوا عـــددا من اجملــــتـــمع ا
االسـتـفـسـارات الى شـعـوبي عن سـبب
ــقـام الـعـراقي ضـعف دائــرة انـتـشـار ا
يوما بعد اخـر خاصة بعد ان رحل الى
ــقـام دار الــبــقــاء عــدد رائع مـن قــراء ا
دون يــكــون هـنــاك تــواصل اجــيـال مع
ـميـزة للـفن العراقي انـها هي الـهوية ا
ـيـ داعــ الى ضـرورة سـعي االكـاد
وسيقى الى عملية (تنويط في مجال ا
وسـيقي لـيتـسنى ـقام وفق الـسـلم ا )ا
لالجـيال الـشابـة  من الفـنانـ االقتداء
قام بها  وتـلح اعمـال فنية مـنروح ا

العراقي.
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ـوسيـقى تـعد لـغة مـشيـرين الى ان (  ا
الــشــعـوب حلــنــا وتــألـيــفــا وتـعــبــيـرا
مباشرا عن اإلنسانية أخالقا وإرشادا
وسموا ربـانيا ورسالـة خالدة في كيان
كل اخمللوقات هي اللـغة الوحيدة التي
كـن فهمـها من كل اخملـلوقـات وعليه
في كل مــكــان يـــتــفــاعل اجلــمــهــور مع
الـغـنــاء خـاصـة الـتــراثي الـصـادق النه
أقصـر اجلـسـور لـوصـول الـتـفـاعل ب
ـــقــام اخملـــلـــوقــات) واضـــافـــوا ان ( ا
ــوســيــقــيـة الــعــراقي احــد  الــفــنــون ا

ة اي مـنذ نـحو 400 الـعربـيـة القـد
عـــــــــام  في الـــــــــعـــــــــراق وان ادواته
اجلـــالــــغـي بــــغـــدادي إضــــافــــة إلى
الــقـــار ونــحـــو ثالثــة عـــازفي آلــة
الـسـنـطــور  واجلـوزة والـطـبـلـة أو
الـدنـبك وأحـيـانـاً آلـة الـرق. ويـتـركـز
معظم نص أو شعر االغنية باللهجة
العراقـية).. ويرى باحـثون في مجال
قام وسـيقى العـراقية ان خـارطة ا ا
ـكن القـول انهـا بدات في مـحافـظة
وصل كـركوك وتـطـورت في مديـنـة ا
واستقـرت في بغداد ...يـتألف مجمل
ــقــام الــعــراقـي من فــصــول وهــذه ا
قام األولي الفصول تسمى حسب ا
و أي مــقـام بــيــات وحــجـاز و رَست
الـنـوى  و احلــسـني.ومـن ابـرز قـراء
ــقــام رشـيــد الــقــنــدرجي ومــحــمـد ا
الــقــبــاجني و يــوسف عــمـر وهــاشم
الـــــرجـب وحـــــسـن خـــــيـــــوكـه وجنم
الشـيـخـلي وأحـمـد الـزيـدان وقدوري
العيشة وعبـد الرحمن خضرو حمزة
السـعداوي وحامـد السعـدي ومحمد
نـاصـر الـعزاوي وفـريـدة محـمـد علي
ـقــام نـوع من وحـســ األعـظــمي.وا
ألوان الـغـنـاء الـعـراقي والـذي تـمـتد
جذوره الى سنوات مـوغلة في القدم
 فـأنه يـنسب الى الـعـصر الـعـباسي
اي العصـر الذي ازدهرت فـيه الدولة
العباسيـة االسالمية في شتى أنواع
الــفـنــون والـعــلـوم  وعــلى الـرغم من
قــدمـه اال ان هــذا من الــفــنــون  بــقي
مــتــجـــســداً في كل نـــواحي احلــيــاة
الـيـوميـة الـتي يـعـيـشهـا الـعـراقـيون

حتى االن)  

الفنان التشكيلي محمود فهمي
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ــصــريــ مـنــهم مــحــمــد عـفـت وحـسن ا
الــــفــــداوي وشــــريف عــــلــــيـش ويــــاســـر

جعيصة.
وحتـل بــلـــجــيــكـــا ضــيـف شــرف الــدورة
اخلـامـســة لـلـمـلـتـقـى وتـقـام مـسـاء يـوم
االثـنــ نــدوة بــعــنــوان (الـكــاريــكــاتــيـر
البلـجيكي) تـتناول نـشأته وتطوره وأهم
فـنـانيه يـتحـدث فيـهـا رسام الـكاريـكاتـير
البلـجيكي لوك ديـسكماجـر ومديرة مركز
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر األوروبي ســـاســـكـــيـــا

جيسنيس.
ـلـتقى الـذي تنـظمه اجلـمعـية ويـستـمر ا
صرية لـلكاريكاتـير بالتعاون مع وزارة ا
الـثـقــافـة حــتى اخلـامس والــعـشـرين من

أبريل .
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نـشطات العب وتعـاطي ا ب شـغب ا
غـاالة في أسعـار الالعـب وقـضايا وا
كثيرة أخرى تـنوعت لوحات نحو 350
رسـام كـاريكـاتـير مـن أنحـاء الـعالم في
النـقد السـاخر للـرياضة التي اخـتيرت
هــذا الـعــام مـحـورا لــلـمــلـتــقى الـدولي

للكاريكاتير بالقاهرة.
ـصــريـة وافــتــتـحت وزيــرة الــثـقــافــة ا
إيـنـاس عـبـد الــدا الـدورة اخلـامـسـة
لــلــمــلــتــقى األحــد في قــصــر الــفــنــون
بـــســاحـــة األوبــرا بـــحــضـــور عــدد من
رســامي الــكــاريــكــاتــيــر من أوكــرانــيـا
وبــلــجـــيــكــا والــكــويـت والــســعــوديــة

واإلمارات والبحرين وإندونيسيا.

وقـالت عـبد الـدا في االفـتـتاح (في كل
دورة نـخـتـار مـوضــوعـا عـامـا لألعـمـال
ـلـتقى وهـذا العـام اختـرنا ـشاركـة با ا
ـناسـبة قرب نـهائـيات كأس الريـاضة 
الــعـالم لــكـرة الــقـدم فـي روسـيــا والـتي
ـــصـــري ـــنـــتـــخب ا يـــشـــارك فـــيـــهـــا ا

ومنتخبات عربية أخرى).
وأضـافت (أكــثــر مـا أثــار انـتــبـاهي أنه
رغم اختالف اجملتمعات التي جاء منها
ـشاركون فإن أعمـالهم تنتقد الفنانون ا
بــأسـلــوب سـاخــر مــشـكالت عــامـة ذات
اهـتـمام مـشتـرك بـاجملال الـريـاضي لكن
تـنـاولـهـا يـخــتـلف بـالـتـأكـيـد بـاخـتالف

الثقافات والشعوب).
ومن ب  650 لـــوحــــة مـــعـــروضـــة في

ــلــتــقى اســتــحــوذت كــرة الــقـدم عــلى ا
الـنـصـيب األكـبـر من األعـمـال وبـجانب
ـــوضــوعـــيــة الــتـي تــنــاقش األعــمــال ا
القضايا العامـة كانت هناك بورتريهات
لنـجوم الـرياضة أمـثال العب كـرة القدم
الــبـــرتــغــالي كـــريــســتــيـــانــو رونــالــدو
ـالكمـة الـراحل محـمـد علي وأسـطورة ا

صرية فريدة عثمان. والسباحة ا
ولــــكـــثـــرة الـــلـــوحـــات الــــتي تـــنـــاولت
شـخـصيـته وحب اجلـمـهـور له خصص
ـلـتـقى حائـطـا كبـيـرا لـنجم كـرة الـقدم ا
ــصــري مــحـــمــد صالح احملــتــرف في ا

نادي ليفربول اإلنكليزي.
ــــلـــتـــقـى في حـــفـل االفـــتـــتـــاح وكـــرم ا
مـجــمــوعــة من رســامي الــكــاريــكــاتــيـر

قام العراقي العلوي يتصدر مجلسه الذي استحضر ا


