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شاركـة نحو  80 فيـلما من 29 غـرب هذا الـشهر في دورته الـسابعـة عشـرة  راكش في ا بعـد توقفه لـدورة واحدة يعـود مهـرجان الفـيلم الـدولي 
ـسابـقة الـرسـميـة على هـرجان إن  14 من ب هـذه األفالم ستـتـنافس ضـمن ا دولة وحـضـور عدد وافـر من جنوم وصـنـاع السـيـنمـا.وقـالت إدارة ا
.وتوقف ـكسـيك واألرجنـت والـيابـان والصـ ـانيـا والنـمسـا وصربـيا وا غـرب وتونس ومـصر والـسودان وبـلغـاريا وأ جائـزة النـجمـة الذهـبيـة من ا
غرب وخارجه.وتقـام الدورة السابعة عشرة من اضي إلعادة هـيكلة اإلدارة واالستعانة بـكوادر جديدة من داخل ا هرجان الذي تأسس في  2001العام ا ا
وقـعها عـلى اإلنتـرنت أسمـاء جلنة الـتحـكيم بـرئاسة ـهرجـان  هـرجان في الـفترة من  30 تشـرين الثـاني إلى الثـامن من كانـون األول.كما أعـلنت إدارة ا ا
مـثلة ـمثلـة الهـندية إلـيانـا دي كروز واخملـرجة البـريطـانية تـاال حديـد واخملرجة الـلبـنانيـة جوانـا حاجي تومـا وا اخملرج األمريـكي جيـمس جراي وعضـوية ا
ـكسـيكي مـيشيل ـاني دانيـال برول واخملرج الـفرنـسي لوران كـانتـيه واخملرج ا ـمثل األ األمـريكـية داكـوتا جـونسـون واخملرجة االسـكتـلنـدية لـ رامسي وا
مثـلة األمريكـية روب رايت ـمثل األمريـكي روبرت دي نيـرو وا هرجـان في دورته اجلديدة مـجموعـة من الوجوه الـسينـمائيـة البارزة مـنها ا فرانـكو.ويكـرم ا

غربي اجلياللي فرحاتي. واخملرجة الفرنسية أنييس فاردا واخملرج ا
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عــاش بـهـا كــثـيـر من الــفـنـانــ والـكـتـاب
ــكــان مــليء بــذكــريـاتــهم ــشــهــورين وا ا
وحـكــايـاتـهم.“وكـان آخـر أعــمـال احلـجـر
ــــهــــرجــــان الــــقــــاهـــرة الــــتي شــــاركت 
الـســيـنـمــائي فـيـلم (حــرام اجلـسـد) الـذي
عرض بدورة  2016ضمن قسم ”السينما
صرية اجلديدة .وقال بطل الفيلم هاني ا
عـادل إنه من أجل إتـقـان دوره اطـلع عـلى
ـرض الـنـفـسي حـاالت كـثـيـرة مـصـابـة بـا
وشاهد تـسجيالت مـختلـفة على يـوتيوب
وذهب إلى طـبـيبـة نـفـسيـة لـلـتعـرف أكـثر

رضي النفسي. على أنواع وأعراض ا
ــرض الــنــفــسي إذا لم يــتم وأضــاف أن ا
عالجه يتـفاقم وتـتدهـور احلالـة حتى أن
ة في ريض قد يرتـكب في النهـاية جر ا

حق نفسه أو الغير.
جاء عرض الـفيـلم ضمن (القـسم الرسمي

ـهـرجـان والـذي يضم ـسـابقـة) بـا خـارج ا
ـتحـدة والـفلـب  13فـيلـمـا من الواليـات ا
ـــرك ومــصـــر وصــربـــيــا وروســيـــا والــد
ـــانـــيـــا ـــكـــســــيك وقـــازاخـــســــتـــان وأ وا
وبــريـطـانــيـا والـيــابـان.وفي فــيـلم اخـر أم
تـعــاقــر اخلــمــر وحــبــيــبــة تــعــيش حــيـاة
بوهـيميـة ومواجـهات عـنيفـة ب الـشرطة

تظاهرين. وا
W½u×A  ¡«uł«

ـشحونـة بالتـوتر يخلق في هذه األجواء ا
ـنـاخ ي جـونـز ا اخملـرج الـبـريـطـاني جـا
الذي يعـيش فيه لـيون بطـل فيلـمه (طاعة)
ـــاضي ضـــمن الـــذي عـــرض يـــوم األحــد ا
ـســابـقـة الــرسـمـيـة فـي الـدورة األربـعـ ا

هرجان القاهرة السينمائي الدولي.
تـدور أحــداث الـفـيـلم حــول لـيـون الـشـاب
األفـريـقي الـذي يــبـلغ من الـعـمـر  19عـاما
والــذي يـعــاني لــيـجــد لـنــفــسه مـكــانـا في
العـالم في ظل عدم إكـمال تـعلـيمه وحـياته
مع أم تــعـاقـر اخلـمــر وصـديـقــهـا األبـيض
ـجـمـوعـة تـشارك في الـعـنيـف وصداقـته 
احــتـجــاجـات يــغـلب عــلـيــهـا الـعــنف ضـد

الشرطة واحلكومة البريطانية.
الـــفـــيـــلم وهـــو الــــروائي الـــطـــويل األول
خملــرجه ذو رســالـة ســيــاسـة مــبــاشـرة ال
مواربـة فـيهـا وال رمـوز يرسم فـيه اخملرج
صـورة قـاتـمـة لـلعـاصـمـة الـبـريـطـانـية في
عـالم مـا بـعـد الـهـجـمـات اإلرهـابـيـة حـيث

وقف. اخلوف وسوء الفهم هما سيدا ا
شاكل ب من لكن في محاولـته لتشـريح ا
يـنــتــمــون ألعـراق وطــبــقــات اجـتــمــاعــيـة

ـصري بعـد غيـاب عامـ يعـود اخملرج ا
خــالــد احلــجــر إلـى مــهــرجــان الــقــاهـرة
الـــســيـــنــمـــائي الـــدولي بــأحـــدث أفالمه
وبيليا) الذي يقدم فيه عمال ة اإل (جر
ـــة يـــنـــتـــمي إلى نـــوعـــيـــة أفالم اجلـــر

رض النفسي. دفوعة با ا
تـدور أحـداث الـفـيـلم داخل إحـدى أشـهر
العمـارات بوسط الـبلد في الـقاهرة وهي
ــوبــيـلــيــا الـتي ســكــنـهــا عــلى مـدى اإل
اضية بـعض من كبار الـفنان العقـود ا

والكتاب.
بــطل الـعــمل هــو الـروائي كــمـال حــلـمي
الـذي يــعـيش وحــيـدا في شـقــته بـعـد أن
ماتت زوجـته وهـجره أوالده لـلـعيش مع
أهل أمـهم في كـنـدا وفي إحـدى الـلـيالي
يقرر كمـال أن يؤنس وحدته بـدعوة فتاة
تــعـرف عـلــيـهــا عن طـريق اإلنــتـرنت إلى

شــقـته لــكن بــعـد وصــولـهــا تـقع حــادثـة
يكـتشف بـعدها أنه كـان ضحـية مـحاولة
ابـــتــزاز وتـــتــوالى جـــرائم الـــقــتل داخل

العمارة.
الــفـــيـــلم بــطـــولـــة هــانـي عــادل ونـــاهــد
السباعي وطارق عبد العزيز وأحمد عبد
الــله مــحـمــود ودعـاء طــعــيـمــة ويـوسف
إســمـــاعــيل ويــاســمــ الــهــواري وعــزة

احلسيني وماهر سليم.
rKOH « ÷dŽ

وقـال اخملـرج خـالـد احلـجـر في مـنـاقـشة
ـسرح الـكبـير لدار عقب عـرض الفـيلم با
األوبرا ”اشتـققت اسم الـفيلـم من عمارة
عـروفـة التـي أعيش فـيـها ـوبيـلـيـا ا اإل
حـــقــا وقــصــة الـــفــيــلـم تــدور عن كــاتب
ـة قـتل لـذلك اخـتـرت أن مـشـهـور وجـر
وبيـليا أقرن ب االثـن خاصـة أن اإل

أفالم مهرجان القاهرة الدولي

مــخــتــلــفـــة يــقع جــونــز فـي فخ تــنــمــيط
شــخـصــيـاته. لــيـون الــذي يـجــسـد دوره
ــوذج ــمــثل مــاركــوس راثــفــورد هــو  ا
الكـمـة ــارس ا لـلــشـاب األفـريــقي الـذي 
ــســبـقــة ضـده ويــعـانـي دومـا األحــكـام ا
وحبيبته تويجي (صوفي كينيدي كالرك)
ط الـفـتـاة الـبـيـضـاء الـعـابـثـة الـتي هي 
تــتالعب بــشــخص يــحـبــهــا دون شـروط

وأفراد الـشرطـة هم أدوات البـطش التي ال
تـمـلك الـقـدرة عـلى الـتـمـيـيـز بـ الـصـالح
واجملــرم فـقط ألن الــكل أمــامـهم لــديه لـون
بـشـرة واحـد.ومع ذلك ال يـخـلـو الفـيـلم من
ثلي جمـاليـات أهمـها األداء الـقوي لكـل 
ـمـثـلـة تـيـنـا الـفـيـلم وخـاصـة راثـفـورد وا
مـيـلــر الـتي جتـسـد شــخـصـيـة األم وكـذلك
ـونـتـاج الـذي نـفـذته أجـنـيـسـكـا لـيجـيت ا
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الــســـريــاني وخــصــوصــا  من نــاحــيــة
الـقـوش  وما تـركه في هـذا اخلـصوص
االب الـراحل يــوسف قـلــيـتــا  ومن تـلك
الـفــتـرة اتـقـنت رسم احلـروف والـبـحث
عـن زوايا جـمـالـيـة  وتـطـويـر قـواعـدها
واصــولــهــا لـتــكــون نــتــاجـاتـي  حتـمل
ـقــبـولـيـة ومن ـعــنـ الـتـعــبـيـري  وا ا
مراحل اخـرى  حاولت مزاوجـة لوحات
اخلط بـاشـكـال حتـمل رموزا  تـعـبـيـرية

وجتريدية ..
rÝ«u  W *

{ اذن بـدات بالتزامن مع اخلط سـواء باللغة
العـربيـة او السريـانية  فـماهي الـقواسم التي

ستها من خالل اخلط بهات اللغت ?
ــسـتــهـا من -بــالـطــبع هــنـالك قــواسم 
بـيـنـهـا انـني وجـدت  ان اخلط الـكـوفي
الــذي يــعـــتــبــر  اســاس اخلط الــعــربي
ونشا في مدينـة الكوفة في العراق  من
اكــثــر اخلــطــوط الـعــربــيــة تــقــاربـا مع
اخلط االسـطرجنـيـلي  الذي هـو مـشتق
من االرامـيــة والـنــبـطــيـة والشك في ان
بدايـات اخلطـوط كلـها جتدهـا متـقاربة
فمن اكتشافات اخلطوط الصورية  الى
سـمارية ـقطـعيـة ا مـرحلـة الرمـزية  وا
بــعــدهـا بــرزت مــرحـلــة االبــجــديـة  في
اوكـاريت  ثم ظـهرت االبـجـدية االرامـية
والفينيقية  وتلتها السريانية  باعتبار
ان كل اخلـــطـــوط حتـــمل ذات االصـــول
وقـد اسـتـفـدت من مـنـابع تـلك اخلـطوط
ضمن ابرازها في قـواعد او ما اسهمت
فيه الـتقـنيـة من ابراز  الشـكال االحرف
وجودة في الفونتات  بانظمة الوورد ا
و الـكـوريل  والــتي اجـد ان خــطـوطـهـا
بحاجة لتطويـر  فمثلما هو معروف ان
اخلط الـعربي  انـتـشر فـي نطـاق الدول
الـعـربـيـة عـبـر اسـتـخـداماتـه  سواء في
الــدواوين  او غــيـرهــا من االمــور الـتي
اســتــدعى ان يــبـــرز فــيــهــا خــطــاطــون

ــقــارنـــة مع اخلط الــســـريــاني الــذي بـــا
اقـتـصـر على كـتب الـطـقس في الـكنـيـسة
حـيـنمـا كـان نـساخـون يـستـعـان بهم من
اجـل نـــسخ الــــكـــتب الــــتي تـــســــتـــهـــلك
فيحاولون نسـخ كتب جديدة على منوال
ـة دون ان يبرزوا بصماتهم الكتب القد

في هذا اجلانب ..
{ عــلى ذكـر الـتــطـويـر  لـك رغـبـة في تــطـويـر
اط جـديدة للخط السرياني في استنباطها  ا
فــهـل لك ان حتــدثـــنــا عن مــحـــاوالتك في هــذا

اجملال ?
-من ناحية الـتطوير فـانا اعمل منذ زمن
على ابتـكار خطوط  سريـانية فمن خالل
اطالعي عـلى اخلطـوط بالـلغـة الالتيـنية
او العـربية وجـدت انهمـا تملـكان الكـثير
ـثال ـاذج اخلطـوط  فعـلى سـبيل ا من 
تــوجــد في اخلـط الــعــربي اكــثــر من 50
ــقــارنـة نــوع من اخلــطــوط  فــلــذلك وبــا
اليـــوجـــد في اخلط الـــســـريــانـي  ســوى
عـروف عنه بسـبب اقتصـار تداول هذا ا
اذجه اخلط بالـكنـيسة فـحسب  وبـقاء 
مــرهــونــة بـالــلــفظ الــشــرقي او الــغـربي
وحــتى االســطــرجنــيــلي  فــلـذلـك احـاول
االســـتــــعـــانــــة  بـــاالقالم كــــمـــســــتـــديـــر
ـربع لـلـشـرقي لالسـطـرجنـيـلي والــقـلم ا
ــتـــداول لــدى الـــكـــلــدان واالثـــوريــ وا
ـتـداول لـدى الـسـريـان والـقـلم الـغـربـي ا
ـوارنـة  والــقـلم الـغـربي االرثــوذكس  وا
ـــلـــكي اخلـــاص بــســـريـــانـــيي الـــشــام ا
ــســتـخــدم حــتى اواخــر الــقـرن  12م وا
لـذلك استـفـدت من تـلك االقالم في ادخال
ربع  (الـقـصب) عـبر طـرق شـحذ الـقـلم ا
الـــقــلم واحلـــصــول عــلـى زوايــا عــديــدة
ـاط جـديـدة من السـتـنـبـاط نـوعـيـات وا
ــــســــمـــاري اخلــــطــــوط مــــنـــهــــا اخلط ا
واخلـطـوط الـسريـانـيـة باشـكـال االلـعاب
الـريـاضـيـة  او حـركـات ريـاضـيـة  وهـذه
ــبــتــدئــ اخلــطــوط يــســتــفــاد مــنــهــا ا
الراغـب بـتعـلم اخلط السـرياني  او في
اسـتــخـدام تــلك اخلـطـوط كــمـانـشــيـتـات
للصحف  وهي مقاربة للخط الكوفي في
ـربــعـات  ولــيس الــتـنــقـيط اســتـخــدام ا
ــكن رسم ــربـــعــات  فــعــلى مـــقــيــاس ا
احلروف وهـنالك خـطوط اخـرى قد يـبلغ
عددهـا نحو  11الى  12خط  جتد فـيها
بـعض االبتـكـارات  من اجل اغـناء اخلط
ط او السـريـاني  وعدم اقـتصـاره على 
ـا تــسـهم ــتـداول فــيه ور ـطــ من ا
كن  االستـعانـة بها  في القـواعد الـتي 
مـجـال اخلـطـوط  فـتـجـد سـرعـة الـكـتـابة
قارنة مثال في  الكتابة بالقلم الغربي با
ـتـاز به مع  االسـلـوب الـهـنـدسي الـذي 
الــــقـــلـم الــــشـــرقـي وكــــان اطالعي عــــلى
اخلـطـوط الـسـريانـيـة  دافع لي بـتـطـوير
اط جديدة  بحـيث التؤثر  على معالم ا
احلـرف وتـزيـده دقـة بـاالستـعـانـة بـرؤية

هندسية  وجمالية  ..
ـعــارض الــتي شـاركت ×وهـل اسـهــمت ا
فيـها من زيـادة  بالـفنون اجلـمالـية التي

ابرزتها في اللوحات  التي  انتجتها ?
ـهم ــكن انــكــار الــدور ا -بــالــتــاكـيــد ال
ـهـرجـانـات الـتي شـاركت لـلـمـعـارض وا
فيهـا  من خالل االستفـادة من مالحظات
هـرجـانات ـشرفـ عـلى تـلك ا الـزوار وا

يـعـود تـاريخ اخلـط الـسريـانـي لـعـهود
الحظ عنه انه ظـهر بنمط غابرة لـكن ا
ــبــدعــ بــهــذا واحــد مــعــروف لــدى ا
الـــنــــوع من اخلط  ســــواء لـــفـــظــــتـــيه
الشرقي او الـغربي والتي انـتشرت في
بالد مـا بــ الـنـهــرين  لـكـن مع تـزايـد
االلــــتــــفـــــات الى االهــــتــــمــــام بــــاخلط
الــســريــانـي ســواء من خالل انــتــشــار
ـؤســســات اتـعــلــيـمــيــة وارتـبــاطــهـا ا
ـثلة نظـمة التـعليـميـة في العراق  بـا
بـوجود دائـرة للـدراسـة السـريانـية في
وزارة التربيـة العراقيـة او على صعيد
وجـود نـظـيـرتـهــا في اقـلـيم كـردسـتـان
فـضال عن وجـود دائـرة تـهـتم بـاشـاعة
الـثـقــافـة والـفـنـون الــسـريـانـيـة .. هـذا
احملـور جتـسـد عـبـر لـقـاء (الـزمـان) مع
اخلـــطــاط والــفـــنــان اخملـــتص بــاخلط
الــســريــاني الن بــيث شــمــوئـيـل الـذي
ـاط حتــدث عن اهــتــمــامه بــايــجــاد ا
جـــــديـــــدة من االبـــــداع بـــــاخلـــــطـــــوط

السريانية :
{ بـداية  هل لك ان  تـتحـدث لنـا عن كيـفية
ولـعك بـاخلط  وابرازك لـلـخـطوات االولى في

هم ? مسير هذا الفن ا
- تعـلقت باخلـط والفنـون عمومـا  منذ
ــتــوســطـة دراســتي االولــيــة وحــتـى ا
حــيـنــمـا شــعـرت بــانـنـي امـيل لــلـرسم
وكان مرسم  متوسـطة ام الربيع في

ـوصل الـعـتـبـة الـفـنـيـة االولى مـديـنـة ا
لــصـقل مــهـاراتي حـيــنـمـا اســتـقـطــبـنـا
مدرس مـادة الرسم الفـنان الـرائد حازم
ــبــدعــ ــدرســ ا جــيــاد  كـــونه من ا
حيـنمـا شجـعني ومـجمـوعة من اقراني
عـــلى الـــرسم واخلـط فــيـــمـــا ســـاهــمت
ــديــنــة عـلى الــدورات الـتـي تـقــام في ا
ـجال ـوهـبة  خـصـوصـا  اغـنـاء تـلك ا
اخلط  وفـي الـلـغـة الـعربـيـة حـيـث اذكر
ـــوصل كـــانت مــشـــهــورة ان مــديـــنــة ا
بـدوراتــهـا في هــذا اجملـال السـيــمـا من
خالل رعـــايـــة  تــــلك الـــدورات من قـــبل
اخلـطـاط يـوسف ذنـون وبـاسم ذنون
وكـانـت تـلك الــدورات تــمــتـد ل 45يـوم
كمـا ان رغـبتي في اتـقان اخلط الـعربي
اســهم فــيـهــا اطالعـي عـلـى الـكــراريس
الــتــدريــبــيـة الــتـي  نــشــرهــا اخلــطـاط
ــعـروف هـاشم الــبـغـدادي الـذي اعـده ا
مــدرسـة اخلط الــعــربي امــا لــغـتي االم
فـتـعـلـمـتـهـا عـبـر الكـنـيـسـة  ومن خالل
تـــعـــلــمـي حــاولت اتـــقـــان اخلط ســواء
بــــــالـــــلــــــفظ الــــــشـــــرقـي او الـــــغــــــربي
واالسـطـرجنــيـلي  ومن خالل الـصـحف
واجملـالت كــــنـت اتـــــابع  انـــــواع اخلط
الـعـربي فـيـمـا تـابـعت اخلط الـسـرياني
عـــبــــر كـــتب اخملـــطــــوطـــات اخلـــاصـــة
بـالطقـس الكنـسي  فضـال عن متـابعتي
ـن يـــتـــقـــنـــون اخلط لــــلـــخـــطـــاطـــ 

او تــــبــــادل اخلــــبــــرات واالطـالع عــــلى
ـهـرجـانات جـمـالـيـات اخـرى فـمن بـ ا
الـــتي شـــاركـت فـــيـــهـــا بـــشـــكل دائـــمي
مــهـــرجـــان اشــور الـــذي كـــانت تـــرعــاه
جـمـعـيـة اشـور بـانـيـبـال  في الـعـاصـمة
بـغـداد وذلك في ثـمـانيـنـات وتـسعـيـنات
ـنـصـرم فقـد كـانت هـنـالك رغـبة الـقـرن ا
عارض الفنـية التي تتزامن واهتمام بـا
ـهـرجـان فـضال عن مـشـاركـتي مع هـذا ا
ـهـرجـان  بـغـديـدا لالبـداع الـسـريـاني
الـذي كـانت حتـتضـنه بـلـدة قـرقوش في
نـصـرم  وكان حـقا تـسـعيـنـيات الـقـرن ا
مهرجان رائع  اضافـة الشتراكي كطالب
عـارض الفـنية الـتي كانت تـرعاها في ا
ــــدرسي ســـواء مــــديـــريــــة الـــنــــشـــاط ا
بـنسـختـهـا  احمللـية  الـتي تقـتصـر على
معـرض تربـية نيـنوى او بـشكل عام من
عرض خالل تمـثيل مـحافـظة نيـنوى بـا
ـدرسي  وشاركت في الشـامل لـلنـشاط ا
معـرض مـشتـرك  في عام  2015برعـاية
ـديرية الـعامـة للثـقافة الـسريـانية  في ا
عــنـكــاوا  مع عـدد مـن الـفــنـانــ  حـيث
شــــاركت ب 27لــــوحــــة من مــــجــــمــــوع
الـلـوحـات اخلـاصـة بـالـفـنـانـ االخرين
حـيـث وظـفت في تـلك الـلـوحـات احلـرف
والـــلـــون والــكـــلـــمـــة  من اجـل تــكـــوين
اللـوحات حيث ظـهر احلـرف السريـانية

باشكال تعبيرية  حديثة وجميلة..
ـــشــاركــات ســواء الـــســابــقــة { ومن خالل ا
ـست عزوفـا من قبل اجلـهات والالحـقة  هل 
الـثــقـافــيـة عــلى رعـايـة مــثل هـذا الــفن ودعـمه

بالشكل الذي يسهم بانتشاره ?
-نـعم وجدت ان هـنـالك عدم اهـتـمام من
ـؤسـسـات الـثـقـافـية قـبل اجلـهـات  او ا
لـقــلــة الــعــامــلــ بــهــذا اجملـال  ونــحن
كــفــنــانـــ كــانت لــنـــا رغــبــة  من خالل
نقاشـاتنا ومداوالتـنا باالسهـام بتشكيل
نــقـابــة او جتـمع يــلم شـتــات الـفــنـانـ
الـسـريان ويـدعـمهم بـالـشكل الـذي يـبرز
نـتـاجــاتـهم  او يــسـهم عـلى اقـل تـقـديـر
بـاالستـعـانة بـاخلـطاطـ من اجل ابراز
جهـد في نشـر كراريس تـعلـيمـية باخلط
الــســريــاني  فــهــنــالك مــؤســسـات مــثل
مـديـربـة الـتـعــلـيم الـسـريـاني سـواء في
ــركــزيــة لم االقــلــيـم او في احلــكــومــة ا
تـلتـفت  لـهـذا االمـر  بـاستـثـنـاء مـديـرية
الـتــعـلــيم الــسـريـانـي في االقـلــيم حـيث
وفرت كـراريس تعـليمـية لكـنها اعـتمدت
على فونتات الكترونية دون العودة الى

اخلط اليدوي..
WOM   UłU²½

{ لم يـقتصر نتاجك الفني على ما ابرزته من
لــوحـات لــكن لك بـصــمـات فــنـيــة في عـدد من
ـسيـحيـة من تـلك التي الكـنـائس واحلواضـر ا
انشـئت في غـضـون العـقـود الـسابـقـة فهل لك

ان حتدثنا عنها ?
هـنة  من -انـا امارس اخلط كـنـوع من ا
خالل عـــــمـــــلي بـــــتـــــصـــــامـــــيم االعالن
واالستعـانة بخامـات  معدنيـة كالبرونز
في تــوظــيــفــهــا كــاشــكــال جــمــالــيـة او
االستعانة بالزنكو غراف في تزي ارقة
كنـائس مـنـهـا كـنـائس في بـلـدة بـغـديدا
ـسات فـنيـة على وقـد شاركت في ابـراز 
مـتـحـف شـهـداء بــغـديـدا الــذي اقـيم في

قاعة كنيـسة مار يوحنا
في عامي  90- 89حيث
كان يـشـرف على الـعمل
ـهـنـدس صبـاح مـجـيد ا
وكــــان مــــعـي الــــفــــنـــان
الراحل لوثر ايشو حيث
اجنزنا  بواسطة الزنكو
غــراف شــواهــد خــاصــة
بـــالـــشـــهـــداء مـن ابـــنــاء
ن سـقـطـوا في الـبـلـدة 
احلــــــرب الـــــعــــــراقـــــيـــــة
االيـــرانــــيـــة بــــطـــبــــاعـــة
صـــــورهم واســـــمــــائـــــهم
بـــالـــلـــغـــتـــ الـــعـــربـــيـــة
والــــســـريــــانــــيــــة  وذكـــر
تــــــــــولــــــــــدهـم وتــــــــــاريخ
اسـتـشـهـادهم  كـمـا عـملت
فـي دار مــــــــــــار بـــــــــــولـس
لـلـخـدمـات الـكنـسـيـة  عـبر
تــصـمــيم وطـبــاعـة االعالن
اخلـاص بالـواجهـة بلـوحة
طـولـها  3امـتـار وتـصـمـيم
شـــعــار الـــدار عـــلى حـــجــر
احلـالن  وهــــــنـــــــالـك داخل
الـدار مـنـحـوتـات من عـمـلي
عـــلى حـــجـــر احلالن  كـــمــا
عملت في كـنيسة مـار بهنام
وســـارة الـــتي دشـــنت قـــبل
اعــوام قــلـيــلــة من ســيــطـرة
داعـش في بـــلــــدة بـــغــــديـــدا

ـنـجزة من بـتـنـفـيـذ بـعض اجلـداريـات  ا
قـبل الـنـحـات ثـابت مـيـخـائـيل  وصـبـهـا
بواسـطـة الـبـرونـز والـنـحـاس  وتـطـعيم
اطـر  الـبانـوراما  بـكـتابـات بالـسـريانـية
الغربية  ومقولـة الحد الشمامسة  ايضا
بـالـبـرونـز كـمــا عـمـلت في مـديـنـة دهـوك
وفي مــطــرانــيــة الـكــنــيــســة  الــشــرقــيـة
احملـاذيـة لكـنيـسـة مر الـعـذراء باعـمال
ـرمر  وبـاحـرف سـريانـيـة  باخلط عـلى ا
ـربع  مع زخـارف واسـهم مـعـي خـطاط ا
من بـلـدة تـلـكـيف في تـنـفـيـذ هـذا الـعـمل
الذي كانت نتاج بـحث ودراسة وتنسيق

دائم مع مطران  الكنيسة .. ..
{  وهل حتـــدثــنــا عـن الــكــراس الـــذي تــنــوي
نــشـره  والــذي يـتــحـدث عن بــدايـات اخلــطـوط
ــــــاط اجلــــــــــديــــــدة مـن اخلط اضــــــافــــــة لال

السرياني ?
-في البدايـة اود ان تتبـنى احد اجلهات
الـتـعلـيمـيـة فكـرة نشـر مـثل هذا الـكراس
كـونه يـحث عـلى حتـسـ وتـعـلـيم اخلط
وكــمـــا هــو مـــعــروف فـــان درس الــلـــغــة
الــعــربــيـة  كــان يــركــز عـلـى تـعــلم اخلط
وحتــســيــنه وهــنــالك درجــة مـحــددة في
ادة تركز عـلى اخلط فلذلك جتد اسئلـة ا
ان طـالبنـا بـاسـتـطاعـتـهم اتـقـان الـقراءة
ن ــــقـــــابل هــــنـــــالك قـالئل  لــــكـن في ا
يجيدون رسم الكلمات وكتابتها بصورة
مفهومة  لذلك جتد ان الكراس التعليمي
يـبــدو كـمــرجع لـلـراغــبـ بــاتـقـان اخلط
فـضال عن عـدم اقـتـصــاره عـلى الـتـعـلـيم
فــحــسب بل ايــضـــا يــحــمل مــعــلــومــات
تــــوثـــــيــــقـــــيــــة في نـــــشــــاة اخلـــــطــــوط
وارتـبـاطـاتـهـا مع اخلـطـوط االخـرى كـما
يــــهــــتم الــــكــــراس بـــانــــواع الــــزخـــارف

ـــســتـــخـــدمــة في واشـــكــالـــهــا وتـــلك ا
احلـواضــر االشـوريــة  والـتي عــادة مـا
تــكــون بـاشــكــال نــافـرة حلــيــوانـات او
زهـور  او اشـكـال هنـدسـيـة  وغالـبـا ما
يـــتم تــــوظـــيـــفــــهـــا في الــــكـــنـــائس او

احلواضر االخرى ..
ـــــوصل ـــــعــــروف انـك كــــنـت تــــقـــــطن ا { ا
واضطـررت لـتـركهـا عـلى اثـر سـيطـرة تـنـظيم
وصل ـديـنـة ا داعش  هل فـقـدت اثـر تـركك 

لوحات فنية تشعر باحلزن لتركك اياها ?
-نعم هنالك لـوحات كثيـرة تركناها في
ـوصل  ومن بـينـها  لـوحة مـنزلـنا في ا
ــنــزل كــانـت مــعــلــقــة في احــد اروقــة ا
واســـتــخـــدمت فــيـــهــا الـــوانــا زيـــتــيــة
وطـابـعـهـا كـان جتــريـديـا  ومـكـونـة من
اشـكـال زخــرفـيـة  وعــرضـهـا كـان  90م
وطــولــهـا  60م فــضال عن انــني تــركت
ـشـغـوالت الــفـنـيـة  كـنت اعـمل بـعض ا
ديـنة مثل مزهـريات اجسد عليـها في ا
عـلـيـهـا نقـوشـا وكـتـابـات بـالـسـريـانـية
بـاالضـافـة لفـقـدانـي مـكتـبـة تـضم 450
كـتابـا اغلـبهـا كتب تـتحـدث عن الفـنون

وتعد مراجع مهمة ..
{ مــــــاهي االلــــــوان الــــــتـي حتــــــرص عــــــلى
استـخـدامهـا في الـلـوحة وكـيف تـتبـلـور لديك

فكرتها ?
-عـادة مــا افـضل اســتـخــدام  الـلــونـ
االحـــمــــر واالزرق بــــاالضـــافــــة اللـــوان
يـسـتـوجب االسـتـعـانـة بـهـا  وعـادة مـا
تـتـبـلـور لدي فـكـرة الـلـوحة من االطالع
ـيــة او من خالل عــلى الــلـوحــات الــعــا
االطـالع عـــلـى احلـــواضــــر االشــــوريـــة
فـاسـتـعـ برمـوزهـا واوظـفهـا بـالـشكل

الذي يتالءم مع فكرة اللوحة ..

الفنان واخلطاط السرياني الن بيث شموئيل لـ(الزمان):

ـشـاهـدين بـإيـقـاع سـريع والـذي جـذب ا
ومتوتـر عكس أجواء الـفيلم.في الـنهاية
ــشــهــد الــســيــاسي الــراهن قــد يــبــدو ا
لــكـن نــبــرته مالئــمـــا لــســيـــاق الــفــيـــلم
ـا ســاهـمت في تــكـريس االعــتـذاريــة ر
ط ال يـكون فـيه الـرجل األبـيض سوى
شيـطـان وال يـلعب الـرجل األسـود سوى

دور الضحية.

ملصق الفرن

Y¹bŠ∫ اخلطاط الن بيث شموئيل يتحدث لـ (الزمان)

نسخة من اخلط السرياني


