
وه   ه اهل را    آنت . النحات العالمى سهيل بدور تعرفه عواصم عديده   ويتاجهل منبه
ه وهو    ,فيه وهو يعمل محاطا بالنار والكهرباء فى محترفه وازداد انبهارى خارج محترف

ه وصخبه   ه وفوضاه   يمارس جنون ه بحق شخصيه اشكاليه     .وعبث ه ماسحاً    .ان دأ تكوين  ب
  .ان اصبح نحاتا عالميا ومصورا بارعا لالحذيه ثم مغنيا بماله رخيصه الى
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او قواعد ضاغطه على المشاعر الداخليه  ,ةتتابع اعمال سهيل بدور دون ضوابط اآاديمي

د اشكاله الفراغيه بتقديس لعفويه المشاعر وباستدرار الالوعى الذى فهو يجس .واالنفعاليه
يم نحت         . يختزنه من تاريخ الحضارات البدائيه ا ق ه تتشكل فيه اال برونزي دم اعم ذا يق هك

  .متطور وحديث
 الناقد اديب مخزوم  صحيفه الثوره

9_11_2003  
  

ر   اليمعن فى سهيل يريد ان  .نه هدأة الحلمأسهيل بدور نحات الوقت الوشيك  آ اب ليعب غي
ا      اءا عربي اة هب ا زمن  الحي ه      . الى البرنت ليشرق ثانيه البس ا بكل مدخرات ول قولن ه يق ان

  .التى تخجلنا وتخجل راهننا
  الناقد والباحث الدآتور يوسف عيدابى

  الدائره الثقافيه الشارقه
  
  

ا ه الفن دور نان هيل ب ه  .السورى س ين قوسين وان ندرس وذج يستحق ان نضعه ب ه نم ان
انه يرسم  .انه يمتلك جراة ومقدره على اطالق عنان اختباراته الى المدى االوسع .معانإب

ى منحوت   ةايقاعا يصدر اصواتا مختلفه ضمن نوت ه واحده عل لكن الضربات ال تتكرر     ,ت
ى تفسيرات متنوع    ائج          أان ت .ةفهو يميل ال ه وهو واثق من النت ه وحاذق ات سهيل ذآي ليف

اويل  ,يتجريب  ,متين ,يئجر .نجاحهاإاليفرط فى مغامره بقدر ما يصر على  ك هو    .يت ذل
 .سهيل بدور

  2004اغسطس  30/الناقد والباحث والفنان التشكيلى/عمران القيسى
 



اة        ل بالحي ه  الجمي دور حتى جنون ه يلتقطك من مفاصل      آل شىء يقربك من سهيل ب لعل
كاليته       ةهام ه واش تلب لروح ت مس ادره اال وان ث ال تغ اه  .بحي رح الحي ه بطريق يمس ت

دء دمها ب ى النحت والتصوير  ويق دربشخوصه ف و من مق د أ .ةعالي ةال يخل دم أعتق ه ق ن
 .هو جرىء ومهم  ,يالجديد للنحت السور

  ديب والكاتب الكبير  ممدوح عدوانألا
  

ا             ن عم ر بواسطة الف راح يعب ان، ف يئان مختلف ن ش ة والف دور أن الطبيع لقد أدرك سهيل ب
د          نفتقده في الطبيعة، ويصنع  تاتيكي الجام ال األرضي، ال في شكله الس ل بالجم ًا يحتف فن

د       ه وق كيلية إنتاج ادت األدوات التش د أن أع ر بع وي الح كله الحي ي ش ا ف ى، وإنم الُمعط
ر،           . امتزج بروح الفنان د والفك اج يصنعه القلب والي ة من خالل نت ق الطبيع د خل إنه يعي

راغ، ع ة والف ون، والكتل ط والل الل الخ ن خ ح م اة يفص ب الحي وى بح ودة نش ن أنش
 .واإلنسان، أمينة للحظة الحاضرة مثل أمانتها للموروث الجمالي للحضارة اإلنسانية

  الباحث والمفكر الكبير
  فراس السواح

  
دور وبلغ هيل ب ال  ي ةتاويلي ةس ات واالحتف ياء والكائن ه خلف االش ائق الكامن ا  بالحق قربن

اً   .مل  أالخصوصى بانجازاتها القادره على الصيد واالقتراف وبعث روح الت ه دوم  يف  ان
دور نحات ومص       مالتباس سؤاله الصعب المالز   ا  ب ه بمحتوياته دير  لمعطى التجرب ور ق

 .ةيسير بنا الى عمق الذاآر
 قد احمد فرحاتالشاعر والنا

 صحيفه الخليح
 2000ديسمبر      4

 


