
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20.Issue 5964-5965 Saturday - Sunday17-18/2/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5964-5965 السبت- االحد 1 من جمادى اآلخرة 1439 هـ 17-18 من شباط  (فبراير) 2018م

W UF « ÊuMH « dNB  ÕU²² ≈

عمل يضم ثالث ورش فنية حديثة ا

¨لألديـب السوري فيصل قرطش ˙أهل الهوى  أعـلنت األمانة العامة جلـائزة الطيب صالح لإلبداع الكـتابي التي شارك فيها  630عمال أدبيا من  28دولة فوز رواية 
غربية ـركز األول عن محور الرواية التي أعلن عن نتائج دورتها الثامنة في العاصمة السودانية اخلرطوم. فيما حصدت اجملموعة القصصية أيام بوسنية  للكاتبة ا با
صري مـحمد إسـماعيل.في ¨لـلناقـد ا ˙قـصة ذاكرة  ركز األول دراسة  خديـجة يقـ الترتيب األول عـن محور القـصة القصـيرة وعن محـور الدراسات النـقدية نـالت ا
غـني للكاتبة الـسودانية ملكـة الفاضل الترتيب ـغربي  للكاتب السـوداني عمر أحمد فضل الـله بينما نـالت رواية الشاعرة وا ركـز الثاني حملور الرواية جـاءت رواية تشريفة ا ا
غربي حفـيظ صباحي بالترتيب الثالث رمريتي ?¨فـيما حل الكاتب ا ˙ا ركز الثاني الكاتب الفلسـطيني حسن حميد عن مجموعته  الثـالث.وفي محور القصة القصيرة أحـرز ا
كـان في الـنص السـردي الـعربي ركـز الـثاني في مـحـور الدراسـات الـنقـديـة النـاقـد اجلزائـري مـبروك دريـدي عن دراسـته ا عن مجـمـوعته الـقـصصـيـة التـحـوالت. وحل في ا
كان لـرواية أوالد الغيتو. وكرمت األمانة العامة للجائـزة في نسختها احلالية عالم األنثروبولوجيا وحصدت الـناقدة اليمنية آمنة محمود اجلائزة الـثالثة عن دراستها سيميائية ا
(عـلم اإلنسـان) السودانـي البروفـيسـور سيـد حامـد حريـز. وكانت اجلـائزة قـد انطـلقت عام  2010و فـعاليـات اجلائـزة السـنويـةهي الروايـة والقصـة القـصيـرة محـورا اجلائزة
سرحي والشعر وقـصص األطفال ودراسات في الرواية اإلفريـقية جنوب الصحـراء. وتبلغ  وقيمة اجلائزة الرئـيسيان ويتغير احملـور الثالث سنويا ب الـنقدية والترجمـة والنص ا

ركز الثاني  10آالف دوالر و  8آالف دوالر للمركز الثالث وشارك هذا العام   630عمالً أدبياً من  28دولة األولى في كل محور  15ألف دوالر و ا
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وجه إلى كـبيـرة حسب الـبرنـامج ا
اجلـــهـــاز بـــاإلضـــافـــة إلى جـــهـــاز
ــراد (ســـكــنـــر) يــؤخـــذ لإلعــمـــال ا
تنفـيذها .. فـيأخـذ صورة وينـفذها
اجلـهاز عـمالً نـحتـياً. كـمـا يحـتوي
ــــعـــمـل عـــلى جــــهــــاز صـــنــــاعـــة ا
ـيدالـيات واألوسمـة الذي سـيتيح ا
صمم بـتنفيذ فرصـة للفنانـ وا
ـادة الـتي يـرونـهـا تـصـامـيــمـهم بـا
مــنـــاســبـــة بــدالً من اســـتــيـــرادهــا
ــشـروع وتــنــفـيــذهـا فـي اخلـارج. ا
عادن مـجهزة يـضم قاعة لـسباكـة ا
بــأجـهــزة حــديـثــة وافــران عــمالقـة
ـــكن أن تــســـتــخـــدم لــلـــســبـــاكــة
واخلــزف بــارتــفــاع  2,5م وعــرض
متـرين وعـمق  ثالثـة امتـار.. تـعمل
كـهربـائـياً .. وضـمن بـرنـامج زمني
مـحــدد بــلـوحــات لــذلك الــغـرض ..
إضــافـة إلى وجــود فــرن كـهــربـائي
نشأ يعمل بطريـقة احلث أمريكي ا
ـــعــادن يـــتــسع .. لـــغـــرض إذابــة ا
لـ 750 كــغم .. يــعــمل بــدون دخـان
وأبــخـــرة .. إضــافــة إلـى كــريــنــات
ــعـدن داخل هـذه جـسـريــة حتـمل ا
الـقاعـة تعـمل مكـانيـكيـاً يتم الـعمل
الكـات فنيـة متخـصصة. داخـلها 

ـعــمل يـعــمل بـطـاقــة كـهـربــائـيـة وا
وفــرت له مـولــدة بـحــجم (ا ) كـيــكـا
تـعـمل لـتـوفـيـر الـطاقـة الـكـهـربـائـية
ـسـتــمـرة لـلــمـشـروع  الــذي يـوفـر ا
لـلــفــنـانــ .. فــرصــة الـعــمل بــهـذه
ـكـننـة احلـديثـة واسـتـغالل الوقت ا
والــتـقـنـيـة احلــديـثـة .. كـمـا إن هـذا
ــكــان ســيــكـــون أمــامــهم لــغــرض ا
االطالع وتـــنـــفــيـــذ مــشـــاريـــعــهم ..
ـكن لــلـمــعـمل بــاإلضـافــة إلى ذلك 
تــوفــيــر فــرصــة ألصــحــاب األفــكــار
ـكن اسـتـخدام الـصـنـاعـية وحـتى 
هـذه األجــهـزة لــصـنــاعـة ديــكـورات
مسـرحـيـة وتصـامـيم لـلمـهـرجـانات
ــعــادن والــفــلــ أو أيــة مـادة من ا
يـرغبـون فـيـهـا.وزيـر الثـقـافـة فـرياد
روانــدزي قــال (  الــيــوم افــتــتـاح
مــعــمل لـلــمــصـاهــر الــتـابع لــدائـرة
الفنون في وزارة الثقافة. إنه معمل
عصري الكتروني.. بتشييده انتهى
صاهر اليدوية في العراق.. عصر ا
ومن ثـم يـــكــــون أمـــام الــــفـــنــــانـــ
الــعـراقــيــ فــرصــة جــديــدة لـعــمل
مــنــحــوتــاتـــهم.. فــضال عن إن هــذا
كن أن يـتحـول إلى مصدر ـعمل  ا

وارد). للتمويل وتقد ا
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ب أناملي طيف حضارة وإبداع وطن عنوان لـ 56 لوحة

يتـضـمنه من مـأسٍ تـثيـر صنـاع الفن
الـتشكـيلي رغم انـها امتـداد حلضارة
تـحـجـرة في ذاكرة بـابل بـأطـيافـهـا ا
ــكــان لــتــحـقـق اعـمــالــنــا مــشــاركـة ا

وجدانية واسعة .
امـا زوجته الـفنـانة الـتشـكيـليـة كوثر
مـــحــمــد حـــسن والــتي جـــمــعت بــ
سـرحي والـفن الـتشـكـيلي اإلخـراج ا
فــقـــد عــاجلت بـــأســلـــوب تــعـــبــيــري
رأة وانطباعي العالقة ب الرجل وا
وتــرابـــطــهـــمــا اجملــتـــمــعـي بــالــوان
مــتــنــاغــمــة .حــيث تــنــاولـت قــضــيـة
ـتـفرج االيـزيـديات بـأسـلـوب يجـعل ا
يـقـرأ اللـوحـة وكـأنهـا سـينـاريـو كتب

بالوان عذبة قالت :-
- حتت خــيـــمـــة الــفن الـــتـــشــكـــيــلي
انـضـويـنـا انـا وعـائـلـتي وكل مـنـا له
اســـلــوبه اخلـــاص ومـــدرســتـه الــتي
يـنـتمي الـيـها .اجـد نـفسي كـثـيرا في
ـرأة والـرجل الـتــعـبـيـر عن قــضـايـا ا
ثالن احلياة بكل وجوهها فكالهما 

عتمة . شرقة او ا سواء ا
مابـ الهنـدسة والرسم وجدت اوس
علي نفـسها تهندس لـوحاتها بالوان
متناسقة وهي تنتقل ب األساليب و
االجتاهـات الفـنيـة احلديـثة وخـاصة
بــ الـــتـــجـــريــديـــة والـــتــجـــريـــديــة
االنــــطــــبـــاعــــيــــة . ورثت الــــرسم عن
والـديـهـا حتى انـهـا بـاتت تـمـيل اليه
اكــثــر من الــهــنـدســة الــتي درســتــهـا

نـخـلـتان شـامـخـتـان قـدمـتـا إبـداعا
عــراقــيـا عــلى هـيــئـة الــوان ورمـوز

ت الى جـــانــبــهــمــا فــســيــلــتــان و
لـتــتــكـون اســرة بـابــلــيـة تــقـدم فــنـاً

يـنتمي جلـذور احلضـارة واجلمال .
اسـرة تــشـكـيـلـيــة جـاءت الى بـغـداد
حامـلة مـعهـا سحـر بابل وامـجادها
في مـعـرض مـشـتـرك الربـعـة فـنـان
جــمــعت لــوحــاتــهم بــ احلــضـارة
واوجـاع الــعـراق فــكـانت الــلـوحـات
حتاكي بعضها بعضا رغم انتمائها

دارس فنية مختلفة .
ــعـرض  56 لــوحـة فــنــيـة ضــمــهـا ا
الـتـشـكـيـلي الـثـالث  لـعـائـلـة الـفـنان
عــلي عــلــيـوي وبــالــرغم من كــونـهم
ـتفرج ال يجد أسرة واحدة االن ان ا
ـــواضــيع تــشـــابـــهــا بـــيـــنــهـم في ا
ـــشـــاهـــد واخلـــطـــوط واأللـــوان فـــا
البصرية متنوعة وكأننا في معرض
مــشـتـرك ال جتــمـعـهم مـدرســة فـنـيـة
معـينة وكل تـوقيع ألي منـهم يجسد
ـعرض بـصمـته اجلـمالـية عـن هذا ا
والــذي حـمل عــنــوان ( بـ أنــامـلي
طـيف حــضـارة واوجـاع وطن ) قـال

الفنان علي: - 
-حملت ب ضلوعي اوجاع العراق
وبـــ أنـــامــــلي حــــاولت تـــشــــكـــيل
حضـارته بـلـوحـات فـنـيـة فـكـان هذا
عرض ( ب أناملي طيف حضارة ا
وابـداع وطن ) والــذي يــعـد الــثـالث
لـي مع عــائــلــتـي وأتــوقع ان يــكــون
ا خـطـوة لألمـام في الـوسط الـفـني 
يـحمـله من مـوجـات ارتـداديـة لواقع
مــريـر الم بــاجلـانـب اإلنـســاني ومـا

وتـخـصـصت بهـا. امـا شـقيـقـتـها در
فــقــد جــمــعت بــ دراســة الــقــانـون
والرسم وهي تـخط لوحاتهـا واقعيا
ـدارس احلديـثة قـبل انتـقـالهـا الى ا
.عـكـست عـشـقـهـا لالطـفـال من خالل
ثـــمـــاني لـــوحـــات جـــســـدت جـــمــال

الطفولة بكل معاتيها .
شهد عائـلة واحدة ربـطهم اللـون وا
ا البصري اضـافة الى رابطة الدم 
يؤكد متانة العـائلة العراقية جمالياً

ومعرفياً . 
وفي حفل افـتـتاحه لـلـمعـرض اعرب
مــديــر عــام دائــرة الــفــنــون الــعــامـة
ـهــدي عن سـعــادته لـوالدة شـفــيق ا
عائلـة فنـية قد تـكون امـتدادا لعـائلة
جـــــواد ســــلــــيـم واضــــاف (ان هــــذا
ـعـرض ليـس خطـابـا فنـيـا فـحسب ا
بـل هـو رســالــة لـلــمــجـتــمع من اجل
احلــــفــــاظ عــــلـى تــــمــــاسك األســــرة
العراقية السيما ونحن نعيش محنة

حقيقية علينا جتاوزها). 
سـرحي عـبد امـا القـاص والـكاتـب ا
الـــســادة جـــبــار فــقـــد اكــد عــلى (ان
االنـــطـــبـــاع الـــعـــام يـــبـــدأ من كـــون
ـعـرض يــعـود لـعـائـلـة فـنـيـة وهـذا ا
شيء جديد ورائع يجعلنا نعود إلى
مـوضـوع اجلـيـنـات اإلبـداعـيـة الـتي
تــــوارثــــاهـــــا اوس ودرة فــــضال عن
كــونــهـم اســرة بــابــلــيــة ذات جــذور
حضارية وهذا بحد ذاته يعد ابداعاً

ـــعـــرض جـــمـــاالً هــو . ومـــايـــزيـــد ا
ـتــشـابــهـة فــمـا بـ ـدارس غــيـر ا ا
الــسـريــالي والـواقـعـي والـتـكــعـيـبي
راحت الـعـائـلـة تـشـكل لـوحـاتـهـا كل
ا اي تاثير حسب رؤيته الفـنية دو

او تدخل من االب واالم).
ـرأة ومــابــ احلـضــارة وقــضـايــا ا

ــعـرض وهــمــوم الــوطن تــوسط ا
ثالث لـوحات شـخـصـية إحـداهـما
للـفنان علي واآلخـرى لزوجته وما
بيـنهـما بـورتريت لـلدكـتور شـفيق
ـــهــدي لــوحــات وكـــانــهــا صــور ا
الــتــقــطت بـعــدســة كــامـيــرا لــدقـة

التفاصيل واخلطوط فيها.
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ـعـرض حتى  28فـبـراير ويـستـمـر ا
شــبـاط اجلـاري.وقــال رضـا إبـراهـيم
مــديــر جــالــيـري (بــيــكــاســو إيـست)

ـعـرض وقـال حـسـني في افـتـتـاح ا
الـسـبت شـغـلي كـله وجـداني بـحت
كن وصـفه بـالكالم وليس أدبـيـا 
كل مــا أريــد أن أعـبــر عــنه من آراء
وأفـكـار قـدمـتـه في هـذه الـلـوحـات.
أنا ال أجيد التعـبير بالكلمات لكني

أفعل هذا باأللوان.�
وأضاف �تـأثـرت في هـذه األعـمـال
ـوســيـقى والــبـحـر والــصـحـراء بــا
دن التي أقمت فيها بعض وكذلك ا
الـــســـنـــوات مـــثـل رومـــا وبـــاريس

ودبي.
ـقام في كـالـيري ـعـرض ا ويضم ا
(بـــيـــكـــاســـو إيـــست) بـــالـــقـــاهـــرة
اجلـديدة  59 لـوحـة أكريـلـيك على

كانفاس (قماش).
ويــقـول الـنـاقــد الـفـرنـسـي مـيـشـيل
نــوريـدســاني في كـتــيب الـتــعـريف
ـعرض �لـدى حسـنـي ضـوء هو بـا

ضـــوء مــــصـــر -دون شك- ولـــد من
تـفاعل كـيمـيـائي مرهـف هو خـليط
من مـــاء الــــنـــيـل مـــيــــاه الـــبــــحـــر
والـــصــحــراء الــقــاحــلــة. لــكن هــذه
الشـفـافيـة وهذا األسـلـوب في جعل
الـلـون يــصـعــد لـيــهـبط بــبطء عـلى
ثابـة سند بـاقي األلوان التي هـي 
ـــلــكــهــمــا له هـــمــا عــنــصــران ال 

سواه.�
وأضاف ومثل الشاعر يقوم فاروق
ــســاحـة حــســني بـاســتــثــمـار أقل 
األرضـــيــة لــكـي تــذوب في مـــتــعــة
اخلـيــال والــواقع لــيــعــطــيـان دون
تــفـرقـة ألــوانـا -خـطــوطـا- أبـخـرة
تـــعــرجــات أو خـــطــوطــا عـــمــيــقــة
خـربشات عالمـات تعجب صـغيرة
بـقع شـديـدة اإلضـاءة - مـسـطـحات

منزلقة.
شغل حـسني مـنصب وزيـر الثـقافة

لـنـحو  24 عـامـا إلى أن تـرك كرسي
الــوزارة فـي أعــقــاب انـــتــــــــفــاضــة
كــــانـــــون الــــثــــــــاني  2011 الــــتي
أطـاحـت بـالـرئـيس الـسـابق حـسـني

مبارك.
غــادر فــاروق حــســني الــوزارة لــكن
وهج الــــفـن لم يـــــغــــادره إذ واصل
مسـيـرته في عـالم الـتـجـريـد مـتـنقال

ب القاهرة وعدة مدن.
وفي االفـتـتـاح الـذي اجـتـذب أعـدادا
ــتــابــعـ غـفــيــرة من الــفــنــانـ وا
ألعـــمــــال حــــســـنـي قـــال الــــفــــنـــان
التشـكيلي جورج بهـجوري لرويترز
كلـها لـوحات جـميـلة ألنـها انـفتاح�
لـــتـــجـــربـــتـه (فـــاروق حـــســـني) في
التجريـد.. واضح جدا انه يتقدم كل

سنة.
وأضــاف كل مـعـرض يــحـمل أعـمـاال
أكــثــر تـطــورا رغم تــمــســكه بــنـفس
األسـلــوب ونـفس الــطـبـاع. ال يــفـكـر
كـثــيــرا مـثل الــفــنـانــ الــواقـعــيـ
الـبــاحــثــ عن أشــيــاء أمـامــهم في
الـطــبـيـعـة لـكــنه يـعـتـمــد أكـثـر عـلى

التخييل.

لـرويتـرز فاروق حسـني كفـنان سهل
جـــدا في الـــتــعـــامل مـــعه لـم يــضع
اشـتراطات مـحددة للمـعرض كل ما

عرض في أفضل اهتم به أن يخرج ا
ــعـرض يــلـقي شــكل. وأضـاف هــذا ا
بـاحلجـر في السـوق الراكـدة إلى حد

مــا بـالــفن الـتـشــكـيـلـي في مـصـر
نــتــمـــنى أن نــرى مــعــارض أكــثــر

ناسبات الفترة القادمة. ا
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افـتـتح وزيـر الــثـقـافـة والــسـيـاحـة
واالثــار فــريـــاد روانــدزي صــبــاح
ـــعــمل اخلــاص ــاضي  ا األحـــد ا
ـصــاهــر الــفـنــيــة الــتـابع بــقـسـم ا
لـدائـرة الـفنـون الـعـامة فـي منـطـقة
الـشــيخ عــمـر بــعــد أن  تـأهــيـله
وجتـــــهـــــيـــــزه بـــــأحـــــدث األفـــــران
عدات. وجرى االفتتاح بحضور وا
رئــيــســة جلــنــة الــثــقـافــة واإلعالم
الــنــيــابـيــة مــيــســون الــدمـلــوجي
ومـديـر عـام دائـرة الـفـنـون الـعـامـة
هـدي ومدير عام الـدكتور شـفيق ا
ـؤتــمــرات مـحــمـود دائـرة قــصــر ا
ـصاهر الفنية اسود ومدير قسم ا
الفـنان والـنـحات طه وهـيب وعدد
من مدراء أقسام الوزارة وعدد من
ـعـمل الـفـنـانـ ووسـائل اإلعالم. ا
الـذي أجنــز يـحــتـوي عــلى أجـهـزة
الــنــحت والــتــكــبــيــر وهي أجــهـزة
حــديـثـة تــعـمل بـاحلــاسـوب ضـمن
بيـانات تدخل إليـها وباستـطاعتها
ــادة تـــنــفـــيــذ أعـــمــال نـــحــتـــيــة 
ادة (سـتايـرو بور) ثم حتـول إلى ا
ــكـن لــهـذه ــراد تــنــفــيــذهــا. إذ  ا
األجـهـزة أن تـكـبـر أعـمـال بـأحـجام
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ـصـري األسبق  في أحـدث مـعارضـه يسـتـحـضـر الـفـنـان الـتشـكـيـلي ووزيـر الـثـقـافـة ا
ـوسيـقى والـبـحـر والصـحـراء ومدن فاروق حـسـني مـزيجـا خـاصـا من ضوء مـصـر وا

عربية وأوروبية في أكثر من  50 لوحة جتريدية يعود بها للساحة التشكيلية.

ÕU²²∫ وزير الثقافة خالل افتتاحه مصهر الفنون اجلميلة «

عرض من اعمال ا

لوحة من فرشاة عائلة بابلية

الفنان فاروق حسني امام احدى لوحاته


