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لندن 

الـفيـلم اجلـديـد من سـلـسـلـة أفالم حـرب الـنـجـوم من إخـراج رون هاورد
يفي بـكـثـير من الـتـوقـعات فـهـو فيـلم مـنـاسب لألسرة ومـفـعم بـاإلثارة في

الوقت ذاته. لكن هل يعني ذلك جناحا فعليا للفيلم?
شعر كـثيـرون من عشـاق سلسـلة أفالم حـرب النجـوم بخـيبـة أمل من فيلم
"حرب النجوم: اجليـداي األخير" حتى أن صاحب دور أحـد الشخصيات
الرئـيـسـيـة لـلسـلـسـلـة لوك سـكـايـووكـر الذي مـثـله مـارك هـامـيل أقر في
لقـاءات أجراهـا بعـدم رضـاه عن الطـريقـة التي تـغـيرت بـها شـخصـيته عن

صورتها في الثمانينات.
ـا ليس هـناك مـا يدعـو لـلخـوف من خروج أحـدث أفالم السـلسـلة لكن ر
ـألـوف إذ أن الــشـخــصـيـة بـعــنـوان "سـولــو: قـصــة حـرب الــنـجـوم" عـن ا
الرئيسـية للفـيلم هان سـولو والتي أداها هـاريسون فورد بـبراعة في عام
تمرد الفضائي اجلامح. ?1977 شاهدين من هذا ا لن تخيب توقعات ا
شـاهدين الواحدة تـلو األخرى إذ يظـهر البطل "هان يفي الفيلـم برغبات ا
ـصاحـبة سولـو" في العـشـرينـات من عمـره (يؤدي دوره ألـدن إريـنرايك) 
ـشعر (يؤدي رفيقه "تشـيوباكا" ذاك الـفضائي من جـنس الووكي القوي ا

جوناس سووتامو دوره) للعب الشطرجن ثالثي األبعاد في الهواء.
ـغـرور النـدو كـالـريـسـيـان (دونـالـد بـاإلضـافـة إلى صـديق سـولـو الــقـد ا
غـلـوفـر) وهـو يـغش في أوراق الـلـعب ويـحـرك رداءه بـشـكل اسـتـعـراضي
وثالثتـهم يسـتقـلون مـركبـة الفـضاء "مـيالنيـوم فالـكون" سـابح فـي رحلة
أسطورية في الـفضاء سبق ذكـرها بأحـد أفالم السلسـلة في إشارة لدرب

هرب في "إمبراطورية اجملرات". "كيسيل" أحد أشهر دروب ا
وال شك أن هـذا االسـتـعـراض يـثـيـر شــيـئـا من اإلعـجـاب. وحـيـنـمـا أخـرج
جورج لوكـاس صاحب الفـكرة األصلـية حلرب الـنجوم أفالمه الـثالثة ما
ب عـامي  1999و ?2005خـلط تــمــامـا تــسـلــسل األحــداث حـتى أنــهـا

ناقضت أحداث الثالثية األصلية.
أمـا سـولـو كـمـا ألـفه كـاتـبـا الـسـيـناريـو لـورنـس كـاسدان وابـنـه جـونـاثان
كاسدان فـيسـد الكـثير مـن ثغرات الـقصـة في ما يـتعلق بـخلـفيـات البطل
وهو مـا سيـعجب عـشـاق حرب الـنجـوم الذين سـيـجدون كـثيـرا من اجلمل
ـاضي الـسـحـيق بـإحـدى اجملـرات احلـواريـة تـذكـرهم بـأمـور حـدثت "في ا

متناهية البعد".
ا حتقق شاهـد لو أن أفق الفيـلم كان أكثر اتـساعا. ور ومع ذلك سيود ا
ذلك لو أخـرج فيل لـورد وكريـستـوفر مـيلـر الفيـلم كمـا كان مـخطـطا له في
باد األمـر. ولـكن خالل اإلنتـاج وبـعد تـعـي لـورد ومـيلـر اللـذين أخـرجا
خرج فيلم "شفرة دافنشي" رون فيلم "ذا ليغو موفي" جرى استبدالهما 

هاورد الذي على كل جدارته ليس األكثر إبداعا.
غامرة وبالتـالي خرج فيـلمه على شـاكلة أفالم ديـزني حيث جاء شـبيهـا 
شـاهـدين من "حـماة اجملـرة" فـهـو يـحـمل روح دعـابـة خـفـيـفـة ويـناسـب ا
مخـتـلف األعـمار ومـفـعم بـاحلركـة وهـو لـيس أسوأ أفـالم حرب الـنـجوم

هم. وهذا هو ا
ـا وجـدنـا بعض الـعـذر لذلك يسـيـر الفـيـلم بـوتيـرة حـلقـات تـلـفزيـونـية. ور
باعتـبار تلك الـوتيرة مـأخوذة عن درب تـشابهت فـيه سلسـلة حرب الـنجوم
شاهد يتحرق مع عروض لسلسلة باك روجرز وفالش غـوردن التي كان ا
تـابع لـفـيلم شوقـا لـهـا. ولـكن بدال من وجـود حـبـكـة كلـيـة لـلفـيـلم ال يـجـد ا
"سولو: قصـة حرب النجـوم" إال مجموعـة من مشاهد احلـركة الطويـلة غير

توارية خلف الضباب والدخان. ترابطة وا ا
وب مـشـاهد إطالق الـنـار على هـذا وذاك يـطل سـولو من كـوكـبه األصلي
تهالك ليلتحق بجيش اإلمبراطورية ثم يهجره منضما حلفنة من الرمادي ا

اللصوص ويقيم عالقات صداقة جديدة.
واألغرب هو أن الـفيـلم الذي يحـمل اسم سولـو (أو منفـرد) ال يكـاد يفسح
فـرده. ورغم بدايته كـقصة حب جتـمع سولو مجاال لـلبطل عـلى الشاشـة 
مثـلة إميـليا كالرك) إال بحب الطـفولة كـايرا (الـتي جسدت شـخصيـتهـا ا
أنه سرعان مـا يفـسح اجملال لـشخصـيات أخـرى: تشيـوباكـا والندو وأحد
رتـزقة ويـدعى بـيكـيت (وودي هارلـسـون) وصاحـبته فـال (ثـاندي نـيوتن) ا
فـضال عن كـائن فـضـائي ذي أربـعـة أذرع يـدعى ريـو (أداء صـوتي جلـون
فــافــرو) وروبــوت أنـــثى تُــدعى إل) 37-3فــيــبي وولــر-بـــريــدج) وتــطــالب

. ساواة لقريناتها وأقرانها اآللي با
وما تفتقده تلك الباقة من الشخصيات هو وجود شخصية رئيسية شريرة
ـمتع الـذي يـسـتـع ـتـمـلق ا بخـالف درايدن فـوس (بـول بـيـتاني) الـلص ا

بالطاقم لتنظيم عملية سرقة شحنة وقود فائق القوة.
سرح اإلجنـليزي واأليـرلندي عن وسيتـساءل أي شخص درس الـشعـر وا
السـبب وراء مـنح أسمـاء أدبـاء لشـخـصيـات الـفيـلم مـثل بيـكـيت ودرايدن
شاهـد نحـو عشرين مـرة. يصل األمر وكذلك تكـرار ذكر االسمـ بأحـد ا
شاهد ينتظر أن يدخل جندي فضائي قائال "عفوا سيدي لقد لدرجة أن ا
سرق (الـكـاتب اإلجنـليـزي جـون) مـيلـتـون لـتوه مـنـصـة هروب مـتـجـها إلى
(كـوكب) تــاتـوين بـرفــقـة (األديـبــ األيـرلــنـديـ ويــلـيـام) يــاتس وأوسـكـار

وايلد!".
واألمر الـغريب اآلخـر بشـأن الشـخـصيـات بخالف األسـماء هـو عدد من
يـنـتـهي بـه احلـال قـتـيال مـنــهم. وإن كـان أي من الـقـتــلى ال يـتـرك أثـرا في
شاهـد الذي ال يـتعرف عـلى الشخـصيـة إال لبضع دقـائق فقط. وبـالتالي ا
ـشاهـد بخالف سـولو و تـشيـوباكـا والندو. ليس هـناك شـخصـيات تـشد ا
فالشـخصيـات األخرى ال تظـهر في أي فيـلم آخر من أفالم حرب الـنجوم;
وإن كان سولو نفسه قد نسي شأنهم كـلية ما أن التقى لوك واليا. بالتالي

لن جتدي ذكراهم نفعا.
ــســتـوى ورغم أن إريــنــرايك الــذي جــســد شــخــصــيــة "ســولــو" ال يـرقـى 
ـســتـوى فــورد?) - ومـا ظـنــنت لـلــحـظـة أنه هـاريــسـون فـورد (ومن يــرقى 
سـيتـمـكن من اكـتـسـاب صـوت فـورد مـعـبرا عـن البـطل فـي شبـابه - جنح
إرينـرايك في جتـسيـد سولـو كـبطل جـذاب مرح يـتـمتع بـابتـسـامة ال تُـقاوم

وبساطة صبي غض.
ـســتـفـزة الــتي مـثل بــهـا جــيك لـويــد وهـايـدن ـقــارنـة فـورد بــالـصــور ا و
كن أن كريـسـتنـسن شـخصـيـة "دارث فيـدر" في صـباه فـبـالتـأكيـد كـان 

راحل. يكون أسوأ 

رحب النقاد بانـضمام فيلم (سـولو: إيه ستار وورز ستـوري) إلى عالم حرب النجـوم ومنحوا تقـييمات إيجابـية بشكل عام لـلفيلم الذي يـحكي أصول إحدى أشهـر الشخصيات في
ـئة على موقع ذلك العالم.عرض لـفيلم (سولو: إيه ستـار وورز ستوري) في مهرجان كان السـينمائي يوم الثالثاء. تـصوير: ريجي دو فيانو - رويـترز وحصل الفيلم على  71 في ا
يا يوم  23 أيـار.وخاض الفيـلم رحلة صـعبة لكي (روتن تـوميتـوز) الذي يجـمع أراء النقـاد يوم الثالثـاء وهو اليـوم الذي نشـرت فيه أول تقـييمـات للفـيلم قبل عـرضه جماهـيريا وعـا
يـصل إلى الشاشـة. فقـد  استبـعاد اخملرجـ األصلـي فيل لـورد وكريس مـيلر في مـنتصـف مرحلـة اإلنتاج وطـلبت شـركة ديزني من اخملـرج احلائـز على جائـزة األوسكار رون
هووسـ بهـذا العـالم.ويجـسد ألدن كـثفـة.وقال الـنقـاد الذين أعـجبوا بـالفـيلم إن هـاورد جنح في صنـاعة فـيلم مـرح سيرضـي ا هاورد أن يـنضم لإلشـراف على عمـليـات إعادة الـتصـوير ا
إرينرايخ ( 28عاما) شـخصية سولو التي اشـتهرت بأداء هاريسـون فورد لها في ثالثية (ستـارز وورز) األصلية التي بدأت عام 1977 .ويؤديـإرينرايخ دور سولو وهـو ال يزال شابا يافعا
في مسـتهل تدريـبه ليصـبح طيارا عـندمـا يتورط في مـهمة مـحفوفـة باخملاطـر.ونال أداء إرينـرايخ استحـسان النـقاد ألنه أدى الشـخصيـة بطريـقته دون أن يقـلد فورد.وقـال بوب مونـديلو من

جرد أن يستقر في الدور تلمع عيناه.“ إذاعة ناشيونال ريبابليك ”األمور تبدو مضطربة في البداية لكن هناك حيوية في أداء إرينرايخ و

رسالة واشنطن
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الـعـراقي الـتـشـكيـلي الـذي احـبـطته
الــظــروف الــقــاهــرة لــيــجــد نــفــسه
مــتـواصال مـع االبـداع حتت خــيـمـة
اجلـمعـية الراعـية لـكل ابداع عراقي
في الـعــاصـمـة بـغــداد واحملـافـظـات
كـافـة لـتنـقل هـذه الـتجـارب الـفـردية
واجلـــمـــاعـــيــة الى خـــارج الـــعــراق
لــتــعــلن ان فـي الــعـراق امـال وحــبـا
كن ان يـقهر  في مساء وابداعا ال
حـــزيــرانـي ازدانت قــاعـــة وحــدائق
اجلــمــعـيــة بـاجلــمــهـور الــنـخــبـوي
ـتــابــعـة لــوحـات تــنـقل ــتـعــطش  ا
ابـداعـات الــشـبـاب والــرواد بـابـهى
صــور وجتــارب رائــعـة تــســجل في
سجل اجلمعية التي كانت ومازالت
حتتضن وتدعم تلك االبداعات التي
تـقدمـها اجيـال من الشـباب والرواد

معا.
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ــعـرض شــارك فـيه اكــثـر من مــئـة ا
فـنـانـة وفـنـان عـراقي ومن مـخـتـلف
االعمـار واحملافظـات سجل حضورا
طـيـبا ومـتـابـعـة جـادة من قبل رواد
الــفن الــتــشــكــيــلي الــعــراقي الــذين
ـعـرض وعـبروا اشـادوا بـلـوحـات ا
عـن فـرحــهم بــهــذه الـتــجــارب الـتي
نـــقــــلت اجلـــــــمــــال والـــطـــبــــيـــعـــة

ي. االكاد
 والــــفــــنــــان عــــاصـم فــــرمــــان قـــال
لـ(الـــزمـــان) ان ( الـــطــبـــيـــعـــة احــد
ــهــمــة فـي عــمــوم الــفن ـــصــادر ا ا
الــتـــشــكـــيــلي الـــعــراقـي تــزامن مع
بــدايـات الــتـاســيس حــيث جنـد في
ـعـرض الـعـديـد من الـتـجـارب هـذا ا
شاركة ونبضا جـديدا في بغداد و
اكـثـر من ثـمـان فـنـانـة وفـنان ومن
مـــخــتــلـف االجــيـــال واالعــمــار وان
احلـــقــــوق الـــفــــرديـــة واالســــالـــيب
تنوعه باعـمالهم وجدنا ان هنالك ا
جتــارب فــنــيــة ومـايــتــمــيــز به هـذا
ـعـرض انه كــشف لـنــا اسـمـاء من ا
الـفـنـاين الـشبـاب واعـتـقـد ان اعادة
هـذه الــتـجــربــة بـبــغـداد هــو نـبض

شهـدت الـقاعـة الكـبرى في جـمعـية
الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ الـعـراقـي
بـبغـداد جتـمعـا كـبيـرا من مـتذوقي
الفن الـتشـكيلي واجلـمهـور الغـفير
الذي حـضر معـرض طبيعـة عراقية
مساء السبت الثالث والعشرين من
الــشــهـــر اجلــاري والــذي افــتــتــحه
الـفـنـان الـتــشـكـيـلي ســعـد الـطـائي
ورئــــيس جــــمــــعـــيــــة الــــفـــنــــانـــ
الــتــشــكــيـلــيــ الــعــراقــيـ قــاسم
ـشـاركـة اكثـر مـن مـئة الـسـبتـي و
فنـان وفنـانـة ومن كافـة احملافـظات
الــعــراقـيــة ومن مــخــتــلف االعــمـار
وتــلـــونت جـــدرات الــقـــاعــة بـــلــون

اشـطه  اياد فيـصل  تيسـير بكر  ا
جالل رحـيم  حــامـد سـعــيـد  حـامـد
طــــالب  حــــسن ابــــراهــــيم  حــــسن
الـكيف  حسن فـالح  حس الـنجار
 حسـ مطشـر  حيدر جـبار  خالد
نـــعــمـــة  رائــد عـــبــد االمـــيــر  رائــد
مـحـسن  رسـل مـظـفــر  رشـا بـسل 
زهــراء هـادي  زيــاد جـســام  سـراج
عـلي سالم جبـار  سمـاح االلوسي 
ســيف ســـعــيــد  ,شـــذى الــســعــدي 
صــاحب جـــاسم  صــالح الـــنــجــار 
صبـاح حـمـد  صبـاح مـحيي صالح
هـــادي  عـــادل عـــطــا الـــله  عـــبــاس
ال  عـــبــد هــاشـم  عــبـــد اجلـــبـــار ا
الــكــر ســعــد  عــبــد عــلي رشــيــد 
عـدنـان عـبـاس  عـزيـز خـيـون  عـلي
الـطائي  عـلي العـبدلي  عـلي هاشم
 عـمـاد قـدوري  عـمـاد كـاظم  عـمـار
عبد الله  عهـد محمد عيسى حسن 

غسان داود  وآخرون
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جسن ابـراهيم  سـتار لـقمـان  سعد
الربيعي  جمعه شمران  رشا باسم
 مـــراد ابــراهـــيم  حــســ مـــطــشــر

وتصميم ونصوير سمير مرزا.

جـديد وكـذلك في احملـافـظـات خـاصة
ـعـرض يضم الـعديـد من جتارب ان ا
الـفنـانـ في احملافـظـات والعـاصـمة

بغداد ) . 
الــفـنـان جــبـار جـودي الــذي يـحـضـر
الــفـعــالـيـات الــفـنـيــة والـثـقــافـيـة في
العاصمـة بغداد واحملافظات قال  ان
( مـعرض الطـبيعـة الذي تابـعناه هو
معـرض مشترك بـ الشباب والرواد
ومن مخـتلف الفئـات العمريـة حقيقة
ـيــزا بـاعــمـاله وهي كــان مـعــرضـا 
ــتـازة من اجلـمــعـيـة الـتي مـبـادرة 
تـــهــتم بــالـــفن الــتـــشــكــيـــلي ومن ثم
اجلميع يؤكد ان الفن العراقي مازال
يـتـنـفس الـهـواء الـنـقي سـواء بـالـفن
سرحي والسـينمائي التـشكيـلي او ا
وبــاقـي الــفـــنـــون فــتـــحـــيــة لـــكـــافــة
ـــشـــرفــــ عـــلى ـــشــــــــــاركــــ وا ا
عرض متمنيا ان تتفعل  مثل هكذا ا
جتـارب فـنــيـة في كـافــة مـحـافــظـتـنـا

العراقية ) .
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اثــيــر اخلــزعـلـي  احـمــد الــعـزاوي 
احــمــد حــيــدر  اســعــد آزاد  اســيل
ســــالم  انـــتـــصــــار مـــنـــاف  انـــوار

الـطبـيـعـة والـفـرح والتـفـاؤل بـعـيدا
ـــنــــغــــصــــات والــــصــــراعـــات عـن ا
اجلانـبية لـتسـجل لوحـات الفـنان
ـسـتـقـبل الـزاهـر عـنـاوين الـفـرح وا
لفن تـشكيلي راقي نـقل لنا الـطبيعة
العـراقية اخلـالبة مـتحديـن االهمال
ـقـصـود لــهـا من قـبل الــطـبـيـعـي وا
البـعض وراحت اللـوحـات تنـثر في
تـلقي روح الـتفاؤل واالمل نـفوس ا
والـسالم  نعم كـان معـرضا يـضاف
الى مـنجـزات اجلمـعيـة من معارض
ونـشاطات حتـرك وتدفع عجـلة الفن
التشكيلي العراقي الى امام وحترك
اجلــــمـــود الــــذي اصــــاب الـــفــــنـــان
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كـــانت بــشـــكل ال يــكــاد يـــذكــر لــكن
تـشـجـيع األهل سـاعـد عـلى تـطـوير
وتعزيز فكرة اإلبداع بداخلي وكان
فـيض الـواقع والتـراث الذي يـعيش
بـــداخــلي أحـــد أهم الـــروافـــد الــتي

ساعدتني كثيراً.
أمـا مـسـار دبـلـوم احملـاسـبـة تـوقف
بـعــد االنــتــهــاء من الــدراســة وبـدأ
مـسار الـفن بشكـل قريب من احلرف
الــيـدويــة الـتي يــدخل فـيــهـا الـرسم

بشكل بسيط. 
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 حلـــظــات قــبـل الــبــدء: قـــبل الــبــدء
بالرسم يكـون هناك زخم من األفكار
التي تتـوالد بـكثـافة واسـعة  حيث
تــنـــادي: أخـــرجـــيـــني اآلن ألشـــعــر
بـــالــنــور والـــنــهــار فـــأكــون واقــعــاً

متجسداً بشكل ألوان وخطوط. 
وأفـضل الــلــون األزرق دائـمــاً حـتى
في الرسم فالسماء بصفائها زرقاء

والبحر بهدوئه أزرق.
 تـيـمــات لـوحـاتــهـا: الـبــدايـة كـانت
ـيـة لـكن مـسـتوحـاة مـن لـوحـات عا
ـــوهـــبـــة حتـــولت إلى مـع تـــطـــور ا
الـتراث ومـا يـحـمل من جـمـال يجب
أن يــظـهــر لألجــيـال فــرســالـتي من
هــذا الـــفـن هـــو مـــعـــرفـــة األجـــيــال
ـدى جـمـال الـتـراث ومـا احلـديـثـة 

يحمل من قيم ومعان جميلة.
الـرسم علـى الزجـاج: رغم أن الرسم
عــلى الــزجــاج فــيه مـن الــصــعــوبـة
الـــكــــبــــيــــرة إال إنه فـي كل حلــــظـــة
يـــنــعـــكس الـــضــوء عـــلى الــلـــوحــة
تـشـعـرك بـأنـهـا تـتـحـرك أو حتـدثك.
الــرسم عــلى الــزجــاج هــو مــدرســة
ـــا فـــيـه من االخـــتالف لـــوحـــدهــــا 

بالنسبة ألنواع الرسم األخرى.
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وهـنـاك مـجــاالت ومـدارس مـتـعـددة
ـيزه لـلفـن لكن كل مـجـال وله مـا 
من صــعـوبــات وغــيــرهــا ولــكـوني
هـــاويـــة لـــلــــفن أحـــاول أن أجـــرب

ــــيالد وهي ــــلــــكـــة مــــؤاب قــــبل ا
مــديـنــتي الـكـرك الــتي أعـيش فــيـهـا.
أهــداف اجلــمــعــيــة تــكــمن فـي نــشـر
الـوعي الثـقافي السـياحي الـتاريخي
الــتـراثـي من خالل الــفن ومـخــاطــبـة
اجملتـمع بـأن لنـا تـاريخ وتراث غـاية

في الروعة.
وهـــدف عـــضــويـــتـي في جتـــمـــعــات
ومــنــظــمــات عــديــدة هــو الــعــمل مع
الـشبـاب وغـرس روح الـفن بـداخـلهم
ألن الـــفـن رســـالـــة لـــلـــحب والـــسالم

والشباب هم النواة للمجتمع.
اجلمـهـور: يـكون لك جـمـهور وواسع
إذا كــــانـت لـــــوحــــاتـك ذات مــــعـــــنى

وتتحدث عن واقع
اجلائزة: اجلائزة بالنسبة لي هو أن
تـشـعـر بـأن ما تـفـعـله يـؤثـر به اآلخر

جرد النظر إليه
هـوايتـي: اكتـشـاف األمـاكن اجلـديدة

غامرة  وا
حـكمـتي: "ال تصـدق كل ما تـسمع وال

نصف ما تراه". 

جــمــيــعــهــا ولــكــني أمــيل إلى الــفن
الواقعي.

أما بالـنسبة للفن الـرقمي فهو جميل
ـشـاعـر لـكـنه خـالٍ من اإلحـسـاس وا
أما ح ترسم بالـفرشاة فإن اللوحة
تــولــد بـــ يــديك وبــكـل مــا فــيك من
مــشــاعـر وأحــاســيس تــضـعــهــا بـ

ألوانها.
صـعـوبـات: هــنـاك صـعـوبـات كـثـيـرة
لـكوني لسـت بالعـاصمة عـمان حيث

مكان كل الفنون. 
ــقـــتــرحـــات: يــجب أن احلـــلــول أو ا
تـكون هـنـاك معـارض مـشتـركـة حتى
يــتــســنى لــلــجــمــيع نــشــر مــوهـبــته

وتعريف اآلخرين بها.
عالقـة بـ الــقـصـة والــرسم: لـكـوني
أحب الـــواقـع فـــأنـــني اكـــتب بـــعض
القـصص الـقصـيرة الـواقـعيـة والتي
أغـلــبــهــا أكــون شـاهــد عــيــان أثــنـاء
ا تـرسم بالـكلـمات حدوثـها فـأنت ر

وتكتب بالريشة أيضاً
ـؤابي": ميـشع ملك جمـعيـة "ميـشع ا
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التشكيلية إزدهار الصعوب:

ازدهــار فــارس الـــصــعــوب فــنــانــة
تـشــكـيـلــيـة أردنــيـة حـاصــلـة عـلى
دبلـوم احملـاسـبـة -جـامعـة الـبـلـقاء
الـــتــطــبــيــقــيــة في الــكــرك ـ األردن
ـؤابي" ورئـيـسة جـمـعـيـة "مـيـشع ا

لــلـــثـــقــافـــة والــفـــنــون
إضــــــــــــــافـــــــــــــــة إلـى
عـــضــويـــتـــهـــا في
الــــــعــــــديــــــد من
ـــــنـــــظـــــمــــات ا
والــتــجــمــعــات
الـــــــــتـي تـــــــــهم
ــرأة وتـــخـــدم ا
واجملـــــــــتــــــــــمع
والــــــثــــــقــــــافـــــة

والفنون.

أقــامت مــعــرضــ شــخـصــيــ في
مــنــاطق سـيــاحــيــة كــقـلــعــة الــكـرك
األثـريـة وأبراج احلـجـاز ومـشـاركة
في عدة معارض محلية دولية وفي
األعـمــال الـتـطــوعـيــة كـالــرسم عـلى
اجلــدران ولــهــا أعــمــال تــطــوعــيـة

أخرى.
إللـــــقـــــاء الــــــضـــــوء عـــــلى
جتـربـتهـا الـفـنيـة كـان لـنا

هذا احلوار معها
الــعـمــر بـالــنـســبـة لــفـنــانـة
ازدهــار الـــصــعــوب يــقــاس
بعدد حلظات السعادة التي
ـا اخـتـزنه اإلنـسان تـتـبع 
بــداخـله من طـفـولـة بـريـئـة
وتــقــول: تــلـك الــطــفــولـة
التي تـبـقى رغم تـغـير
أشــكــالــنــا لــكــنــهــا
كـضـوء الـشـمـعة
الــذي بــداخـلــنـا
يــتــوهج مــهــمــا
أظـلمـت الـطـرقات
أمامنا فنبقى نسير
دون االلــــتــــفــــات إلى

اضي. ا
بــدأت الــتــشــكــيــلــيــة
ازدهـــار الـــصـــعـــوب
تـألــقــهــا مع الــرسم
والــتـــشــكـــيل قــبل
عـــشـــر ســـنـــوات
بــشــكل مــكــثف
حيث بالسابق

ازدهار الصعوب

جانب من احلضور

عرض جانب من افتتاح ا

من اعمال التشكيلية ازدهار الصعوب


