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 �أع��رب �لفن��ان �مل���ري، �أحم��د ع��ز، عن بال��غ حزنه 
ال�صت�صهاد مو�طنه �ملقدم عمرو �صالح، �لذي ظهر معه 
�صم��ن �أحد�ث فيلمه �جلديد "�خللي��ة"، وذلك بعد مقتله 
م�ص��اء �أم���س عل��ى �أي��دي �إرهابيني يف معرك��ة "طريق 
�لو�ح��ات".  وقال ع��ز ، �إنه "�أ�صي��ب ب�صدمة فور علمه 
بنباأ ��صت�صهاد �لنقيب، ال�صيما �أنه كان �صخ�صًا متعاونًا 
ودمث �خلل��ق"، بح�صب قوله، م�صيفًا �أن��ه ي�صعر بغ�صة 
يف قلب��ه مل��ا ح��دث، حيث تق��دم بو�جب �لع��ز�ء الأفر�د 
�أ�رته وك��ل زمالئه. و�صارك يف بطولة "�خللية" حممد 
مم��دوح و�صام��ر �مل���ري و�أمين��ة خليل وريه��ام عبد 
�لغفور و�أحمد �صفوت و�لتون�صية عائ�صة بن �أحمد، وهو 

من تاأليف �صالح �جلهيني، و�إخر�ج طارق �لعريان.

حّلت �لفنانة �للبنانية مرييام فار�س، �صيفة �حللقة �الأوىل 
على برنامج "�أحل��ى نا�س" مع �الإعالمية �للبنانية ر�بعة 
�لزي��ات �ىل �صا�ص��ة "�جلديد". وتفاج��اأت مرييام باإعتالء 
�أ�صغ��ر معجب��ة بها، �مل���رح، لتقرتب منه��ا، وجتل�س يف 
�أح�صانه��ا. �إاّل �أّن دخ��ول �لطفل��ة مل يك��ن عادي��ًا، �إذ �أّنها 
�عتلت �مل�رح وهي توؤّدي �أغنية "ملكة �مل�رح" �جلديدة 
"�ص��وف حالك عليي"، م��ا �أثار ده�صة �ل�صيفة و�حل�صور. 
م��ن جهته��ا، �أب��دت مريي��ام تاأّثره��ا و�صعادته��ا باأ�صغر 
معجب��ة بها، و�صاعدته��ا بالغناء و�جلدي��ر بالذكر �ن هذ� 
�ل�ص��يء يح��دث م��ر�ر� يف ك��ل حف��الت �لفنان��ة �للبنانية 
مري��ام فار�س ب�صبب �صدة حب �جلمه��ور لها ولفنها �لذي 
تقدم��ه و�الخرية تكون مرحبة بهذ� �ملو�صوع و�صعيدة به 

جد� النه يقربها �كرث من جمهورها وحمبيها .

�ختتم��ت �ملطرب��ة �ملغربي��ة، �صم��رية �صعي��د، فعالي��ات 
�ل��دورة �ل��� 14 ملهرج��ان �الإ�صكندري��ة لالأغني��ة، م�ص��اء 
�أم���س عل��ي م���رح مكتب��ة �الإ�صكندري��ة، بح�ص��ور كامل 
�لع��دد جلمهورها من خمتلف �ملر�حل �لعمرية.  و��صتهلت 
�صم��رية حفله��ا باأغني��ة "هو� ه��و�"، �لتي �ألهب��ت حما�س 
�حل�ص��ور، وتاألق��ت بتقدمي عدد من �أغنياته��ا، �أبرزها "يا 
لطي��ف ي��ا لطيف، بال�صالم��ة �ل�صالمة، هو طي��ب معاكي، 
ق��ال ج��اين بعد يومني، ي��وم ور� يوم"، ث��م ختمت حفلها 
باأغنية "حم�صل�س حاجة". يذكر �أن مهرجان �الإ�صكندرية 
لالأغني��ة قرر تخ�صي���س عائد حفالت��ه ل�صالح متحدي 
�ملط��رب  �فتت��ح  حي��ث  �ل�رط��ان،  ومر�ص��ي  �الأعاق��ة 

�مل�ري مدحت �صالح هذه �لدورة،

��صتغ��ل �لفن��ان �أحمد �صعد ح�ص��ور �لعديد م��ن �الأ�صدقاء 
و�الأق��ارب يف حف��ل زفاف��ه بالفنان��ة �صمي��ة �خل�ص��اب، 
ليعل��ق عل��ى �الأخب��ار �لت��ي مت ت�ريبها ح��ول عالقتهما 
�ل�ري��ة قبل �لزو�ج. و�نتقد �صعد ك��ل �الأخبار و�لتعليقات 
غ��ري �لبناءه �لت��ي ترددت �أثناء �صف��ره وجتو�له مع �صمية 
�خل�ص��اب يف ع��دة �أماك��ن منه��ا �لنم�ص��ا وغريه��ا. و�أك��د 
�صع��د ع��دم �نزعاج��ه م��ن �أي نق��د �أو تعليق بن��اء ال ينال 
م��ن �صخ�ص��ه �أو �صخ�س زوجت��ه قبل زو�جهم��ا. يذكر �أن 
�صع��د و�صمي��ة �حتف��ال بزفافهم��ا �أم�س يف في��ال "�صمية" 
بطريق �لقاهرة �ال�صكندرية �ل�صحر�وي، بح�صور �الأهل 

و�ال�صدقاء فقط.

�أعلنت �ملمثلة �لرتكية هاندة �أرت�شيل )24 عامًا( �ل�شهرية بدور "�شيلني" يف م�شل�شل "بنات �شم�س"، �أنها على عالقة عاطفية مبحمد دينت�شالر، وهو 
�ل�شديق �ملقرب حلبيبها �ل�شابق �ملمثل �أكني مارت.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�صية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�صع �لكامري� على �صورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 
�أعلنت �ركة "�صّباح ميديا" �ن�صمام �لفنانة نيكول �صابا �إىل �جلزء 
�لث��اين م��ن م�صل�صل "�لهيبة"، بعد جل�صات مكثف��ة مع �ملخرج �صامر 
برقاوي. ووفق �لبيان �لذي �صدر عن �ملكتب �الإعالمي لل�ركة، �أنه 
وق��ع �الختيار على نيكول �صابا للبطولة �لن�صائية يف �مل�صل�صل، و�أّن 
�لدور �لذي �صتقوم به هو دور م�صتحدث، و�أنها وّقعت باالأم�س عقدها 
م��ع �ل�رك��ة. م�صاركة نيك��ول �صاب��ا يف �مل�صل�صل، تط��رح ت�صاوؤالت 
��ا و�أّن �ل�ركة �ملنتجة  كث��رية عن دوره��ا وم�صاحته في��ه، خ�صو�صً
�أك��دت �أنه��ا �صتعلب �لبطول��ة �لن�صائية، �ي �أنها �صتك��ون بطلة �لعمل 
�الأ�صا�صي��ة يف مو�جه��ة تيم ح�صن، يف حني ب��ّررت نادين جنيم قبل 
يوم��ني �أّن �صبب �ن�صحابه��ا من �جلزء �لثاين، ه��و �أّن �مل�صل�صل يتجه 
ا  نح��و �لبطولة �لرجالية. وهذ� �المر يدع��و �إىل �ال�صتغر�ب، خ�صو�صً
و�أّن نيك��ول �صابا هي جنمة �ص��ف �أول، وال ميكن �أن تقبل باأي دور، 

�أو �أن ت�صارك مب�صاحة دور �صغرية.

 �ن�صم��ت �ملمثل��ة �الأمريكي��ة �ل�صابة كامدين �ي��ال برون �إىل 
Bad Moms Chris t  بطول��ة فيلم �لكوميديا �لعائل��ى
mas �ملق��رر طرح��ه ف��ى دور �لعر���س �ل�صينمائ��ى ف��ى 3 

نوفمرب�ملقبل، وفقا ملا ذكره موقع ديدالين �الأمريكى
�لفيلم ينتمى لفئة �لكوميديا �لعائلية وعلى غر�ر �جلزء �الأول 
�ل��ذى �ص��در ف��ى ع��ام 2016، ت��وىل �لثنائى ج��ون لوكا�س 
و�صكوت م��ور تاأليف و�إخر�ج �لفيلم، �أم��ا �إنتاج �لفيلم تتواله 
�ملنتجة �صوز�ن تود، بينما �صيعمل بيل بلوك كمنتج تنفيذى.

�جل��زء �جلديد من �لفيلم �صيمث��ل عودة للمثالت ميال كوني�س، 
كري�صت��ني بيل، وكاثرين ه��ان، للعمل �صويا بعد جناحهم فى 
�لن�صخة �الأوىل من �لفيلم، �لذى حقق فى فرتة عر�صه �إير�د�ت 
و�صل��ت �إىل 113 ملي��ون دوالر عل��ى م�صتوى �صب��اك �لتذ�كر 
�ملحل��ى، وعل��ى �ل�صعي��د �ل��دوىل حق��ق �لفيل��م 179 مليون 
دوالر، و�صت��دور �أح��د�ث �جل��زء �جلدي��د حول زي��ارة و�لدتهم 

لق�صاء فرتة �أعياد �مليالد بجو�رهن.
يذك��ر �أن فيل��م �أمه��ات �صيئ��ات Bad Moms �ص��در ع��ام 

لوكا�س 2016م��ن �إخ��ر�ج وكتابة  جون 
بطول��ة  م��ور.  مي��ال وك��وت 

كري�صت��ني  ، كوني���س،  بي��ل
ق�صته كاثرين ه��ان، وتدور 
كارال حول 3 �أمهات، �آميى، 
�لالتى يع�صن  وكيكى 
ف��ى ح��ى ه��ادئ فى 
وحماولتهن  �ألين��وى، 

يك��ن  ب��اأن  �لد�ئم��ة 
خارق��ات  �أمه��ات 

ومثالي��ات بالرغ��م 
�أحالمه��ن  م��ن 
حت��ى  �ملختلف��ة، 
ياأت��ى �ليوم �لذى 
فيه  ي�صتطع��ن  ال 
ويقررن  �لتحمل 
�أن يتم��ردن على 
�لت��ى  �لقو�ن��ني 
ن��ادى  و�صعه��ا 

�الأمهات.

نيكول سابا إلى "الهيبة" 2

كامدين إيال تنضم إلى فيلم 
الكوميديا العائلي

يشعل إنستغرام 
والسبب  يعتذر عن بطولة فيلم 

دع��ا �لفن��ان �لعر�ق��ي �لقي���ر كاظ��م �ل�صاهر 
جمه��وره يف دبي �ىل ممار�صة �لريا�صة ب�صكل 
يومي، بطريقة مبتكرة. ويف �لتفا�صيل، ن�ر 
"قي�ر �لغناء �لعربي"، عرب ح�صابه �لر�صمي 
على تطبيق "�ن�صتغر�م"، �صورة له وهو يقوم 
بتامري��ن ريا�صية. وه��و معلق يف �لهو�ء 
. وعّل��ق  وي��د�ه مثبت��ان بعم��ود 
عليها، وكت��ب: "�أدعو جمهوري 
يف دب��ي للم�صارك��ة يف حتدي 
دبي للياقة م��ن خالل ممار�صة 
�لريا�صة ملدة 30 دقيقة يوميًا 
على م��دى 30 ي��وم �بت��د�ًء من 

�أكتوبر".  20

 �عت��ذر �لفن��ان �مل�ري �أحم��د �لفي�صاوي، ع��ن بطولة فيلم 
جدي��د م��ن �إنتاج �رك��ة "نيو�صين���ري"، لع��دم �تفاقه مع 

�جلهة �ملنتجة على قيمة �أجره. 
وق��ال م�ص��در من د�خ��ل �ل�رك��ة �إن �ملدير �لع��ام لل�ركة 
�أحم��د ب��دوي، هاتف �لفي�ص��اوي لالتفاق معه ح��ول بطولة 
فيل��م جدي��د، ولكنه فوج��ئ مبطالبة �الأخ��ري بتقا�صي مبلغ 

ملي��وين جني��ه كاأج��ر له، وهو م��ا �عرت�س علي��ه بدوي 
و�عتربه �أجر�ً مبالغًا فيه، مما دفع �لفي�صاوي لالعتذ�ر 

ع��ن �لعر�س �ملقدم �إليه.   يذكر �أن �لفي�صاوي ُيعر�س 
ل��ه حاليًا فيلم "�صيخ جاك�صون"، وي�صاركه �لبطولة 

ماج��د �لك��دو�ين و�أحم��د مالك وعدد م��ن �صيوف 
�ل�رف، وه��م درة وب�صمة ويا�صمني رئي�س، ومن 

�إخر�ج عمرو �صالمة.

�مل�صاهد  خمتلف  د�خله  تتحدد  �لذي  �لف�صاء  �لطبيعة  تعترب 
و�ل�صور و�ملناظر و�لدالالت و�لرموز، �لتي ت�صكل �لعمود �لفقري 
عن  تك�صف  متنوعة،  رموز  يحمل  باإعتباره  �لت�صكيلي  للعمل 
�لو�صائل  و�صيلة من  �أنه ميثل  و  �لفني خ�صو�صا  �لفعل  �صريورة 
ية  روؤ يف  �لرموز  و  �لت�صكيل  �أ�صاليب  بني  تمزج  �لت��ي  �لرئي�صة 
�صياء تتحول  �الأ �لتي جتعل من  بالرمزية  ت�صكيلية جديدة مثقلة 
يربز  فني  �أ�صلوب  يف  تتجلى  ت�صكيلية  وظيفية  �إىل  �ملكان  من 
يف  �لف�صاء  ملاهية  �لداللية  بعاد  �الأ عن  يك�صف  جديد  ثوب  يف 
طريقة  و  �مللم�س  و  �للون  و  �ل�صكل  خ�صو�صية  بني  فني  �صجال 
�لعر���س .على حد �ل�صو�ء بالتايل ي�صبح �لف�صاء و�صيلة للرتحال 
بعاد رمزية ذ�ت معاين متعددة  بد�عية �حلاملة الأ عرب �لتجربة �الإ
�لتفاعالت  �لفن بفعل ح�صور  �صاهمت يف تطور  و�إ�صار�ت خفية 
و�خل�صو�صيات �لبيئة وماهيتها وتنوعها حيث �أن �لفن يتفاعل 
–تنظيما للمادة من �خلارج وفق قو�نني  مع ما تنتجه �لطبيعة 
خا�صة تتبدل وتتغري بطريقة ت�صكيلية، "ذلك �أن �لطبيعة ت�صيء 
 '' �لطريق  بدورها  ت�صيء  �لتي  �لفن  عمليات  متام  الإ �لطريق  لنا 
�البتكار  �صفات  يت�صمن  �لفن  �أن  حيث  �لطبيعة  عمليات  متام  الإ
هنا  من  �لطبيعة.  يف  �ل�صاأن  هو  مما  �أكرث  �لغر�ئبية  و  و�حلرية 
كان البد لعني �لفنان تاأمل مفرد�ت �لبيئة �لطبيعية و�لنفاذ �إىل 
دو�خلها للك�صف عن �لتنوع �لرتكيبي لطبيعة �لذي ينطوي عليه 
�لفنان  وتعامل  ��صتغاله  و�لية  تركيبة  حيث  من  �لذهني  �لبناء 
معها و ذلك من خالل �لك�صف و �لغو���س يف مظاهرها وتنوعها 
وتركيباتها �جلمالية �لتي تفتح �إمكانية �لتاأمل و�لتذوق .�جلمايل 
و�ملحلل  �ملتاأمل  موقف  �حل�صية  �ملعطيات  هذه  �إز�ء  فيقف 
و�ملركب لنظم تلك �لعالقات و�ليات �ندماجها وتد�خلها وتفاعلها 
''�لتوظيف  عرب  تتجلى  ت�صكيلية  و  فنية  كمنظومة  وتر�كبها 
�جلمايل ب�صدد عمليات �لت�صكيل �البد�عي''. من خالل تعبري فني 
من  �لتعبري  يف  جمالها  لها  �أ�صبح  �لتي  طبيعية  خامة  بح�صور 

ول  �الأ �ملحفز  مبثابة  تعترب  �لتي  �لطبيعية  يف  ح�صورها  خالل 
�صا���س �مل�صاهم يف جتذير �ملاهيات �لت�صكيلية، وما يكتنزه  و�الأ
من مفرد�ت فنية تربز بعمقها .�لفكري و�لتعبريي و�جلمايل ويف 
�لفن  يف  دورها  و  �لطبيعة  �إ�صكالية  طرح  �صنحاول  طار  �الإ هذ� 
ية جديدة  �لت�صكيلي حيث �أن �لفن �لت�صكيلي �صاهم يف تاأ�صي�س روؤ
وىل فرتة �إنبعاث �حلياة  تنطلق من فرتة �ملخا���س و �لوالدة �الأ
�إىل  لي�صل  �لبد�ية  من  ينطلق  �لذي  �لعمل  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنها 
كتمال من خالل �لف�ص��اء  فالف�ص��اء ي�صبح ذو فعل فني بعدفا  �الإ
بد�ع فيه و�لتي حتقق فنا للف�صاء من خالل تكوين  بدء ح�صور �الإ
�صكل نحقق به �لف�صاء فنيا، من خالل عنا�ر �لفن �لتي ، تتحرك 
بااليحاء  �ملرتبطة  وخارجه  �ملحيط  د�خل  �لبعدين  �صطح  على 
�حلركي �لذي ن�صاهده يف هذ� �لعمل �مل�صاحب ،فكل حركة �صتولد 
�صنح�صل  معه  و�رتباطها  �لف�صاء  مع  وبتعاملها  جديد�  �صكال 
ب�صنعها  عادة  �لفنان  يقوم  �لتي  �لكتلة  لهذه  �ملتغري�ت  على 

تتلقى  �ملتلقي حيث  ��صتجابة حركية من قبل  وترتيبها ليحدث 
�لعني مفرد�ت ، �لطبيعة يف بيئتها �حلقيقية م�صتفيدة من �لف�صاء 
قرب  �لرحب �لذي يعطي نوعا من �لتتابع بني تلك �ملفرد�ت من �الأ
بعد، و هذ� ما حاول ت�صكيله �لفنان من خالل �لتعامل مع  �إىل �الأ
"و�صيط  خلق  خالل  من  ذلك  و  يا  روؤ قل  �الأ �أو  �صغر  �الأ ،�ملفرد�ت 
ت�صكيلي" ي�صمح للمادة باأن تت�صكل عرب مفرد�ت حتمل ،�مللم�س 
�لطبيعي للخامة �صوئيا وتتعامل مع �إيحاء�ت �لطبيعة كم�صدر 
�لطبيعة نف�صها مما يحقق  لهام من خالل ،مفرد�ت وعنا�ر  لالإ
،حميمي"  خيايل  ف�صاء  بناء  بخلق  ذلك  و  بينها  فيما  �لتكامل 
�لفكر  عن  تعرب  �لتي  �ملميزة،  و�أبعاده  �خلا�صة"  مقوماته  له 
بعاد  �الأ فيه  متتزج  �لذي  بالعمق  ن�صان  �الإ ت�صم  �لتي  و�لتجربة، 
�لعد�صة  ي�صبح مبثابة  �أن  بعد  ودقيقا،  �متز�جا عجيبا  �حلياتية 
�لدقيقة، �لتي تنقل كل �صيء بتفا�صيله �ملكانية �لتي ت�صتقطب ما 
�أهمية كربى حيث نرى  حولها وت�صع على ما .يحيط بها فتتخذ 
�أن جماليات �لطبيعة تتجلى من خالل متثيل ت�صكيلي يتمازج مع 
خالل  من  �جلمايل  �خلطاب  عن  تك�صف  فنية  دو�فع  عرب  �لزمن، 
ذ�كرة جمالية مرئية  �صكال غذت  �الأ �لقائمة بني  �لعالقات  بنية 
بد�ع من دون قيود، في�صبح  �متدت �إىل �ملفاهيم �ملعربة عن �الإ
�لفنان جزء من �ملكان و �لزمان يف هذ� �البد�ع �لذي يعترب �صكال 
من �النفعاالت �لذ�تية، و�حا�صي�س �ل�صخ�س �ملنفتح على �لتاأمل 
�حلياة،  متثل  �لتي  بالطبيعة  �لتعبري  خالل  من  للفن  كجوهر 
جوهرها  هي  �حلركة  �أن  باإعتبار  �ملتجددة  �حلركة  خالل  من 
و�لزمن .هو لب �حلركة ومقيا���س �حلياة بالتايل تت�صكل معطيات 
�خلطاب �ملعا�ر بكل ما يحمله من قيمة فنية، ت�صتقطب �لعمل 
يف  �صكال  �الأ و  �لرموز  فيها  تتد�خل  داللية  ية  كروؤ �لت�صكيلي 
م�صاحة ت�صويرية خمتلفة لينتج بذلك �لالمعنى للرموز، فالذ�كرة 
تنح�ر يف �حلركة لتتجلى عربها �لرموز من خالل �ل�صور �لتي 
تغو���س يف �خليال �لذي يدخل يف مكوناتها ومعانيها �ملعربة 
عن ح�صور �لطبيعة كعن�ر م�صاهم يف �إعطاء ت�صكيالت خمتلفة 

تتجلى من خالل �ختالق �أ�صكال جديدة .

الطبيعة ودورها في الفن التشكيلي

بقلم الباحثة واألكاديمية والرسامة التونسية نسرين غربي 

الساهر الفيشاوي

�الن ، وملتابع����ة �خر �مل�شتجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�شاحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �الجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�شو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����س بن����ا، و�أي�شًا �لدخول �إىل �أي �شفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�ش����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�شة، كما ميكنك م�شاركة �خلرب �أو �إعادة ن�شره على ح�شاباتك �خلا�شة 

على �شبكات �لتو��شل �الإجتماعي كالفي�شبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .
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