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2010

أس��ط��ورة ال��ج��از هيربي هانكوك ي��ق� ّ�دم روائ��ع
موسيقاه ف��ي أول إط�لاالت��ه على المسارح
الخليجية ،يشاركه الفنان والنجم اإلم��ارات��ي
حمدان العبري

أس��ط��ورة ال��ج��از وي��ن��ت��ون م��ارس��ال��ي��س
ف��ي حفل لموسيقى البلوز يرافقه
الموسيقار وع���ازف ال��ع��ود العالمي
نصير شمة

إط�ل�اق ب��رام��ج منحة التميز الثقافي لرعاية
المواهب المواطنة والمقيمة في أرض الدولة
في مختلف الصناعات الثقافية ،بالشراكة مع
مجلس الثقافة البريطاني ،وبالتعاون مع شركة
“مبادلة للتنمية”

حفل موسيقي تاريخي ألوركسترا لندن
السيمفونية بقيادة المايسترو السير
كولين ديفيس

السوبرانو األمريكية االستثنائية رينيه فلمينغ
ف��ي أول إط�لال��ة لها ف��ي دول��ة اإلم���ارات مع
أوركسترا درسدن الفلهارمونية الرائدة وتشاركها
نجمة األوبرا اإلماراتية الشابة سارة القيواني

Herbie Hancock makes Gulf debut,
joined by Emirati soul star Hamdan
Al Abri
Launch of the Cultural Excellence
Fellowship, nurturing Emirati and
UAE-resident talent across the
cultural industries, in partnership
with The British Council
Renée Fleming’s UAE debut with
The Dresden Philharmonic featuring
Emirati soprano Sara Al Qaiwani

تحتفل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ب��ال��ذك��رى العشرين لتأسيسها إل��ى جانب
مجموعة واسعة من الشركاء تتضمن 25
ً
ً
ً
دوليا ،من مهرجان أدنبره
استراتيجيا
شريكا
وصوال إلى قاعة “كارنيغي هول”
الدولي
ً
ودار األوب��را الملكية .وتجدد المجموعة من
خ�لال مهرجان أبوظبي ف��ي دورت���ه الثالثة
ً
معرضا
ع��ش��رة ع��ه��ده��ا ال��ث��ق��اف��ي ،وتفتتح
يحمل عنوان “إم��ارات ال��رؤى” ال��ذي يعرض
ً
ً
ً
إماراتيا .وقد
فنانا
فنيا لعشرين
عمال
20
ً
ّ
كثفت المجموعة من أنشطتها ومبادراتها
المجتمعية والتثقيفية خ�لال ال��ش��ه��ور الـ
 12السابقة الحتفالها ب��ال��ذك��رى العشرين
لتأسيسها فاستفاد منها ما يزيد على 26
ألف مقيم في أرض دولة اإلمارات

ADMAF celebrates its 20th
Anniversary year with a network of
25 international strategic partners
– from Edinburgh International
Festival to Carnegie Hall and the
Royal Opera House. Its 13th festival
reaffirms a ‘Pledge for Culture’ and
’includes the ‘Portrait of a Nation
exhibition with 20 commissions
by Emirati artists. In the 12
months leading to its anniversary
year, community and education
initiatives reach more than 26,000
UAE residents
51

2016

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
مر السنين
على ّ

ت��ك��ري��م م��ؤس��س م��ج��م��وع��ة أب��وظ��ب��ي
للثقافة والفنون بجائزة جمعية مهرجان
بوتشيني العريقة

2012
إطالق معرض “تعابير صامتة”  -مبادرة
ريادية في دع��م وتأهيل ضحايا االتجار
بالبشر من خالل الفنون التشكيلية
اإلعالن عن جائزة كريستو وجان-كلود

Silent Voices established,
a programme pioneering the
visual arts in rehabilitating
human trafficking victims
The Christo & Jeanne-Claude
Award is announced

حفل أليقونة األوبرا بالسيدو دومينغو
في إطار مهرجان أبوظبي
إب��داع��ات “ث�لاث��ة أج��ي��ال”  -أول معرض
جماعي للفن التشكيلي اإلماراتي في
دار سوذبيز في لندن

Plácido Domingo performs
during the Abu Dhabi Festival
‘Three Generations’ becomes
the first ever group exhibition
of Emirati art to be shown in
the UK

2013

Launch of the ADMAF
Nationals’ Gallery
Wynton Marsalis performs ‘The
Majesty of the Blues’ with Iraqi
oud master Naseer Shamma.
The London Symphony
Orchestra conducted by Sir
Colin Davies performs.
ADMAF Founder receives the
Puccini Festival Foundation
Award

النجم الهوليوودي كيفن سبيسي يقدم
دورة تمثيل من خالل الرائعة المسرحية
“ريتشارد الثالث”
ال��ت��ي��ن��ور اإلي���ط���ال���ي ال��ع��ال��م��ي أن��دري��ا
ّ
بوتشيلي يحيي أول حفل له في العالم
العربي ،ترافقه أوركسترا بولشوي
النجم العالمي كوينسي ج��ون��ز يدعم
م���ب���ادرات مجموعة أب��وظ��ب��ي للثقافة
“بكرا”
والفنون من خالل أغنيته ُ

’Kevin Spacey ‘Richard III
masterclass in Abu Dhabi for
students
Andrea Bocelli makes his Arab
World debut with The Bolshoi
Orchestra
Quincy Jones produced
‘Tomorrow/Bokra’ charity song
to support ADMAF’s work

2011

admaf
through
the years

2008
المغنية األوب��رال��ي��ة آن��ا نيتريبكو في
أول��ى حفالتها على المسارح العربية
مع أوركسترا بولشوي

2005

2000

ال��ع��رض األول ألورك��س��ت��را بولشوي
وباليه البولشوي في دولة اإلمارات

افتتاح قصر اإلمارات

ح��ف��ل م��وس��ي��ق��ي ل��ل��ف��ن��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي
مارسيل خليفة

تستمر مسيرة المجموعة بالتطور لتصبح
ّ
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ان��ض��م��ام ال��م��ج��م��وع��ة إل���ى المجلس
الدولي للموسيقى

Anna Netrebko makes her Arab
World debut with The Bolshoi
Orchestra

Emirates Palace opens

The Bolshoi Ballet & Orchestra
perform for the first time in the
UAE

Evolution into the Abu Dhabi
Music & Arts Foundation
)(ADMAF

Marcel Khalife, the Lebanese
oud master performs

ADMAF joins the International
Music Council

ق���اع���ة زه����ا ح���دي���د ت��ص��ب��ح ح��اض��ن��ة
إلبداعات فنية وثقافية بتكليف من
مهرجان أبوظبي ومهرجان مانشستر
الدولي ومهرجان هولندا

The Zaha Hadid-designed JS
Bach Chamber Music Hall
becomes an Abu Dhabi Festival
venue, co-commissioned with
Manchester International
Festival and Holland Festival

2009

اإلعالن عن رؤية أبوظبي 2030
برنامج “القيادات اإلعالمية الشابة”
 رعاية وتأهيل ألكثر من  170موهبةإعالمية إماراتية صاعدة
ان��ض��م��ام المجموعة إل���ى جمعية
المهرجانات األوروبية

Abu Dhabi Vision 2030
announced
Young Media Leaders is
established – the first of
ADMAF’s professional
development programmes.
By 2016, it has provided
training for over 170
budding Emirati media
professionals.

1996

اإلطاللة األولى لعازف العود العراقي
نصير شمة وقد تلتها إط�لاالت عديدة
الحقة في أبوظبي من خالل تعاونه مع
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في
مهرجان أبوظبي وفي الحفالت الدولية
وأعمال التأليف الموسيقي.

2002
أولى حفالت األوركسترا السيمفونية
السلطانية العمانية في دولة اإلمارات

The Royal Oman Symphony
Orchestra make their UAE
debut in the presence of
H.H. Sheikh Abdullah bin
Zayed Al Nahyan

إقالع أولى رحالت االتحاد للطيران

The first Etihad Airways flight
takes off

2003

The first appearance of Naseer
Shamma the legendary Iraqi
oud master who will go on
to appear multiple times in
Abu Dhabi, and collaborate
with ADMAF on international
concerts and new compositions

تغيير اسم المجمموعة إلى
“مؤسسة أبوظبي للموسيقى”

The group is formally
named the Abu Dhabi Music
Foundation

2001

إعالن أبوظبي ،عاصمة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة
انطالقة مجموعة أبوظبي للثقافة
وال��ف��ن��ون ب��اس��م “مجموعة أبوظبي
لتقدير ال��م��وس��ي��ق��ى” وب����دأت بعقد
المجمع الثقافي
اجتماعاتها في
ّ

Abu Dhabi officially designated
UAE capital
The Abu Dhabi Music
Appreciation Group is
established and starts to hold
regular meetings at the Cultural
Foundation

إط�ل�اق ج��ائ��زة اإلب�����داع م��ن مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون وانطالق
فعاليات ف��ي إط��ار رسمي بما فيها
برنامج الحفل الموسيقي

The ADMAF Creativity Award
is established. More formal
events commence, including
the inauguration of the concert
programme

1999

ADMAF becomes a
member of the European
Festivals Association

2007
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تدريبات فرقة أصيل
للموسيقى العربية المعاصرة 2014

برنامج اإلقامة الموسيقية
مع قاعة قاعة “كارنيغي هول” 2013

رواق الفكر  /ندوات المهرجان 2014

اليوم العالمي للقصص 2013

5

1
 .1ورشة العمل المدرسية “رسم خريطة
الذكريات”2013 ،
 .2راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
ً
عاما من اإلبداع العربي”2013 ،
معرض “25
 .3رباعي “سما كوارتيت”2012 ،
 .4برين تيرفل“ ،الغناء الكبير”2013 ،
 .5ورشة عمل موسيقية2013 ،
 .6رياض قدسي ،مؤسس ،أوركسترا اإلمارات
السيمفونية للناشئة2014 ،
 .7شيرين تهامي2012 ،
 .8معرض حمزة بونونة2008 ،
 .9برنامج اإلقامة الموسيقية مع قاعة
“كارنيغي هول”2014 ،

بالبرامج التي ال تُ ��ع� ّ�د وال تُ حصى ،وه��ي البرامج
ال��رام��ي��ة إل��ى ال��ت��روي��ج ألنشطة مجموعة أبوظبي
حل موعد الفعاليات صار
للثقافة والفنون” .ومتى ّ
بوسعك التمتع باالستماع إلى معزوفة بيانو من
أنامل عازف البيانو العالمي النغ النغ ،تليها محاضرة
أو ن��دوة ح��واري��ة ف��ي إح��دى الجامعات .وق��د يبدو
ً
ذلك ّ
بسيطا ،ولكن حسب وصف أحد العاملين
كله
من فريق عمل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون:
يتم إعدادها بمجرد بزوغ
“تبدأ كل فعالية بخطة عمل ّ
الفكرة ،حتى ولو كانت عملية التفاوض مع الفنان ال
تزال جارية في مكان بعيد ،ومن ثم ننصرف لالهتمام
ب��أدق التفاصيل م��ن معامالت السفر واحتياجات
كل ضيف من الضيوف وما إلى ذل��ك ،األم��ر ليس
ً
ً
فغالبا ما
بسيطا على اإلط��ل�اق!” .أم��ا الضيوف
مثال،
ُيبدون التقدير لهذه الجهود ،فأليكس بوتس
ً
عبر بصراحة
وهو مدير مهرجان مانشستر الدوليّ ،
عن إعجابه بالتنظيم واستمتاعه بالحفاوة التي خبرها
خالل زيارته في العام  ،2010وقال“ :كان حفل افتتاح
ً
رائعا .واسمحوا لي أن أقول إنه قد جرى
المهرجان
ترتيب ك��ل التفاصيل بعناية وبشكل م���دروس .ال
أذكر أنني خبرت هذا القدر الرائع من الحفاوة وحسن
االستقبال في أي من المهرجانات التي زرتها” .أما
من حيث وقعها على الساحة الفنية ،فيرى الناشط
واإلعالمي ورجل األعمال اإلماراتي الشيخ سلطان
ب��ن سعود القاسمي ،مؤسس مؤسسة بارجيل
للفنون في الشارقة ،أن مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون كان لها األثر العميق في تطوير المشهد
ً
ً
ملحوظا
فارقا
الفني خلف الكواليس؛ يقول“ :ألمس

مكنك اإلعمل أكثرات والرسوم
84

قدم في اإلم��ارات
في مستوى جودة الفن الذي ُي َّ
التحسن ظاهر
على مدى السنوات الخمس الماضية.
ّ
في جميع النواحي ب� ً
�دءا من اختيار العروض الفنية
ً
مرورا باإلضاءة وإنتاج العرض” .وال يخفي
والفنانين
القاسمي إعجابه الشديد بشفافية المجموعة؛ فهي
�االط�لاع على كل ما تقوم به
تسمح ألي شخص ب� ّ
خلف الكواليس ،ويقول“ :مجموعة أبوظبي للثقافة
وال��ف��ن��ون ه��ي ف��ي اع��ت��ق��ادي مؤسسة ف��ري��دة من
نوعها من حيث حرصها على إيضاح نواياها ورسالتها
وهدفها .وأعتقد أنها المؤسسة الثقافية الوحيدة
على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي
ً
بالتعرف على
سنوي ًا ،وهذا يسمح لك
تقريرا
صدر
ِ
تُ
ُّ
ّ
ً
شخصيا أشعر
ما حققته المجموعة في أي سنة ،وأنا
بأن هذه الدرجة من الشفافية واالنفتاح أمر تنفرد
به مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون” .وبالطبع،
ثمة أمور تجري خلف الكواليس وال يمكننا االطالع
عليها؛ يروي السيد محمد كانو قصة طريفة عن حفل
عشاء تال أحد العروض جمعه مع التينور الكتالوني
خوسيه كاريراس ،المشجع المتفاني لنادي برشلونة
تشجع
لكرة ال��ق��دم ،وشقيقة ملك إسبانيا التي
ّ
بدورها نادي ريال مدريد ،فدار بينهما نقاش محتدم
ً
ضاحكا“ :ما كان مني إال
حول كرة القدم ،ويضيف
ً
ممازحا“ :إن أتلتيكو هو أفضل فريق
أن قلت لهما
في إسبانيا” .كما ويروي إحدى ذكرياته من فعاليات
األحب إلى قلبه حيث تسنى
المهرجان التي قد تكون
ّ
له أن يستمتع بصوت المغنية الراحلة ناتالي كول،
وم��ن ثم تناول العشاء معها بعد الحفل .توصلت
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خالل مسيرتها

2
3
4

6

7

8

9

التي انطلقت قبل عقدين م��ن ال��زم��ن إل��ى إب��رام
اتفاقيات مع  25مؤسسة ثقافية دولية .وهي لن
تتوقف عند ه��ذا الحد ،فممثلوها يجوبون العالم
ً
بحثا عن فنانين صاعدين ومشهورين لتأتي
باستمرار
بهم إلى دولة اإلمارات ،وكذلك تهتم بتسليط الضوء
على المواهب اإلماراتية .وبعدما كان أعضاء فريق
ينكبون على تنظيم المهرجان بأكمله في
العمل
ّ
غضون أسابيع في مرحلة من المراحل ،ها هم اليوم
وقد تراكمت لديهم الخبرات والمعرفة ،يخططون
لفعاليات المجموعة قبل سنوات من موعدها .وقد
مدت المجموعة أواصر التعاون مع عدد من الشركاء
ّ
التجاريين ،وهي تحظى بدعم مستمر من القيادة
الرشيدة لدولة اإلم��ارات العربية المتحدة ،وهذا ما
ً
شيئا
يتيح لها إمكانية التخطيط المسبق الذي يضفي
من السهولة على مجرى العمل خلف الكواليس.
وفي معرض حديثه عن عمليات التحضير السابقة
للمهرجان ،يقول أحد العاملين لدى المجموعة من
الذين رافقوا السيدة كانو منذ البداية وحتى اليوم:
ً
كثيرا مقارنة بما كانت عليه
“لقد تحسنت األوض��اع
في ذلك المهرجان األول؛ حيث كان السيد كانو يأتي
ً
فجرا ليصطحب زوجته إلى
إلى المكتب في الرابعة
المنزل .فتودعنا قائلة“ :أراكم في الصباح”؛ رغم أنه
ال يفصلنا عن الصباح سوى أربع ساعات فقط! اآلن
لدينا متسع من الوقت ،ونمتلك رفاهية القدرة على
التخطيط المبكر“ .كان المهرجان آن��ذاك في مرحلة
النوم طوال الليل كما هو
الطفولة األولى ،يحرمنا
َ
قليال
حال جميع األطفال حديثي الوالدة ،ولكنه ك َُبر
ً
اآلن؛ وما زلنا نحبه محبة خالصة”.
85

خلف الكواليس

كل عمل يتوقف على دقة االلتفات إلى
إن النجاح في ّ
التفاصيل ،فكيف باألحرى إن كان العمل هو تنظيم
فعالية فنية وثقافية ضخمة كمهرجان أبوظبي.
هناك آالف التفاصيل التي يجب التفكير فيها قبل
ً
ً
مرورا بديكور
بدءا من اإلضاءة إلى الصوت،
العرض،
المسرح والمالبس؛ ولكن َسل من تشأ في فريق
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وسيخبرك بأن
الصف األمامي خالل المهرجان هي
مهمة تنظيم
ّ
ً
قطعا العمل األص��ع��ب وال��ت��ح��دي األك��ب��ر بالنسبة
إل��ي��ه��م .فمهرجان أب��وظ��ب��ي يتبوأ مكانة مرموقة
وب��ارزة بين المهرجانات الفنية الدولية وب��ات محطة
لمتذوقي الفن الراقي من أنحاء العالم كافة،
مهمة
ّ
وبينهم أصحاب الجاللة والسمو من الملوك واألمراء
والشيوخ ،وكبار الشخصيات الحكومية والدبلوماسية
واالجتماعية الرفيعة .ومن المعلوم أن استضافة
ً
ً
خصوصا لجهة
صارما
بروتوكوال
تلك الشخصيات تتبع
ً
�ل حسب أهمية منصبه،
توزيع مقاعد الضيوف ك� ّ
وهذه ليست بالمهمة البسيطة .يقول أحد العاملين
“يضم
ف��ي مجموعة أبوظبي للثقافة وال��ف��ن��ون:
ّ
ً
مقعدا ،وف��ي بعض األحيان،
الصف األمامي 38
ّ
يتغير برنامج توزيع الضيوف على تلك المقاعد كل
ّ
دقيقة في الساعات األخيرة التي تفصلنا عن افتتاح
رفضا للدعوة ،أو يأتيك
ً
الفعالية .فإما أن تتلقى
82

إشعار بأن أحد الشيوخ سوف يأتي ويرافقه عدد غير
محدد من الضيوف .في بعض األحيان ،يصل عدد
العاملين المخصصين لتنظيم الجلوس في الصف
ً
شخصا ،وجميعهم على اتصال دائم
األمامي إلى 13
في ما بينهم عبر سماعات األذن المشبوكة بالتردد
نفسه ،وخ�لال تلك الجلبة كلها ،يجب علينا الحفاظ
على االبتسامة طوال الوقت ومرافقة الضيوف إلى
تغير ثماني
مقاعدهم وهم ال يعلمون أن ترتيبها قد ّ
مرات على األقل خالل النصف ساعة األخيرة” .أما
المشهد في منتصف الصف األم��ام��ي فثابت ال
يتغير ...معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير
ّ
ً
مستويا في مقعده وإلى
الثقافة وتنمية المعرفة
يساره سعادة السيدة ه��دى الخميس-كانو ،وإلى
يمينه ضيف الشرف .وإلى يسار السيدة كانو يجلس
سفير أو سفيرة ال��دول��ة المشاركة ف��ي المهرجان
وزوجته أو زوجها ،ويجلس جميع السفراء الباقين
ف��ي الصف الثاني ،وه��ن��اك أي��ض� ً�ا يمكن أن تطرأ
تغييرات وتفاصيل يجب التعامل معها على الفور.
قمة
يقول محمد عبد اللطيف كانو“ :إن المهرجان ّ
في المتعة ،ولكن العمل السابق لهذا اليوم أمر
ً
تماما ،فالحركة خلف الكواليس أشبه بخلية
مختلف
النحل ،يحرص فريق العمل على ضمان سير البرنامج
ً
ً
ومرورا
بدءا من مرحلة جمع التبرعات
بدون أي شائبة،

مجرد فن”
المخيم الصيفي “أكثر من
ّ
لمرسم مطر 2012

“أين الجيران؟” 2015

ألف ليلة وليلة ،الحكواتي 2010

ساعة األرض 2014

إيقاعات العاصمة 2015 ،2

سوسن البحر .وراء الزمان (أوراق الزمن).
بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2015

1
 .1فيلم “أنشودة العقل” للمخرجة أمل العقروبي
بمنحة من المجموعة2013 ،
 .2جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في معرض
“فن أبوظبي”2013 ،
 .3الموسيقى في مركز النور للتدريب2011 ،
 .4بالنيت بيكابو2014 ،
المصورة من مجموعة
 .5جائزة الرسوم والقصص
ّ
أبوظبي للثقافة والفنون2014 ،
 .6يوم المواهب الشابة2013 ،

التعرف على أنماط الفن اإلسالمي في كل مكان
ُّ
ً
أيضا”.
ويمكنني رسمها بنفسي
أذهب إليه اآلن ،بل ُ
أما الفكرة الجوهرية الكامنة في محور هذه الدورة
التدريبية فتكمن في منح المعرفة لشخص واحد،
وي ِّ
علمها بدوره لآلخرين.
َينفع بها المجتمع بعد ذلكُ ،
وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج الدورات التدريبية هذا
��دث م��ن ب��روت��وك��ول التعاون القديم
ه��و ال��ج��زء األح� َ
لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع الشريك
البريطاني“ ،مدرسة األمير تشارلز للفنون التقليدية”،
ويتابع
ال��ذي يعود تاريخ توقيعه إلى العام .2009
َ
المهم
قائال“ :من
المشرف على ال��دورة التدريبية
ً
ّ
ِّ
المحلي ،فهناك
غرس الجذور الثقافية في المجتمع
ْ
ُه ّوة بين بقاء أبناء هذا المجتمع على اتصال بثقافتهم
ً
عظيما .وهناك
الخاصة والتأثير الخارجي ،الذي بات
ً
جد ًا بين األطفال وآبائهم ،وذلك ألن
أيضا ُه ّوة كبيرة ّ
ي شيء ،بينما لدى األطفال
اآلباء لم يكن لديهم أ ّ
اليوم كُل شيء” .وإلى جانب التعليم ،يتركَّز جزء كبير
آخ��ر من عمل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
المجتمعي على االحتياجات الخاصة ،وعلى وجه
ال��خ��ص��وص ،ت��ق��دي��م ال��ع�لاج بالموسيقى وال��ف��ن
ومتعددة
لألطفال الذين ُيعانون صعوبات عميقة
ِّ
ُّ
التعلم .وفي هذا الصدد يقول أحد العاملين
في
في المجموعة“ :نريد دمج الموسيقى والفن في
“فبدال من كونهما
منظومتهم التعليمية” .ويضيف:
ً
نرغب في جعلهما جزءاً
مادتين دراسيتين إضافيتينَ ،
ّ
ً
أساسيا من المنهج الدراسي؛ فهما عنصران في
غاية األهمية ،ولهما تأثير بالغ في المشاركة العقلية
واالستقرار النفسي لدى هؤالء الطالب ،إلى جانب
نة بالطرق األكثر
مقار ً
فائدتهما الكبرى في العالج
َ
تقليدية” .وف��ي ال��ع��ام  ،2015ق� ّ�دم��ت مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون ضمن فعاليات مهرجان
أبوظبي برنامج إقامة لمدة شهرين لمجموعة “اليف
المؤسسة الموسيقية األب��رز في
ميوزيك ن��او”،
َّ
مجال التطوير والتوعية المجتمعية بأهمية الموسيقى
تسخر موسيقاها لخدمة
ّ
في المملكة المتحدة ،والتي
قطاعات الشؤون االجتماعية ،والتعليم ،والعدالة،
ً
ً
خاصا
تدريبا
مدربون
والصحة ،حيث يعمل موسيقيون َّ
ّ
والم ِّ
علمين في مراكز ذوي االحتياجات
مع األطفال
ُ
الخاصة في جميع أنحاء اإلمارات ،وكان التعاون بين
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مجموعتي أبوظبي للثقافة والفنون و”ميوزيك
اليف ناو” قد بدأ منذ العام  .2008وهنا يروي أحد
العاملين المعنيين بمشروع اإلقامة للعام ،2015
في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون“ :بعض
األطفال لم ُيشاركوا في البداية .ولكن في النهاية
ً
جميعا على خشبة المسرح ،وكان العرض الذي
كانوا
ً
تأثيرا في
قدموه من أكثر العروض التي شاهدتها
ّ
النفوس ،والتي ال تُ نسى على اإلطالق” .ويصف
الم ِّ
علمين من مدرسة “غلينلغ أبوظبي” تأثير
أحد ُ
أعدته مجموعة
برنامج “البطل في داخلنا” ،ال��ذي
َّ
قائال:
أبوظبي للثقافة والفنون في العام 2014؛
ً
“في الواقع ،لقد رأيت األطفال الذين ال يتفاعلون
ع���ادة ،أو يتحدثون إل��ى أق��ران��ه��م ف��ي ال��م��درس��ة،
ويشاركون في الدراما .وحتى اآلن ،أراهم
ينهضون ُ
يتفاعلون ويلهون في ساحة اللعب ،لقد احتفظوا
بما قد َّ
تعلموه واستفادوا به” .وتقول ُمديرة مركز
العليا للرعاية
أبوظبي
للتوحد التابع لمؤسسة زايد ُ
ّ
اإلن��س��ان��ي��ة وذوي االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة ،عائشة
ال��م��ن��ص��وري ،ال��ت��ي تتعاون م��ع مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون منذ العام  ،2009إن ما تقوم به
ً
ً
ضخما ال ُيستهان به ،مشيرة
إنجازا
المجموعة يعد
مارسة ُمتَّ َبعة في
إلى أن“ :العالج بالموسيقى ُم َ
شقت طريقها إلى العالم العربي .وهنا
الغرب ،وقد َّ
يأتي دور مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،فهي
المحترفين
قدمي خدمات العالج بالموسيقى ُ
تدعو ُم ِّ
ل��زي��ارة أبوظبي وتقديم خدماتهم إل��ى مراكز ذوي
االحتياجات الخاصة” .وترى أن“ :األطفال من ذوي
االحتياجات الخاصة لديهم قدرات يجب اكتشافها”،
وتوضح“ :على سبيل المثال ،لقد اكتشفنا من خالل
نفذ مع مجموعة أبوظبي للثقافة
البرامج التي تُ َّ
والفنون أن لدينا ُط ً
البا يمتلكون موهبة موسيقية،
ويعزفون على البيانو ،فيما أبدى آخرون موهبة في
الرسم .وفي الواقع ،فاز أحد ُطالبنا بالجائزة األولى
ّ
بالتوحد،
المصابين
ف��ي مسابقة فنّ ية لألطفال
ُّ
ُ
نظمتها جامعة أبوظبي” .وتستطرد المنصوري:
َّ
لخص أحد اآلباء
“في حدث “الي��ف ميوزيك ن��او”َّ ،
قائال“ :لقد أتيحت لولدي ُسهيل
شعور الكثيرين غيره
ً
ُّ
وتعلم ال��ع��زف على آل��ة موسيقية،
فرصة لتجربة
ي” ،وتختم المنصوري
ِ
ليشارك في عرض
موسيق ٍّ

4

5
2

3

6

ابتسامة أن��ارت وجهه”.
ً
بالقول“ :رسمت مشاركته
وتخطو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خطوات
ك��ب��ي��رة ف��ي ب��رن��ام��ج��ه��ا ل��ل��ع�لاج ب��ال��م��وس��ي��ق��ى في
ً
ّ
أيضا .ويقول المشرف على
المحلية
المستشفيات
ُ
ي
إحدى الدورات التدريبية“ :في ما مضى ،لم يكن أ ٌّ
مستشفى خ��ارج العاصمة ينظر في أم��ر برنامجنا
المستشفيات” .ويضيف:
للعالج بالموسيقى في ُ
“لقد ك��ان ذل��ك أح��د المحظورات الثقافية .واآلن،
يشارك أحد مستشفيات رأس الخيمة في البرنامج،
وهذا ُي ِّ
مثل خطوة عظيمة في االتجاه الصحيح .وفي
ال��ع��ام الماضي أي��ض� ً�ا ،ك��ان لدينا أط��ف��ال يعزفون
الموسيقى لألطفال اآلخرين في مركز لعالج األورام،
ؤمن
لنحققه منذ  10س��ن��وات” .تُ ِ
ّ
وه��ذا أم��ر ما كُنّ ا
ً
قويا
مجموعة أبوظبي للثقافة وال��ف��ن��ون إي��م��ان� ً�ا
ً
وراسخا بأهمية استخدام الفنون في توصيل الرسائل
التثقيفية البيئية أي��ض� ً�ا ،وه���ذا ه��و السبب وراء
مشاركتها في الحدث العالمي ،ساعة األرض ،الذي
ُي َع ّد دع��وة عالمية لالرتقاء بالوعي البيئي والعمل
للحفاظ على البيئة ،على م��دار السنوات الخمس
الماضية .وفي العام  ،2011على سبيل المثال ،في
مناسبة “ساعة األرض” ،دع��ت المجموعة “فرقة
طبول ُدبي” لعقد جلسات مع الجمهور وأداء العروض
بالطبول ،على كورنيش أبوظبي .إلى ذلك ،تسعى
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون للوصول إلى كبار
فتم إطالق مشروع حديث يتيح ُ
ً
لشعراء
أيضا،
الس ِّن
ّ
ِّ
محليين فرصة لزيارة مراكز العناية بكبار السن ،حيث
يلقي الشعراء قصائد الشعر النبطي والشعبي
الشهيرة وي��ردد المسنّ ون ما يحفظونه من روائ��ع
ال��م��وروث الشعري اإلم��ارات��ي .يقول أح��د ممثلي
الس ِّن
ممن كانوا هناك“ :لقد رأيت كبار ِّ
المجموعةَّ ،
هؤالء يعودون إلى الحياة من جديد ،وهم يتلون تلك
القصائد من فترة صباهم” .ويعود الفنان جالل
ُلقمان ليؤكد على قناعته التامة بالفوائد العالجية
المتأتية عن الفن والموسيقى ،فيقول“ :سمعت
ً
تبين أن عرض اللوحات
عن مشروع باهر
حقا؛ حيث ّ
المصابين بالسرطان،
الفنية باستمرار على األطفال ُ
من شأنه أن يؤدي إلى تحفيز إنتاج خاليا الدم البيضاء
الحقيقي
في أجسامهم” ،وأضاف“ :هذا المكمن
ّ
الفن وقدرته”.
لقوة
ّ
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مكنك اإلعمل أكثرات والرسوم

“غير تقليدي” ،مهرجان أبوظبي 2011

ا ُ
جتمع:
مل َ
تالحم وتكاتف
قد يكون أبرز ما تتميز به مجموعة أبوظبي للثقافة
وال��ف��ن��ون ه��و ق��درت��ه��ا على ّ
ب��ث روح االن��ت��م��اء إلى
المجتمع ،وتعزيز أواص��ر التالحم الوطني والتكاتف
في نفوس جميع َمن تعمل معهم .فلنأخذ الفنان
مثاال على ذلك ،وهو قد بدأ
اإلماراتي جالل ُلقمان
ً
بالتعامل مع المجموعة منذ تأسيسها في العام
�ت نفسي في أحد
�ائ�لا“ :س��أل� ُ
 ،1996فيستذكر ق� ً
�ت للفنانين الناشئين هنا في
األي���ام :م���اذا ق� َّ�دم� ُ
رت تنظيم ورش��ة عمل
“ق���ر ُ
اإلم����ارات؟” .وأض���اف:
َّ
إلي
بعنوان “رحلة جالل الفنّ ية” ،حيث يأتي الفنّ انون
َّ
ً
ً
واحدا في األسبوع ،لمدة خمسة أسابيع ،لكي
يوما
ً
يتعرفوا على كل شيء ،بدءا من كيفية عرض أعمالهم
ّ
ً
التحدث إلى وسائل اإلعالم،
مرورا بأصول
وشرحها،
ُّ
�وال إل��ى الطرق المثالية للحصول على المواد
وص� ً
الضرورية لعملهم .وكانت الورشة مفتوحة للجميع،
اهتمت مجموعة
طالما أنهم يعيشون في اإلمارات”.
َّ
أبوظبي للثقافة والفنون ببرنامج “رحلة جالل الفنّ ية”
ستقبل العديد من الفنّ انين
الذي ساهم في تأمين ُم
َ
الناشئين ،ويقول جالل ،وهو رجل ضحوك“ :عندما
خطط له
أخبرتْ ني السيدة كانو  -ألول مرة  -بما كانت تُ ِّ
َ
اعتقدت أنها
ُ
مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
متميزة” .وأضاف:
إما مجنونة ،أو صاحبة تفكير ورؤية
ِّ
ّ
“أنا سعيد ج� ّ�د ًا بأننا اكتشفنا أنها ليست بمجنونة!
ً
حق ًا ألن��ي أح��د األشخاص
محظوظا ّ
وأعتبر نفسي
الذين رافقوا المجموعة ُمنذ البداية ،ومن ثم رأيتها
أصبحت عليه اآلن”.
جرد فكرة ،إلى ما
َ
تتطور من ُم َّ
َّ
أعمال
َ
لقد دعمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
جالل من خالل العديد من الوسائل ،فكانت ّ
تكلفه
ً
حصريا باألعمال الفنية ومنها على سبيل المثال،
جسم “وج��ه��ة ن��ظ��ر” ،ال��ذي يشكل اآلن ج� ً
��زءا من
ُم َّ
بمنَ ح ،وعرضت
وزودته ِ
مقتنيات المجموعة الفنّ ية ،كما ّ
المعجبين
أعماله في اإلمارات وخارجها .وهو من أشد ُ
ً
وخصوصا عملها االجتماعي“ :ما تقوم
بالسيدة كانو،
هم للغاية؛ فهي تفتح العقول
المجتمع ُم ٌّ
به من أجل ُ
دفع باألمور في اتجاه إيجابي .ومجموعة أبوظبي
وتَ َ
الفن ك��أداة لمعالجة مشاكل
للثقافة والفنون ت��رى
ّ
الفن كأداة
المجتمع .وهذا هو األساس :هل نستخدم
ّ
ُ
فالفن بحد ذاته ُلغة ،حيث
للتواصل؟
كجسر
سلبية أم
ّ
ُ
ْ
ويمكنكم
ُيمكنني أن أع�� ِرض عليكم قطعة فنيةُ ،
ترجمتها كما يحلو لكم” .أما الناشط واإلعالمي ورجل
األعمال اإلماراتي الشيخ سلطان سعود القاسمي
الفن
يقصر بها
الطرق التي
ّ
ّ
فيرى أن إح��دى أبسط ُّ
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المسافات ،ويزيل بها الحواجز في اإلمارات ،تتمثل
الجمع بين أشخاص من ثقافات ُمختلفة .ويقول:
في
ْ
ً
بي،
“عندما تحضر
معرضا فنِّ ًيا في أبوظبي ،أو في ُد ّ
ً
ناسا من نحو  150جنسية ُمختلفة” ،ويضيف:
تلتقي ُأ
للتفاعل مع أشخاص
“أشعر بأن هذه ُفرصة فريدة
ُ
ُ
البلدان ،أشخاص من ذوي خلفيات
من جميع هذه ُ
متنوعة ،وأصول عرقية مختلفة ،وفئات َدخل متباينة،
ّ
ً
�ن” .وي���رى القاسمي أن
يجتمعون م��ع��ا ألج��ل ال��ف� ِّ
�ارب بين
�س�لام وال��ت��ق� ُ
�ن ت��دع��و إل��ى ال� ّ
“ص��ن��اع��ة ال��ف� ِّ
ً
مضيفا “أن مجموعة أبوظبي
الشعوب” .ويستطرد
للثقافة والفنون قد برعت بشكل خاص في إشراك
األطفال في تلك الفعاليات ،إذ لديها برامج ُمجتمعية
تستهدف األطفال والطالب والجمهور األصغر سنّ ًا،
أدركت أن الجيل األصغر
ْ
ميز المجموعة ،فقد
وهذا ما ُي ّ
عقد أحد هذه البرامج في
سنّ ًا هو جمهورها األهم”ُ .ي َ
إم���ارة ال��ش��ارق��ة ،ف��ي متحف ال��ح��ض��ارة اإلسالمية
المذهل ،الذي يقع في وسط مدينة الشارقة ،حيث
لم ِّ
علمين من جميع أنحاء
يتم تقديم دورة تدريبية ُ
ّ
الفن اإلسالمي ،ثم
يتعرفون خاللها على
اإلمارات،
ِّ
ّ
يحملون معهم مهاراتهم ،إلى مدارسهم وكلياتهم
في جميع أنحاء اإلمارات .يقول المشرف على الدورة
تقدمها مجموعة أبوظبي للثقافة
التدريبية التي
ّ
أعماال وبرامج توعوية وتثقيفية
نقدم
والفنون“ :إننا
ً
ّ
كثيرة في اإلم��ارات السبع” ،ويضيف“ :نحن نعمل
الجزر البعيدة.
في كل مكان ،حتى إننا عملنا في ُ
فعلى سبيل المثال ،اصطحبنا مجموعة من قارعي
الطبول إلى جزيرةٍ  ،ولكي تصل إليها ،عليك بالذهاب
تستقل
ُّ
إل��ى ما بعد مدينة ال��روي��س ،وم��ن مينائها
ً
ً
واستحسانا بالغين في
ترحيبا
َع ّبارة .ولقيت المبادرة
أوساط الطالب في الجزيرة ،فلم يسبق لهم استقبال
هذا العدد من الزوار من قبل” .كيف ينقلون رسالتهم
ً
إذا إلى المقيمين في تلك المناطق البعيدة؟ “ال
ً
صعبا ،ولكن ليس بقدر صعوبته في
ي��زال األم� ُ��ر
البداية بالتأكيد؛ فقد باتت مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون معروفة ل��دى شريحة أكبر من األشخاص
حاليا ،وأصبحت األمور أكثر ُي ً
ً
سرا .وعندما نقوم بأم ٍر
تعهدنا له من جميع النواحي وعلى أكمل
ما ،نتأكَّد من ُّ
درسين
الم ّ
وجه” .تبدو السعادة جلية على وجوه جميع ُ
الفن اإلسالمي التدريبية ،وهم
المشاركين في دورة
ِّ
َّ
بدرية ،وهي من
حق ًا لما يتعلمونه .تقول
متحمسون ّ
ّ
ِّ
بالفن الموجود في ثقافتنا،
الشارقة“ :لقد ُذ ِهلنا
ِّ
حق ًا” .وتضيف“ :صار بمقدوري
أخاذة ّ
فبنية األنماط ّ

العزف على الطبول ،كورنيش أبوظبي 2013

مشاركتان في ورشة عمل الفنون اإلسالمية 2015

متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية

مكنك اإلعمل أكثرات والرسوم

أوركسترا اإلمارات السيمفونية للناشئة 2013

يوم المواهب الشابة 2010

اليوم العالمي للمتاحف مع عزّ ة القبيسي 2015

خريجة برنامج
وحيدة الحضرميّ ،
التميز الثقافي” 2016
“منحة
ّ

مهرجان أبوظبي 2014

يوم المواهب الشابة 2010

ستخدام البرنام
لق استخدامج
واميلة
أنيقة ال ببع
أدوالتشفات
ورش عمل في المدارس .اليوم العالمي للمتاحف 2014

فـاطمــة لــوتــاه
عطر األرض .بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2015

برنامج “القيادات اإلعالمية الشابة” 2010

ورشة عمل الفنون اإلسالمية 2009

فعالية رواق الكِ تاب 2015

التميز الثقافي” 2016
خريج برنامج “منحة
ّ
ياسر النياديّ ،

مكنك اإلعمل أكثرات والرسوم

حمدان بطي الشامسي .بدون عنوان.2015-2014 .
ّ
مغلفات رسائل .بإذن من الفنان.
كوالج
ُعرض في معرض “رؤى إماراتية” 2015

طالبان من برنامج
“القيادات اإلعالمية الشابة” 2016
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1
 .1اليوم العالمي للمتاحف “يا سماء الشرق”2014 ،
 .2حصص تدريبية مع مكسيم بيلوسيركوفسكي2011 ،
 .3ورشة عمل فنية2013 ،
 .4حياكة التاريخ مع مشروع الغدير2012 ،
 .5رحلة دراسية لطالب جامعة اإلمارات العربية المتحدة
إلى نيويورك2010 ،
 .6خالد سليم في جامعة زايد2008 ،
 .7عفراء ممتاز أحمد علي ،حصلت على منحة من
المجموعة2011 ،
“ .8وزارة العلوم”2015 ،
 .9برنامج “القيادات اإلعالمية الشابة”2014 ،

المتواصل على م��دى ال��ع��ام – على ث�لاث��ة محاور
رئيسة :التدريب المهني ،كما في برنامج “القيادات
ً
آنفا ،والتطوير المهني
اإلعالمية الشابة” ،المذكور
ً
وأخيرا
ؤدين واألشخاص العاملين خلف الكواليس،
للم ِّ
ُ
استخدام الفنون بشكل عام ،إلثراء المناهج األكاديمية
وتعزيز أداء الطالب في المدارس والجامعات .وتدعم
اإلح��ص��اءات هذا المسعى ،فعند انطالق البرنامج
التعليمي لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في
العام  ،1996كان عدد المشتركين خمسة فقط ،من
طلبة المدارس والجامعات ،ولكن هذا الرقم ارتفع
ليتجاوز الـ  15500بحلول العام  .2010وفي العام
 2015فقط ،توصلت المجموعة إل��ى إط�لاق 29
مبادرة تعليمية ،و  9مبادرات حول الفنون المجتمعية،
ً
شخصا،
شملت كافة إمارات الدولة ،وطالت 21627
 %40منهم من المواطنين .وبطبيعة الحال ،نجد أن
ما من تعارض بين مهرجان أبوظبي وغيره من البرامج
المنعقدة على مدار العام ،حيث يشتمل المهرجان
على مبادرات تعليمية ومجتمعية مستمرة َي ُع ّدها
بعض المشاركين في المهرجان من أهم ما يجذب
انتباههم .يقول ماثيو بارلي ،عازف التشيلو الشهير
�زوار الدائمين لمهرجان أبوظبي“ :إن��ه لمن
وأح��د ال� ّ
دواعي سروري عند حضور مهرجان أبوظبي ،اصطحاب
األطفال في رحلة استكشافية ،والسماح لهم بتذوق
متعة الموسيقى” .وتوضح معالي الشيخة لبنى
بنت خالد القاسمي ،وزيرة الدولة للتسامح ،رئيسة
جامعة زايد ،مدى تأثير عمل مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون في أداء الجامعة ،قائلة“ :لقد أثرى الدعم
توفره مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،على
الذي ّ
مدى السنوات الماضية ،برامج المناهج الدراسية
والمصممين،
لدينا ،من خالل تمويل زيارات الفنّ انين
ّ
وال��رح�لات األكاديمية والمعارض .وباإلضافة إلى
الدعم الذي توفره المجموعة بطرق مختلفة ومتنوعة،
أيضا على َّ
ً
حث أعضاء هيئة التدريس
فإنها تحرص
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وال��ط�لاب في الكليات ،على التفكير اإلب��داع��ي”.
وق��د دعمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
بشكل خاص ،كلية الفنون والصناعات اإلبداعية في
جامعة زايد ،منذ إنشائها في العام  ،2002وكذلك
قسم الفنون والتصميم .وتضيف“ :لقد ع��زَّ زت
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون برنامجنا ،من
المتميزة ،وإحضار
خالل تمويل وإقامة المسابقات
ِّ
والمصممين العالميين للعمل مع طالبنا...
الفنانين
ّ
أيضا ال��رح�لات األكاديمية والمعارض،
ً
كما دعمت
س���واء داخ���ل دول���ة اإلم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة أو
خارجها ...وف��ي العام  ،2015على سبيل المثال،
شاركت مجموعة من ط�لاب التصميم الغرافيكي
ف��ي ورش���ة ع��م��ل ل��م��دة ث�لاث��ة أي����ام ،ت��ح��ت ع��ن��وان
“تصميم الدوحة” .وتستشهد الشيخة القاسمي
بورش العمل ،والمحادثات الخاصة بأساليب الرؤية،
وبجائزة “كريستو وجان-كلود” ،كدالئل أخ��رى على
األثر الملموس لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
باإلضافة إلى الندوات الحوارية السنوية في إطار
مبادرة “رواق الفكر” في مهرجان أبوظبي؛ حيث تفتح
تلك المناقشات مع الخبراء ،حول الشؤون الثقافية
لالطالع على
وقضايا الساعة ،الباب أمام الطالب
ّ
والتوجهات .وتلعب مجموعة أبوظبي
أحدث األفكار
ّ
ً
فعاال في المدارس االبتدائية
للثقافة والفنون دورا
ً
والثانوية ،في جميع أنحاء اإلمارات السبع .وفي هذا
عد
“ي ّ
اإلطار ،تقول معالي الشيخة لبنى القاسميُ :
أساسي ًا في تثقيف المجتمع حول أهمية
عامال
هذا
ً
ّ
الفنون” .وتضيف“ :تقوم المبادرات التي توفرها
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على مدار السنة،
ومهرجان أبوظبي ،باستكشاف وتطوير اإلبداعات
الخالقة واقتصاد المعرفة ف��ي جميع أن��ح��اء دول��ة
ّ
اإلمارات العربية المتحدة؛ حيث ُي َع ّد التثقيف والتبادل
من العوامل المؤثرة في تطور المنجز الثقافي”.
ً
كل ذل��ك لم يكن أم� ً
يسيرا على اإلط�لاق .تقول
�را
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كارين أوريمس ،أستاذة الفنون التشكيلية المشاركة
في كلية الفنون والصناعات اإلبداعية في جامعة
زايد ،وهي تتذكّر األيام األولى لهذا البرنامج ،عندما
كانت السيدة ه��دى الخميس-كانو تأتي بنفسها
ً
حق ًا...
صعبا ّ
إلى الجامعة“ :لقد كان الوضع آنذاك
أتذكر الساعات الطويلة التي قضيناها في محاولة
ّ
الرفض الذي
ً
ترجمة األحالم إلى واقع ،وأتذكّر
أيضا ّ
واجهناه ،وخيبات األمل؛ إذ لم ُيدرك العديد من الناس
حقيقة األمر ،فثابرت السيدة كانو ،وواصلت تقديم
الدعم قدر استطاعتها للطالب اإلماراتيين الدارسين
للفنون” .وتبدي أوريمس إعجابها بالمستوى السريع
حققته مجموعة أب��وظ��ب��ي للثقافة
للتقدم ال���ذي ّ
ّ
قبل يطرقون
والفنون قائلة“ :لقد كانوا هم من ْ
أب��واب المجتمع .أم��ا اآلن ،فالوضع على النقيض
ً
ً
أيضا“ :لقد تطورت مجموعة أبوظبي
تماما” .وتقول
مؤسسة مدهشة”.
للثقافة والفنون حتى أصبحت
َّ
ويوافقها ه��ذا ال���رأي التينور اإلس��ب��ان��ي العظيم
بالسيدو دومينغو ،فيقول“ :أنا ُأثني على عمل
المجموعة في مجال التعليم ،فهو ُيشكِّل مصدر
إلهام لعدد كبير من الشباب لتغذية روحهم اإلبداعية
ويعد صاحب السمو الملكي
وتوسيع آفاقهم”ُ .
البريطاني ،األمير تشارلز ،من المعجبين بمهرجان
أبوظبي ،حيث كتب في إحدى الكلمات االفتتاحية
الرائعة لمهرجان أبوظبي“ :يتمتع مهرجان أبوظبي
بسمعة مرموقة في تثقيف الشباب وإلهامهم”.
وتُ ِق ُّر أوريمس بأنها ما عادت تلتقي السيدة كانو
اليوم بقدر ما كانت تلتقيها في تلك األيام عندما
كانت تزور الجامعة لتناول القهوة كعادتها ،ولكنها
ً
مكتظة خالل
ّ
أحيانا عبر قاعة
تقول“ :تلتقي عينانا
الفعاليات ،فتبادر إحدانا األخرى بإيماءة تحمل الكثير
من ذكريات تلك المرحلة ،وأعرف أن الفكرة عينها تدور
ً
الحد المتقدم من
أخيرا وصلنا إلى هذا
في خلدينا...
ّ
وكل ذلك العناء لم يضع سدى”.
ّ
اإلنجاز،
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الم ّ
علمة
ُ

التعليم :احرتاف
صناعة املستقبل

ّ
قلما يتبادر إلى ذهن من يسلك الطريق السريعة
ال��م��زدح��م��ة ذات ال��م��س��ارات األرب��ع��ة ف��ي منطقة
المصفح في ضاحية مدينة أبوظبي أن تلك المنطقة
ّ
تضم في وسطها استوديو تلفزيوني.
الصناعية قد
ّ
يظن أنه قد َض ّل طريقه بال رجعة بين
ومعذور من
ّ
تلك الثلة الضخمة م��ن المباني الصناعية التي
ّ
تطالعه الواحدة ْ
ويتخللها مرآب لتصليح
تلو األخرى،
السيارات هنا أو محل لقطع الغيار هناك .وإذا به،
مميزة
غرة ،يجد نفسه أمام واجهة عصرية
َّ
على حين ّ
وم��زرك��ش��ة ،تحمل الشعار ال��خ��اص بهيئة المنطقة
اإلع�لام��ي��ة – أب��وظ��ب��ي (ت��وف��ور  .)54ي��ت��ق� ّ�د ُم بضع
ً
حارسا
فيجد
خطوات في اتجاه مكتب االستقبال،
ِ
يرشده إلى اتجاه
ِ
يطلب منه إبراز بطاقة هويته ،ثم
االستوديو .وهناك ،يجد مصباح “نيون” في أعلى
الباب ،ضوؤه أحمر ،إشارة إلى بدء “البث المباشر”.
ووس��ط الظالم الدامس ال��ذي يغمر المكان ،تظهر
بعض األنوار الكاشفة التي تُ ضيء المسرح الرئيس،
حيث تقف مجموعة من الطالب اإلماراتيين ،الذين
يستمعون إل���ى خ��ط��اب م��اي��ك��ل غ���اري���ن ،ال��رئ��ي��س
التنفيذي لشركة “إيمج نيشن” ،وهي الشركة التي
اليمنى لشركة أبوظبي لإلعالم،
عد الذراع اإلنتاجية ُ
تُ ّ
والمسؤولة عن إنتاج العديد من األعمال الشهيرة،
“من إن بالك  ،”3وفيلم “بست إكزوتك
مثل :فيلم ِ
شبان
ماريغولد هوتيل” .على المسرح يقف خمسة ّ
وإحدى عشرة شابة ،ولكننا في واقع األمر لسنا على
ً
مستمعا إلى
الهواء مباشرة ،بل إن الحضور يقف
خطاب غارين ،بشكل حصري؛ فالخطاب ال ُيذاع في
َ
“تعالوا إلينا في
ي مكان آخر ،وفيه يقول بحماس:
أ ّ
شجع كل واحد منكم
إيمج نيشن” .ويضيف“ :أنا ُأ ِّ
فمهمتنا هي بناء طاقات
للبحث عن فرص للتدريب،
ّ
الشعب كله ،وليس بناء شركة إيمج نيشن بمفردها”.
المهمة التي يشترك فيها غارين مع
وه��ذه هي
َّ
50

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،والتي بموجبها
والمكونة
المنتقاة بعناية،
َّ
ستلتقي هذه المجموعة ُ
ً
طالبا ،مرة واح��دة كل شهر لمدة ع��ام؛ حيث
من 18
سيحصل الخريجون في نهاية هذا البرنامج على لقب
“القيادات اإلعالمية الشابة في مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون” .وهذه هي النسخة العاشرة من
درب،
برنامج “القيادات اإلعالمية الشابة” ،ال��ذي َّ
منذ تأسيسه في العام  ،2007ما مجموعه 176
ً
طالبا إم��ارات� ّ�ي� ً�ا .وال تقتصر أه���داف البرنامج على
َّ
تدريب الطالب على كل ما يتعلق بصناعة اإلعالم،
من تحرير وتقديم ووسائل تواصل اجتماعي فقط؛
ً
أيضا إلى ضمان تأسيس شبكة قوية
وإنما تمتد
من أفضل وألمع المواهب واإلمكانيات اإلعالمية
داخل دولة اإلم��ارات العربية المتحدة ،بما يتيح لهم
التعرف على بعضهم البعض ،والبدء في العمل
ّ
الجماعي لبناء مشهد إعالمي ناجح ومزدهر .يتوافد
الطالب إلى هذا البرنامج من مختلف الجامعات في
دولة اإلم��ارات العربية المتحدة (أبوظبي ،الشارقة،
الفجيرة ،دبي وغيرها) .يقول أحد الطالب القادمين
ً
فجرا
من إمارة الفجيرة“ :استيقظت الساعة الخامسة
ويولي الطالب
كي أتمكَّن من الحضور إلى هنا”ُ .
المشاركون في برنامج “القيادات اإلعالمية الشابة”
ً
ً
ويدعى خليفة
اهتماما
كبيرا بهذا األمر ،وأحد الطالبُ ،
ً
حريصا كل الحرص على
الحبتور ،من إمارة دبي ،كان
االنضمام إلى البرنامج ،فكان منه أن نظم قصيدة
شعرية إلقناع اللجنة المسؤولة عن البرنامج بقبوله...
مرة  -من أحد أصدقائي،
يقول“ :لقد سمعت  -ألول ّ
عن برنامج القيادات اإلعالمية الشابة في مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون ،وحينها عقدت العزم على
أعبر
االنضمام إليه” ،ويضيف“ :لهذا ،كتبت قصيدة ِّ
فيها عن شخصيتي وطموحاتي” .يقوم البرنامج
التعليمي لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون –

للتوحد
عائشة المنصوري ،مديرة ،مركز أبوظبي
ّ

ســارة القيـوانـي ،سوبرانو إماراتية

“مراري” .الشيخة مريم بنت سلطان بن زايد آل نهيان.
الفائزة بجائزة كريستو وجان-كلود 2013

جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
في معرض “فن أبوظبي” 2014
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1
التميز الثقافي”2015 ،
 .1محاضرة من برنامج “ منحة
ّ
 .2جائزة اإلبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 2012
 .3ورشة عمل الفنون اإلسالمية2012 ،
 .4سارة القيواني ،قاعة زها حديد2011 ،
 .5ما الذي يجول في خاطرك؟ 2014
 .6صمت  .1كريمة الشوملي2007 ،
 .7معرض “ثالثة أجيال” ،لندن2013 ،
 .8طالب القيادات اإلعالمية الشابة مع سلطان سعود
القاسمي2010 ،
 .9طالب معرض “وردة الصحراء”2010 ،

متقدمة ً
جدا
والفنون” .وهي قد بلغت اليوم مرحلة
ّ
ً
لتتدرب
مؤخرا
فتم قبولها
ّ
في مسيرتها الموسيقية؛ ّ
على يد السوبرانو األسترالية الشهيرة إيفون كيني،
مدربي الغناء األوب��رال��ي على مستوى
إح��دى ألمع
ّ
العالم .تؤكّد سارة“ :أنا في غاية االمتنان لمجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون ،فما كان لي القيام بما
أق��وم به اآلن لوال دعمها ل��ي ...مجموعة أبوظبي
بأم روحية ،أتَ وا
للثقافة والفنون بالنسبة
إلي أشبه ّ
ّ
الحلم والدافع ...فلنعمل ً
معا
ِ
إلي وقالوا لي:
“لديك ُ
َّ
على تحقيقه” .وحلم سارة كان قد بدأ وهي لم تزً ل
طفلة يافعة على مقاعد الدراسة في أبوظبي؛ حيث
مدرسة الموسيقى إمكانياتها األوبرالية،
اكتشفت
ّ
ّ
“علمت نفسي بنفسي ،ولكني لم أكن
وهنا تروي:
أغنّ ي بطريقة سليمة ،وك��دت أن أفسد موهبتي
بتلقي
ّ
الصوتية .وعندما انتقلت إلى لندن ،ب��دأت
ملحوظا .إنني ً
ً
حقا أشعر بأنني
تقدمي
التدريب وكان ّ
ماضية بموهبتي إلى حيث أريد أن أصل بها ،وأدرك
ً
تماما كم أنا محظوظة بحصولي على الفرصة لمتابعة
تحصيلي الفني مع إيفون كيني .وخالل كل ذلك،
علي
كانت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تغدق
ّ
مثال في الموافقة على
تتردد
المستمر ،فلم
بالدعم
ً
ّ
ّ
لتلقي التدريب لسنة إضافية عندما كنت
ّ
مساعدتي
بحاجة إلى ذلك” .كثيرون هم المبدعون اإلماراتيون
الذين استفادوا من دعم مجموعة أبوظبي للثقافة
ً
ً
أيضا المخرج
تقديرا إلبداعهم ،ومن بينهم
والفنون
اإلم���ارات���ي ال��م��ع��روف أح��م��د زي���ن .يشغل أح��م��د،
ّ
مهندس الميكانيك الكهربائية ،وظيفة إداري��ة لدى
بلدية أبوظبي خالل النهار ،وينصرف خ��ارج دوامه
الوظيفي لمتابعة هوايته في مجال إخراج األفالم،
ّ
وه��و يعتبر الطفل المدلل ل��دى مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون ،بالنظر إلى حجم الدعم المستمر
الذي يتلقاه منها إلنتاج أعماله السينمائية .هو رجل
وطيب ...ابتسامته الرقيقة ال تفارق وجهه،
خلوق
ّ
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وكثيرا ما يومي بيديه في التعبير .بدأ في إخراج
ً
ً
شغوفا بمشاهدة األفالم،
األفالم كهواية ،فقد كان
خاصة األميركية والمصرية واللبنانية منها ،يقول:
ً
مبهورا بكيفية صناعة تلك األفالم ،واألدوات
“كنت
ستخدم في ذلك ،ومن هنا كانت البداية مع
التي تُ
َ
مجموعة من األصدقاء؛ حيث كان كل منّ ا ُيحضر إحدى
معدات التصوير ،ونتعاون في ما بيننا” .ويتابع أحمد
ً
متحدثا عن سلسلة أفالمه التي تحمل عنوان “مزرعة
يدوه (الجدة)” فيقول“ :أح��داث السلسلة مقتبسة
عن قصة حقيقية حول سيدة عجوز منحها المغفور
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مزرعة في أعقاب
وفاة زوجها؛ لكي تتمكن من إعالة ُأ ْسرتها .تبدأ أحداث
مزرعة؛
ٍ
الفيلم بمشهد لسيارة تعبر الصحراء في اتجاه
تمر على عظام متناثرة على طول الطريق،
وفجأة
ّ
يتغذى على تلك العظام”.
ّ
الجن
وسرعان ما يتّ ضح أن
ّ
تصنّ ف ثالثية أفالم “مزرعة الجدة” في خانة أفالم
المصورة في إطار كوميدي ،ويعود الفضل
الرعب
ّ
ف��ي إنتاجها إل��ى ال��دع��م ال���ذي ت��ل� ّ�ق��اه مخرجها من
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون .ويقول أحمد:
تلقيته من المجموعة
“لقد مكّنني التمويل ال��ذي ّ
من تطوير إمكانياتي اإلبداعية ،ناهيك عن االستثمار
بشكل أكبر في األدوات السينمائية؛ فالمجموعة
سخية ً
جدا في دعمها” .ويرى أحمد أن صناعة السينما
ّ
ً
تطورا في المنطقة ،يقول في
اإلماراتية تُ َع ّد األكثر
مرحلة أصبحت فيها
ٍ
هذا الصدد“ :لقد وصلنا إلى
رغبة في مشاهدة
ٌ
لدى الناس الذين يعيشون هنا
يتم إنتاجها في الداخل ،فهم يثقون
األفالم التي ّ
في ُصنّ اع السينما هنا ،ويعود الفضل األكبر في
ذل��ك إل��ى مجموعة أبوظبي للثقافة وال��ف��ن��ون”،
المحفز الرئيس لتحسين ظ��روف
ِّ
ويضيف“ :إن��ه��ا
صناعة السينما في دولة اإلمارات العربية المتحدة”.
والفوز بجائزة اإلبداع التي أطلقتها مجموعة أبوظبي
ً
غريبا على شريحة واسعة
للثقافة والفنون ليس
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من الطالب في دول��ة اإلم���ارات العربية المتحدة،
فكما يقول الفنان التشكيلي اإلم��ارات��ي المبدع
جالل لقمان“ :إن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ليست كغيرها من المؤسسات؛ فهي تحرص على
نشر دعمها في كل مكان ،وتتبع استراتيجية دقيقة
لخلق الفرص لمختلف الناس” .ففي العام ،2010
ّ
مؤلفة من 17
على سبيل المثال ،ف��ازت مجموعة
طالبة ،يدرسن في قسم اإلع�لام التطبيقي في
كليات التقنية العليا ،بالجائزة ع��ن معرض أقمنه
يضم مجموعة كبيرة من
بعنوان “وردة الصحراء”،
ّ
األع��م��ال؛ شملت التصميم الغرافيكي والوسائط
المتعددة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو .وفي
ّ
العام ُ ،2011منِ حت جائزة مهرجان أبوظبي إلى تسعة
متخصصات ف��ي التصميم ال��داخ��ل��ي من
طالبات
ِّ
ً
الكلية نفسها ،تقديرا ألعمالهن الرائعة في تصميم
األقنعة واألزياء ألوبرا األطفال “بوردونارد” .وتلتقي
رد الجميل لمجموعة
سارة مع أحمد في توقهما إلى ّ
ً
عرفانا منهما بدعمها
أبوظبي للثقافة والفنون
تنكب سارة
ودورها في إنجاح مسيرتهما .ومن هنا،
ّ
ً
حاليا على إع��داد مشروع يسمح لها بدمج دراساتها
األكاديمية م��ع الغناء ،وذل��ك بهدف تغيير طريقة
ً
مجهودا
التدريب على الغناء ،تقول“ :يتطلب الغناء
ً
ً
ممكنا .فخالل تدريبي مع
جسديا قد ال يخاله الناس
إيفون كيني ،توصلت إلى إطالق العنان لإلمكانيات
الكامنة في جسدي لمساعدة صوتي في الغناء.
ً
دائما تجاوز حدود قدراتنا الجسدية خالل
نحن نحاول
فلم ال نحاول تطبيق ذلك في الغناء؟
مثال،
الرقص
ً
َ
إنني أسعى إلحداث تغيير جذري في طريقة تدريب
وفقت بإيجاد السبيل إلى ذلك سوف
المغنّ ين ،وإن ّ
ً
حتما إل��ى إش�� ِراك مجموعة أبوظبي للثقافة
أب��ادر
والفنون في العملية ،وستكون هذه طريقتي في
علي”.
اإلعراب عن امتناني لها وعرفاني بجميلها
ّ
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الســـينمــائــــي

اإلبداع:
تفوق بال حدود
ّ

ً
التدرب على
طويال في
وقتا
ُيمضي مغنّ و األوبرا
ً
ّ
األداء أمام الجمهور ،فيعينهم تدريبهم على التغلب
على رهبة المسرح ،إال أن النجمة األوبرالية سارة
القيواني ،وهي أول سوبرانو إماراتية ،لم يسعها
ّ
تملكتها في أول لقاء
أن تسيطر على الرهبة التي
جمعها بسعادة السيدة هدى الخميس-كانو ،مؤسس
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،التي طلبت منها
أن تغنّ ي لها .تضحك سارة قائلة“ :كنا في مكتبها،
عندما سألتني“ :هل يمكنك الغناء؟” .فقلت :نعم...
ً
مقطعا من أغنية لبوتشيني” .وسارة،
يت
وغنَّ يت! غنَّ ُ
الشابة الالفتة الدمثة الخلق المقيمة في العاصمة
ً
عظيما
مثاال
تعد
البريطانية لندن منذ العام ،1998
ً
ّ
على أهمية تأثير مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
مت اختبارات لدى
“قد ُ
واتّ ساع نطاق دورها ...وتقول:
ّ
ي
وتم قبولي،
ولكن والد ّ
ّ
الكلية الملكية للموسيقىّ ،
اعترضا على خياري فهما لم يريا في الموسيقى
مهنة م��ج��دي��ة” .وه��ك��ذا ان��ص��رف��ت س���ارة لمتابعة
تحصيلها العلمي األكاديمي؛ فحصلت على درجة
علمية في الكيمياء من كلية لندن إمبيريال كوليدج،
وم��ن ثم ح��ازت على شهادة الدكتوراه في العلوم
السياسية من كلية لندن لالقتصاد ،ولكن إنجازاتها
وحبها األول
األكاديمية لم تُ نسها شغفها الحقيقي
ّ
الغناء ،فواصلت تدريبها وتخصصها الموسيقي
ال����ذي ي��ح��ظ��ى م��ن��ذ ال��ع��ام  2011ب��دع��م مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون .عندما أنشئت مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون ،كان بين أهدافها المعلنة
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سعيها لتحفيز اإلب���داع ودع��م المواهب اإلماراتية
الشابة في اإلم���ارات السبع ،وإن��ش��اء عالقات مع
مؤسسات ثقافية وطنية ودولية مماثلة .ولتحقيق
أعدت المجموعة برنامج الجوائز لتقدير
هذا الهدفَّ ،
يوفر الدعم
ّ
المنح الذي
اإلبداع باإلضافة إلى برنامج ِ
المتميزة.وقد كان لذلك البرنامج
لإلنجازات اإلبداعية
ّ
فالمنحة
ِ
األثر العميق في حياة سارة ومسار حياتها،
التي حصلت عليها من المجموعة كانت بمثابة التذكرة
التميز
التي مكّنتها من مواصلة مشوارها على درب
ّ
الفنّ ي ،وأتاحت لها الفرصة تلو األخ��رى للعمل مع
�درب��ي الصوت العالميين ومنهم
بعض من كبار ُم� ِّ
تشينكويغراني ،وبوال أنجلين وأدري��ان هوبز.
برونو
ِ
بفضل تلك المنحةُ ،ق� ّ�در لها في العام  ،2011أن
تطل للمرة األول��ى على خشبة المسرح مع فرقة
ّ
“إيه سي جيه دبليو” التابعة لقاعة “كارنيغي هول”
النيويوركية العريقة في إطار مهرجان أبوظبي .وفي
العام  ،2013كانت لها إطاللة في حفل مشترك
مع الفرقة الموسيقية الرباعية األلمانية الرائعة
ثم في ديسمبر من العام
“ماندرلينغ كوارتيت” .ومن ّ
نفسه ،شاركت إلى جانب ثالثة من عمالقة األوبرا
اإليطالية هم س��وزان��ا برانتشيني ،وريناتا المندا
وماسيميليانو بيسابيا ،في إحياء حفل أوبرالي ضخم
في دبي .كما وشاركت في ثنائي غنائي مع الفنانة
األوب��رال��ي��ة األميركية رينيه فليمينغ ف��ي مهرجان
أبوظبي في دورته للعام  ،2014وتقول سارة إن كل
ليتم لوال دعم مجموعة أبوظبي للثقافة
ذلك “ما كان
ّ

أحـــمـــد زيـــــن
مـخــرج إمــاراتـــي

مكنك اإلعمل أكثرات والرسوم

بالسيدو دومــيـنـغــــو 2013

شـــمـة 2012
نـصـيــر
ّ
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1
 .1هبة القواس ،مهرجان أبوظبي 2008
 .2فرقة الكندي الموسيقية2002 ،
 .3جيلبيرتو جيل ودينا الوديدي2013 ،
 .4كريمة صقالي وفرقة أصيل للموسيقى العربية
“شباك”2015 ،
المعاصرة ،مهرجان
ّ
 .5باليه المارينسكي2013 ،
 .6الموسيقار الراحل وليد غلمية2006 ،
 .7ماجدة الرومي2009 ،
 .8إل ديفو2010 ،
 .9مارسيل خليفة2008 ،

ضمن المناهج التربوية في المدارس الحكومية في
الدولة” .تضافرت أسباب عدة في فترة السبعينات
من القرن الفائت وأفضت إلى اتخاذ قرار بإلغاء حصص
تمت
الفنون من المناهج المدرسية ،وهو القرار الذي ّ
العودة عنه منذ سنوات قليلة ،يقول القاسمي:
ً
ً
تقريبا
عاما
“لدينا فجوة استمرت على مدى ثالثين
وهي فترة أساس جسيمة في نهضة هذه الدولة
الحديثة” ،ويضيف“ :أم��ا اآلن وقد أعيدت الفنون
ً
تغييرا
إلى المناهج المدرسية ،بات بإمكاننا أن نتوقع
ً
جذريا في جيل األطفال في سن الثامنة أو التاسعة،
فالفن اليوم يالقي القبول واالستحسان لدى الناس
ً
حرصا لدى العائالت
نتلمس
بمعظمهم ،ال بل أننا بتنا
ّ
على تشجيع أوالدها على االنخراط فيه” .من جهته
يتحدث ال��م��ؤل��ف الموسيقي اإلم���ارات���ي الشهير
محمد فيروز عن إنجازات مجموعة أبوظبي للثقافة
محملة بكثير اإلعجاب والتقدير...
والفنون بعبارات
ّ
نتصور أن��ه قبل 120
“ق��د يصعب علينا اليوم أن
ّ
مثالُ ،وجد في مدينة نيويورك من يتساءل عن
سنة
ً
ج��دوى إقامة قاعة “كارنيغي ه��ول” للفنون أو دار
متروبوليتان لألوبرا .ولكن لنتذكر هذا األمر بالتحديد
نتخيل جسامة الصعوبات التي واجهتها السيدة
حين
ّ
هدى الخميس-كانو في بدايات تأسيسها لمجموعة
ّ
متسلحة بقناعة صلبة
أبوظبي للثقافة والفنون،
راسخة برؤيتها لمستقبل الثقافة في هذه البيئة .إنه
إلنجاز هائل بكل المقاييس ،فقد تمكنت من تحقيق
تحول مذهل في المجتمع ،فكانت م��رآة المجتمع
ّ
تبدله
اإلماراتي والقوة الدافعة التي أسهمت في ّ
وتطوره على الصعيد الثقافي” .ويتابع محمد فيروز
ً
متحدثا عن االنقسام الثنائي الحاد ال��ذي بدأ يظهر
ً
جليا بين دول المنطقة ،تلك التي اتخذت لنفسها
ً
ً
من قوة الثقافة الناعمة خطا ومسارا من جهة ،وتلك
التي ّ
تخلفت عن ركب الثقافة من جهة أخرى ،ويقول:
“في نظري ،صار بإمكاننا أن نتحدث اليوم عن وجهين
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مختلفين للشرق األوسط :األول يستسلم للتطرف
ً
ً
ذاتيا ،واآلخر يلتفت إلى الثقافة
تدميرا
ويدمر نفسه
ّ
ً
ً
ويتّ خذها مسارا ونبراسا” .وتوافقه ال��رأي النجمة
س��ارة القيواني ،أول سوبرانو إماراتية ،مؤكدة أن
“الساحة الفنية هي التي ترسم معالم السياسة،
فهما وجهان لكيان واح��د .وم��ا الفن س��وى وسيلة
للتعبير عن حالة قائمة سواء كان التعبير عن طريق
الغناء أو الكتابة أو الرقص أو الكالم” .وكما أن إنتاج
الثقافة على أنواعها وألوانها عمل مهم وضروري في
مسيرة نهضة المجتمعات وتطورها ،فإن تسجيلها
يقل أهمية
ّ
وحفظها وصونها لألجيال القادمة ال
عن إنتاجها ،ومن هنا انطلق اللبناني كمال قصار،
عاشق الموسيقى ورئيس مؤسسة التوثيق والبحث
في الموسيقى العربية في سعيه لتأسيس أضخم
أرشيف للموسيقى العربية في العالم ،ويقول
ً
كم كبير من التراث
متحدثا عن مشروعه الرائد“ :هناك ّ
همل والذي يكاد يضيع
الم َ
الموسيقي العربي القديم ُ
في غياهب النسيان” .وجد كمال قصار في مجموعة
أبوظبي للثقافة وال��ت��راث الشريك المثالي لدعم
مبادرته المتمثلة في إنتاج سلسلة من األسطوانات
يتم انتقاؤها
المدمجة لمختارات موسيقية شرقية
ّ
تضم ما يزيد عن
من ضمن مجموعته الضخمة التي
ّ
ثمانية آالف أسطوانة موسيقية تنتمي بمعظمها
إلى التراث الفني المصري والسوري واللبناني .وعن
عشقه للموسيقى يقول قصار“ :تستهويني جميع
األنواع الموسيقية من الموسيقى الكالسيكية إلى
الجاز والبلوز والموسيقى الشرقية .وأمتلك ضمن
مجموعتي الشخصية أسطوانات لفنانين غربيين من
أمثال بوب ديلن وبوب مارلي وإمينيم وجوني كاش،
ً
خصوصا فرقة آيرون
وأحب موسيقى الروك الصاخبة،
ميدن” ،ويضيف“ :الموسيقى الشرقية العربية
بطبيعتها موسيقى تعبر عن الفرح والجذل وتسمح
للجمهور بالتفاعل معها ،ونحن نريد لها االستمرار
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واالنتشار ،وهنا تبرز أهمية الدور المهم الذي تؤديه
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في مساعدتنا
على توسيع رقعة انتشار هذا الصنف الموسيقي”.
ومن جهتها ترى وزيرة الدولة للتسامح ،رئيسة جامعة
زايد ،معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ،أن
القوة الناعمة التي تتسم بها الثقافة ترتدي أهمية
كبرى بالنسبة إل��ى المرأة اإلماراتية بشكل خاص،
فتقول”:إن حوالي سبعين بالمئة من الخريجين الجدد
ّ
في الدولة هم من النساء .وإننا إذ نرى هذا النمو
التفوق
المطرد في القطاع الثقافي الذي يتزامن مع
ّ
ّ
العددي لفئة الخريجات الجامعيات ،وال��ذي يترافق
ً
أيضا مع ب��روز شخصيات نسائية المعة في مجال
الصناعات اإلبداعية من مثيالت معالي نورة الكعبي،
يمكننا أن نتوقع رؤية اندفاع متزايد لدى النساء في
االنخراط في الحقل الثقافي” ...وتتابع معاليها“ :ال
شك في أن المرأة اإلماراتية سيكون لها دور محوري
ّ
في بلورة معالم القطاع الثقافي ،ومن خالل هذا
ككل.
ّ
االرتقاء سيتعاظم دورها ونفوذها في المجتمع
إن الجيل الجديد من الشابات اإلماراتيات المتميزات
يحظى بالدعم الضروري ويظهر االندفاع المطلوب
لالستفادة من الصناعات اإلبداعية وتسخيرها لخدمة
االقتصاد الوطني والمجتمع” .وتروي هنا السيدة
كانو قصة واقعية عن فنانة إماراتية شابة كانت تواجه
معارضة شديدة من عائلتها لممارسة هوايتها في
يضطرها إلى إخفاء لوحاتها
مجال الرسم ،مما كان
ّ
أسفل سريرها ،وتقول“ :قابلت والدتها وتحدثت إليها
تنمي موهبتها تحت
فوثقت بي وسمحت البنتها بأن ّ
رعاية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،وما لبثت
الفتاة أن فازت بجائزة اإلبداع من مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون عن أعمالها الفنية وج��اءت عائلتها
ً
جميعا فخورين
بكاملها لحضور حفل التكريم .كانوا
بها وكنت أنا فخورة بهم!” .إنها القوة الناعمة تتجلى
في أخلص معانيها.
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أنغام حزينة .سليمان المنصور.1977 .
عمل فني ُعرض في معرض “يا سماء الشرق”2014 ،

سلطان سعود القاسمي،
مؤسس ،مؤسسة بارجيل للفنون

عــــاشـــــق
الموسـيقى

قـــو ُة
الثـــقـافـــة

حتى وقت افتتاح متحف غوغنهايم ،كانت بلباو مدينة
صناعية مغمورة تقع في شمال إسبانيا وال تنعم
سوى بعدد محدود من الموارد ،إذ كانت تشتهر فقط
بوجود مصانع الحديد والصلب وأحواض بناء السفن
تغير مع افتتاح هذا المتحف،
ولكن ما لبث واقعها أن ّ
تحول المدينة إلى واحدة من أكثر
فقد ساهم في
ّ
ً
جذبا للسياح على مستوى أوروبا ،وكان بمثابة
المدن
المحرك ال��ذي أدى إل��ى انبثاق مجموعة كبيرة من
ّ
المبادرات األخرى التي جعلت من بلباو مركز ثقافياً
مثاال واح� ً
ب� ً
�دا فحسب على قوة
�ارزا .وهذا ليس إال
ً
الثقافة ودورها الفاعل والمؤثر في تغيير حياة البشر.
وف��ي ه��ذا السياق يقول قائد األوركسترا وضيف
م��ه��رج��ان أب��وظ��ب��ي ال��م��اي��س��ت��رو ال��ع��ال��م��ي فاليري
غيرغييف“ :إن في الموسيقى قوة من شأنها تغيير
أوض��اع العالم ووق��ف الصراعات ووض��ع حد إلراقة
الدماء وإحالل السالم المنشود في المناطق التي
مزّ قتها ال��ح��روب” .أم��ا مكسيم فينغروف ،ع��ازف
الكمان البارع الذي شارك في دورة مهرجان أبوظبي
العام  2012فيتحدث بإعجاب عن رسالة مجموعة
ً
مشيرا إلى أن
أبوظبي للثقافة والفنون ومفهومها،
على روسيا العمل على تعزيز التواصل بين الثقافات
قائال“ :إنها
من خالل اتخاذ مبادرات مماثلة ،ويضيف
ً
طريقة ذكية وبسيطة ،تحمل في طياتها القدرة على
صنع المعجزات” .وقد يكون موضوع قدرة الثقافة
وأهميتها الملعب المفضل للناشط والكاتب وجامع
اللوحات ورجل األعمال اإلماراتي الشيخ سلطان بن
سعود القاسمي ،الخبير في الشؤون العربية ،وزميل
ومدير قسم اإلع�لام في معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ،وم��ؤس��س مؤسسة بارجيل للفنون
ً
مقرا لها ،والتي كانت
التي تتخذ من إمارة الشارقة
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون قد ب��ادرت في
العام  2014إلى عقد شراكة معها من أجل االحتفال
باليوم العالمي للمتاحف من خالل تنظيم معرض
تحت عنوان “يا سماء الشرق” ،بيد أن أواصر العالقة
بين المؤسستين تعود إلى أبعد من ذلك بكثير .وفي
هذا اإلطار يقول سلطان القاسمي“ :لقد كان لي
شرف االرتباط بعالقة شخصية ومهنية مع السيدة
كانو لسنوات ع��دي��دة ،حيث إنني صديق للعائلة
ومن متتبعي أعمالها ،ولطالما كنت من المعجبين
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بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،وهي التي تعد
من وجهة نظري مؤسسة رائدة لها إسهاماتها البارزة
في إثراء المشهد الثقافي بدولة اإلم��ارات العربية
ً
متحدثا عن االفتتاح
المتحدة” .ويتابع القاسمي
المرتقب لمتحف اللوفر أبوظبي ويصفه بأنه “أحد
العوامل التي ستسهم في تغيير قواعد اللعبة في
منطقة الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا ،حيث إنه
المتوفر في
ّ
لن يعمل فقط على تغيير نوعية الفن
ً
منطقة الشرق األوسط ،وإنما سيعزز أيضا من جودة
الفنون المعروضة بصورة كاملة عالوةً على تحديد
سواء
األسس التي تستند إليها فكرة إنشاء المعارض
ً
كانت ألغراض لوجستية أو أكاديمية ،بما يؤدي في
النهاية إلى االرتقاء بمستوى هذه الصناعة والتحليق
بها صوب آفاق بعيدة” ،ويضيف“ :علينا ألاّ ننسى
ً
كليا عما كان عليه
أن المشهد الثقافي اليوم يختلف
في الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الفائت،
فنراه اليوم في ّ
حلة جديدة ومتألقة مع ظهور عدد
كبير من المؤسسات الثقافية على الساحة ،وعلينا
أن نتذكر أن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون كانت
ه��ي السباقة إل��ى زرع ن��واة العمل الثقافي في
ً
انطالقا من العاصمة أبوظبي”.
الساحة المحلية
ً
مؤكدا على أهمية الفنون والثقافة
ويواصل سلطان
جمة على المجتمع،
فيقول“ :الفن يعود بفوائد ّ
ال بل إنه النبض الحقيقي ألي مجتمع ،فالمشهد
الفني واإلبداعي في أي مكان هو خير دليل على
مسار أي بلد ووسيلة دقيقة الستشراف مستقبله”.
أعدت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الئحة
عندما ّ
ّ
ً
ً
يتمثل
ساميا
هدفا
أهدافها المعلنة ،أدرج��ت فيها
في تسليط الضوء على أهمية إدراج الفنون والثقافة
كمواد تعليمية أساسية ضمن المنهاج التربوي في
دول��ة اإلم��ارات العربية المتحدة ،األم��ر ال��ذي تناوله
الصحافي سعيد سعيد المتخصص في الشؤون
الثقافية والفنية في صحيفة “ذا ناشيونال” المحلية
في مقال له نُ شر في العام  2013جاء فيه“ ...إن
السيدة كانو ،إلى جانب جهودها الحثيثة في إرساء
دعائم مهرجان أبوظبي ليتبوأ مكانة رفيعة وطليعية
في ساحة المهرجانات الفنية في المنطقة ،تسعى
لتطويع نجاح المهرجان ك��أداة تساعدها في سعيها
ال���دؤوب إلدراج الفنون والثقافة ك��م��واد تعليمية

قصـــــار،
كـمــال ّ
مؤسس ،مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية

أحــمـد العـــنزي،
خريج برنامج “منحة التميز الثقافي” 2016
ّ

سوترا – سيدي العربي شرقاوي ،أنطوني غروملي،
شيمون بروسكا ورهبان معبد الشاولين 2012

1
 .1ورشة عمل لحسن المسعود2012 ،
“شباك”2015 ،
“الرحال” ،خالد الشعفار ،مهرجان
.2
ّ
ّ
 .3برنامج “القيادات اإلعالمية الشابة”2012 ،
متدربة شابة مع الفنان بيل فونتانا2014 ،
.4
ّ
 .5عرض “وزراة العلوم”2015 ،
التميز الثقافي”2015 ،
 .6برنامج “منحة
ّ
 .7جائزة مبادلة للتصميم2015 ،

تتضمن مقصورات خفية ذات وظيفة عملية،
رائعة
ّ
استوحى تصميمها من ذكريات طفولته ،ويضيف:
حينا مرة واحدة
“حين كنت
ً
طفال ،كان رجل يأتي إلى ِّ
ً
ً
ً
نتجمع حوله
مليئا باألشياء...
كيسا
أسبوعيا يحمل
ّ
ويرينا م��ا بداخله م��ن ألعاب
ّ
فيفك رب��اط الكيسُ ،
وأقمشة وغيرها من السلع .كنت أسرع إليه برفقة
أم��ي ألرى محتويات كيسه .وم��ن هنا استوحيت
ّ
فكرة هذه الطاولة ،فهي تتّ سع ألشياء كثيرة في
مقصوراتها السفلى الشبيهة بالجعبة م��ن حيث
عازم
المادة التي صنعت منها وطريقة فتحها” .وخالد
ٌ
صون تراث وطنه عن طريق تكييفه مع العصر
على
ْ
الحالي ،وذلك من خالل اعتماد تقنيات معمارية بدوية
في بناء حديث على سبيل المثال ،أو عبر تكييف أبراج
المياه التقليدية القديمة مع نمط الحياة المعاصر،
“لح ْسن الحظ أن مجموعة أبوظبي للثقافة
يقول:
ُ
والفنون تدرك تمام اإلدراك مدى أهمية هذا النوع من
ً
أفرادا
تضم
العمل ،خاصة بالنسبة إلينا .فالمجموعة
ّ
أشد الحرص على
من ذوي الثقافة العالية ،يحرصون
ّ
المحافظة على هذا التفاعل بين األصالة والحداثة،
ً
ملحوظا مع
تطو ًرا
وقد شهدت المجموعة نفسها
ّ
م��رور ال��وق��ت” .وم��ش��وار الفنان خالد الشعفار مع
مجموعة أب��وظ��ب��ي للثقافة وال��ف��ن��ون انطلق في
رواد
العام  2014حين قصدته المجموعة ليكون أحد ّ
التميز الثقافي” ،وهو من خالل دوره
برنامج “منحة
ّ
ّ
شابين اثنين في عالم
متدر َبين
يتولى إرش��اد
هذا
َّ
ّ
الفن ...يقول“ :كان من دواعي سروري أن أشارك
ّ
المتدربين وتغمرني
أتولى إرشاد
في البرنامج ،حيث
ّ
أتلمس
أحب أن
ّ
تقدمهما ،فأنا ّ
غبطة كبيرة عندما أتابع ُّ
يمتد البرنامج  -كما
تأثيري على األجيال الصاعدة”.
ّ
أسلفنا  -على مدى عامين ،وهو مزدوج األهداف ،إذ
أو ًال ،إلى إنشاء شبكة رسمية من أصحاب
يسعى ّ
ْ
ً
متدربين يملكون
وثانيا إلى تخريج
المشاريع الثقافية،
ّ
ببلو َرتها بأنفسهم .وفي إطار
خطة عمل ،قاموا ُهم
َ
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البرنامج ،يقوم المجلس الثقافي البريطاني بتوفير
فضال عن عناصر أخرى ،بهدف
والمتحدثين،
الخبرات
ً
ّ
يضم
رعاية المواهب اإلماراتية الناشئة وتبنّ يها.
ّ
يؤدون دور سفراء
رواد ،أمثال خالد،
ّ
البرنامج عشرة ّ
البرنامج .وف��ي المقابل ،تُ تاح لهم ف��رص تنموية
فضال عن الدعم
عالية المستوى ،وعالقات دولية،
ً
ويتلقى
ّ
والموارد التي تلزمهم إلطالق مسيرتهم.
رواد ثقافيين
��رواد بدورهم اإلرش���اد ،على أي��دي ّ
ال� ّ
مقر ًا لهم .أحمد
زائرين يتّ خذون من المملكة المتحدة
ّ
المتدربين على َيد خالد ،وهو فنّ ان
العنزي هو أحد
ّ
ومصمم واع��د ،يحمل شهادة مزدوجة في العلوم
ّ
البيئية وعلم األحياء البحرية من جامعة “أوكالند”
النيوزيلندية .وم��ن بين اهتماماته الفنية الرسم
اإليضاحي والنحت والرسم وتصوير الوجوه .يروي
خالد أن��ه ساعد أحمد ف��ي الحصول على مبتغاه.
ومن جهته ،يقول أحمد“ :لطالما استهواني عالم
الموضة ...كنت في طفولتي أراف��ق والدتي إلى
عروض األزي��اء في باريس .كانت تتناول الغداء مع
أتجول بين
أحاديثهن،
أمل من
ّ
صديقاتها ،وكنت ،حين
ّ
ّ
وأنكب على
متاجر فندق ج��ورج الخامس ،أو أجلس
ّ
الرسم ،فيسألنَ ني :لِ َم ال تعمل في التصميم؟”.
قليال
علي
تدر
ً
ّ
فع ْلته ،وأخ� َ�ذت تصاميمي ّ
وهذا ما َ
ً
أتحدر من
من المال” .ويتابع متحدثا عن تربيته“ :أنا
ّ
المبدعين ،فوالدتي فنّ انة ،ووالدي يعمل
عائلة من ُ
في مجال اإلع�ل�ام” .ك��ان أحمد يناهز الثالثين من
ً
أخيرا أن يتواصل مع مجموعة أبوظبي
عمره حين قرر
“غيرت
للثقافة والفنون ،وكانت تلك اللحظة التي
َّ
ً
كثيرا
عدت
ُ
“س
مسار حياته” حسب قوله ،ويضيفُ :
عندما تلقيت خبر قبولي في البرنامج ،وما لبثت أن
استقلت من وظيفتي الحكومية ُب َع ْيد التحاقي به،
ً
مألوفا في
ولم آبه باستغراب الناس لقراري ،فليس
أوساطنا أن يستقيل المرء من وظيفة حكومية”.
تولي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المبدعين
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ً
ً
ومستمرا وترافقهم في مختلف
اهتماما دؤوب� ً��ا
ً
بدءا من التدريب والرعاية،
محطات البرنامج ومراحله،
إلى بناء العالقات وتكوين شبكات التواصل ،وتنظيم
ورش العمل والندوات والفعاليات ،ومساعدة الطالب
ً
قائال:
معا ضمن فريق واحد .يتابع أحمد
على العمل
ً
يعبر عن
ّ
“ألقب نفسي بالبدوي المعاصر .إنه لقب ّ
هويتي كمواطن إم��ارات��ي ،انطلق من أرض بلده
ي تجاه اإلنسانية
�زام ق��و ّ
ليجول العالم ويربطه ال��ت� ٌ
جمعاء .لقد ساهمت رحالتي وتعليمي في الخارج
في تشكيل شخصيتي ،ولكنني في الوقت عينه
السن
أعتزّ بجذوري اإلماراتية .ربما قد
تقدمت في ِّ
َّ
ولم يعد بوسعي أن أدخل معترك التصميم ،ولكن
يمتلئ قلبي سعادة عندما أرى تلك الشرارة في
عيون الناس حين أخبرهم عن الفرص المتاحة .من
ً
للمصممين في
راعيا
يدري ،ربما يمكنني أن أكون
ِّ
المنطقة في المستقبل” .كانت مجموعة أبوظبي
واحد من
ٍ
للثقافة والفنون قد أخذت على عاتقها رعاية
أعمال المصمم خالد ّ
الشعفار االستثنائية ،وهو عبارة
عرضه
مجسم تركيبي حمل عنوان
عن
تم ْ
“الرحال”ّ ،
ّ
ّ
للمرة األولى في مهرجان ُ
“ش ّباك” في لندن خالل
شهر يوليو من العام  .2015يقول خالد“ :تمكَّنت من
بفضل دعم
ْ
وعرضه في لندن،
تنفيذ هذا المفهوم،
ْ
علي المجموعة
سهلت
السخي لي .لقد
ّ
َّ
المجموعة َّ
بر ّمتها ،وهذا خير دليل على مستوى العون
العملية ُ
تقدمه إلى الفنانين اإلماراتيين للظهور على
الذي
ّ
السهل الحصول على دعم ،هنا
منصة عالمية .من ّ
َّ
منصات
فع ًال هو
ّ
في المنطقة ،لكن ما نحتاج إليه ْ
نطل من خاللها في الخارج ،ووجود المجموعة يعود
ّ
فعال أنها تبدي االستعداد
لمهم
جمة ،وإنه
ً
ّ
بمنافع ّ
لتوسيع نطاق رسالتها ودعمها إلى ما هو أبعد من
ح��دود اإلم���ارات العربية المتحدة ،واأله��م هو آنها
تمتلك القدرة على تحقيق ذلك”.
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المصــمــم

لقاء احلداثة
باألصالة

إن رسالة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الرامية
إلى إثراء الساحة الثقافية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ال تقتصر على استقطاب أشكال التعبير
الثقافي والفني المختلفة من أنحاء العالم لعرضها
في الدولة فحسب ،بل قد يكون الجانب األهم فيها
هو العمل على صون التراث اإلماراتي ونقله إلى
سائر العالم .وفي هذا الصدد ،تقول السيدة هدى
ً
يوما هذا القدر
الخميس-كانو“ :في عالم لم يشهد
والتنوع ،من األهمية بمكان أن
البالغ من التشابك
ّ
يمتلك العالم العربي عامة ،ودولة اإلم��ارات خاصة
خاصة ،القدرات واإلمكانيات المطلوبة لتوليد األفكار
والتحول إلى مركز لإلبداع .وتشكّل الفنون
الجديدة
ّ
مجتمعة
ً
الحرة ،بما فيها الدراسات اإلنسانية والعلوم
ّ
األداة المثلى ل��رس��م المستقبل وخ��ل��ق الفرص
التميز
التحديات” .ولعل برنامج “منحة
ومواجهة
ّ
ّ
الثقافي” خير دليل على هذا التفاعل بين الثقافات،
فهو عبارة عن برنامج تقوم بتنفيذه مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون ،بالشراكة مع المجلس الثقافي
البريطاني ،وبالتعاون مع شركة “مبادلة للتنمية”،
يجمع بين أفضل المواهب الناشئة في الصناعات
اإلبداعية اإلماراتية ،ونخبة من المثقفين والمبدعين
من المملكة المتحدة ،وكذلك من العالم العربي.
يمتد على مدى عامين إلى
ويهدف البرنامج الذي
ّ
تزويد الشباب المبدعين من اإلماراتيين بالمعرفة
تؤهلهم لخوض مسيرة إبداعية
وال��م��ه��ارات التي
ّ
ً
يستمدون إلهامهم من تراثهم،
غالبا ما
ناجحة .فهم
ّ
وهذا بالتحديد ما تسعى مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون إلى تنميته وتشجيعه ،تضيف السيدة كانو
قائلة“ :إن قصة اإلنسانية هي قصة تراث وثقافة،
ً
لقد شهد التاريخ ُأ َم ً
ما زالت ألنها لم تمتلك ما يمكنها
أن تتشبث به ،والثقافة ليست في ِعداد الكماليات،
بمقومات إنسانيتنا”.
يمدنا
بل هي عنصر أساس
ّ
ّ
عبر د .فراوكه هيرد-باي عن مدى سعادتها بمشاركة
تُ ِّ
المجموعة ف��ي تحقيق ذل��ك ك��ل��ه ،وت��ق��ول“ :أري��د
المساهمة في صلب عملية التنمية السريعة الوتيرة
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هذه ،لقد رأينا بأم العين مستوى التنمية العمرانية
واالقتصادية التي عرفها هذا المجتمع ،وال ُب ّد من
أن ترافقها تنمية فكرية موازية” .منطقة رأس الخور
ً
تقليديا بمجال الثقافة ،فكيف –
في دبي ال ترتبط
باألحرى  -بأحدث الفنون والتصاميم؟ ...هي إحدى
ً
مركزا
أق��دم المناطق الصناعية ف��ي دب��ي ،وت��ع� ّ�د
لشركات الفوالذ وتصنيع سقاالت البناء وما شابه،
يضم مشغل تصميم
يعلو في وسطها مبنى أنيق
ّ
تتوقع
ّ
جميل بأرضياته اإلسمنتية وبنُ ْدرة أثاثه ،قد
رؤيته في مدينة نيويورك أو برلين ،هو “استوديو
مصمم األثاث اإلماراتي المبدع خالد
كاسا” لصاحبه
ّ
تم تأسيسه في العام  2011وهو خير
الشعفار ،الذي ّ
دليل على تزاوج أصالة التراث العريق مع الحداثة .عند
سؤاله عن السبب الذي حدا به إلى اتخاذ تلك المنطقة
كمقر لمشغله ،يقول الشعفار إن قطعة األرض التي
ّ
ً
جزءا من عملنا العائلي
يقوم عليها المشغل “تشكل
في مجال البناء .تربطني عالقة خاصة بالمنطقة،
فأنا أتردد إليها منذ نعومة أظافري” ،واسم “كاسا”
ً
عنوانا لمشغله مقتبس عن حرفي اسمه
الذي اختاره
ليدل عليه وعلى العالقة الوطيدة
ّ
باللغة اإلنكليزية
التي تجمعه بالمكان الذي يعتبره مثواه الروحي...
تصور خاص لهذا المكان .أريده نقطة
ي
ّ
يقول“ :لد ّ
مرجعية للتصميم في دول��ة اإلم���ارات .هنا أعمل
وهنا أعرض تصاميمي” .وإن كان من وصف دقيق
لتصاميم خالد الشعفار فهو أنها تشكّل ام��ت� ً
�دادا
للتأثيرات القوية التي يخالط فيها الماضي الحاضر،
والتي كان لها الوقع العميق نفسه وفي ابتكاراته،
ً
بعضا من تقاليدنا
يتابع“ :كنت أخشى أن يمحو الزمن
ً
تبدل نمط حياتنا ،لذا فإنني
العريقة،
خصوصا مع ّ
أعمل على إحياء الحرف والتقاليد اإلماراتية القديمة
علي صون حرفة
بأسلوب معاصر .وفي حال استحال
ّ
ما في َح ّد ذاتهاّ ،
أقله أستطيع الحفاظ على القصة
ّ
لالطالع عليها لعلهم
التي وراءه��ا ،وتشجيع الغير
ّ
يساهمون بقصص من تجاربهم الخاصة” ...ويعرض
فيرينا طاولة خشبية صغيرة
مثاال
ً
عملي ًا عن منهجيته ُ
ّ

خـــالـد الشــعـفــار،
مؤسس استوديو “كاسا”

جالل ُلقمان ،فنان تشكيلي

جالل ُلقمان“ .الله”2014 .
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د .فراوكه هيرد-باي،
مستشار مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

4

1
شمة واألوركسترا الشرقية ،وارسو2008 ،
 .١نصير
ّ
قمة أدنبره الثقافية العالمية2012 ،
ّ .2
 .3حسن المسعود “خطوط النور”2012 ،
 .4باليه المارينسكي2013 ،
 .5مسرح الباليه األمريكي2014 ،
ّ
بوتشيلي2009 ،
 .6أندريا
 .7أوركسترا برلين السيمفونية األلمانية ،بقيادة كينت ناغانو2006 ،
 .8ديميتري هفوروستوفسكي واألوركسترا الوطنية الروسية،
بقيادة نيكوال لويزوتّ ي2011 ،

المؤسسة ال��ي��وم ،بعد عقدين م��ن ال��زم��ن ،وقد
افتتحت مكاتبها الخاصة في برج مكين في منطقة
الزاهية في أبوظبي .تستذكر السيدة كانو البدايات
قائلة“ :أذكر أننا كنا ثالثة نتشارك طاولة مكتب واحدة،
ضيفا ،جلس خلف المكتب ُم َّد ً
ً
عيا
وكلما استقبل أحدنا
عم ْلنا بال
أنه مكتبه ليبدو في مظهر الئق ومرموقِ .
ً
شاقا ،ومع ذلك ،عندما ألتَ ِف ُت إلى
كلل ،وكان العمل
تلك األيام ،ال يسعني سوى القول إنني أحببت كل
لم
ما عشناه فيها لحظة بلحظة” .وكما ّ
كل انطالقةْ ،
تخل انطالقة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من
ُ
ّ
والمشقات ،وقد تمثلت الصعوبة الكبرى
ّ
المصاعب
تفسر السيدة كانو:
في تأمين التمويل لمشاريعها،
ّ
“كان من الصعب أن نقنع الناس بتقديم المال من
ً
وجيها ،فالثقافة آن���ذاك كانت
أج��ل عمل ل��م ي��روه
ً
ً
ضبابيا بعيد المنال” .ولكي تتمكَّن من
مفهوما
دخ��ول المؤسسات التربوية ف��ي ال��دول��ة ،حصلت
السيدة كانو على إذن خاص من معالي الشيخ نهيان
مبارك آل نهيان ،وزير الثقافة وتنمية المعرفة ،الذي
كان يشغل – آنذاك  -منصب وزير التربية والتعليم
ً
يوما في
يتردد
العالي والبحث العلمي ،وهو لم
َّ
ً
رئيسا للمجموعة
تقديم دعمه الكامل لها ،فأصبح
وراعيها ،وصاحب الفضل الكبير في وصولها إلى ما
وصلت إليه اليوم من مكانة وما لعبته من دور مؤثر،
تؤكِّد السيدة كانو“ :ما كان شيء من هذا كله ليتحقق
لوال معاليه ،ومساهمته بالنسبة إلينا كانت أكثر من
جوهرية” .وبين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
المحبة
مبنية على
ومعالي الشيخ نهيان ،عالقة
ّ
ّ
إال
واإلخالص واالمتنان ،فال
يفوت معاليه مناسبة ّ
ّ
ً
مؤكدا ثقته الكبيرة بها
ويغدق على المجموعة ثناءه،
كمؤسسة تحفز اإلبداع وترعى التميز الفني واالبتكار.
لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ،وزير
وكان
ّ
اإلعالم والثقافة في العام  ،2004الفضل األكبر في
ضمان نجاح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
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عندما وافق على مبادرة السيدة كانو لتنظيم مهرجان
أبوظبي ،ال��ذي أصبح اليوم احتفالية عالمية كبرى
بالثقافة والفنون في ربوع العاصمة أبوظبي .ويروي
أحد زمالء السيدة كانو ،من الذين رافقوها منذ مرحلة
ال��ب��داي��ات“ :كانت أمامنا عشرة أي��ام فقط لتنظيم
بكل
ّ
المهرجان األول ،لم يكن أمامنا سوى االستعانة
الذين نعرفهم ،وتطويع كافة الجهود إلنجاح هذه
الفعالية” .ت� ّ
�ول��ت السيدة ك��ان��و بنفسها تصميم
سهلت
بطاقات ال��دع��وة وطباعتها ..وم��ن جهتها،
ّ
المعنية عملية إص��دار تأشيرات السفر
السلطات
ّ
والمؤدين المشاركين
والمعامالت المطلوبة للفنانين
ّ
ف��ي ال���ع���روض .أم���ا األع��م��ال المحاسبية الخاصة
بالمهرجان ،فأخذها على عاتقه أحد األصدقاء ،من
وتطوع أصدقاء آخرون لنشر
ي،
ّ
ي مقابل م��اد ّ
دون أ ّ
الخبر وتأمين الحضور للمهرجان“ ...عملنا من دون
توقف ،ووصلنا الليل بالنهار ،وحتى هذه اللحظة ال
ّ
أعرف كيف أنجزنا ذلك المهرجان ...أعتقد أن ذلك كان
�ل قد حبا
شك فيه ،أن الله عزّ وج� ّ
ّ
مما ال
م��ق� ّ�د ًرا”ّ .
السيدة كانو موهبة استنهاض النوايا الحسنة لدى
ً
معا
الناس ،وتحفيزهم على توحيد الجهود والعمل
لكل ما فيه خيرهم وخير المجتمع .فالمخرج والمنتج
مثال ،الحائز على “جائزة مجموعة
اإلماراتي أحمد زين
ً
مستعد لعمل “أي
أبوظبي للثقافة وال��ف��ن��ون”،
ّ
العراقي
شيء من أجل المجموعة” .أما عازف العود
ّ
شمة ،فقد ش��ارك في أول��ى دورات
المبدع نصير
ّ
ُ
ي إليمانه العميق
المهرجان م��ن دون مقابل م���اد ّ
برسالة المجموعة ،وقد أصبحت عروضه من المحطات
البارزة والراسخة في المهرجان مع تعاقب دوراته سنة
تلو أخ���رى .شاسع ه��و ال��ف��رق ف��ي اإلمكانيات بين
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في األم��س،
عندما كانت تعتمد في استمراريتها على خدمات
أصحاب األي���ادي البيضاء ومساهماتهم ،وبين ما
التطور الملحوظ في
وصلت إليه اليوم .وقد يكون
ّ

2
5
3
6

7
8

تقدمه المؤسسة أكبر
مستوى برنامج الجوائز الذي
ّ
تم
شاهد على ذلك ،فمن جوائز تقديرية متواضعةّ ،
توسع
طرحها لتكريم طالب الفنون في جامعة زايد،
َّ
نطاق جوائز المجموعة لتشمل مهرجان أبوظبي،
وال��م��ه��رج��ان ال��دول��ي للرسوم المتحركة ومهرجان
المصور ،وجائزة اإلبداع السنوية من مجموعة
الشريط
ّ
أب��وظ��ب��ي للثقافة وال��ف��ن��ون ،وغ��ي��ره��ا م��ن الجوائز
المرموقة .وتوضح كارين أوريموس ،أستاذة الفنون
التشكيلية المشاركة في كلية الفنون والصناعات
اإلبداعية في جامعة زايد ،في أبوظبي“ :كانت أولى
تعددت منذ ذاك
الجوائز جائزة هدى ومحمد كانو ،وقد َّ
لتضم اليوم بين جوائزها جائزة كريستو وجان
الحين،
ّ
كلود” برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل
نهيان ،وهي الجائزة التي طرحتها مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون بالتعاون م��ع جامعة نيويورك -
أب��وظ��ب��ي ،ف��ي ال��ع��ام  .2012ك��ب��ي��رة والف��ت��ة هي
سطرتها المجموعة خ�لال سنوات
اإلن��ج��ازات التي
ّ
الفتي ...والسيدة هدى الخميس-كانو تدرك
عمرها
ّ
الركون إلى األمجاد ال ينفع .لذا ،وضعت نُ صب
أن ُ
ً
ً
الحقا ،تمثل في توسيع رقعة نشاط
هدفا
عينيها
المجموعة لتشمل اإلم����ارات السبع ،وق��د نجحت
بالفعل في إنجاز هدفها هذا ،لتظهر بصمات مجموعة
جلية في أرجاء الدولة ّ
كلها.
أبوظبي للثقافة والفنون َّ
وفي هذا الصدد ،تقول السيدة كانو“ :لقد بدأنا
ّ
تمثل عاصمة
العمل ،وك��ان ينتظرنا الكثير ،أعمالنا
أمر ال ُيستهان به”.ومن المأمول أن
الدولة ،وهذا ٌ
مستقبال ،لتصبح أكثر
تتغير هيكلية المجموعة
ً
ّ
ً
وبروزا ،وربما يتحقق ذلك من خالل تشييد
ديمومة
ً
ً
ً
محليا
ثقافيا
صرحا
مبنى خاص بها ،ليكون  -كما هي -
بامتياز“ .ال نزال في بداية الطريق ،وكل يوم جديد
ه��و انطالقة ج��دي��دة لعملنا” ،تقول السيدة كانو
ملخصة منهجيتها في العمل.
ّ
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المؤسس

احلــلـم واقـعـــًا
ُ
بدأت الحكاية في العام  ،1996عندما التقت مجموعة
ً
شخصا،
ضمت نحو خمسة عشر
م��ن األص��دق��اء،
ّ
ً
معا مجموعتهم
ليؤسسوا
جمعهم شغف الثقافة،
ِّ
ً
انطالقا من العاصمة
لتقدير الفنون والموسيقى
اإلماراتية أبوظبي .كان أفراد المجموعة يلتقون في
إح���دى غ���رف ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وي م��ن م��ق� ّ�ر “المجمع
الثقافي” في أبوظبي ،وكانت ب��اك��ورة لقاءاتهم
م��ح��اض��رة ع��ن ال��م� ّ
�ؤل��ف ال��م��وس��ي��ق��ي األس��ط��وري
بيتهوفن ألقاها سعادة تشيرو دو إسبيريتو سانتو
كاردوسو ،سفير البرازيل السابق لدى الدولة ،الذي
المسجلة .وقد أمضى
أحضر معه بعض األسطوانات
ّ
أفراد المجموعة أمسيتهم يتحاورون في ما بينهم،
ويصغون إلى تلك الموسيقى اآلس��رة .وما لبثت
كرت ،فتوالت األمسيات الفنّ ية ما
سبحة اللقاءات أن ّ
بين حفلة عزف على البيانو هنا ،وندوة ثقافية يليها
مستهل حديثها عن
ّ
كونشيرتو كمان ه��ن��اك .ف��ي
المؤرخة الدكتورة فراوكه
بدايات المجموعة ،تقول
ّ
هيرد-باي ،مستذكرة“ :كنا أشبه بنادي ق��راءة ...كنا
نلتقي ما بين ثالث وأرب��ع م��رات في السنةّ ،
كلما
ً
استعدادا للتحدث إلينا” .كانت د .هيرد-
أبدى أحدهم
استقرت في أبوظبي
باي ،السيدة البهية الطلعة ،قد
ّ
منذ ال��ع��ام  ،1967وان��خ��رط��ت ف��ي عمل مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون منذ بداياتها األول��ى.
عشرون سنة انقضت ،منذ ذلك اللقاء األول ،وإذا
بتلك المجموعة الصغيرة المتآلفة من األصدقاء ،قد
ُ
فعلها ودوره����ا ،لتصبح مؤسسة
ك��ب��رت وت��ع� ّ�م��ق
مرموقة تحظى باالحترام والتقدير في المحافل
ً
ّ
وعالميا ،واتّ ��س��ع رصيدها
محل ًيا
الثقافية والفنّ ية
ليضم كوكبة من ألمع النجوم العالميين ،من
الفني
ّ
عمالق األوبرا اإلسباني ،بالسيدو دومينغو ،وعازف
�وال إلى
البيانو الصيني المعروف ،النغ الن��غ ،وص� ً
المتميز ،كيفن سبيسي .نجحت
الممثل الهوليوودي
ّ
المجموعة خالل مشوارها هذا ،ومن خالل برامجها
المتنوعة ،في إيصال رسالتها الثقافية إلى جمهور
ّ
متنوع م��ن الكبار وال��ص��غ��ار ،ي��ق��ارب األرب��ع��ي��ن ألف
ّ
ً
سنويا .كما نجحت في إبرام شراكات ثقافية
شخص
المؤسسات الثقافية والفنية
استراتيجية مع كبريات
ّ
العالمية ،والتي منها كارنيغي هول الشهيرة في
نيويورك ،ومسرح مارينسكي العريق لألوبرا والباليه
في روسيا .وال يسع ناظرها اليوم ،إلاّ التساؤل عن
مرت بها المجموعة خالل
المحطات وال��دروب التي ّ
مشوارها ،لتصبح هذا الصرح الثقافي المرموق في
إم���ارة أب��وظ��ب��ي ودول���ة اإلم����ارات العربية المتحدة
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وسي ْخبرك أن النجاح الذي
والعالمَ .س ْل َم ْن ِشئت،
ُ
عرفته مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،إنما يعود
الفضل فيه إلى رؤية ريادية مستقبلية تشكّلت في
مؤسسها ،سعادة هدى الخميس-كانو .وقد جاء
فكر
ِّ
أبلغ وصف لدورها القيادي على لسان زوجها ،الفنان
التشكيلي المعروف محمد عبد اللطيف كانو ،وهو
مؤيدي مبادرتها في تأسيس
الذي كان من بين أوائل
ّ
المجموعة ،يقول“ :هذا هدفها وهذه غايتها .لقد
ترك بصمة في محيطها ،ومن
كانت
مصممة على ْ
ِّ
وقوة عزيمتها ،لم يراودني َّ
الشك
معرفتي بزوجتي،
ّ
ً
وتوفق في مهمتها هذه”.
ّ
يوما في أنها ستبرع
وإل��ى ما قاله ،يضيف أح��د زمالئها العاملين إلى
جانبها في المجموعة مؤك ً
ّدا“ :كان حلمها أن تصبح
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسسة الرائدة
في مجال الفنون والثقافة في المنطقة العربية ،مع
تركيز خاص على تثقيف وتعليم الشباب” .أما هي
فتعزو نجاحها إلى رغبة دفينة في نفسهاَ ،لر ّد الجميل
إلى هذه الدولة التي تعيش في كنفها منذ العام
 ،1991وت��ؤ ِّك��د“ :لطالما رافقتني قناعة راسخة ال
تتزحزح ،بمقولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،رحمه الله“ :إن قيمة األمم إنما
َّ
تملكتني رغبة في
تُ قاس بثروتها الثقافية” ،لقد
الخروج عن النمط المألوف ،وشعرت بأن ألبوظبي
ً
علي في تقديم عمل ذي قيمة ومغزى لكل من
حقا
ّ
ً
يعيش هنا” .تحقيقا لحلمها ،شرعت السيدة كانو في
ضيق في البداية،
تنظيم فعاليات ثقافية على نطاق ّ
وعلى مسارح المدارس ومؤسسات التعليم العالي
في أبوظبي ،لتوجد الزخم المطلوب لمشروعها
لجميع أفراد المجتمع اإلماراتي .تقول“ :أدرك��ت أن
ي
علي أن
أخص فئة الشباب والصغار ،ولم يكن لد ّ
ّ
َّ
سبيل ألعرف ما إذا كنت سأبلغ غايتي المنشودة...
إن انطالقتي في هذا المجال كانت
يمكنك القول ّ
أشبه باإلبحار م��ن دون بوصلة أو االنسياق وراء
يتجاذب أطراف الحديث مع
َ
شغفي بالثقافة” .ومن
سيدة مدفوعة
السيدة كانو ،يلمس في كلماتها أنها ّ
بقوة االنسياق وراء الشغف بالعمل واإلبداع واإلنجاز،
ً
ممتلكة عزْ ً
ثابتا على بلوغ هدفها في االرتقاء
ما
ً
بالوعي بدور الثقافة وأهمية الفنون في المجتمع،
انضموا إلى مشروعها منذ
يعينها زمالء مخلصون
ّ
بدايته وشاركوها الحلم والسعي لبلوغه ،منذ كانت
أع��م��ال المجموعة تنطلق م��ن إح���دى ال��غ��رف التي
مقر
خصصها لها السيد محمد عبد اللطيف كانو في
ّ
َّ
“مجموعة كانو” التي يديرها في أبوظبي .وها هي
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كلمة الراعي
ً
والمتطوعين
أحيي جميع العاملين
يسعدني
ّ
أن ّ
كثيراْ ،
في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بمناسبة
ً
خاصة وأن إنجازات
ً
عاما على تأسيسها،
مرور عشرين
المجموعة خالل هذه السنوات كانت وما تزال مصدر
ً
جميعا ،حيث ساهمت المجموعة في النهضة
اعتزا ٍز لنا
الثقافية والفنية الهائلة التي تشهدها أبوظبي،
عاصمة ثقافية
ً
والتي أصبحت اليوم  -وبحمد الله –
بكل المقاييس.
عالمية ّ
ً
دائما بأن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
إننا نعتزّ
تقدم أنشطة فنية وثقافية تثري الحياة ،وتساعد في
ِّ
بالهوية الوطنية ،وإرساء قيم اإلبداع
تأكيد االعتزاز
ّ
ي في المجتمع ،باإلضافة إلى دورها
الثقافي والفنّ ّ
ّ
ي
ٍ
المهم في تأكيد التزامنا
كدولة رائدة بالتفاعل الفنّ ّ
ّ
والثقافي مع اآلخرين في العالم.
ّ

عفراء بن ظاهر .سجاد الصالة .2011 .طباعة رقميةُ .عرض العمل
في معرض “رؤى إماراتية” ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2015

ً
شاهدا على التطور الكبير الذي أنجزته هذه
كنت
ُ
لقد
المجموعة خالل سنواتها العشرين :بدأت بإمكانات
متواضعة ،واستطاعت ،بالتخطيط الواعي والتنفيذ
الفعال من جانب رئيسة المجموعة األخت الفاضلة
ّ
ه��دى الخميس-كانو ،وم��ن جانب جميع القائمين
سة فنّ ّية
مؤس ً
قياسي
�ن
ّ
ّ
عليها ،أن تصبح في زم� ٍ
تنظم برامج فنية وثقافية عربية
ّ
ومتقدمة،
مهمة
ً
ّ
الذوق
بحق وعن جدارة في تنمية ّ
ّ
وعالمية أسهمت
وتحقيق السعادة ونشر ج��ودة الحياة في المجتمع
ك� ّ�ل��ه ،ه��ذا باإلضافة إل��ى دوره���ا الناجح ف��ي تنمية
المواهب والقدرات الفنية والثقافية في أبوظبي
ً
أيضا في دعم
واإلمارات كلها .وهناك دورها الناجح
االبتكار واإلب��داع ،وفي التعاون والعمل المشترك
مع الجامعات والكليات ،وف��ي توعية الجميع بدور
الثقافة والفنون في حياة الفرد والمجتمع .إنني إذ
ً
كثيرا بإسهامات هذه المجموعة في دعم الحياة
أعتزّ
أتقدم بعظيم
الثقافية والفنّ ية في اإلمارات ،فإنما
ّ

الشكر والتقدير لألخت هدى الخميس-كانو ولكافة
والمتطوعين في أنشطتها ،وإل��ى كافة
العاملين
ّ
الجهات التي دعمت هذه األنشطة خالل السنوات
ً
أن المجموعة سوف
العشرين الماضية،
واثقا من ّ
إنجازات أكبر
ٍ
تواصل مسيرتها الناجحة من خالل تحقيق
ً
ومستقبال بإذن الله.
حاضرا
وأروع
ً
اسمحوا لي هنا أن أشير إلى أن نجاح المجموعة
في عملها يعود في المقام األول إلى ما تحظى
به أبوظبي من تركيز واهتمام كبيرين على التنمية
الثقافية ف��ي المجتمع ،وع��ل��ى تشجيع اإلب���داع
تقدمه قيادتنا الحكيمة
واالبتكار فيه ،وذلك بفضل ما ّ
ّ
السمو الوالد الشيخ
لة في صاحب
ممث ً
والواعية
ّ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة – حفظه الله
ودعم
ٍ
ورعاه – من إسهام موفور ،وعطاءٍ دائم ،بل
كبير لهذه المجاالت المهمة في حياة اإلنسان.
ً
أيضا صاحب السمو الشيخ
يقدمه
أشيد كذلك بما
ّ
ولي عهد أبوظبي ،نائب
محمد بن زايد آل نهيان
ّ
ّ
كل
المسلحة ،الذي يحرص ّ
القائد األعلى للقوات
الحرص على أن تكون أبوظبي ،وتكون اإلم��ارات
ً
ً
ّ
المتطور ،بل
الثقافي
ناجحا ل�لأداء
نموذجا
كلها
ّ
ّ
ً
ومجاال رحبا لالستمتاع بالثقافة والفنون واتخاذها
ً
وسيلة للتواصل مع العالم ،وتأكيد مبادئ التعايش
يشرفني ف��ي هذه
والتسامح ف��ي كافة أرج��ائ��ه.
ّ
أعبر عن الفخر واالعتزاز بدعم قيادتنا
المناسبة أن ّ
يحفز
ّ
الرشيدة للثقافة والفنون ،وهو دعم سوف
ويحفزنا
ّ
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،بل
ً
جميعا إل��ى المزيد م��ن العطاء واإلن��ج��از واإلب���داع
واالبتكار ،بإذن الله.

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة وتنمية المعرفة
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