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يهوى الرسم لكنه لم يتوقع انه سيعشقه ذات 
ــة النطالقة  ــمة األوىل بداي ــت الرس ــوم فقد كان ي
ــث بالورقة التي  ــام جديد حينما قرر أن يعب رس
ــدف يحمله  ــا دون أي ه ــو به ــىض يله ــه وم أمام
ــأ حينها  ــراغ لكنه تفاج ــت الف ــوى قضاء وق س
بموهبة تقطن بداخله فيما هو كان غافًال عنها .

ــد  ــي موالي ــيل الجائف ــام ع ــاب عص عبدالوه
ــات  ــة اللغ ــج كلي ــة، وخري 16 /6 /1992م األمان
تخصص ترجمهة، شارك يف العديد من األعمال 
ــبابية ملنظمات املجتمع املدني  التطوعية والش

واملبادرات الشبابية .
ــت محاولتي األوىل مع  يقول عبدالوهاب: كان
الرسم بسيطة يف نص ورقه A4 تبعتها محاوالت 
ــرب فن  ــم بدأت أج ــدا ومن ث ــيطة ج أخرى بس

ــة 2011،  ــه حتى بداي ــتغلت في ــري واش الكاريكات
ــتي  ــغايل بدراس ــم النش بعدها توقفت عن الرس
ــم البورتريهات  الجامعية ، لكني كنت أعاود رس
ــدأت أتعلم أكرث عن  ــن فرتة ألخرى، ويف 2013 ب م
ــم، وركزت أكرث  ــتخدم تقنية الفح ــل واس التظلي
ــة، لكن عدت  ــخصيات والرموز الوطني عىل الش
ــغلت من جديد بالجامعة، كانت يل العديد  وانش
ــطة ومعارض رسم خارج  من املشاركات يف أنش
وداخل الجامعة ومن ثم تعلمت رسم الجداريات 
ــوارع  وش ــوار  أس يف  األوىل  ــي  تجربت ــت  وكان
العاصمة والذي التزال حتى اآلن موجودة ومن 
ثم لحقتها العديد من التجارب يف أماكن أخرى، 
ــكل مركز،  لكنها كانت يف فرتات طويله وليس بش
ــم  ــىل الرس ــرث ع ــز اك ــدأت ارك ــة 2015 ب ويف نهاي
وتعلمت أساليب جديدة، وأخريا فن الجرافيتي 

والذي اقدم من خالله عروض الرسم املبارشة.

ــة يف  ــون يل بصم ــي أن تك ــف :طموح ويضي
ــتقبال جديداً بألوان يمنية  املستقبل وأرسم مس
ارفع بها اسم اليمن عالياً وأتمنى أن يعم السالم 
ــوا  ــاس ليعيش ــود الن ــب ويع ــد الحبي ــذا البل ه
حياتهم بعيدا عن الحرب والدمار ويعود الفنان 
ــه الفنية بكل  ــراه الحقيقي ويمارس طقوس ملج

بساطة واطمئنان .
ــم  ــي والرس الفن ــه  ــص تخصص ــا يخ ويف م
باملقلوب يقول الجائفي: فن الرسم باملقلوب هو 
ــم  ــيط يعتمد عىل تقنية الجرافيتي لرس فن بس
ــذه العروض  ــرشت مثل ه ــد انت ــور ، وكان ق الص
ــتوى  ــب عىل املس ــج املواه ــاهدناها يف برام وش
ــاذا لم  ــا: مل ــاءلت حينه ــي، فتس ــي والعرب العامل
ــال بدأت يف عمل  ــذا النوع من الفن، وفع ــدأ يف ه اب
ــد  ــا يف العدي ــاركت به ــروض. وش ــذه الع ــل ه مث
ــا كبريا  ــات ونالت رواج ــالت والفعالي ــن الحف م
ــرية من الفنانني  ــعاً من رشيحة كب واهتماما واس

واإلعالميني .
ــذه املرحلة يجيب  ــه لواقع الفن يف ه وعن رأي
ــم يعد  ــا ول ــور جوع ــاس تتض ــاب: الن عبدالوه
ــاوي كهذا  ــن ملفتاً لالنتباه يف ظل وضع مأس الف
ــكييل  ــه؛ ال يوجد أي واقع للفن التش الذي نعيش
ــم يف واقعنا الحايل ، كما انه لم يعد اإلبداع  والرس
ــن ما بيأكلش  ــد وكما يقال "الف ــط تقدير اح مح

عيش" خاصة هذه األيام.
وعن مستقبله الفن ووجهته املستقبلية يؤكد 
ــن األفكار  ــاك العديد م ــي أن هن ــان الجائف الفن
ــا ويجعل من  ــعى لتحقيقه ــإذن الله يس ــي ب الت
ــاريع  ــاً محفوفاً باألمل عرب مش خطوطها طريق
ــي من  ــع زمالئ ــي م ــل الجماع ــة أو بالعم خاص

الفنانني والشباب.
ــي  ــان الجائف ــدم الفن ــه تق ــام حديث .ويف خت
ــه وأخذ بيده  ــر إىل كل من دعم ــكر والتقدي بالش
ــداع والجمال وقال: نحن محتاجون  إىل أفق اإلب
فقط للدعم ولو حتى املعنوي ألنه فعال يؤثر فينا 

ويخلينا نتطور ونقدم االفضل.

الجائفي:  الفن لم يعد ملفتًا لالنتباه

ــن  ــغ م ــدي يبل ــي هن ــر صب ابتك
ــر  لقم ــا  نموذج ــا  عام  18 ــر  العم
ــر من  ــه أصغ ــغ حجم ــي يبل صناع
ــي، حيث أعلنت وكالة  الهاتف الذك
ــا عن نيتها  ــاء األمريكية ناس الفض

إطالقه يوم 21 يونيو.
ــذي  ال رشوق،  ــت  رفع ــن  وتمك
ــيناي جنوبي  ــش يف مدينة تش يعي
ــف الثاني عرش،  ــد وهو يف الص الهن
ــابقات  ــاركة يف إحدى املس من املش
ــات  ــميت "مكعب ــي س ــة الت العلمي
ــا وكالة  ــي نظمته ــاء" والت يف الفض

ــع  ــاون م ــة بالتع ــاء األمريكي الفض
ــك، وهي  ــة إيدودالرنينغ إن مؤسس

رشكة عاملية للتعليم.
ــيتم تصنيع القمر الصناعي  وس
الذي أطلق عليه اسم كالم سات من 
ــة األبعاد، كما  خالل الطباعة ثالثي
ــيتم إطالقه عىل منت صاروخ من  س
ــأة والوبس  ــراز إس آر 4 من منش ط
ــة يف فريجينيايف  للرحالت الفضائي

الواليات املتحدة األمريكية.
ــر  القم ــم  اس ــالق  إط أن  ــر  يذك
ــم  ــىل اس ــات ع ــي كالم س الصناع

ــدي والرئيس  ــووي الهن ــم الن العال
السابق إيه بي جي عبد الكالم.

ــال رشوق: إن القمر الصناعي  وق
ــر املقوى من  ــن البوليم ــوع م املصن
ــرة  ــكل ظاه ــون سيش ــاف الكرب ألي
تكنولوجية يف رحلته التي تستغرق 
ــع كبرية يف  ــة ويوفر قوة دف 12 دقيق
التخطيط للبعثات الفضائية قليلة 

التكلفة يف املستقبل.
ــن  ــذا ضم ــرتاع ه ــدرج االخ وين
ــو"  ـــ "فيمت ــة ال ــف مجموع تصني

حيث يقل وزنه عن 0.1 كيلوغرام.

صبي هندي يبتكر أصغر قمر صناعي يف العالم

محمود زيدان 

رصيف
بائع اآليسكريم...معلم الرياضيات

مديرية(  ريمة  محافظة  إلى  ....جاء  المحويت  محافظة  من  إسماعيل  إحسان  محمد 
الجعفرية) حامال ترمسا كبيراً مملوءاً باآليسكريم ..باحثا عن لقمة العيش له ولمن يعول 

من أهله..
لمادة  معلمة  بها  اليوجد  المدرسة  وجد  للبنات  (النصر)  مدرسة  إلى  وصوله   وعند 

الرياضيات ...فركن ترمسه المليء بقطع اآليسكريم عند باب الفصل التاسع....
وأخد طبشورا واتجه إلى السبورة وأخذ في شرح الدرس في مادة الرياضيات ويشرح 

المسائل الرياضية للدرس بكل مهارة واقتدار....
على  يحصل  ولم  رياضيات  بكالوريوس  جامعية  شهادة  يحمل  هذا  محمد  أن  واتضح 

(وظيفة)فاضطر لبيع اآليسكريم للحصول على لقمة العيش الحالل بجهده وكده ...
 وقطع المسافات البعيدة مشيا على األقدام ولكنه عندما وجد الفصل خالياً من مدرس 
مادة الرياضيات تبرع بحصة رياضيات وتم االتفاق معه على تدريس أربع حصص أسبوعية 

في المدرسة.

من الصفر...

 ، الطالب  لتحفيز  الوسائل  أهم  من  تعد 
فال يحتاج األمر منك ميزانية ضخمة ، فقلم 
جميل أو علبة شوكوالتة صغيرة قد يفيان 
بالغرض ، كلمات مدح قد تكون أكثر فعالية 

في بعض األحيان . المهم هو شعور الطفل أو 
المراهق بالفخر عند الحصول على مكافأة 
بعد إكمال مهمة ما و تشجيع اآلخرين على 

أن يحذوا حذو المتفوق .

أحمد عبدالرحمن يف ميدان الرجال
مبادرة تستحق الثناء والتقدير قام بها مدير مكتب قناة امليادين يف صنعاء 
وذلك بنزوله امليداني إىل جبهة ما وراء الحدود وبث تقارير إخبارية من أرض 
ــم وأروع معاني  ــعبية أعظ ــطر أبناء الجيش واللجان الش ــة، حيث يس املعرك
البطولة والتضحية والفداء لرتاب اليمن الغايل، بتلك املبادرة أثبت اإلعالمي 
ــعاً بني اإلعالمي الذي  ــن أن هناك فرقاً كبرياً وشاس ــق أحمد عبدالرحم املتأل
ــني من يكتفي بالتجول  ــبيلها وب ــث عن الحقيقة ويغامر من أجلها ويف س يبح
ــوداء كل همها اصطياد األخطاء التي ال  ــات س داخل العاصمة صنعاء بعدس
ــا للقناة التي تدر عليه دوالرات ودراهم  ــو منها أي مجتمع يف العالم وبثه يخل

معدودات.
ــه ومع  ــاب متصالح مع نفس ــر، يثبت أحمد عبدالرحمن أنه ش ــوُم بعد آخ ي
ــه، فها هو يبحث عن النرص كمواطن يمني يف جبهات الرجال ويصنع  مجتمع
ــه ويف مجتمعه خالفاً لكل الذين سبق أن عرفناهم عرب تقاريرهم  األمل يف نفس

اإلخبارية مدفوعة األجر مرسومة الهدف خالل السنوات املاضية.

بين قوسين
النجاح من نصيب من تحلوا بالشجاعة ليفعلوا شيئاً ما ، لكنه نادراً ما يكون من نصيب 

الخائفني من العواقب .

العنرص الجوهري هو أن تقوم وتتحرك لتفعل شيئاً ، لدى الكثري من الناس أفكار 
، ال تنتظر  الغد  ، ال تنتظر  أفكاره هذه  أن ينفذ  القليل منهم من يقرر  رائعة، لكن 

األسبوع املقبل ، اآلن افعلها اآلن فالناجح شخص يفعل ال يؤجل .

أحب عندما يقول يل الناس : ال يمكنك تحقيق ذلك ، ألنه طوال حياتي والناس يقولون يل لن تنجح أبداً .

جواهر الل نهرو _ أول رئيس وزراء هندي بعد االستقالل• 

نوالن باشنيل _ مؤسس رشكة أتاري• 

تد ترينر _ مؤسس شبكة يس إن إن األمريكية• 
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