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 57357تجمٌل السور المحٌط بأعمال البناء الخاص بالملحق الجدٌد لمبنى مستشفى 

The Decoration Paintings of The Wall Surrounding The Construction 

Work of The New Annex To The 57357 Hospital Building 

 د/ دالٌا أحمد فؤاد السٌد الشرقاوي.م.ا

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة , جامعة حلوان -استاذ مساعد بقسم الزخرفة

  مقدمة:

مجموعة أخرى من كلٌات الفنون, طالبة تجمٌل  السلور الجلا  عندما توجهت ادارة المستشفى لكلٌة الفنون التطبٌقٌة و     

حو  أعما  البناء الخاجة بالملحق الجدٌد للمستشفى, تجاوب قسم الزخرفة مع المستشلفى باعتبلارا القسلم المتخجل  فلً 

القدٌملة  و  أعما  التجوٌر الجداري, ٌعتبر التجوٌر الجداري من أقوى العما  الفنٌة و الحضارٌة التً أكدتها الحضارات

أهمهللا الحضللارة المجللرٌة و القبطٌللة و ايسللرمٌة فللً مجللر. و لكللن الخامللات اختلفللت مللن ا فرٌسلل  قللدٌما و التمبللرا و 

المزاٌٌ  )الفسٌفساء( إلى الملونات الحدٌثة. و طبقا لموضوعات مختلفة سواء كانت لخدمة الحاكم أو لمقاجد دٌنٌة أو لملئ 

 مجمم و رؤٌته الفنٌة فً هذا الموضوع.فراغ و تجمٌ   ك  ذل  طبقا لل

 موضوع البحث:

فً هذا الموضوع طلبت المستشفى التقٌد ببعض ا فكار التً تخلدم أهلدافهم فلً العلر  و اللدعاٌا للمستشلفى, و قلد تتطللب 

للم نعتلد ذل  توجٌه التجمٌمات بم ٌخدم أهداف المستشفى  و الجدٌد فً ذل  , هو الخلفٌلة المجلنوعة ملن الجلا , و التلً 

التعام  معها فً التلوٌن, حٌل  اعتلدنا عللى الحلوالط التقلٌدٌلة المجهلزة بلالطرست البرسلتٌكٌة أو الزٌتٌلة عللى الجلدران أو 

 ا خشاب كما فً الحضارات القدٌمة. .

  مشكلة البحث:

 كٌف ٌعبر الطرب عن أهداف المستشفى بتجمٌمات غٌر مباشرة تؤكد المعنى و الهدف المطلوب.  أوال:

كٌف ٌتعام  الطرب فً أو  تجربة لهم فً التجوٌر الجداري مع طلبات العمٌ  و المقاسات الطبٌعٌة و ملع خاملات ثانٌا: 

لبرستٌ  فً تنفٌذ أعما  التجوٌر الجلداري, و فلً هلذا ٌندر التعام  معها, فلقد اعتدنا على استخدام الزٌت و ا كرٌل  و ا

الحالة , كان الجا  هو الخامة ا ساسٌة التً سٌتم تطبٌلق التجلوٌر الجلداري علٌهلا   و بلا لوان التلً سلوف ٌلتم التعامل  

 معها طوا  مدة العم .

ملع العللم بلهن هنلا  علدد أربعلة كلٌلات إمكانٌة الدمج بٌن التجمٌمات و ا سالٌب المختلفلة للطلرب فلً سلور واحلد,  ثالثا:

تشاركن الحد  معا, و هلن  الفنلون التطبٌقٌلة بجامعلة حللوان, و الفنلون التطبٌقٌلة بجامعلة بنهلا, و التربٌلة الفنٌلة بالمنٌلا, و 

 أخٌرا التربٌة الفنٌة بجامعة حلوان.

 و لح  هذا المشكلة افترض البح  النقاط التالٌة لتحقٌق الهدف من الدراسة 

 وض البحث:فر

إمكانٌة التعبٌر بشك  قوي و واضح مع أهداف المستشفى التً ترتبط جمٌعها بالحالة النفسٌة للمرضى شدٌدي  -1

 الحساسٌة بطبٌعتهم الطفولٌة, كما تعكس أهدافهم ا خرى من تكرٌم و تقدٌر الشخجٌات و الكٌانات المتعاونة معهم.

عة كلٌات المشاركة بالمشروع على الرغم من اخترفات الموضوعات و امكانٌة الدمج بٌن جمٌع ا عما  الفنٌة لألرب  -2

 ا سالٌب الفنٌة فً المعالجة.

 استخدام الوان تتناسب مع طبٌعة السور و تتحم  العوام  الجوٌة و التً تتمث  فً الشمس و الرٌاح المحملة با تربة.  -3
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  حدود البحث:

 -2016,  جازة جلٌف العلام الدراسلً 57357بالملحق الجدٌد لمستشفى سور الجا  المحٌط باعما  البناء الخاجة     

 م, و الخا  بمادة التدرٌب الجٌفً للفرقة ا ولى بقسم الزخرفة.2017

 منهجٌة البحث: 

دراسة حالة عن تنفٌذ مشروع مادة التدرٌب العملً ) للفرقة ا ولى بقسم الزخرفة(  من خر  النواحً الفلسفٌة لفكرة  -1

 طلب التجمٌم  بناءا على الوضع الراهن من وجود خلفٌة من الجا  بمساحات و أبعاد محددة.تحقٌق مت

دراسة لوضع التجمٌمات و اختٌارها و عم  اللمسات اللونٌة التً تحقق المتطلبات الخاجة بالمستشفى من حٌ   -2

 الموضوهات التً أكدتها الدراسة فً االفتراضات.

 الخطة التنفٌذٌة للجدارٌة. -3

 وجٌات.التالنتالج و  -4

 
Introduction:  

When the hospital administration went to the Faculty of Applied Arts and another group of 

faculties of art asking them to work on the new annex construction of the hospital, the 

decoration department responded with the hospital as the specialized department of wall 

painting. I participated in the work with my colleague in the decoration department, lecturer 

Heba Zohny, and the students of the first year in the department designed and implemented 

the work, After they had already learned -in the first year specialization- how to design the 

wall painting with me in the mural painting classes. 

Subject of the research:  

the hospital asked us to adhere to some ideas that serve their goals in the treatment of patients 

and the media of the hospital, and that required creating designs to serve the objectives of the 

hospital. 

What was different about the application of the designs is that the background was made of 

sheet metal, which we are not used to do in coloring. We are used to traditional walls 

equipped with plastic or oily coatings. 

Research problem: 

First: how students express the goals of the hospital with expressive designs indirectly, but 

convey the meaning and purpose required. 

Second: How the students manage on their first experience in wall painting with customer 

requests and natural sizes and using raw materials rarely dealt with. Artist are used to using 

oil, acrylic and plastic in the implementation of murals, in this case, the sheet was the basic 

material to which the designs would be applied. 

Third: how to combine the different designs and methods of the students on a single wall, 

knowing that there are four colleges participating in the event, namely: Applied Arts, Helwan 

University; Applied Arts, University of Benha; Art Education in Menia; and finally Art 

Education, Helwan University. 

To solve this problem, the research suggested these coming points to find the solutions: 
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The research hypotheses:  

1 -The possibility of expressing strongly and clearly with the objectives of the hospital, which 

are all related to the psychological state of patients who are sensitive by nature of being 

children, and reflect the hospital’s other goals of honoring and appreciating of people and 

entities cooperating with them. 

2 -The possibility of combining all the works of art of the four colleges participating in the 

project despite the differences of subjects and techniques in the treatment.  

3 –Using colors that suit the nature of the fence which can withstand the weather conditions, 

including the sun and dust. 

Limitations of the research:  

the sheets of the wall surrounding the construction work of the new 57357 hospital annex, for 

the summer vacation of the academic year 2016 - 2017, and the summer training material of 

the first academic year in the decoration department. 

Research Methodology: 

1- A case study on the implementation of the practical training project (for the first grade of 

the decoration department), through the philosophical aspects of the idea of achieving the 

design requirement, based on the current situation of the background of the sheet with specific 

dimensions. 

2 - A study to develop design and selection and the work of color touches that meet the 

requirements of the hospital in terms of subjects confirmed by the study in the assumptions. 

3- The executive plan of the administration. 

4- Results and Recommendations. 

 

 أوال: دراسة الحالة.

طاللب و  35فلً مقلر المستشلفى و بحضلور جمٌلع طلرب الفرقلة ا وللى, و علددهم  بدأت دراسة الحالة من خر  إجتماع

 طالبة و قد وضحت المستشفى جمٌع أهدافها المنشودة من وراء تجمٌ  السور, و من ضمن تل  ا هداف 

 رفع الروح المعنوٌة لدى ا طفا  المرضى  -1

الدعم الذي ٌلقاا من قب  إدارة المستشفى و ك  التركٌز على الحالة اينسانٌة و المعنوٌة للطف  المرٌض و مدى  -2

 العاملٌن بها.

 التركٌز على دور المستشفى و مجهوداتها فً الرعاٌة الجحٌة و النفسٌة للمرضى -3

 التركٌز على اينجاز و الناحٌة ايٌجابٌة لشفاء ا طفا . -4

 توجٌه الشكر و العرفان لك  من شار  فً دعم المستشفى مادٌا و معنوٌا.  -5

 ضٌح بهن المستشفى هً قبلة جمٌع ا طفا  على مستوى مجر و الوطن العربً و العالم.التو -6

 (.2()1و بدأت ا فكار التجمٌمٌة من خر  هذا اآلراء و تم جمع المادة العلمٌة الفنٌة لها كما فً ا شكا  )
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 ": بوستر أهداف المستشفى2شكل"                                          ": صورة أول سٌدة تتبرع للمستشفى           1شكل"            

" األهداف العانة للمستشفى و التً ذكرناها سابقا, كما تعطً األهمٌة و العرفان للحاجة زهرة صاحبة أول تبرع 2", "1توضح األشكال"
 الشعراوى و مدام عال غبور و د رضا حمزه. الشٌخ محمد متولى 57للمستشفى, هناك مجموعة من الشخصٌات األخرى المؤثرة فى 

 
 < < 57357من ا هداف الرلٌسٌة التً اقترحتها المستشفى لتوجٌله الطلرب فلً تجلمٌماتهم, االحاجلة زهلرة اٌقونلة    

فٌه ناس ممكن تقلابلهم فلى حٌاتل  ملرة واحلدة  ولكلن بملرور  < < < <سنوات.. الحاجة ُزهرة  8منذ  57357حد  فى 

أنهم أجبحوا أٌقونلة للمكلان  حتلى للو كنلت قلابلتهم ملرة واحلدة.. الحاجلة ُزهلرة سلت مجلرٌة كلهلا جدعنلة  الوقت تكتشف

بتتبنى علشان تعلالج  57357وشهامة  على قد حالها جحٌح  كانت بتبٌع فج  وجرجٌر فى كوتسٌكا, ولكن لما عرفت أن 

بٌتبرعلوا  واسلتمرت فلى ايدخلار شلهور  وفلى ٌلوم أطفالنا مرضى السرطان  ندرت لربنا أنها هاتحط بذرة خٌر مع الللى 

  وكان باقى أٌام على االفتتاح.. دخلت من الباب وكان بالجدفة مدٌر المستشفى  57357حضرت الحاجة زهرة لمستشفى

قرٌب من باب الدخو  ٌقف متابعاً سٌر العم  فى الموقع  قب  أٌام بسٌطة ملن االفتتلاح  والكل  كلان مشلدود  وعنلدما رسهلا 

عتقد أنها طالبة مساعدة أو حسلنة  لكنهلا فاجهتله وقاللت لله  )اسلتنى ٌلا بنلى بلس أنلا قعلدت شلهور أحلوى فلى الفللوس دى ا

  وأخرجت الحاجة زهرة مندٌرً به أرباع جنٌهات ورق مكرمشة  ٌبدو من شكلها أنها قدٌمة منذ فترة تحتفظ (علشان اتبرع

تبلرع لله أللف معنلى ملن سلت مجلرٌة أجلٌلة  < < .(خمسة جنٌله إال ربلعبهم معاها, وقاموا بعد هذا ا وراق ووجدوها )

مى بس بتحب الخٌر  ولكن مجممة ٌكون لٌها بجمة وجدقة جارٌة تنفعها عند ربنا لما تتبرع باللى قدرت علٌه  علشلان 

غلم قسلوة هلذا السلٌدة البسلٌطة أجلبحت بعطالهلا الكلرٌم وتضلحٌتها ر < < .والدنلا ٌتعلالجوا وٌنتجلروا عللى السلرطان

ظروفها  أجبحت أٌقونة للمستشفى ومثاال ٌضعه نجب عٌنٌه ك  من عرف قجتها  وعلى رأسهم ملدٌر المستشلفى  اللذى 

وإلى الٌوم ٌروى بمنتهى الفخر قجة هذا السٌدة العظٌمة فى ك  لقلاء ومحاضلرة علمٌلة لله  وٌلروى قجلة تبرعهلا الكلرٌم 

كتٌر  وإلى اآلن ال ٌزا  هذا الخٌر عند هللا موجوال ال ٌنقطع ثوابه لها بلذذن   طفالنا  الذى ربما كان سبباً فى شفاء أطفا 

والٌوم نرٌد أن نوجه رسالة شكر للحاجة زهرة قاللٌن  )المستشفى بفضل  ربنلا وبفضل  تبرعل  الكلرٌم  وجللت  < < .هللا

  كتٌللر  ولسله بٌسلاعد أطفللا  %  وفلى طرٌقنللا للوجل  للنسلب العالمٌلة بللذذن هللا.. تبرعل  سلاعد أطفلا73.4لنسلب شلفاء 

سللرٌر فللى المستشللفى ا م  وأجللبحت  60سللرٌر  وزودنللا  60تللانٌٌن  وقللدرنا نتوسللع  وعملنللا فللرع جدٌللد فللى طنطللا بلل 

سرٌر  وأجبح بالمستشفى فرٌق قوى فى البح  العلمى وأطباء ومتخججٌن ٌعملون لٌ  نهار  ملن أجل   320المستشفى 

  الوجو   فض  عر  بهحد  أسالٌب العلر  العالمٌلة  والمستشلفى أجلبحت أكبلر تقدٌم أفض  رعاٌة  طفالنا  ومن أج
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مستشفى متخججة فى سرطان ا طفا  فى العالم  ولسه قدامنا أحرم تانٌة كتٌر.. نتوسع أكتر ونقب  ونعلالج أطفلا  أكتلر  

ا بلذذن هللا  وٌقلدم لهلم هلذا الخدملة وأجبح العالم كله ٌقف احتراماً لمن هم وراء هذا الجرح  الذى ٌحتضن وٌشلفى أطفالنل

  1ا�بالمجان وبمساواة, شكرا لٌكى ولك  أه  الخٌر.. القلوب اللى ح

 

 

 

 

 

 

 "4شكل"                                                        "  3شكل"                                        
 مندوب المستشفى و أساتذة و طالب جمٌع الكلٌات المشاركة.": أول إجنماع داخل المستشفى ٌضم 4""3شكل"

  

 

 

 

" تمثل الصورة البوست الذي أنزلته 5فً شكل"

المستشفى على صفحتها على الفٌس بوك , كً تعلن عن 

الحدث, و ٌؤكد الخبر اسم المبادرة " احلم   ارسم    

 لون" و ٌوضح أسماء األساتذه المشرفٌن على المبادرة.

 

 

 

 

 

": من موقع المستشفى على الفٌس بوك, صورة 5" شكل

 الجتماعنا األول

 

 

 

 

 

 

 

         

                                           
1

 حديث المستشفى عه الحاجة شهسة وتقديسهم لدعمها و قد كان ذلك الحديث احد المحاوز الري بنينا عليه أفكاز التصميمات 
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": صورة فضائٌة لموقع المستشفى 6شكل"

األصلً و المبانً الجدٌدة تحت اإلنشاء, و 

ٌتضح بها السور الصاج المحٌط بأعمال 

البناء, و الذي اختارته المستشفى لتنفٌذ 

 التصمٌمات علٌه.

 

 

 

 

 

 

 

" شكل السور حول المبنى الجدٌد للمستشفى, 7شكل"

و الذي مثل الجدار الذي سوف سٌتم تطبٌق األعمال 

 علٌه.

 

 

 

و قد استوعب الطرب ك  ماسبق, و وظفوا جمٌع البٌانات و المعلومات السابقة فً تجمٌماتهم و التً كانلت بمقٌلاس رسلم 

 سما.180×م 2.25ا, حٌ  أن البانوهات كانت بمساحةا  10 1ا 

و بللدأ العملل  فللً الخطللوط ا ولٌللة للتجللمٌمات فللً فتللرة التللدرٌب العملللً بذجللازة الجللٌف, و لمللدة أسللبوعٌن, و هللً مللدة 

التدرٌب. ك  ذل  مع المتابعة مع إدارة المستشفى, و التً اختارت اسلوب الرسم ا كثلر شلهرة و اسلتٌعابا للدى ا طفلا  و 

كلة. و قلد وافقنلا علٌله يدراكنلا التلام بلهن الوقلت للن ٌسلمح بعمل  المزٌلد ملن هو ا سللوب المبسلط ا قلرب للرسلوم المتحر

التجمٌمات و الدراسات التً تنلتج شخجلٌات جدٌلدة و مبتكلرة, كلذل   نله ا سللوب ا سله  و ا كثلر انتشلارا بلٌن جمٌلع 

 ً طالب.الطرب الدارسٌن للفن, مما سٌعطً وحدة واحدة للعم  الذي ضم اربعة كلٌات و أكثر من ملت
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    ":9شكل"    " 8شكل"

": الجواب الموجه من المستشفى الدارة الكلٌة 9": الجواب الموجه من ادارة الكلٌة للمستشفى و الذي ٌحدد تفاصٌل المشاركة , شكل"8شكل"

 و الذي ٌوضح عملٌة البدء بالتنفٌذ

 

 ثانٌا: دراسة لوضع التصمٌمات و اختٌار المناسب و األفضل.

طالب, قام ك  منهم بوضع تجمٌمه الخا , و لكننا قمنا باختٌار ا فضل  ملنهم, و اللذي ٌتناسلب ملع  35بعدد  لقد شاركنا

أهداف المستشفى, و كذل  الذي ٌحقلق قٌملة جمالٌلة و تجلمٌمٌة أفضل . بعلد المناقشلات و التلداو  عللى التجلمٌمات  وقلع 

تجمٌمات جرافٌتً تمثل  ا شلخا  السلابق ذكلرهم,  8لعدد ا تجمٌم جاهزٌن للتنفٌذ, بايضافة  12االختٌار على عدد ا 

للتعاون مع زمرلهم يخلرا  و تنفٌلذ التجلمٌمات المنتقلاا, و قلد  -ممن لم ٌتم تنفٌذ تجمٌماتهم-و قمنا بتوزٌع باقً الطرب 

مهلم أن هنلا  هلدفا أظهر الطرب روحا تعاونٌة كبٌرة , و عم  ك  منهم فً التجمٌم المطلوب تنفٌلذا بمنتهلى السلعادة, لعل

 أسمى و هو إسعاد االطفا  و أهالً المنطقة, و قد شاهدوا بهنفسهم تعلٌقات السكان و ا طفا  و سعادتهم بالمشروع.

تحدٌدا حتى ٌسه  على الطرب الوقوف تحلت حلرارة الشلمس طلوا  فتلرة النهلار و حتلى  10و قد إخترنا العم  فً شهر 

 غروب الشمس.

, و قب  مٌعاد التنفٌذ, كان ايجتماع ا خٌر لً مع المندوب المسؤو  فً المستشفى لعم  خطلة  2017 -8 -15و فً ٌوم 

ٌتم من خرلهلا توزٌلع التجلمٌمات لجمٌلع الكلٌلات عللى الحلالط, و قلد اخترنلا أن تكلون تجلمٌمات كل  كلٌلة متتابعلة للنفس 

د جعلنا بٌن ك  تجمٌم و سخر بانوها فاجر ملن ضلمن الكلٌة, و ذل  بناءا على طلب كلٌة التربٌة الفنٌة جامعة حلوان, و ق

عدد البانوهات التً سوف ٌقام علٌها التجمٌمات, و قد قمنا بحساب عدد الفواجل  بالنسلبة للعلدد الكللً للبانوهلات و كلذل  

ا, عللى  10بالنسبة لعدد التجمٌمات و ما ٌشغله ك  تجمٌم من بانوا أو اكثر. و قد كان موقعنا كما هلو مبلٌن فلً شلك  ا 

ناجٌة الطرٌق بعد كلٌة التربٌة الفنٌة و ٌهتً بعدنا كلٌة الفنون التطبٌقٌة بجامعة بنهلا, و ٌخلفهلا كلٌلة التربٌلة الفنٌلة بجامعلة 

تجلمٌما, تنفلذ عللى  12كلان علددها  -الفنون التطبٌقٌة , جامعة حللوان-المنٌا. لقد كان عدد التجمٌمات المختارة من كلٌتنا 

فاجر, مع العلم أن ك  تجمٌم ٌنفذ متتابعا على مجموعة من  11تكون الفواج  بٌن ك  تجمٌم و سخر  لوحا, و 36عدد 

 .-كما سٌاتً تفجٌلٌا الحقا–ا لواح 
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 ": خرٌطة توزٌع الكلٌات و التصمٌمات على الشارع10شكل"

 

 ثالثا: الخطة التنفٌذٌة للجدارٌة.

 بدئ التنفٌذ:

وضلع التجللمٌمات و تلوٌنهلا , تلم اختٌللار ا فضل  منهللا و ا كثلر تعبٌلرا عللن أهلداف المستشلفى, و ذللل  بالتعلاون مللع بعلد 

مندوب المستشفى , و قد تم االتفاق مع إدارة المستشفى بتكبٌر التجمٌمات بالحجم الطبٌعً للبانوهلات, تلوفٌرا للوقلت  ننلا 

 مٌمات و تلوٌنها.كنا محددٌن بعدد ثرثة أٌام فقط لتطبٌق التج

ا. كما  1و فً الكلٌة  و تحت اشراف الزمٌلة د/ هبة, تم تسوٌد خلفٌة ا وراق توفٌرا للوقت, كما ٌظهر فً الجورة رقما 

 تم رسم وق  التجمٌمات الخاجة بالجرافٌتً الذي تم تطبٌقه على الفواج  بٌن التجمٌمات.

 لطباعة مباشرة"متابعة الزمٌلة هبة لعملٌة التسوٌد قبل ا11شكل"
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ا 3ا ا2و قد تم لجق ا وراق المطبوعة على الجدران و تم طباعة التجمٌمات علٌها با قرم الرجا , كما فلً الشلك ا

 ا.4ا

 " طباعة التصمٌمات على الجدران   12شكل"

 "14شكل "  "    13شكل"

 

ا, و السللبب 28او ا25تجللمٌمان, أشللكا  او قللد إلتللزم الطللرب بطباعللة الرسللم كمللا هللو و بللدون أي تحللرف, فٌمللا عللدى 

إعتقادهما أن رسم البحر بحرٌة ٌكون أكثر سهولة, و قد عاد هؤالء الطرب رسم البحر  كثر ملن ملرة حتلى توجللوا إللى 

 الشك  ا ساسً و الذي تم الموافقة علٌه منذ البداٌة.

 

 ا15, شك  االنتٌجة النهائٌة بعد عمل الٌوم األول

             حصاد الٌوم األول" 15شكل"        
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 الثان الٌوم ":17شكل" ": العمل فً الٌوم الثانً 16شكل" 

 

 " حصاد الٌوم الثانً من العمل19 -18تمثل األشكال "

 ا 19شكل" "   18شكل"

 

 ":صورة جماعٌة فً نهاٌة الٌوم الثان20ًشكل "

 " صورا لٌلٌة لألعمال:22 -21تمثل األشكال اآلتٌة "
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 ": مشهد لٌلً 22شكل"                                     ": مشهد لٌلً للٌوم الثانً          21شكل"                            

 رابعا: النتائج و التوصٌات.

 النتٌجة النهائٌة للعمل على سور المستشفى: 

تللهتً الجللور تباعللا مللن الٌسللار للٌمللٌن حسللب ترتٌللب ا عمللا  علللى أرض الواقللع. بعللض ا عمللا  غٌللر واضللحة فللً     

 التجوٌر , نظرا لوجود معدات البناء أمامها و جعوبة التجوٌر.

بداٌلة بسلبب نرحظ فً ا عما  التلخٌ  الشدٌد فً ا لوان و محاولة البعد عن التدر  اللونً و الذي خططنا له منلذ ال    

 جعوبة التعام  مع خامة ا لوان و التً كانت من الركٌهات الملونة.

نرحظ أٌضا ألوان الفواج  حٌ  رأٌنا أهمٌة أن ٌكون الجدار مبهجا و ملٌلا با لوان القوٌة و الدافلة , حتى ٌنتقل  هلذا     

ح اللدرجات اللونٌلة ملن خلر  أللوان التجلمٌمات االنطباع إلى المشاهدٌن و بخاجة ا طفا  مرتادي الشارع, و جاء اقتلرا

التً وضعها الطرب , و تم تطبٌق ا لوان بالتباد  ملرة الللون البرتقلالً و ملرة الللون الفوشلٌا عللى جمٌلع الفواجل  عللى 

وان مدار السور, و لكن ا لوان لم تكن مباشرة, ب  كانت مخلوطة بالعدٌد من ا لوان ا خرى, حتى تكلون متجانسلة ملع ألل

 التجمٌمات جمٌعا.

كمللا نللرى أننللا اخترنللا اللللون البرتقللالً و الللذي ٌشللك  اللللون ا فللتح , حتللى ٌكللون الخلفٌللة التللً سٌوضللع فوقهللا جللور     

ا شخا  أجحاب الفض  على المستشفى, كالشٌخ الشعراوي . و قد طبق الطرب هذا اللوحات بطرٌقلة الجرافٌتلً سرت, 

 و فً التنفٌذ.و قد استخدمنا اسبرٌهات الدوك

 "23شكل" " 24شكل"
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 تجمٌم الطالبة مٌرا فر , و شاركها بالتنفٌذ  سلمى عاد  ",23شكل"

  افكرة السور بسٌطه, بحاو  اوج  لقدرة االطفا  علً رؤٌتهم للحاجه اللً حلوالٌهم بالطرٌقله التجرٌدٌله الللً مٌرا تقو 

بالحضارة المجرٌه , لذل  لبسو المربلس الفرعونٌلة, و المربلس توجلهم بسهولة, حاولت ان ٌتضح على االطفا  تاثرهم 

النوبٌة, االطفا  الحاجه البسٌطه تفرحهم و تفرح اللً حوالٌهم و اد اٌله فلً علز مرضلهم قلادرٌن ببتسلموا, و فلً التجلمٌم 

ه هنلا  ملن إهتملام و ٌجتمع ا طفا  حو  ورقة شكر ٌقدمونها للمستشفى و هم فً حالة من الرضا و السعادة بك  ماٌتلقونل

 رعاٌة طبٌة و نفسٌة, كذل  توحدهم جمٌعا و مساواتهم ببعضهم البعض فً الخدمات و الرعاٌة على اخترف بلدانهما.

ٌلتف ا طفا  فً التجمٌم حو  ورقة شكر ٌقدمونها للمستشفى, و هم فً حاللة ملن السلعادة و الرضلا, و ٌلبسلون المربلس 

 النوبٌة, و التً تشٌر لفكرة الوحدة و المساواة بٌن جمٌع أبناء الوطن داخ  المستشفى.المجرٌة , الفرعونٌة منها و 

 تجمٌم الطالبة  سلمى جرح, و شاركها بالتنفٌذ الطالبة نور و دعاء علً ", 24شكل"

رحللة   ا فكرة التجمٌم بتاعى تدور حو  مدى تطور البح  العلملى اللذى تقلوم بله المستشلفى, ملع تجلوٌر سلمى تقو    

 الذي ال ٌنتهى,  داللة على استمرار البح  العلمى.ا.  DNAالطف  خر  التطور العلمى, و الذي ٌظهر فى شرٌط ا 

ٌظهر ا طفا  و هم ٌسٌرون على الشرٌط الوراثً, و الذي ٌظهر بحرٌلة فلً فضلاء واسلع, ٌشلٌر إللى ال نهالٌلة البحل     

لو مكانة العلم و ارتفاع سقف الطموحات و ا بحا  و اينجازات العلمٌلة , العلمً و حرٌته الواسعة, مما ٌعطً إنطباعا بع

و التً تعود بالتهكٌد على المرضى بالمنفعة و الشفاء. كما نرى جزءا ممٌزا من البنلاء المعملاري اللذي ٌرملز للمستشلفى و 

 ٌربطها ارتباطا سرٌعا و مؤكدا بعملٌة البح  العلمً.

 أهم النقاط التً أرادت المستشفى التعبٌر عنها. لقد كان البح  العلمً أحد   

 "25شكل" " 26شكل"

 

 تجمٌم الطالبة  نور حسن, و شاركها بالتنفٌذ   أسماء محمد ":25شكل"

  اانا استعملت لوجو المستشفى و التلً هلً المركلب بالشلراع, وجمللة الحمللة الدعالٌلة للمستشلفى ارحلة عللم نور تقو    

 واجه االطفا  المرض فً المركب, و التً هً المستشفى, حتى ٌجلوا بٌها للبرا.هدفها الحٌاة ا, و ٌ

المركب هً رحلة العر  التً ٌمر بها المرٌض داخ  المستشلفى, و كلان الشلراع هلو رملز المستشلفى, و نجلد أن معالجلة 

التلً ٌحلس بهلا الملرٌض نتٌجلة البحر كان بها ا سلوب الزخرفً فلً الرسلم و التلزٌٌن, و اللذي ٌلوحً بالسلعادة و المتعلة 

 العناٌة الفالقة التً ٌتلقاها هنا , مع لمحة التفاؤ  با م  فً الشفاء.

 تجمٌم الطالبة  مونٌكا نبٌ , و شاركها بالتنفٌذ  مٌرنا نبٌ  ":26شكل"
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رغم ملن تعلبهم و فلى   االفكرة كانت الكرة االرضٌة و حوالٌها اطفا  من أجناس و الوان مختلفة بٌلعبوا بلالمونٌكاتقو     

اٌللدٌهم الكللانٌوال الفكللرة بتحقللق المسللاواة بللٌن كلل  االطفللا  مللن كلل  االجنللاس و مللن كلل  مكللان و تقللدم لهللم سللب  الراحللة و 

 السعادةا.

لقد جورت مونٌكا ا طفا  و هم ٌلعبون فً حدٌقة تمرؤها الزهور و بخلفٌتها قوس قلزح اللذي ٌحمل  أللوان السلعادة و    

لعام بالجو الجحً و الطبٌعً فلً أعللى جلورا كملا خلقله هللا فلً الطبٌعلة, و تظهلر الكلرة ا رضلٌة فلً ٌعطً االنطباع ا

خلفٌة العم  لتعطً فكرة تنوع بلدان المرضى مرتلادي المستشلفى ملن العلالم أجملع, و ٌؤكلد ذلل  إخلترف أشلكا  و أللوان 

 بشرة ا طفا  داخ  العم .

 "27شكل""28شكل"

 

تجمٌم الطالبة  دالٌا عبد السلتار, و شلاركها بالتنفٌلذ  إٌنلاس مجلدي وهبلة و هبلة هللا ضلاحً و نٌلرة أحملد, و  ",27شكل"

 هؤالء المساعدون قاموا برسم لوحات الجرافٌكً التً شكلت الفواج  بالجرافٌتً.

وا تشللبٌها بللانهم اتعللالجوا اكانللت فكللرة الرحلللة تشللبٌها لرحلللة العللر  ووجللولهم للكوكللب الللذي اكتشللف دالٌااا:تقللو  الطالبللة 

 وخلجوا العر ا.

قامت فكرة التجمٌم على تعدد البانوهات الثرثة, فً البانوا ا و  من الٌسار بداٌة إنطرق المستشفى نحو الفضاء, و كهنهلا 

ٌمثل  رحللة  جاروخ. و جاء البانوا الثانً ٌمث  رحلة بعدها عن ا رض و التً تظهر فً الخلفٌة, أما البلانوا الثالل , فهلو

الوجو  إلى القمر و التً ترمز إلى إنتهاء مراح  العر . ا فكار كلها مبنٌة على االستقرلٌة فلً تنلاو  المشلاهد بلٌن كل  

بانوا و سخر, و لكنهم اجتمعوا فً الجٌاغة و ا لوان. التلخٌ  فً رسم العناجلر و تلوٌنهلا جلاء مبلدعا و مترابطلا بلرغم 

 االخترف.

 م الطالبة اسراء أسامة أحمد, و شاركها بالتنفٌذ  نور , و سٌة تجمٌ ",28شكل"

   اهو انا اللً فكرت فٌه ان المستشفً جزٌرا جمٌله و االطفا  راٌحٌٌن لها بمراكب عشان ٌتعالجواا.إسراء تقو 

بنلى المستشلفى قامت فكرة التجمٌم على تقسٌمه إلى ثرثة أجزاء تطبق على ثرثة بانوهلات متسلاوٌة, ٌكلون فلً ا وسلط م

ملونلا وسلط جزٌلرة خضلراء جمٌلللة, ٌلذهب إلٌهلا ا طفلا  فللً رحللة عرجٌلة ممتعلة, و تظهللر المتعلة فلً اسللوب معالجللة 

التفاجٌ  و ا لوان حتى فً مربس ا طفا . و قد تعمدت الطالبة زٌادة مساحة البحر حتى ٌسه  رؤٌة التجلمٌم ملن عللى 

السٌارات فً المنطقة, و على العموم التجمٌم ارتفع بجورة جٌدة توحً بخٌالٌة بعد فً الشارع العام, نظرا لظروف ركن 

و جما  الرحلة التً تلوح فً ا فق بهلوانها المشرقة, و قد كان وجود المستشفى و الرحلة فً منطقة تمث  االرتفاع الذهبً 

 فً التجمٌم, فهً لٌست فً الوسط تماما و لٌست فً الثل .
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 "29شكل" "  30شكل"

 

 ب":تفصٌلة -30شكل"ا"تفصٌلة   -29شكل"

 

 تجمٌم الطالبة  اٌرٌنً جرجس, و شاركها بالتنفٌذ  مرام سٌد, و سلمى محمد الشافعً ",29شكل"

  اهى كانت الفكرا فى انلى اسلتخدم اللوان مبهجله و ان التجلمٌم ٌكلون بسلٌط توجل  فكرتله بسلرعه و تكلون إٌرٌنًتقو  

ٌتحس فٌه المرونله و البهجله لملا عبلرت علن دا فلى ان االطفلا  فلى وقلت العلر  بٌلعبلوا و خطوطه لٌنه مى حادا بحٌ  

 ٌتعلموا و انها فترا و هتمر و انهم اطفا  عادٌٌن زى جحابهما.

الحدٌقة عكست إحساس البهجة و متعة الوقت, أما قوس قلزح فقلد وضلعته فلً ا عللى كمملر بلٌن سلحابتٌن, و كهنهلا تقلو  

 هتعدي.بجراحة مرحلة و 

 تجمٌم الطالبة, نورهان محمد شٌرٌن, و شاركها بالتنفٌذ, اٌرٌنً سامً, مرام مجطفى, و سلوى  ":30شكل"

  اانا كنت عاملة ا طفا  اللً ناٌمٌن جنب بعض على سرٌر واحد و الفكرة ان كلهم ف المستشفى بٌتعلالجوا نورهانتقو  

بنت ولد او مجلري و غٌلر مجلري الن المستشلفى بتعلالج العلرب سواسٌة مفٌى فرق بٌن غنً و فقٌر او ابٌض و اسمر 

 كمان بالمجانا.

من أجم  التجمٌمات فً الفكرة و المعالجة, فكرة بسٌطة و لكنها معتمدة تماما على ا سلوب الزخرفً فً تقسٌم و تبسلٌط 

 الوقت. و تحدٌد المساحات, و ا لوان مبهجة و مشرقة و تعطً احساس بالراحة مع المتعة فً نفس

 "30شكل" " 31شكل"
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 تجمٌم الطالبة   لٌدٌا نشهت, و شاركها بالتنفٌذ  حنان نبٌ  و رانٌا أدٌب. ": 31شكل"

اهو عبارة علن كلرة ارضلٌة حوالٌهلا اطفلا  بلالوان بشلرة مختلفلة, بٌلد  عللً انهلم متسلاوٌٌن كلهلم مهملا كلان  لٌدٌا:تقو  

 جنسهم او لونهم, كما ان فٌهم اطفا  بشعر عادي و اطفا  من غٌر و فً اوالد و بناتا.

ن طرٌلق رسلم نجلف الكلرة عبرت لٌدٌا عن عالمٌة المستشفى و قدرتها على اسلتقبا  ا طفلا  ملن جمٌلع أنحلاء العلالم, عل

ا رضٌة, و ٌقف علٌها ا طفا  بتنوعاتهم و اخترف نلوعهم و جنسلهم, و كلان أسللوبها سلهر فلً التلخلٌ  و التنلاو  . و 

لكنه غاٌة فً التعبٌر و الوجو  للهدف بسرعة, أما الفضاء من خلفهم و وجود السحب , فهو دلٌ  على الوجو  للطملوح 

 و الهدف المنشود.

 تجمٌم الطالب  سندرو نبٌ , و شاركه بالتنفٌذ, رنا أحمد و رغد مجطفى ":32شكل"

ابطلا  خلارقٌن و مفلٌى فلرق بٌلنهم و بلٌن سلوبر ملان و كل  االبطلا  المعلروفٌن الللً  57  ااطفلا  مستشلفً آندرو ٌقو 

ممكللن تجللاب  بذختجللار ٌعنللً ا بطللا  .ممكللن ٌجللابوا بالسللرطان برضللو و شللعرهم ٌقللع بللس دا مللا بٌمللنعى انهللم ابطللا 

 او ابطا  الكارتونا. 57بالسرطان بس بٌفضلوا ابطا  سواء اطفا  

فً المشهد تحٌط الخضرة و النماء بالمستشلفى مملا ٌعطلً دللٌر عللى ا مل  و الحٌلاة, و ٌظلر الطفل  فلً الجلورة و كهنله 

 جزء من العم  , مما ٌؤكد قوة التعبٌر عند سندرو و وجوله لقلوب ا طفا  بسهولة.

 

 "33شكل" " 34شكل" 

 

 تجمٌم الطالبة  ندى عاطف, و شاركها فً التنفٌذ  منة هللا هشام :"33شكل"

   افكرته البهجة والفرح وان الطف  ٌقدر ٌلعب و ٌفرح رغم تعبهاندىتقو  

 مما ٌد  على المراعاة النفسٌة للطفولة و احتوالها داخ  المستشفى.

 تجمٌم الطالبة  عهد علً عزام, و شاركتها فً التنفٌذ الطالبة  فاطمة محمد فودة ":34شكل"

  ا انها شبهت االطفا  بالفراشات المحلقة دلٌ  عللى االمل  و التفلاؤ  رغلم ان شلعرهم وقلع, بلس فلى تلا  عللى عهد تقو 

 تفاءلٌنا.راسهم و ماسكٌن ادوات الطب اللى هى سماعة و حقنه, على انهم متقبلٌن للعر  و م

 ٌحم  التجمٌم التعبٌر و التوازن فً التجمٌم و الوطنٌة و اينتماء ألى الدولة ا م.    
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 كروان البهلوان         رضا حمزة       الحاجة زهرة        الشٌخ الشعراوي

 ": الرسم الجرافٌتً على بعض البانوهات.35شكل"

 

اما الشخجٌات التً تم عم  الجرافٌتً من أجل  تقلدٌم الشلكر لهلم ملن قبل  المستشلفى فهلم  ايعرملً إبلراهٌم حجلازي, و 

الشٌخ محمد متولً الشعراوي, و سٌدة ا عما  عر غبور, و كروان البهلوان, و الحاجة زهلرة, و المهنلدس رضلا حملزة. 

وب السلٌلوٌت كلً تلم تطبٌقهلا عللى الحلالط بجلورة مباشلرة علن طرٌلق و قد قام الطرب بعم  البورترٌهات جمٌعهلا باسلل

 الطباعة ثم الرى بالدوكو.

 

 و فٌما ٌلً بعض أصداء الحدث على وسائل التواصل االجتماعً"الفٌس بوك": 

 

 ": من صفحة الناقد التشكٌلً صالح بٌصار كتغطٌة للحدث.36شكل"
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ان و الناقد التشكٌلً جرح بٌجلار و قلد نلز  عللى جلفحته الخاجلة و القلى و هو موضوع قمت بكتابته و ارساله للفن    

 الكثٌر من ايعجاب و التقدٌر.

أما اآلتً فهو البوست الذي كتبته فً الٌوم ا خٌر من المبادرة و التً غطت الحد , و ال ٌزا  ٌحجد العدٌد من ايعجاب 

 و المشاركة إلى اآلن.

     

 غطى الحدث على صفحتً الخاصة.": البوست الذي 37شكل"

 

 النتائج و التوصٌات: 

العم  العام من أهم ما ٌجب أن ندعوا طربنا للمشاركة فٌه و االهتمام به,  نه االنعكاس الحقٌقً للفن فً  -1

 المجتمع و تهثرا به و تهثٌرا فٌه.

طرب الدفعة الواحدة و تعاٌشهم مع التعاون فً سبٌ  إخرا  تجمٌمات اآلخرٌن من شهنه تقوٌة العرقات بٌن  -2

بعضهم البعض , و كذل  تعودهم على العطاء و على تنفٌذ العم  المطلوب بدون التفكٌر فً الذات من أج  الجمٌع و 

 الوجو  للهدف, كما أنه ٌعودهم االمتثا  لروح الفرٌق.

 الدور الحقٌقً للفن ٌكون داخ  المجتمع حتى ٌج  إلى جمٌع طبقاته. -3

الفن هو طاقة نور و إبداع تنعكس على ا خرقٌات العامة و تسمو بالمجتمع و الناس إلى ثقافة معاجرة بطرٌقة  -4

 سهلة و سلسة و بدون تعقٌد, فالفن ٌج  للعالم و الجاه  على السواء.

ٌدي تم التعبٌر بشك  قوي و واضح مع أهداف المستشفى التً ترتبط جمٌعها بالحالة النفسٌة للمرضى شد -5

 الحساسٌة بطبٌعتهم الطفولٌة, كما تعكس أهدافهم ا خرى من تكرٌم و تقدٌر الشخجٌات و الكٌانات المتعاونة معهم.

تم الدمج بٌن جمٌع ا عما  الفنٌة لألربعة كلٌات المشاركة بالمشروع على الرغم من اخترفات الموضوعات و   -6

 ا سالٌب الفنٌة فً المعالجة.

الفرٌق الكٌمٌالً لشركة كابسً للدهانات استطعنا الوجو   الستخدام االلوان و الخامات التً  بالتعاون مع  -7

 تتناسب مع طبٌعة السور و تتحم  العوام  الجوٌة و التً تتمث  فً الشمس و التراب.

خامات  تعام  الطرب فً أو  تجربة لهم فً التجوٌر الجداري مع طلبات العمٌ  و المقاسات الطبٌعٌة و مع -8

 ٌندر التعام  معها.




