بطاقات
االكتشاف
للزوار الصغار
احليوانات ،بني الواقع واخليال
متحف األطفال

مق ّدمة
أهالً بكم يف معرض
احليوانات ،بني الواقع واخليال!
لطاملا كان جتاور اإلنسان واحليوان عىل األرض واقتسامهما العالم ذاته منذ
األزل مصدر إلهام ال ينضب للفنانني ،وهذا ما يستعرضه املعرض من
خالل األعمال الفنية املعروضة.
ظهرت صور احليوانات يف كل العصور منذ أن بدأ االنسان يرسم عىل
جدران املغارات .وقد استخدم الفنانون عىل م ّر الزمن ويف مختلف أحناء
العالم مجموعة متنوعة من املواد والتقنيات لتصوير احليوانات احلقيق ّية
واخليالية عىل حد السواء.
يق ّدم املعرض أعماال ً من مجموعة مقتنيات متحف اللوفر أبوظبي
باإلضافة إىل غيرها من األعمال الفنية التي متت إعارتها من قبل مختلف
املتاحف األخرى.
أثناء زيارتك ،استكشف وظيفة كل حيوان م ّ
ُمثل يف األعمال املعروضة،
والسبب الذي جعل الفنانني ميثلونه يف أعمالهم الفنية.
استخدم بطاقات االكتشاف مع أسرتك ،أو بني أصدقائك ،أو أثناء الرحلة
املدرسية يف املتحف أو بعد انتهاء الزيارة.

استمتع بزيارتك ،وتذكر
◌ ِسر بهدوء
◌هل تشعر باجلوع أو العطش؟ انتظر حتى نهاية اجلولة وتناول وجبة
شهية يف مقهى املتحف.
◌مينع اصطحاب الطعام أو املرشوبات داخل القاعات.
◌استخدم قلم الرصاص إلكمال أنشطة بطاقات االكتشاف.

استمتع بوقتك!

حوض مزي ّن بشعارات
يظهر األسد يف هذا احلوض واقفا ً عىل قدميه اخللفيتني بوضع جانبي.
ما رأيك به؟ هل تشعر أنه حقيقي أم ال؟ هل هو مخيف؟ ما هي الصفات
التي ّ
ميثلها األسد بالنسبة لك؟
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تأمل اجلزء األوسط من هذا احلوض .إنه مزخرف بوسام يتألف من أسد
درع أبيض.
باللون األحمر عىل ٍ

درع األسد هو وسام ،وهو رم ٌز لعائلة قوية! برأيك ،ملاذا استخدمت
العائلة األسد شعارا ً لها؟

احبث عن الثقوب الصغيرة!

حوض مزي ّن بشعارات
فرنسا ،ليموج ،القرن الثالث عرش
حناس مطيل باملينا والذهب
اللوفر أبوظبي

هل تعلم؟
كان الفرسان حيملون الدروع يف القرون الوسطى حلمايتهم يف املعارك.
الوسام يتألف من الرمز (األسد األحمر هنا) الذي مي ّيز
السيد وعائلته.
يتألف الشعار من درع ووسام.
كلمة حوض  Gemellionمشتقة من كلمة  gemellusالالتينية التي
تعني التوأم .وهما حوضان متطابقان غالبا ً ما كانا يستخدمان لغسل األيدي.

خرف احلوض بالشعار اخلاص بك!
َز ِ

حوض

شعار
درع  +وسام

درع

وسام
ألوان  +رمز

َخرف هذا احلوض بشعارك اخلاص
ز ِ

دليل :يرمز األسد إىل القوة والشجاعة واإلقدام والنبل.

اخرت ألوانك

اخرت رمزك

زي ّن شعارك

مزهرية عىل شكل طائر
ملاذا ُ
صنعت املزهرية برأيك عىل شكل طائر له عنق ومنقار؟
استخدم شعب اإلتروسكان هذا النوع من األواين ،فهم كانوا يصنعون
أوان حيوانية الشكل.
ٍ
هل تعلم ماذا نعني بقولنا حيوانية الشكل؟
استخدم اإلتروسكان املزهرية لسكب كميات صغيرة من الزيت املعطر.
هل ميكنك التفكري يف استخدامات أخرى للمزهرية؟

هل تعلم؟
عاش شعب اإلتروسكان يف منتصف شبه اجلزيرة اإليطالية تقريبا ً بني
 300-700قبل امليالد ،وتأثّر كثيرا ً باحلضارة الشرقية.
كان اإلتروسكان يقيمون الوالئم الفخمة ويعتنون بأجسامهم باستخدام
الزيوت العطرية والعطور.
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املزهرية هي إبريق له مقبص واحد وفوهة ،وتأيت عىل هيئة طائر.

تأمل البطة وكيفية متثيل التفاصيل يف ريشها.

مزهرية عىل شكل طائر
إيطاليا ،احلقبة اإلتروسكية
صلصال
باريس ،متحف اللوفر
قسم اآلثار اليونانية
واإلتروسكية والرومانية القدمية

دليل  :1صُ نعت املزهرية عىل شكل طائر حتى يسهل سكب الزيت الذي حتمله يف بطنها.
دليل  :2حيواين الشكل :متثيالت بأشكال احليوانات.

دليل  :3كانت املزهرية تُستخدم أيضا ً مللء مصابيح الزيت التي متكنهم من الرؤية يف الليل.

أي حيوان ستختار لتصنع مزهريتك؟
ما هي املزايا احليوانية التي ستضيفها لتجعل استخدام مزهريتك مفيداً؟
ارسم مزهريتك وزخرفها.

اصنع مزهريتك اخلاصة!

حائك الصوف
واجلمل املربوط
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ماذا يفعل قائد
القافلة؟

محمد حسني اخلطيب
حائك الصوف واجلمل املربوط
إيران ،حنو 1570 - 1560
حرب وألوان وذهب عىل ورق
اللوفر أبوظبي

يف هذه اللوحة املنمنمة يظهر جمل ذو سنامني مقيدا ً بالسالسل للداللة
عىل ترويضه من قبل قائد القافلة.
ملاذا كانت اجلِمال تُستخدم للسفر برأيك؟
هل ميكنك التفكري باستخدامات أخرى للجمل؟
تأمل اجلمل يف اللوحة .كيف خيتلف عن اجلِمال التي تراها يف دولة اإلمارات؟
اجلِمال ذوات السنامني لها صوف سميك – ما السبب برأيك؟

هل تعلم؟
اعتُرب تدجني احليوانات خطوةً مهمة بالنسبة للبرش ألسباب عديدة منها التنقل ونقل
األمتعة عرب الصحاري.

دليل  :1اجلِمال ذوات السنامني هي أكرب اجلِمال حجماً ،وهي حتمل سنامني عىل ظهورها.
دليل  : :2لهذه اجلِمال صوف سميك ألنها تعيش يف اجلبال.

دليل  : :3عندما ترتفع درجة احلرارة ي ُج ُّز صوفها .ي ُستخدم الصوف لصنع األقمشة ،أو ي ُباع إىل جتار الصوف.

املنمنمات هي أعمال فنية زاخرة باأللوان.
هذه اللوحة حتتاج إىل املزيد من األلوان ،أليس كذلك؟
ل ِّونها يف املنزل لتجعلها جميلة وزاهية!

زخرف منمنمتك!
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الديك من
مملكة بنني

تسمح الفجوة املوجودة بني قدمي الديك
بتقديم الهدايا مثل بذور الكوال.
هل تستطيع رؤية الفجوة؟

ديك
نيجرييا ،القرن الثامن عرش
برونز
اللوفر أبوظبي

يف مملكة بنني (نيجرييا احلالية) ،استخدمت الديكة لتقديم طقوس
التقدير لوالدة امللك التي تُسمى إيوبا ،أو امللكة األم يف بنني .وكان هذا
اللقب ي ُعطى للزوجة التي متنح امللك أول أبنائه الذكور.
أما أكرب زوجات امللك سنا ً فتُسمى إيسون ،وتعني «الديك الذي يصيح
بأعىل صوت» ،ألنها كانت تعطي األوامر لبايق الزوجات وحتل
املشاكل بينهن.

هل تعلم؟
اإليدو (هو االسم الذي كان ي ُطلق عىل سكان اململكة) وكان حيكمهم أوبا
(امللك) وبالطه املليك.
كانت القطع الربونزية مثل هذا التمثال ،هي أجمل القطع الفنية املوجودة
يف البالط.
كانت الديكة الربونزية توضع عىل الهياكل املش ّيدة لألسالف.

اخترب مفرداتك!
امأل الكلمات املتقاطعة باستخدام الكلمات التي تعلمتها خالل رحلتك إىل مملكة بنني.
تنس قراءة جميع املعلومات يف بطاقتك باإلضافة إىل املعلومات املوجودة يف املعرض.
ال
َ

أفقي

عمودي

 .3بذور تقدم كهدايا بني قدمي الديك
 .5االسم احلايل للدولة التي كانت تقع فيها مملكة بنني
 .6أكرب زوجات امللك

 .1امللكة األم يف مملكة بنني
 .2امللك
 .4املادة التي صنع منها الديك
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فرس النهر
املرصي

هل تستطيع رؤية الزهرة املرسومة عىل
فرس النهر؟

فرس النهر
مرص ،حنو  1850قبل امليالد
خزف فاينس
اللوفر أبوظبي

كان فرس النهر يعيش يف نهر النيل يف مرص.
صُ نعت هذه القطعة التي ّ
متثل فرس النهر يف زمن الفراعنة.
ي ُع ّد فرس النهر أحد أخطر احليوانات يف إفريقيا .ميكن لفرس النهر أن يكون مدمرا ً
للغاية يف بعض األحيان ،إذ قد يكرس القوارب ويأكل املحاصيل يف احلقول.
تأمل الزخارف املستخدمة لتزيني جسم فرس النهر.
ماذا تشبه؟

هل تعلم؟
ميثل فرس النهر فكرة البعث ،وكان يوضع يف قبور األشخاص املهمني لضمان بعث املوىت يف احلياة اآلخرة.
وفقا لألساطري املرصية ،كانت زهرة اللوتس (املرسومة عىل ظهر فرس النهر) هي مصدر احلياة عىل األرض.

احليوان وبيئته الطبيعية
مغطى بالنباتات اخلضراء.
عىل سبيل املثال ،يعيش النمر يف الغابة .لذا ميكن أن ي ُرسم
ً
ارسم حيوانك املفضل وقم بتزيينه حسب املكان الذي يعيش فيه وتفاصيل البيئة التي حتيط به.

بالنباتات النهرية.

دليلُ :غطي فرس النهر األزرق الزاهي برسم نبايت ،ليبدو كشكله احلقيقي حتت املاء مغمورا ً

طبق رسم عليه حيوانان خرافيان
بالنظر إىل املزايا اخلاصة التي متيّز األسود والنسورّ ،
فكر بالقوى األخرى
التي ميكن أن ميتلكها الغرفني.
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ي ُطلق عىل احليوان اخلرايف املرسوم عىل هذا الطبق اسم الغرفني :وهو كائن
خيايل نصف جسده عقاب ونصفه اآلخر أسد .يف األساطري اليونانية القدمية،
كان هذا احليوان اخلرايف حيرس مناجم الذهب املوجودة عىل اجلانب اآلخر
من األرض.

انظر إىل الوضعية التي رُسمت فيها .ماذا تفعل هذه احليوانات اخلرافية؟
ماذا يغطي أجسامها؟
هل تعكس لديك إحساسا ً معيناً؟

هل تعلم؟
يف األساطري اإلغريقية ،يتك ّون هذا احليوان اخلرايف  chimeraمن رأس
أسد وجسم ماعز وذيل أفعى.
حيوان خرايف هجني.
تشري كلمة  chimeraأيضا ً إىل أي
ٍ
ٍ
الطريقة التي ر ُسمت بها هذه احليوانات اخلرافية تتبع زخارف العصور
الوسطى اإلسالمية.

انظر إىل الرسوم النباتية التي حتيط باحليوانني اخلرافيني.
يبدو وكأن الفنان لم ي ُِرد ترك أي مساحة خالية .هل
تستطيع أن تفكر بأسباب أخرى؟

طبق رسم عليه حيوانان خرافيان
وليم دي مورغان
إنكلترا ،لندن1900 - 1890 ،
خزف صلصايل ذو بريق معدين
اللوفر أبوظبي

من ينتمي ملن؟

عد بالنظر إىل احليوان اخلرايف يف الطبق وتأمل احليوانات التي يتألّف منها.
ارسم هذه احليوانات بشكل منفصل!

انطلق اآلن للتع ّرف عىل
مقتنيات املتحف!

اآلن وبعد أن تعرفت عىل معرض احليوانات ،رافق والديك وأصدقائك للبحث عن املزيد من احليوانات داخل قاعات املتحف!
ضع إشارة عىل القطع التي جتدها.
إذا لم جتدها كلها ،ميكنك دوما ً العودة للبحث عنها يف زيارة أخرى.
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إبريق لغسل اليدين عىل شكل أسد
أملانيا الشمالية
حوايل 1200
برونز
اللوفر أبوظبي
يستخدم هذا اإلبريق لغسل اليدين مثل احلوض.
املزين بالشعارات يف املعرض .هذا اإلبريق له شكل
أسد ،كما يضم حيوانا ً آخر عىل هيئة وحش.
هل ميكنك العثور عليه يف اإلبريق؟

وجدتها

إبريق برأس ديك ،القرنان  ،13-12إيران ،اللوفر أبوظبي.
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وجدتها

فرس من باخرتيا
مملكة تانغ
الصني
800-700
خزف مزجج
اللوفر أبوظبي
جاء هذا احلصان من املنطقة ذاتها التي جاء منها
اجلمل ذو السنامني .وتعترب األحصنة حيوانات
هامة يف مجتمعات آسيا الوسطى لدورها يف املجالني
العسكري والفني .وقد أصبح احلصان من أهم الرموز
الزخرفية يف الصناعات اخلزفية والتماثيل واللوحات.

ٌ
ٌ
مزخرف أكرث .إنه إبريق حيواين الشكل
ديك شبيه بديك بنني ،إال أنه
هذا
أيضا ً مثل املزهرية عىل هيئة طائر يف املعرض.
وجدتها
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قد جتد املزيد من احليوانات األخرى يف املتحف .دوّن أسماءها هنا.

وجدتها

لفافة مومياء ،أواخر القرن الرابع قبل امليالد،
اللوفر أبوظبي
كانت هذه القطعة من القماش تُستخدم للف
املومياءات كما ي ُستخدم الضماد إلسعاف القطة.

وجدتها
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وعاء مزخرف بصور طيور تضم كلمة "بركة"
الدولة السامانية ،آسيا الوسطى
1000-900
خزف بزخرفة مزججة
اللوفر أبوظبي
مثل الطبق الذي ر ُسم عليه حيوانان خرافيان
يف املعرض ،زُخرف هذا الطبق حبيوانني كذلك.
الطائران اللذان يزينان هذا الطبق هما مزيج من
الرسم والكتابة.

وجدتها
وجدتها
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علبة مرٱة (؟) من مصدر إمبراطوري
مملكة تانغ
الصني ،من مجموعة شوزو-إن(؟)
اليابان800-700،
خشب ،صدفة ظهر السلحفاة،
عرق اللؤلؤ ،عنرب
اللوفر أبوظبي

وجدتها

ّ
بالبطات.
زُخرف غطاء هذه العلبة
احبث عنها وتذكر املزهرية التي شاهدتها.

وجدتها

