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تجسير العالقة بين الفنون
الدكتور باسم الطويسي
وزير الثقافة
تعــود مجلــة فنــون بعــد انقطــاع ليكتمــل املشــهد
الثقــايف بأبعــاده الجامليــة والنقديــة ،لتشــكل املجلــة
منصــة للحــوار مــن جهــة ،ورافعــة لالرتقــاء بالحقــول
الفنيــة ،يف وقــت نحــن فيــه بأمــس الحاجــة إىل جعــل
الفنــون مطلبــا اجتامعيــا ،وأداة للتنميــة واالزدهــار.
وتســعى فنــون مــن خــال إطاللتهــا الجديــدة إىل أن
تســهم بإضافــة جديــدة لجهــة السياســة التحريريــة
وشــكل اإلخــراج وتنــوع املحتــوى بالرتكيــز عــى
الجانــب التطبيقــي الــذي يلخــص التجــارب املتميــزة
ويربزهــا انطالقــا مــن دورهــا يف دعــم الفــن والفنــان.
كــا تســعى املجلــة إىل أن تكــون حاضــة للفنــون،
وتســهم يف تجســر العالقــة بــن الفنــون املختلفــة،
وخصوصــا يف ظــل تــايش الجــدرن بــن املعــارف
اإلنســانية والطبيعيــة ،وتشــكيل رافعــة للحــوار
النقــدي الجــاد ومتابعــة االتجاهــات الثقافيــة والفنيــة
التــي تتفاعــل يف املشــهد املحــي والعــريب وحــواره
مــع أصــداء املشــهد العاملــي.
وتأمــل الــوزارة مــن خــال ذلــك أن تســتجيب
املجلــة إىل التحــوالت التــي تشــهدها الخريطــة الفنيــة
والجامليــة بتياراتهــا ونزعاتهــا وحواضنهــا الثقافيــة،
وخصوصــا يف ظــل تســيد الصــورة والنــص البــري،
واتســاع العــامل الرقمــي ووســائل التواصــل اإلجتامعــي
التــي كان لهــا كبــر األثــر عــى أمنــاط التعبــر وســبل
التلقــي وأدوات النقــد.
لقــد جــاء إصــدار هــذا العــدد يف ظــل الظــروف
االســتثنائية التــي مــرت بهــا وزارة الثقافــة خاصــة
واألردن بعامــة يف ظــل جائحــة كورونــا املســتجد
التــي تركــت ظاللهــا عــى دول العــامل وعملــت عــى
تعطيــل طاقــات املبدعــن الذيــن انفصلــوا عــن
جمهورهــم اســتجابة للربوتوكــوالت الصحيــة التــي
تتطلــب رضورة التباعــد والوقايــة.

وقــد أفــادت الــوزارة مــن الظــروف االســتثنائية
للجائحــة بتحويــل الخدمــة الثقافيــة إىل فــرص
فاعلــة بتوســيع القطاعــات املســتفيدة مــن نشــاطاتها
باالنتقــال مــن الثقافــة النخبويــة إىل الثقافــة
املجتمعيــة ،وتحويــل الثقافــة إىل مطلــب اجتامعــي
ومــادة إنتاجيــة قابلــة للمســاهمة يف الدخــل الفــردي
والوطنــي مــن خــال اإلفــادة مــن وســائل التواصــل
االجتامعــي وأدواتــه الرقميــة.
ومتثلــت الفــرص يف اقــراح عــدد مــن النشــاطات
واملبــادرات واملشــاريع التــي تســتجيب للتحديــات
التــي فرضتهــا الجائحــة بتحميــل املحتــوى عــر
الوســائل التقنيــة ،ومنهــا :مســابقة «موهبتــي مــن
بيتــي» ،التــي حظيــت بوصــول جامهــري واســع وغري
مســبوق ،وباهتــام إعالمــي عــريب منقطــع النظــر
كونهــا األوىل يف املنطقــة ،واســتطاعت املســابقة عــى
خلــق حالــة مــن التفاعــل عــى مســتوى األرسة
باختــاف مســتويات األعــار ،وتســنى لهــا الكشــف
عــن الكثــر مــن املواهــب يف عــدد مــن الحقــول
الثقافيــة والفنيــة.
كــا نظمــت الــوزارة عــددا مــن املســابقات
واملشــاريع أيضــا ،ومنهــا :جائــزة «كل ُم ـ ّر ســيم ّر» ،و
تجربــة «مــدن الفنــون واإلبــداع» ،ومنصــة «شــغفي»،
وإعــادة مهرجــان األغنيــة الــذي تــم عرضــه مبــارشة
عــى موقــع الــوزارة ،وتنظــر الــوزارة مــن خــال
فهمهــا للتحــوالت التــي تفرضهــا الجائحــة والتيــارات
الفكريــة العامليــة والتطــورات املتســارعة يف حقــل
التواصــل وانكفــاء النــر الورقــي إىل اإلفــادة مــن
نــر مجالتهــا وإصداراتهــا رقميــا عــر منصــة
«الكتبــا» ومنصــة «املجــات» كخطــوة لتحويلهــا إىل
إصــدارات رقميــة.
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مديــــــر التحريـــــر
حسيــــن نشـــوان
هيئــــة التحـريــــــر
مجـــــدي الــتـــــل
عـمــــاد مــــدانات
احمـــــد عـــــــودة
مستشـــار التحريـــر
هــــاني حــــوراني
سكرتاريا
إســـراء ابـــو رمـــان

رشوط النرش:

•

أن تكون املواد غري منشورة يف أي من وسائل النرش..
أن ال تقل املادة عن ( )1000كلمة وال تزيد عىل ( )1500كلمة.
هيئــة التحريــر هــي املســؤولة عــن إجــازة املــواد للنــر أو االعتــذار دون
ذكــر األســباب.
ال تُعاد املواد املرسلة للنرش إىل أصحابها سواء نرشت أو مل تنرش.
ترفق الصور الالزمة مستقلة عن املادة وبجودة عالية.
إذا كانــت املــادة مرتجمــة يرفــق معهــا النــص األصــي واســم املصــدر أو
املرجــع.
ترتيب املواد يف املجلة ومواعيد نرشها تخضع العتبارات فنية.
يُراعــى يف الدراســات أن تكــون موثقــة بحســب أُصــول البحــث العلمــي
مــن حيــث الرتقيــم واملراجــع والهوامــش.
ُيرفــق الكاتــب مــع املــادة رســالة موجهــة لهيئــة التحريــر يطلــب فيهــا
نــر مادتــهُ ،مرفقــة باســمه الثــايث والرقــم الوطنــي (لألردنيــن) ورقــم
حســابه البنــي يف حــال كان ُمقيــاً يف الخــارج.
تُرسل املوضوعات مطبوعة عىل إمييل املجلة .

تدقيـــــق لغـــــوي
عــــــواد هــــــال
تصمــــيم فـنـــــي
بســــام حــمــــدان

املراسالت

Funoon.m@culture.gov.jo
لوحة الغالف
للفنان هاني حوراني

رقم األيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(/٢٠٠٥/١٧٣١د)
المواد المنشورة في المجلة ال
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

حوار العدد

أول فتــاة أردنيــة تــدرس املســرح

جولييــت عــواد :ينبغــي العودة
للمربع األول لالرتقاء بالدراما
حاورها :أحمد الطراونة

روائي وإعالمي أردني

طفولتي يف املرسح:
وقفــت عــى املــرح طفلــة ،وجســدت دور “نوح”
يف مرسحيــة بعنــوان“ :ســفينة نــوح” ،وتتالــت
األدوار األخــرى ،بعــد االنتقــال للمرحلــة اإلعداديــة
والثانويــة مبدرســة راهبــات الورديــة ،وكنــت مــن
ينظــم الفعاليــات الثقافيــة ،فعملــت مرسحيــة
مــن كتابتــي وإخراجــي وتصميــم املالبــس عــن
(كليوبــرا) ،ومل يكــن مفهــوم املــرح داخــا
بثقافتــي آنــذاك ،فقرأت عــن (كليوبـرا) فأعجبتني
شــخصيتها ،فاقرتحــت عــى بنــات صفــي أن نعمــل
مرسحيــة بعنــوان“ :كليوبــرا”.
وكــا هــو معــروف قبــل عقــود ،فقــد كانــت كل
حــارة تتوافــر عــى ســاحة كبــرة ،ويف الســاحة
منــر غســيل ،وذات يــوم وقــع خيــايل عــى
الرششــف ،وبــدأت أداعــب الخيــال وأصنــع منــه ما
أريــد ،ولعــل مــا كان يجعــل الخيــال أكــر اتســاعا
قصــص الشــتاء التــي كانــت تقصهــا الجــدات،
وبــدأ الخيــال مــن هنــاك ،ومــن تلــك اللحظــة،
فقــد قمنــا بتحويــل قصــة عنــرة مــع أوالد الحــارة
مرسحيــة ،حرضتهــا نســاء الحــارة وأعجــن بهــا،
ومــن هنــاك عرفــت بأننــا ميكــن أن نلعــب مثــل
هــذه اللعبــة.
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بعــد مرحلــة التوجيهــي قــررت دراســة التمثيــل،
وواجهــت معارضــة مــن األهــل ،واقــرح والــدي
أن أدرس تصميــم األزيــاء يف إيطاليــا ،أو دراســة
القانــون /املحامــاة ،فرفضــت بحجــة أن تصميــم
املالبــس يزيــن اإلنســان مــن الخــارج ،واملحامــي
ال يقــف مــع الحــق ،وقــد يدافــع عــن الباطــل
أحيانــا ،وكنــت مــرة عــى متابعــة رغبتــي يف
دراســة التمثيــل.

نشــاط الجامعــة أتيــح يل حضــور مثــل هــذا
النشــاط ألول مــرة يف حيــايت ،ولفــرط دهشــتي
بقيــت واقفــة طيلــة العرض بســبب عــدم وجود
مقاعــد مخصصــة لجلــوس الطــاب ،وأذكــر أن
اســم املغنــي كان (نــار أوفنســيان) ،ومــن شــدة
صوتــه كان املــدرج يهتــز ،وكنــت أشــعر بنــوع
مــن الذبذبــات ،فانفجــرت ال شــعوريا بالبــكاء،
ألن صوتــه خلــق لــدي إحساس ـاً غريبــا ،إضافــة
النبهــاري باملالبــس والديكــورات.

ومــن محاســن الصــدف أن جــاءت صديقــة
يل مــن أرمينيــا يف العطلــة الصيفيــة ،كانــت
تــدرس املــرح هنــاك ،فبحــت لهــا بشــغفي يف
دراســة املــرح ،فشــجعتني ،وحينــا قدمــت
طلبــا لدراســة التمثيــل يف الســفارة ،خــرج أحــد
موظفيهــا وســألني وعالمــات الدهشــة عــى
وجهــه :مــاذا تريديــن أن تــدريس؟

وأصبــح ارتيــاد األوب ـرا خــال دراســتي واحــدة
مــن عــادايت التــي أحــرص عــى املداومــة عليهــا،
ولفــرط حبــي لألوبـرا ،علمــت أن هنالــك معهدا
لتنميــة األصــوات واملوســيقى ،وبعــد االنتهــاء
مــن الســنة األوىل قــررت التخصــص يف فــن
التمثيــل ،وفوجئــت أن هنــاك فحــص قبــول ،وأن
أعــدادا كبــرة كانــت تتقــدم يف منافســة للفــوز
مبقعــد درايس.

أول فتاة أردنية تدرس التمثيل

قلــت لــه :التمثيــل ،فأجابنــي :هــل يوافــق
أهلــك عــى ذلــك؟ فقلــت لــه :ال ،فقــال يل ومــا
ت ـزال الدهشــة عــى محيــاه ،أنــت أول فتــاة يف
الوطــن العــريب تريــد أن تــدرس التمثيــل مبعثــة
إىل االتحــاد الســوفيايت.
كان ذلــك عــام  ،1967ويف العــام  1968جــاءت
املوافقــة ،وكان والــدي يعــرف أننــي أريــد تعلــم
اللغــة األرمينيــة فقــط ،فوافــق عــى ذهــايب
ألرمينيــا ،ولكننــي يف الســنة األوىل شــغفت
باملــرح وقــررت دراســته.
قصتي مع األوبرا
يف إحــدى حفــات األوبـرا التــي أقيمــت ضمــن

وحينــا جــاء دوري يف االمتحــان ،وجــه يل
املرشفــون جملــة مــن األســئلة حــول الثقافــة
املرسحيــة التــي مل أكــن أعــرف عنهــا شــيئا،
وحينــا خانتنــي اإلجابــة أجهشــت بالبــكاء،
وأوضحــت لهــم أننــي ال أعــرف أي يشء عــن
املــرح ،فقــط قــرأت روايــات وقصــص ،ومل
أقــرأ عــن املــرح.
كان مــن الواضــح أنهــم تعاطفــوا معــي،
فبــادرين أحدهــم بالســؤال :ملــاذا تريديــن
دراســة التمثيــل ،فأخربتهــم بأننــي أحــب
هــذا الفــن ،فحــددوا يل موعــدا آخــر للفحــص
العمــي بــأي مشــهد مرسحــي أختــاره ،ويف
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اليــوم التــايل جهــزت املشــهد ،وكان عبــارة عــن
قصــة امــرأة فلســطينية ،حاولــت خاللــه تقديــم
املشــهد متمثلــة صــورة جــديت التــي كانــت
تحدثنــي عــن الهجــرة ،وكيــف أضاعــت أخيهــا
الــذي وجــدوه بعــد خــوف ومعانــاة منهــكا مــن
العطــش ،أفــدت مــن طريقــة جــديت يف الــروي
والحركــة وانفعاالتهــا النفســية ،فبنيــت املشــهد
كــا كانــت جــديت ترويــه.
أثنــاء التمثيــل اعـراين أحســاس أننــي لــن أقبــل
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فبكيــت ،كنــت أتكلــم بالعربيــة ،وأخربتهــم
بتفاصيــل املشــهد ،فقالــوا يل :مــا الــذي أبــكاك؟
ورشحــت لهــم أن الســبب األول يعــود للتفاصيل

التــي كانــت ترويهــا جــديت عــن ضيــاع ابنهــا،
والســبب اآلخــر الخــوف مــن عــدم قبــويل.
املفاجــأة ،أن اللجنــة قــررت قبــويل يف قســم
اإلخ ـراج ،ويف ذلــك الوقــت مل أكــن أعــرف مــا
معنــى اإلخــراج ،فطلبــت منهــم أن مينحــوين
الفرصــة يف دراســة التمثيــل ،فأوضحــوا يل أن
اإلخــراج يتضمــن التمثيــل واإلخــراج معــا.
وفيــا بعــد عرفــت أن طريقــة عــريض للقصــة،
وحركتــي املنتظمــة وتوزيــع املشــاهد أكــد
لديهــم القناعــة أن لــدي رؤيــة مخــرج.
بالطبــع قبلــت بالتمثيــل ،الــذي كان يشــتمل
عــى عــدد مــن املــواد التــي تؤســس املمثــل
املحــرف ،ومنهــا مــادة التعبــر الجســدي ،أو
لغــة الجســد ،وكنــت أتخيــل أن املدرســة التــي
ستدرســنا املــادة ســتكون صغــرة وممشــوقة
القــوام ،تتحــرك مثــل فراشــة ،غــر أننــي تفاجأت
عندمــا دخلــت املدرســة وكانــت امرأة بالســبعني
مــن العمــر ،فاســتغربت ،تســاءلت مــع نفــي،
كيــف لهــذه املــرأة الســبعينية أن تعلــم لغــة
الجســد ،ولكــن أصابنــي الذهــول باللياقــة
والخــرة والتجربــة التــي تحوزهــا تلــك املــرأة،
كيــف تتحكــم بجســدها ،وكيــف تحولــه إىل
لغــة برصيــة قابلــة للفهــم.
مل تكــن لــدي الجــرأة ألواجــه والــدي بالتخصــص
الــذي اخرتتــه ،واحتجــت إىل وقت طويل اســتمر
حتــى الســنة الثالثــة ،وحينهــا أبلغتــه أنني أدرس
التمثيــل ،كنــت ســعيدة أنــه مل ميانــع  ،ولكنــه
اشــرط عــي حــن عــوديت أن أعمــل بالخياطــة،
فوافقــت بــا تــردد.

أنهيــت البكالوريــوس بامتيــاز ،وحصلــت عــى
منحــة لدراســة املاجســتري ،وطلــب منــي املرشف
اختيــار موضــوع يف مــرح األطفــال ،وكان طلبه
غريبــا بالنســبة يل ،بــل صدمنــي ،وحاولــت
التــذرع بعــدد مــن الحجــج لرفــض اقرتاحــه،
غــر أنــه رشح يل ســبب اختيــاره لذلــك ،انطالقــا
مــن فكــرة التأســيس التــي يريــد أن أكــون مــن
روادهــا بالبــدء مــن الصفــر ،لتأســيس الطــاب
يف املــدارس عــى املــرح ،لصناعــة جيــل يكــر
معــي وأكــر بــه.
بــدأت العمــل مــع الربوفســور الــذي أســس
ثالثــة مســارح يف أرمينيــا باالشــتغال لنحــو ســتة
شــهور يف مــرح الدمــى ملعرفــة عقليــة الطفــل
والتطــورات النفســية لــه ،وأوكل يل بعــد ذلــك
مهمــة إخــراج عمــل مرسحــي ،ووضــع معــي
عــددا مــن املمثلــن الكبــار ،منهــم مــن تجــاوز
عمــره الســبعني ،وكنــت أخجــل مــن الحديــث
معهــم ،وكنــت أجــد معانــاة يف ذلــك حتــى قــال
يل :أنــت اآلن مخرجــة ،وهــم أدوات معــك،
وقوبــل العــرض بالثنــاء مــن الجمهــور والنقــاد
والصحــف.
العودة إىل عامن
بعــد تخرجــي عــدت إىل عــان ،وأقنعــت
والــدي بالعمــل يف دائــرة الثقافــة والفنــون
التــي كانــت تأسســت حديثــا ،وأسســت يف
بدايــة الســبعينيات قســم املــرح ،وأخرجــت
العديــد مــن األعــال املرسحيــة لألطفــال ،وبعــد
أن ُحلَّــت فرقــة أرسة املــرح قدمــت اســتقالتي
احتجاجــا عــى ذلــك ،ثــم التحقــت باملدرســة
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األرثوذوكســية ،وعملــت معلمــة مــرح
لثــاث ســنوات ،وبعدهــا مدرســة يف مدرســة
عــان الوطنيــة ،وعملــت برنامــج “الدرامــا يف
التعليــم وتنميــة املهــارات” ،الــذي تنــاول القيــم
واملفاهيــم يف املناهــج التــي يدرســها الطــاب،
ثــم عملنــا عــى تأهيــل عــدد مــن املدرســات،
لتأســيس جيــل مــن املعلمــن ،ليدركــوا معنــى
الدرامــا واملــرح يف العمليــة التعليميــة .ثــم
أسســنا املــرح املتجــول ،وأصبحنــا نشــتغل
درامــا يف التعليــم ،ونذهــب ملختلــف مناطــق
اململكــة ،وخــال أربــع ســنوات شــاهدنا مــا
يقــارب ( )400ألــف طالــب وطالبــة ،ولكــن
املــروع توقــف ألســباب ماليــة.
الجميــل أن الفرقــة األخــرى التــي تــم تأسيســها
كانــت مــن األطفــال األيتــام ،وتحديــدا مــن
طــاب جمعيــة الفتــى اليتيــم الخرييــة ،كنــت
رئيســتها الفخريــة ،ومنهــم مــن أكمــل تعليمــه
مــن مخصصــات هــذا املــروع التــي كانــت
تــرف لهــم شــهريا.
بدايات الدراما التلفزيونية
كان أول مسلســل بعنــوان “رأس العــن”،
ثــم عملــت مــع الفنــان جميــل عــواد
يف مرسحيــة “الغائــب” بــدور الجــدة،
ومرسحيــة أخــرى باســم “الشــحاتني”،
وهــي أول مرسحيــة يل يحرضهــا والــدي،
ثــم خــرج عــرض املرسحيــة وذهــب للبيــت
دون أن أراه ،وحينــا عــدت للبيــت،
وجدتــه قــد أحــب عمــي ،وكان يجهــش
بالبــكاء.
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توالــت األعــال الدراميــة بعــد ذلــك ،وكنــت
أتطــور شــيئا فشــيئا ،حتــى وصلــت ملرحلــة
أســتطيع مــن خاللهــا تقييــم النصــوص ،ففــي
نــص “التغريبــة” وجــدت مــن الحلقــة الثالثــة
أننــي جــزء مــن العمــل بــرف النظــر عــن
حجــم الــدور الــذي أســند يل ،ألنــه ميثــل
روحــي ،بينــا رفضــت أعــاال أخــرى بعــد أن
قــرأت النــص كامــا لقناعتــي أنهــا ال تنســجم
مــع قناعــايت.

لقطة من مسلسل التغريبة

قلة األعامل الدرامية الوطنية
لــو أحصينــا األعــال الدراميــة الفنيــة التــي
قدمــت القضايــا الوطنيــة كــا يجــب أن تقــدم،
نجدهــا قليلــة جــدا ،نعــم ،هنــاك مسلســات
دراميــة طرحت قضايــا اجتامعية مهمــة ،وقضايا
إنســانية وتاريخيــة كبــرة ،لكــن الســؤال :أيــن
هــي األعــال الوطنيــة؟ مثــل“ :هبــوب الريــح”،
“وجــه الزمــان” ،و”التغريبــة الفلســطينية”،

وغريهــا .وهنــا ال بــد مــن التأكيــد عــى رضورة
املــروع الثقــايف الــذي يحمــل الهــم الوطنــي
والــذي يشــكل الضامنــة لنــوع الفــن الــذي
يقــدم.
يف األردن ،قدمــت الكثــر مــن األعــال البدويــة
الجميلــة ،وكانــت تحمــل رســائل ورؤى ،لكــن
ألن اإلطــار العــام بــدوي مل تكــن النــاس تنتبــه
للرســائل ،كانــوا يأخــذون الحكايــة فقــط ،وكانــوا
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أعــال ،يخضــع العتبــارات الربــح والخســارة،
نحــن ال نريــد ألحــد الخســارة ،بــل نريــد
للمنتــج أن يســتمر ،ألنــه مــن خــال انتــاج
الفــن يقــدم ثقافــة ،ولكــن الفــن أصبــح عبــارة
عــن “ســلعة وتجــارة” ،لذلــك يجــب أن يكــون
هنــاك ق ـرار ســيايس ،وأن تكــون األعــال عــى
مســتوى فكــري.
املشهد املرسحي األردين

جولييت عواد

ينســون الرســالة ،وقليلــون مــن كانــوا ينتبهــون
للفكــرة.
الخالصــة أن بعــض برامــج القنــوات الفضائيــة
وخططهــا بعيــدة املــدى ،بقصــد أو دون قصــد
لعبــت دورا مهــا يف إضعــاف الثقافــة ،ونحــن
نــرى نتائجــه اآلن ،لذلــك نســأل بحــزن :أيــن
أصحــاب رؤوس األمــوال الوطنيــة لرتجيــح الكفة
ملصلحــة قضايانــا الوطنيــة؟
وأيــن مؤسســات الدولــة التــي تهتــم بالحالــة
الثقافيــة؟
ملــاذا ال تكــون هنــاك قنــاة ثقافيــة تقــدم
الربامــج الحواريــة ،واألعــال الدراميــة ذات
الهويــة الوطنيــة؟.
أقــول بأســف أن الكثــر مــا ينتــج اآلن مــن
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يجــب أن نبــدأ منــذ أن ُحلَّــت أرسة املــرح،
بإعــادة تأهيلهــا ،ووضــع أنظمــة جديــدة لهــا
تتناســب مــع الزمــن والتحــوالت الثقافيــة،
وتقديــم الدعــم املناســب لهــا ،والــذي ميكــن
أن يجعــل منهــا نــواة ملــرح قومــي ،بالدعــم
والرقابــة الواعيــة واملثقفــة ،ومســاحة الحريــة،
وإعطــاء املخرجــن الفــرص والتدريــب إلغنــاء
تجاربهــم ،حتــى تكــون املهرجانــات بســوية
عاليــة ،وتقــدم أعــاال مهمــة.
هنالــك أعــال كثــرة أفتخــر بهــا ،وأعتــز بأننــي
قدمتهــا ،وال أذكــر أننــي قدمــت عمــا لســت
راضيــة عنــه ،مثلــت أدوارا عديــدة ،منهــا املــرأة
الطاغيــة والكاذبــة ،وهــذا ليــس مــن اختيــاري،
وإمنــا هــي خيــارات املنتــج واملخــرج ،فهــم مــن
يعرفــون قــدرات املمثــل ،وقــد أنهيــت مؤخ ـرا
مسلســل “لعبــة االنتقــام” الــذي ســيبث يف
رمضــان املقبــل ،وألعــب دور املــرأة الفارغــة
التــي تحــب املظاهــر ،وهــي ليســت شــخصيتي،
ولكنــي حرصــت أن أجيــد متثلهــا .وأعتــز أيضــا
بــدوري يف مسلســل “املحــروس” ،الــذي قــدم
مــرة واحــدة عــى إحــدى الفضائيــات ،وعــرض

قبــل الربيــع العــريب ،وتنبــأ مبــا حصــل بالوطــن
العــريب.

املغــرب العــريب تنبــيء عــن مشــهد نقــدي ال
بــأس بــه ،الســتفادتهم مــن االنفتــاح عــى الدول
الغربيــة املتقدمــة ،لكنهــم ليســوا امتــدادا لهــا.

عنــدي محــاوالت ســينامئية ،فقــد عملــت
أربعــة أفــام ،لكــن ال توجــد يف األردن ســينام
مبعنــى صناعــة الســينام ،وكان ميكــن أن يتأســس
ذلــك يف فــرة الثامنينــات عندمــا كان الفــن
األردين والفنــان األردين لــه حضــور عــى غالبيــة
الشاشــات العربيــة ،وكنــا نعمــل مــع الجميــع،
أبوابنــا مفتوحــة للجميــع ،كان مــن املمكــن
وقتهــا مــن خــال الفــن أن نؤســس لفكــرة
مــروع مهــم ،يتعلــق بوحــدة الثقافــة العربيــة،
لكــن لألســف ،كل دولــة انغلقــت عــى نفســها
ومل يعــد باملســتطاع إرجــاع عقــارب الســاعة.

دور اإلعالم مزاجي

املرشوع السيناميئ

املشهد النقدي
فــروع النقــد يف الــدول املتقدمــة تفتــح كل
أربــع ســنوات ،وال بــد ملــن يــدرس النقــد أن
يكــون درس اللغــة ،أو الفلســفة ،أو أي مــن
فــروع األدب ،ولألســف ،ال يوجــد عندنــا نقــاد
محرتفيــون أكادمييــون يســتندون لتجربــة
حقيقيــة تســهم يف تطــور مفهــوم الفــن معرفيــا،
وتطــور الفنــان بأدواتــه وبفكــره ،الحالــة
النقديــة األساســية يف األردن مفقــودة وبرأيــي
يف الوطــن العــريب كلــه ،قــد تكــون يف مــر
حالــة نقديــة جيــدة ،بحكــم التوســع يف التجربــة
والدراســة ،ويف األردن يعمــل النقــاد يف كثــر من
األحيــان عــى مســايرة املخــرج ،أو الفنــان ،بــآراء
ال تخــرج عــن وجهــة نظــر انطباعيــة ،وعالقــات
شــخصية وشــللية ،رمبــا تكــون الحالــة يف دول

اإلعــام اآلن خاضــع للمزاجيــة ،ورغــم أن اإلعالم
يقــوم بــدور خطــر جــدا ً يف مســاندة الخطــاب
الثقــايف الفنــي ،إال أنــه يغيــب بوصفــه حام ـاً
لهــذا الخطــاب .وإذا مل يكــن لــدى اإلعــام أي
توجــه فكــري إيجــايب يرتقــي باملجتمــع ويضــع
اآلراء عــى الطريــق الصحيــح ،فهــو إعــام ال
يعــول عليــه ،اإلعــام برأيــي ميثــل رديفــا أساســيا
لرفعــة الفــن والثقافــة ،وإلقــاء الضــوء عــى
الفنانــن امللتزمــن بالفعــل الثقــايف والفنــي،
وأصحــاب املواقــف والرؤيــة ،هنــاك الكثــر مــن
الفنانــن املهمشــن بســبب اإلعــام.
مئوية الدولة األردنية
يجــب عــى القامئــن عــى االحتفاليــة أن ينظــروا
لالحتفاليــة ليســت كمناســبة ،وإمنــا بوصفهــا
فرصــة ملراكمــة اإلنجــاز مــن ناحيــة اقتصاديــة
واجتامعيــة وسياســية ،ومــن هــذه الــرؤى
املتنوعــة واملتعــددة نخــرج مبشــهد متامســك
ومتكامــل ،ليتــم ترجمتــه يف عمــل مرسحــي ،أو
مهرجــان ،يف املئويــة ينبغــي أن نقــول رســالة،
مــا هــي رســالتي خــال املئــة ســنة األوىل مــن
عمــر الدولــة؟ أيــن كنــت وأيــن أصبحــت؟.
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املوروث يف املوسيقى املعاصرة ..

األحلان الشعبية للتعبري عن الذات والهوية
د .هيثم سكرية
مؤلف موسيقي أردين
املــوروث الشــعبي ،هــو أرثٌ إنســاين وحضــاري يعكــس ثقافــة املجتمعــات ،وتكمــن أهميتــه يف
التعبــر عــن العقائــد والتقاليــد والقيــم واملامرســات ،وأســلوب ومنــط الحيــاة ،وهــو الشــعار األهــم
الــذي يعــر عــن الهويــة والوطنيــة
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كــا أنــه الجــر الــذي يصــل بــن األجيــال
املتعاقبــة ،ويقــف صامــدا محاربــا يف ســبيل
املحافظــة عــى الهويــة الوطنيــة،
يف عــر تســارعت فيــه وتــرة التطــور والتغيــر
بــن حضــارات األمــم املختلفــة بســبب وســائل
التواصــل ،والتقــدم العلمــي والتكنولوجــي
الهائــل الــذي حــ ّول العــامل إىل قريــة صغــرة
ذابــت معهــا معــامل الخصوصيــة.
تصــدى عــدد مــن املثقفــن والفنانــن واملبدعــن
إليجــاد املعادلــة التــي تحقــق التــوازن بــن
األصالــة والحداثــة مــن خــال الحفــاظ عــى
املــوروث وتقدميــه لألجيــال املتعاقبــة ،ولــو كان
ب ُحلــلٍ جديــدة تناســب إيقــاع العــر ،وتحــايك
املــوروث لجهــة املضمــون ،والحداثــة مــن حيث
الشــكل.
ويف الحديــث عــن فــن املوســيقى ،والغنــاء
بشــكل خــاص ،نجــد أن املهمــة أكــر صعوبــة،
إذ أن فــن املوســيقى والغنــاء هــو األكــر جذبــا
للمتلقــي ،واألوســع انتشــارا بــن جميــع فئــات
املجتمــع ،وبالتــايل ،فهــو األكــر نقــدا وانتقــادا
مــن قبــل املتخصصــن واملتذوقــن ،واختلفــت
اآلراء بــن مــن يعتــر دمــج الـراث يف اإلبداعات
املعــارصة إبداعــا يســتحق االحــرام والتقديــر،
ومــن يعتربهــا تشــويها لــإرث وضياعــا لــه.
ولــي نفهــم أصــول ونشــأة هــذه األفــكار،
ينبغــي التعمــق يف أســباب وتاريــخ هــذا
االتجــاه الــذي انتــر يف العــامل أجمــع ،وأمنــاط
وطبيعــة املوســيقى عــر العصــور املختلفــة،
بهــدف الوصــول إىل بدايــة الحكايــة.

املوسيقى الثقاف َة السائدة
لقــد مــرت املوســيقى مبراحــل عديــدة يف
العصــور الســابقة ،كان لــكل عــر منط ســائد له
خصائصــه ومميزاتــه تبعــا الرتباطــه باملجتمــع،
إذ عكســت املوســيقى الثقافــة الســائدة لهــذه
املجتمعــات يف عصورهــا املختلفــة ،وكان أبرزها:
عــر البــاروك  ،1750 – 1600ومتيــز بارتبــاط
املوســيقى والغنــاء بالكنيســة ،فــكان طابعــه
روحانيــا يرافقــه األورغــن ،والــذي لعــب دورا
أساســيا يف املوســيقى الكنائســية مــن خــال
مرافقتــه للكــورال ،وكانــت الســمة الســائدة
للموســيقى األســلوب البوليفــوين الــذي يعتمــد
عــى مجموعــة مــن األلحــان التــي تتــاىش معــا
يف نســيج متجانــس ،ومــن أهــم مؤلفــي هــذا
العــر (يوهــان سباســتيان بــاخ) ،واملؤلــف
(أنتونيــو فيفالــدي).
عــر الكالســيك ،1830 – 1750 ،ببــاط امللــوك
واألمــراء والنبــاء ،وعرفــت حيــث ارتبطــت
املوســيقى بالفخامــة والعظمــة ومخاطبــة العقــل،
الرتباطهــا بالطبقــة األكــر ثقافــة ورقيــا يف املجتمع،
وكانــت الســمة الســائدة للموســيقى هي األســلوب
الهوموفــوين الــذي يعتمــد عــى لحــن مســيطر
وواضــح ،تســتطيع األذن أن تحاكيــه ،مــع مرافقــات
هارمونيــة مختلفــة تناســب طابــع املوســيقى ،ومن
أهــم مؤلفــي هــذا العــر (فولفانــج أماديــوس
مــوزارت) ،واملؤلــف (لودفينــج فــان بيتهوفــن).
عــر الرومانتيــك ،1910 – 1830 ،وانتــرت
فيــه املوســيقى عنــد مختلــف طبقــات املجتمع،
إذ تحــررت املوســيقى مــن بــاط النبــاء
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عقــب الثــورات ،فكانــت متنوعــة تخاطــب
الخيــال يف أمناطهــا الرتباطهــا مبختلــف أطيــاف
املجتمــع ،وبــرزت آلــة البيانــو ملــا لهــا مــن
صــوت يناســب طابــع املوســيقى الرومانســية،
باإلضافــة إىل تطــور األوركســرا ،وزيــادة عــدد
اآلالت وتطويرهــا ،ومــن أهــم مؤلفــي هــذا
العــر (فريدريــك شــوبان) ،واملؤلــف (بيــر
تشايكوفســي).
موسيقى املشاعر

لودفيغ فان بيتهوفن
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ومــع تطــور املوســيقى وانتشــارها بــن طبقــات
املجتمعــات املختلفــة ،ظهــرت مــدارس
واتجاهــات هدفــت إىل خلــق وإبــداع جديــد
ومغايــر للأملــوف بآفــاق نغميــة تختلــف
عــن ســائد العصــور الســابقة االنطباعيــة ،أو
(التأثرييــة) ،اعتمــدت عــى اإليحــاء والحالــة
النفســية ،ونقــل الحالــة املزاجيــة والعواطــف
التــي أثارهــا املوضــوع بــدال مــن الرتكيــز عــى
التفاصيــل .ومــن أهــم روادهــا املؤلــف الفرنــي
(كلــود ديبــويس) ،كــا ظهــر اتجــاه عــرف
بالكالســيكية املتأخــرة ،أو (الحديثــة) ،واهتمــت
بالعــودة إىل املفاهيــم الجامليــة للموســيقى
الكالســيكية ،فاتجهــت إىل تأليــف موســيقي
يحافــظ عــى النظــام والتــوازن والوضــوح ،ولكن
مبضمــون يناســب الحداثــة ،وهدفــت هــذه
املدرســة إىل مناهضــة االتجاهــات األخــرى التــي
اتجهــت إىل املبالغــة يف التنافــرات ،واالبتعــاد
عــن جامليــة اللحــن ،وعــدم ضبــط النفــس
العاطفــي ،والــذي أنتــج موســيقى خاليــة مــن
مضمونهــا الجــايل ،وتهتــم بالرتاكيــب الغربيــة
فقــط بهــدف التغريــب.

يوسف خاشو

ألحان ترتبط بالرتاث الشعبي
ومــن أهــم االتجاهــات أو املــدارس التــي ظهرت
منتصــف القــرن التاســع عــر ،واســتمرت إىل
يومنــا املدرســة القوميــة ،وكان هدفهــا التخلــص
مــن ســيطرة املوســيقى الكالســيكية بشــكل
عــام ،وتأكيــد الــذات ،وتوضيــح االنتــاء للوطن،
والعمــل عــى إحيــاء تراثــه ،إذ نشــأت هــذه
املدرســة نتيجــة تــوق الرومانســيني بالعــودة
للــايض ،وحنينهــم لبســاطة الريــف وحبهــم
للوطــن ،ولعشــقهم للطبيعــة هروبــا مــن
املجتمــع املصطنــع واملفــرط يف التمــدن ،وكان
العمــود الفقــري لهــذه املدرســة هــو اســتخدام
املــوروث الشــعبي يف املؤلفــات املوســيقية
املبتكــرة ،إذ يســتخدم املؤلــف لحنــا شــعبيا
مبثابــة املــادة الخــام التــي يبنــي عليهــا العمــل
املوســيقي.

وقــد اســتهوت املدرســة القوميــة العديــد مــن
املؤلفــن يف جميــع أنحــاء العــامل ،بوصفهــا
متنفســا للتعبــر عــن الــذات والهويــة والتميــز،
فاســتخدموا األلحــان الشــعبية كأفــكار بنائيــة
يف الكتابــة األوركســرالية ،واســتخدموا يف
موســيقاهم نكهــات محليــة تعــر عــن قوميتهم،
وبنــوا أعاملهــم عــى قصــص مرتبطــة برتاثهــم،
وكان أبرزهــم:
(ألكســندر بوروديــن) الــذي كتــب القصيــد
الســيمفوين (يف الســهوب الرمليــة ألواســط
آســيا) ،مســتخدما لحنــا شــعبيا روســيا
يعــر فيــه عــن قــدوم القافلــة الروســية
تحــت حراســة جنودهــا األشــداء ،كــا
عــر باللحــن نفســه عــن جــال روســيا
و عظمتهــا .
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و(موديســت موسورســي) الــذي كتــب القصيــد
الســيمفوين (ليلــة عــى الجبــل العــاري) ،وصــور
فيــه األســطورة عــى األلحــان الشــعبية الروســية
مــن رقــص وغنــاء ،جســدت أحــداث قصــة
خرافيــة مســتوحاة مــن ال ـراث ،معتمــدا عــى
لحــن شــعبي مــن أغنيــة ريفيــة مــن أغــاين
الرعــاة لتصويــر رشوق الفجــر.
و(مســي كورســاكوف) ،وكتــب املتتاليــة
الســيمفونية (شــهرزاد) ،فبنــى أفكاره املوســيقية
عــى قصــص خياليــة مــن موروثــه الشــعبي،
وأضفــى عــى ألحانــه جــوا رشقيــا يتناســب مــع
أفــكاره الدراميــة ،كــا اســتلهم موســيقاه مــن
األســاطري الشــعبية الخرافيــة.
و(فريدريــك ســميتانا) الــذي كتــب افتتاحيــة
(الزوجــة البديلــة) ،موظفــا األلحــان الشــعبية
كأفــكار بنائيــة أساســية ،وصــور القصــة التــي
تــدور حــول العــادات التشــيكية القدميــة يف
الــزواج ،ولقــد اســتطاع برباعتــه أن يحيــط هــذا
العمــل بجــو شــعبي جعلــه تشــيكيا لحــا ودما.
و(أنطونــن دفورجــاك) الــذي كتــب ســيمفونية
(مــن العــامل الجديــد) ،واســتخدم يف الحركــة
األوىل موســيقى شــعبية تشــيكية ،صــورت
الطابــع الريفــي ،تكامــل فيهــا اإلحســاس
القومــي مــع الرتكيبــات الكالســيكية عــى نحــو
جميــل.
موسيقى عربية ترتبط باألرض
كــا اســتهوت املدرســة القوميــة املؤلفــن
العــرب ،إذ يتصــف املثقــف العــريب بوجــه
عــام ،والفنــان بوجــه خــاص بقوميتــه التــي
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تولــد معــه بالفطــرة ،وتجــى ذلــك مــن خــال
إبداعاتــه التــي ارتبطــت بــاألرض وحــب الوطن،
واملعــاين اإلنســانية ،وظهــر ذلــك يف العديــد
مــن املؤلفــات املوســيقية واألغــاين ،ولقــد
ذهــب املؤلــف العــريب إىل اســتخدام ألحانــه
الشــعبية التــي اعتمــد عليهــا كــادة خــام لبنــاء
موســيقاه ،شــأنه شــأن املؤلــف العاملــي الــذي
أبــدع موســيقى تــدل عــى هويتــه وقوميتــه
التــي يعتــز بهــا ،ومــن أبرزهــم:
أبــو بكــر خــرت الــذي كتــب (املتتالية الشــعبية
لألوركســرا) ،واســتخدم فيهــا خمســة ألحــان
شــعبية أصيلــة ،لجاملهــا وبســاطتها تتعاقــب
برسعــة وبــطء ،تبــدأ بلحــن أغنيــة (عطشــان
يــا صبايــا) تعــرض بنشــاط ،يليهــا عــرض بطــيء
للحــن أغنيــة (ميامــة حلــوة ومنــن أجيبهــا)،
يليهــا برسعــة ونشــاط لحــن األغنيــة الشــعبية
الســورية (بفتــى هنــدي) ،يليهــا عــرض بطــيء
للحــن أغنيــة (جننتينــي يــا بنــت يــا بيضــة)،
ليختتــم املتتاليــة عــى صــورة مــارش للحــن
الشــعبي (انصتــوا يل يــا أصحــاب).
عزيــز الشــوان ،وكتــب القصيــد الســمفوين
(عطشــان يــا صبايــا) ،وكونشــرتو البيانــو الــذي
اســتخدم يف حركتــه الثالثــة اللحــن الشــعبي
(اللــه اللــه يــا بــدوي) ،كــا كتــب (ســيمفونية
ُعــان) بعــد أن أمــى فيهــا فــرة مــن الزمــن،
ليكتــب الســيمفونية بوحــي مــن األلحــان
الشــعبية العامنيــة.
كامــل الرمــي الــذي كتــب متتاليــة بعنــوان
(صــور شــعبية) ،اعتمــدت عــى ســتة ألحــان

شــعبية مرصيــة يف حركاتهــا الخمــس هــي :يــا
حســن ،دعــاء ،س ـلّم عــي ،حــب العزيــز ،زفّــة
العروســة ،آه يــا زيــن.
عطيــة رشارة ،ولــه (املتتابعــة العربيــة)،
اســتخدم فيهــا مجموعــة مــن األلحــان الشــعبية
العربيــة ،هــي :مقدمــة أندلســية ،يــا بــو ســنه
ذهــب لــويل -وهــو لحــن مــن صعيــد مــر،-
موشــح ملــا بــدا يتثنــى ،ح ـ ّول يــا غ ّنــام -وهــو
لحــن مــن الـراث الســوري ،-أليــف يــا ســلطاين
وهــو لحــن مــن الــراث التونــي ،-جابيلنــيجيتــه مــن فــم البــاب -وهــو لحــن مــن الـراث
الليبــي ،-الح ّنــه يــا قطــر النــدى -وهــو لحــن
فلكلــوري مــن الــراث املــري.-
يوســف خاشــو ،املؤلــف األردين الــذي كتــب
العمــل األوركســرايل (ألحــان مــن األردن)،
اعتمــد فيــه عــى مجموعــه مــن األلحــان
الشــعبية األردنيــة هــي :يــا ديراويــه ،خيمتنــا،
جـ ِّديل يــا أم الجدايــل ،ريدهــا ،ويــي محالهــا
البنــت الريفيــة ،ديرتنــا األردنيــة ،شــوقي
راح ع الحصيــدة ،خــزاك العــن يــا مدلــل،
بــن الــدوايل ،مــوال رشوقــي ،برجــاس ،باللــه
تصبــوا القهــوة.

وحقــق هــذا االتجــاه نجاحــا كب ـرا يف األغنيــة
األردنيــة التــي تعتمــد عــى اســتخدام املــوروث
الشــعبي ،أو تحاكيــه ،والقــت هــذه األغــاين
استحســان الجمهــور األردين الذي أصبح يســتمع
ويســتمتع مــع األغنيــة الوطنيــة ،ويســتخدمها
يف جميــع مناســباته الوطنيــة والخاصــة ،وحالــت
املبالغــة يف هــذا االتجــاه دون نجــاح األمنــاط
األخــرى مــن املوســيقى والغنــاء األردين ،بســبب
محدوديــة املــوروث الشــعبي الــذي يتذوقــه
الجمهــور املحــي فقــط.
مــن املؤكــد ،أن ســعي جميــع املؤلفــن القوميــن
يف توظيــف املــوروث الشــعبي يف املوســيقى
املعــارصة ،كان بهــدف خلــق الوعــي القومــي
املوســيقي بــن أفــراد الشــعب ،عــن طريــق
األعــال القوميــة التــي تتخــذ مــن املــوروث
الشــعبي عنــارص فنيــة ،ومصــدرا لإللهــام
واإلبداع

األغنية األردنية والرتاث
عــى أن األمــر مل يقتــر عــى املؤلفــات
األوركسـرالية ،بــل ارتبطــت الكثــر مــن األغــاين
باملــوروث الشــعبي ،واســتخدم عــدد مــن
امللحنــن واملوزعــن األغــاين الشــعبية ،وأعــادوا
صياغتهــا بإيقاعــات حديثــة تناســب إيقــاع
العــر.
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الرتاث املوسيقي العربي
يف التواصل احلضاري مع الشعوب..

جميل بشري أمنوذجًا
د .هشام شرف
أكادميي عراقي ،مدير املجمع العربي للموسيقى

بدأت بوادر التأثري والتأثر باملوسيقى العربية
منذ زمن طويل ،وقد ارتبط مصري املوسيقى
العربية عىل الدوام مبصري الحضارة العربية،
وخضعت يف مختلف ال ِحق َِب الزمنية لسيطرة
ميزان القوى ،فازدهرت املوسيقى خالل عصور
عظمة الثقافة العربية ،وتبعتها يف عصور
ركودها.
وتأثرت املوسيقى يف الجزيرة العربية وبالد
الشام ،وبالد ما بني النهرين قبل ظهور اإلسالم
وخصوصا الحضارات
بالحضارات القدمية،
ً
املحيطة ،أو الحضارات التي بسطت نفوذها
عىل هذه املنطقة ،أو بسبب ازدهار التجارة
يف الجزيرة العربية ،حيث كانت سوق عكاظ
ميدانًا رح ًباً يتبارى فيه املوسيقيون واملغنون
والشعراء ،ويقدمون أروع إبداعاتهم ،إذ كانت
مكة مرك ًزا عقائديًا تقام فيها الشعائر الدينية،
وكان الحجاج يفدون إليها وهم يرددون إيقاع
ما ُس ِّم َي بالتلبية والتهليل.
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جميل بشري

وقــد اقتبــس العــرب بعــض قواعــد موســيقاهم،
ونظرياتهــم املوســيقية ،ونظريــات اإليقاعــات
واملوازيــن مــن ينبــوع املوســيقى اليونانيــة
والفارســية ،فمــن الســامل الفارســية أخــذ العرب
بعــض نظرياتهــم ،واســتعملوا بعــض أصواتهــا
وألحانهــا ،فقــد كان الفــرس مــن أســبق األمــم يف
وضــع القواعــد واالصطالحــات املوســيقية التــي
مــا يـزال العــرب -وكذلــك األتـراك -يســتعملونها
حتــى اآلن ،وتســمي أكــر النغــات بأســائها
الفارســية األصليــة.
وشــاءت األقــدار أن تنهــار الحضــارة العربيــة
الزاهــرة بغــزو املغــول وهــدم بغــداد عــام
1258م ،فأصــاب املوســيقى مــا أصــاب الثقافــة
عامــة ،فضاعــت قواعدهــا وأصولهــا عندمــا
أصبــح محرتفوهــا أميــن ،يتناقلونهــا بالحفــظ

ـزج بهــا
والتلقــن ،وأخــذت األلحــان األجنبيــة تَ تَـ ُ
حتــى كادت تطغــي عليهــا ،فضعــف فــن الغنــاء
والتلحــن العــريب منــذ القــرن العــارش ،وضاعــت
معظــم الطرائــق املوســيقية القدميــة ،وخــر
الفــن املوســيقي العــريب أهــم مراكــزه.
األثر الروحي
خطــت املوســيقى العربيــة خطــوات واســعة يف
تأكيــد وجودهــا ،وتعزيــز انتامئهــا كرافــد مــن
روافــد الثقافــة العربيــة ،ومــن هنــا ،جــاء دور
مؤمتــر املوســيقى العربيــة األول عــام ،1932
الــذي احتضنتــه القاهــرة كأول لقــاء حقيقــي
جمــع األكادمييــن والفنانــن واملهتمــن بشــؤون
املوســيقى العربيــة ،تحدوهــم رغبــة حقيقيــة
يف العنايــة بواحــدة مــن نتاجــات الثقافــة
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أس
العربيــة ،أال وهــي املوســيقى ،ونقلهــا مــن ْ ِ
النظــرة املبتذلــة ،ودائــرة التســلية العابــرة إىل ما
تســتحقه مــن عنايــة ،بوصفهــا األثــر الروحــي
العميــق الــذي ال يقــل شــأناً عــن أي نتــاج ثقــايف
آخــر.
واعتــر هــذا املؤمتــر نقطــة مفصليــة ،إذ
جمــع نخبــة مــن كبــار املوســيقيني العــرب،
واملســترشقني ،وعلــاء املوســيقى يف أوروبــا،
ومؤلفيهــا الذيــن أبــدوا اهتام ًمــا يف املوســيقى
العربيــة اإلســامية الضاربــة يف عمــق التاريــخ.
تواصل الحضارات و متازجها
إن عمليــة التواصــل والتــازج بــن الحضــارات،
يــؤدي بالنتيجــة إىل بنــاء عالقــات حميمــة،
وتفاعــات حضاريــة تقــرب بــن األطــراف
املختلفــة ،وإن املعرفــة املشــركة ،هــي مفتــاح
مهــم للتعايــش الســلمي عــى كل املســتويات،
الــذي بــات أكــر إلحاحــا يف يومنــا هــذا
مــن أي وقــت مــى ،ألننــا نعيــش يف واقــع
مختلــف يف ظــل املتغــرات املســتمرة ثقافيــا
واجتامعيــا ،ففــي الوقــت الــذي غــدت فيــه
التقنيــات الحديثــة تفــرض مبعطياتهــا الجديــدة
وإمكاناتهــا قــدرا كبـرا مــن التقــارب والتواصــل
الحضــاري بــن شــعوب العــامل كافــة ،نجــد
باملقابــل أن هنــاك مــن يســعى لخلــق فجــوات
الفرقــة والتباعــد والعزلــة والتشــظي ،وخلــق
العــداء ،وزرع العنــف والخــراب ،وتهشــيم
مالمــح الجــال.
إن عمليــة التواصــل الحضــاري ،باإلمــكان أن
تتحقــق بصــورة راقيــة ومتحــرة بــن الشــعوب
عــن طريــق املوســيقى .ألن املوســيقى تلعــب
دورا حضاريــا مهــا يف حيــاة اإلنســان ،ويف
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رفــع مســتوى تذوقــه للجــال ،وتوســيع أُفــق
مداركــه ،فقــدرة املوســيقى فاعلــة يف بنــاء
شــخصية الفــرد ،وتشــكيل ســلوكه االجتامعــي
والفكــري.
إن تأثــر املوســيقى يف النفــس يتجاوز تأثري ســائر
الفنــون ،وللداللــة عــى ذلــك نكتفــي باإلشــارة
إىل اســتغالل املوســيقى يف عــامل العقائــد منــذ
العصــور الوســطى يف غــرس الطأمنينــة واإلميــان
يف نفــوس البــر.
كــا أن املوســيقى وســيلة حضاريــة للتخاطــب
بــن األمــم ،وهــي اللغــة املشــركة بــن شــعوب
األرض ،وبالتــايل ،فــإن نتيجــة هــذا التعايــش
والتواصــل يخلــق التأثــر والتأثــر ،ألن املوســيقى
مــن أكــر الفنــون تأث ـرا وتأث ـرا.
إن الحفــاظ عــى الهويــة العربيــة يف الوضــع
الراهــن ،يجــب أن يحتــل الصــدارة بانتظــار
تصحيــح الوضــع املــردي الــذي يعيشــه العــرب
خصوصــا يف مجــاالت الثقافة
عــى ســائر الصعد،
ً
والفنــون ،وهنــا ،يعــد الــراث مرجعــا ومنهــا
وســاحا ال غنــى عنــه ،ألن أمــة بــا تـراث هــي
أمــة بــا جــذور ،أو بــا انتــاء حقيقــي للوطــن.
الهوية والخصوصية
إن املقصــود بالوطنيــة ،هــي حصيلــة تــراث
وتاريــخ وواقــع وآمــال مســتقبلية ،والحفاظ عىل
هــذه الهويــة ،واح ـرام الخصوصيــة ال يتأتيــان
إال بتوظيــف الــراث وليــس تجميــده ،وميكــن
تعديلــه -إن تطلــب األمــر -ولكــن بخصوصيتــه
اإليجابيــة يف التواصــل مــع اإلنســانية جمعــاء.
تفخــر الشــعوب مبــا تحققــه مــن إنجــازات يف
مجــاالت اإلبــداع ،وكان الفــن وســيبقى أحــد
عالمــات التطــور اإلنســاين كإرث مرتاكــم ،لهــذا،
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تســعى الشــعوب إىل االهتــام مبوروثاتهــا
التــي تتميــز بهــا ،وكلــا ميــر الزمــن ينبغــي
أن يتصاعــد هــذا االهتــام ،ليشــكل حصيلــة
موروثــة مــن جيــل إىل جيــل ،لكــن املالحــظ يف
مجــال الــراث املوســيقي العــريب ،أنــه مل يلــق
االهتــام املطلــوب ،بــل إن البعــض أســاء إليــه،
إمــا بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش ،وخصوصــا
أولئــك الذيــن مل يفهمــوا تفاصيــل هــذا املنجــز،
وكيــف ينبغــي أن يقــدم ويتطــور ،ويصبــح
عن ـرا إبداعيــا متجــددا مــن شــأنه أن يرتقــي
بالذائقــة مــن أجــل التواصــل اإليجــايب ،واإلدراك
والتلقــي ،والفعــل والتأثــر ،ويف الوقــت الــذي
أصبــح فيــه العــامل أكــر تقاربــا وانفتاحــا،
يصبــح ت ـراث األمــم وســيلة للتبــادل والتثاقــف
والتواصــل مــع شــعوب األرض.
تجارب تطبيقية
جــرت محــاوالت عديــدة قــام بهــا بعــض
املبدعــن العــرب ،الذيــن ســعوا إىل نقــل اإلبــداع
العــريب املتمثــل بالــراث املوســيقي والغنــايئ
إىل شــعوب العــامل ،مــن خــال الجــوالت
واملشــاركات الفنيــة املتعــددة ،وتقدميــه يف
املهرجانــات واملحافــل الدوليــة املتخصصــة
بــراث وموســيقى الشــعوب.
وقــد حققــت هــذه التجــارب حضــورا متمي ـزا،
تعــرف مــن خاللــه الجمهــور عــى جانــب
مــن الــراث املوســيقي العــريب ،ونتيجــة لهــذا
الحضــور والتبــادل املشــرك ،والتعــرف عــى
ثقافــات اآلخريــن يف الجانــب املوســيقي،
تولــدت الــرؤى واألفــكار واإلبداعــات املوســيقية
الجديــدة مــن هــؤالء املبدعــن ،والــذي خلــق
تواصــا حضاريــا وفنيــا متميــزا مــن خــال
األعــال املشــركة للفنانــن واملبدعــن العــرب،
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مــع الفنانــن والفــرق املوســيقية األخــرى مــن
مختلــف أنحــاء العــامل.

ليســت حكـرا عــى املوســيقى العربيــة فقــط ،وإمنا
تشــرك فيهــا موســيقات أخــرى (فارســية -تركيــة).

ومــن التجــارب املهمــة التي تركت حضــورا فاعال
يف عمليــة التواصــل الحضــاري ،وتوفــرت فيهــا
مالمــح املــزج بــن الـراث واملعــارصة ،ومعطيات
البنــاء املوســيقي املســتمد مــن قوالــب املقامات
العربيــة األصيلــة ،والبنــاء اللحنــي املســتند إىل
أنغامهــا وروحهــا التــي تحمــل ســات ومالمــح
مســتنبطة مــن معطيــات الــراث املوســيقي،
واملــوروث الغنــايئ العــريب ،ليكــون مــادة وجـرا
للتواصــل الحضــاري ،مســتفيدا مــن معطيــات
الـراث املوســيقي واملــوروث الغنــايئ وتالقحهــا
بالحــوارات املوســيقية بــاآلالت املوســيقية
التقليديــة العربيــة ،مــع قوالــب موســيقية
وغنائيــة وآالت موســيقية غربيــة.

أمــا صفــة العــريب التــي ألصقناهــا بالغنــاء ،فــأن
الغنــاء يعتمــد لســانا أساســيا اللغــة العربيــة،
يعــرف بهــا وتعــرف بــه ،فاألمنــاط املوســيقية،
هــي األشــكال اآلليــة واألشــكال الغنائيــة معــا،
ومــا يعنينــا مــن هــذه املقدمــة هــو أن قســمة
مــا منلــك مــن تـراث موســيقي باملعنــى املطلــق
العــام للكلمــة ،ســواده األعظــم األعــم غنــايئ.

األمناط املوسيقية
وقبــل دراســة التجربــة ،ينبغــي معرفــة كيفيــة
تحــول الــراث املوســيقي العــريب مــن النمــط
الغنــايئ إىل النمــط اآليل ،واملقصــود باألمنــاط
املوســيقية ،األشــكال ،أو القوالــب ،وهــي
تنقســم يف املوســيقى الرتاثيــة العربيــة إىل
نوعــن :األشــكال أو القوالــب اآلليــة ،واألشــكال
أو القوالــب الغنائيــة .أمــا األول فينــدرج تحتهــا:
البــرف والســاعي واللونــكا والتحميلــة
والــدوالب والتقســيم .يف حــن ينــدرج تحــت
الثــاين :املــوال واملقــام واملالــوف والقصيــدة
والــدور واملوشــح والطقطوقــة واملونولــوج.
هــذا التقســيم التقليــدي املبــدأي ينــدرج ضمــن
عنــوان عريــض هــو :املوســيقى الرشقيــة والغنــاء
العــريب .أمــا ملــاذا أطلقــت عــى املوســيقى صفــة
الرشقيــة ،فألنهــا تعتمــد أساســا عــى مقامــات
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تجربة جميل بشري
لقــد تفــرد جميــل بشــر يف مجــال التواصــل
الحضــاري مــن خــال اهتاممــه الكبــر بتســجيل
وأرشــفة الــراث املوســيقي العراقــي ،ولعلــه
يكــون األبــرز واألكــر حضــورا يف هــذا املجــال،
لغــزارة أعاملــه وتجاربــه املوســيقية املتعــددة
يف مجــال العــزف والتدويــن املوســيقي ،فعزفــه
للموســيقى العراقيــة بروحيــة وأداء قــل مثيلهام
بــن عــازيف عــره.
قــال عنــه املســترشق الفرنــي (جــان كلــود
شــابرييه) يف املجلــس الوطنــي لألبحــاث
العلميــة الفرنســية“ :جميــل بشــر ســيد بــا
منــازع آللــة العــود يف الــرق ،فهــو مل يجاهــر
بفنــه يف فرنســا ســوى مــرة واحــدة عــام ،1973
ضمــن حفــات خصوصيــة مغلقــة ،تــم خاللهــا
تســجيل مجموعــة مــن روائــع عزفــه بخفيــة
دون علمــه ،ظهــرت فيــا بعــد يف أســطوانة
بعنــوان (أرابيســك) ،مــن توزيــع رشكــة (بــاين
ماركــوين) الفرنســية.
لقــد كان جميــل بشــر يرمــي إىل االســتمتاع
بالحيــاة ..وكان فنــه أشــبه بنـران تندفــع عاليــا..
فتنــر الفضــاء مــن حول ـ ِه بالوميــض”.

الرتاث املوسيقي العربي
يف التواصل احلضاري مع الشعوب..

تجاوز املحلية
لقــد نجــح جميــل بشــر يف تجــاوز الحالــة
املحليــة ،وحــرص عــى أن ينتقــل بأعاملــه إىل
آفــاق أوســع ،محققــا التواصــل الثقــايف الحضاري
مــع الثقافــات األخــرى ،إذ يعــد جميــل بشــر
مــن املوســيقيني العراقيــن األوائــل الذيــن قامــوا
بنــر املوســيقى العراقيــة إىل العــامل ،مــن خــال
الجــوالت الفنيــة العديــدة التــي قام بها ،وســجل
خاللهــا العديــد مــن مؤلفاتــه لعــدة إذاعــات
عربيــة وأجنبيــة ،يف كل مــن :بــروت ودمشــق
والجزائــر والكويــت ولنــدن وباريــس وموســكو
وأذربيجــان وأنقــرة ،ومــن خــال جوالتــه ،تعرف
عــى فــرق موســيقية أجنبيــة تعــاون معهــا
يف خلــق وابتــكار أســاليب موســيقية جديــدة،
معتمــدا عــى الخزيــن املعــريف للرتاث املوســيقي
العراقــي ،فســاهم يف خلــق تواصــل حضــاري
مــع ثقافــات موســيقية مختلفــة ،وأجــرى
حــوارات موســيقية جميلــة ورائعــة متثلــت
يف تجربتــه األوىل مــع الثــايث مــن البارغــواي:
ليونــاردو فيجــاروا -هــارب ،وجورجيــو أورديــس-
كيتــار ،وأمــادو بيثــوا -كيتــار ،وســجلت األعــال
التاليــة يف تلفزيــون العــراق عــام :1971
شــاالت مــن مقــام النهاونــد ،وعــى إيقــاع  6/8الهيوة،
قدمــه وفــق أســاليب إيقاعــات أمــركا الجنوبية.
جــي مــايل وايل ،مــن مقــام النهاونــد  6/4بإيقاع
ســنكني سامعي.
رقصتي املفضلة من مقام النهاوند -إيقاع التانغو.
موســيقى مالعــب النغــم -وفــق أســلوب الــروك
أنــد رول.
موســيقى أندلــس ،متأثــرا بــروح موســيقى
الفالمنكــو وكابريــس.

موســيقى رونــدو ،كونشــرتو آللــة العــود ،للمــرة
األوىل مــع األوركس ـرا املصغرة.
متازج اللحن العريب والغريب
وكذلــك لــه تجربــة رائــدة وكبــرة مــع عــازف
الجيتــار العاملــي املعــروف (جوليــان بريــم) ،يف
حفــل مشــرك جمعهــا يف لنــدن عــى آلتــي
العــود والجيتــار ،اعتــرت يف حينها تجربــة فريدة،
عــزف فيهــا الفنانــان مقطوعــات عربيــة وغربيــة
مشــركة بينهــا ،ســجلت لربنامــج كان يقدمــه
عاطــف حلــوة إلذاعــة الـــ(يب يب يس) الربيطانيــة-
القســم العــريب ،وتظهــر إمكانياتــه يف العــزف
جليــة مــن خــال مؤلفاتــه املوســيقية مثــل:
رقصتــي املفضلــة ،وكابريــس ،ومالعــب األنغــام،
والــذي يتميــز فيهــا بدقــة ونظافــة النغــات
املوســيقية ،ومواقــع األصابــع الصحيحــة يف عزفــه
البوزشــن ( )Positionللســامل بأســلوب تصاعــدي
إىل الطبقــات العاليــة ( ،)Octaveواســتخدامه
الدقيــق للســلم امللــون (الكروماتيــك) ،وهــذه
األســاليب متتــاز بهــا املوســيقى الغربيــة ،وهــو
خــر مــن جســدها عــى آلــة العــود العربيــة،
وميكــن مالحظــة ذلــك يف عزفــه ملوســيقى أغنيــة
(جــي مــايل وايل) التــي متتــاز بسالســة حركــة
أصابعــه صعــودا بســلمني موســيقيني.
لقــد أثــرت موســيقى جميــل بشــر بشــكل كبــر
يف املوســيقى العراقيــة والعربيــة مــن خــال
عملــه األكادميــي ،وموهبتــه اإلبداعيــة التــي
تركــت أثرهــا لــدى الكثــر مــن املوســيقيني
العراقيــن والعــرب ،وخصوصــا املهتمــن بالعزف
عــى آلــة العــود ،فــكان نقطــة تحــول بالنســبة
لهــم بطريقتــه املميــزة يف العــزف ،وتحســب
لــه طريقــة ترقيــم األصابــع يف منهاجــه لتدريــس
العــود لتبســيط أســلوب تدريــس هــذه اآللــة
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السيكودراما ..متثيل الدور النعتاق الروح
مخلد بركات
كاتب وروايئ أردين
عــرف التمثيــل منــذ قديــم الزمــان كنشــاط إنســاين ،لــه آثــار عالجيــة مهمــة عــر عنهــا
(أرســطو) مبصطلــح «التطهــر» ،وأطلــق عليهــا األطبــاء وعلــاء النفــس اســم «التنفيــس
االنفعــايل» .وتنبــع أهميــة الســيكودراما كنشــاط متثيــي يف فعاليتهــا يف أســاليب اإلرشــاد
والعــاج الجامعــي ،التــي تتعــدد وتختلــف باختــاف املشــكالت واألدوار امللقــاة عــى عاتــق
الرتبويــن؛ ومــن هنــا ،تعتــر الســيكودراما أو التمثيــل النفــي املرسحــي ،أو مــا يطلــق عليهــا
اإلرشــاد الجامعــي التمثيــي ،أو الدرامــا النفســية ،مــن أشــهر أســاليب وأهــم تقنيــات اإلرشــاد
والعــاج الجامعــي التــي تعتمــد عــى التصويــر التمثيــي املرسحــي ملشــكالت نفســية ،أو
ســلوكية ،أو اجتامعيــة ،أو حتــى ملواقــف حياتيــة( .غانــم .)2003
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وتــأيت الســيكودراما عــى شــكل تعبــري متحــرر
مــن القيــود الســلبية ،ضمــن جامعــة تســود
أفرادهــا أجــواء األمــن والطأمنينــة ،بإعــادة
متثيــل مشــكالتهم :الســلوكية ،أو النفســية،
أو االجتامعيــة أمــام املــدرب أو املختــص
واملجموعــة املشــاركة؛ مــا يتيــح للمشــارك مــن
خــال هــذا األداء التمثيــي فرصــة التنفيــس
االنفعــايل عــن مشــاعره وانفعاالتــه ،والتوت ـرات
املختلفــة ذات الصلــة باملشــكلة ،وكذلــك فرصــة
االســتبصار الــذايت ،والتقمــص واملحــاكاة ،مــن
أجــل إحــداث تغيــر يف الســلوك اإلنســاين غــر
الســوي ،وتعديلــه ،وإعــادة تشــكيله ،وكذلــك
مــن أجــل تحقيــق التوافــق النفيس( .السفاســفة
.)2003
واختلــف الباحثــون يف تحديــد نشــأة
الســيكودراما ،فبعضهــم يرجعــه إىل عــام ،1911
وبعضهــم يعيــده إىل عــام  ،1927وبعضهــم
يؤخــره إىل عــام ( .1959غريــب .)1999
املرسح للعالج النفيس
هــذه الطريقــة ابتكرهــا املحلــل النفــي األمرييك
(يعقــوب مورينــو) ،حيــث بــدأ باســتخدام هــذا
األســلوب يف فينــا عــام  ،1921لعــاج املشــكالت
الســلوكية عنــد األطفــال ،والحــظ أنهــم
اســتطاعوا التعــرف عــى مشــكالتهم ،وتجريــب
أنــواع جديــدة مــن الســلوكات األخرى املناســبة،
وأســس أول مــرح للعــاج النفــي عــام 1927
يف مدينــة نيويــورك يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة( .السفاســفة .)2003
كــا قــام (جي.س.ريــل) ،بتمثيــل املرسحيــات

التــي ينهــض فيهــا املالئكــة والشــياطني مــن
القبــور ،ويتكلمــون بصــدق ،وذلــك ملعالجــة
ومســاعدة املريــض بصــورة رمزيــة لتعذيــب
غــر مــؤذ ،كــا لعــب (بيــر جانيــه) دورا
مــع مرضــاه ،مثــل فيــه بعضــا مــن تجاربهــم
الصدميــة.
وخــال الحــرب العامليــة الثانيــة ،أُنشــئت
مراكــز لعــاج العصــاب النفــي يف بريطانيــا،
وكان مــن نشــاطها متثيــل قصــص دراميــة ،أو
أحــداث معينــة بواســطة جامعــات مــن املــرىض،
وكان لهــذه القصــص واألحــداث فوائــد عالجيــة
وتشــخيصية كبــرة.
أهداف السيكودراما
تحقــق الســيكودراما كــا يــرى مورينــو 1994
كأســلوب مــن أســاليب تعديــل الســلوك
اإلنســاين وتشــكيله ،جملــة العمليــات:
إعــادة توجيــه الفــرد وإعــادة تعليمــه ســلوكيات
جديدة.
تحقيق التوافق والتفاعل االجتامعي السليم.
الكشــف عــن مشــكالت األفـراد وتفهــم ذواتهــم
وإدراك رغباتهــم.
تنميــة وعــي الفــرد مبظاهــر ســلوكياته غــر
املالمئــة ،وإدراك الواقــع بشــكل حقيقــي،
ومتكينــه مــن اتخــاذ القــرارات املناســبة يف
مواجهــة مشــكالته عــى نحــو مالئــم ،وتدريبــه
عــى الدفــاع عــن حقوقــه ،وعــى االســتجابات
االجتامعيــة املالمئــة.
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من ورشة يف فن السيكودراما «أرشيفية»

أساليب وفنيات السيكودراما
يف التمثيــل النفــي املرسحــي ،يتــم اســتخدام
العديــد مــن األســاليب الخاصــة أثنــاء جلســات
الســيكودراما ،بغيــة تقويــة املشــاعر وتكثيفهــا،
وتحقيــق التنفيــس للعواطــف ،وزيــادة فهــم
الــذات ،واألســلوب( ،التكنيــك) املســتخدم هنــا،
ليــس غايــة مقصــودة ،وإمنــا وســيلة يك يعــر
املشــاركون بشــكل تلقــايئ عــن مشــاعرهم.
(غانــم .)2003
ومن أشهر هذه الفنيات وأكرثها استخداما
وهــو هنــا (مونولــوج) داخــي بــن الشــخص
وذاتــه ،عــن طريقــه يعــر عــا بداخلــه مــن
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مشــاعر وأفــكار ،ويكــون دور املعالــج( ،املرشــد)
مســاعدته عــى إخ ـراج ذلــك بصــورة لفظيــة،
وهــو أســلوب مفيــد يف إبــراز املســافة بــن
اإلدراك الحــي للمريــض ،واألحــداث الفعليــة
يف العالقــات بــن األشــخاص ،ويســمح للمريــض
ورشيكــه يف الحيــاة بســد الثغــرة التــي بينهــا.
تقديم الذات
إن املمثــل بهــذا األســلوب ،يقــوم بتقديــم ذاتــه
كــا هــو يف املوقــف الســيكودرامي ،ومجموعــة
األف ـراد مــن حولــه ،ويبــدأ بعدهــا الفعــل مــن
خــال تفاعــل النجــم مــع باقــي املجموعــة.
وبحســب (السفاســفة  ،)2003فــإن املريــض
(املسرتشــد) ،أو بطــل املرسحيــة ،يقــوم بتقديــم

التغذيــة الراجعــة -التــي يحصــل عليهــا النجــم
مــن املشــاركني -إظهــار التناقضــات بــن مــا يدركــه
النجــم ،وبــن مــا توصــل إليــه مــن خــرة جديــدة،
ويســتخدم هــذا األســلوب مــن جانــب آخــر،
حينــا يكــون املريــض عاجــزا عــن التعبــر عــن
نفســه بالــكالم ،فيتــم وضــع ذات مســاعدة ،أو (أنا)
مســاعدة يف جــزء خــاص مــن ســلوك املريــض يف
املوقــف الســيكودرامي ،ويبقــى املريــض ،أو الطفل
املضطــرب وســط باقــي املشــاهدين مــن املــرىض،
وتســتمر الـ(أنــا) املســاعدة يف متثيــل دور املريــض
بــكل أبعــاده ومشــكالته (.مريونــو.)1994 .
الدكان السحري

نفســه وأرستــه وأخوتــه ،ويقــوم املسرتشــد،
أو بطــل املرسحيــة (عامــر) بلعــب دور أختــه
(ســناء) ،فيعمــل عــى توضيــح اســتجاباته.
وبذلــك ،فــإن هــذا العــرض يعطــي املرشــد،
وأفـراد املجموعــة صــورة واضحــة حــول كيفيــة
إدراك (عامــر) ألختــه ،وإدراك أختــه لــه.
طريقة املرآة
تقــوم فيــه الــذوات املســاعدة مبــا يقــوم بــه
النجــم ،مــن حيــث حــركات الجســم والكلــات،
وهنــا ،يقــف النجــم مــع الــذوات املســاعدة،
وميكــن تطبيــق هــذا األســلوب مــن خــال تســجيل
فيديــو ميثــل ســلوك النجــم وتعابــره ،وإعــادة
مشــاهدته مــرة أخــرى ،كــا ميكــن مــن خــال

يســتخدم هــذا األســلوب يف الغالــب مــع
األشــخاص الذيــن ال يكــون لديهــم وضــوح يف
تقييــم األمــور ،أو الذيــن لديهــم شــكوك حــول
أهدافهــم ،أو الذيــن يواجهــون صعوبــة يف
اختيــار األولويــات يف قيمهــم.
استخدامات السيكودراما
تســتخدم الســيكودراما يف عــدد مــن املجــاالت
النفســية والتدريبيــة واالجتامعيــة والرتويحيــة.
العالج النفيس
الســيكودراما وســيلة مــن وســائل العــاج
النفــي ،فاملريــض باعتبــاره شــخصا يعيــش
مبفــرده يف عزلــة بســبب االضطرابــات التــي
يعــاين منهــا ،مــا يزيــد مــن مرضــه ومخاوفــه
وأوهامــه ،وهنــا يدخــل يف دائــرة مفرغــة ال
ميكنــه الخــروج منهــا ،األمــر الــذي يــؤدي إىل
تفاقــم اضطرابــه.
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عرض من فن السيكودراما «أرشيفية»
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وسيلة تدريبية

عالجي اجتامعي (السوسيودراما)

تتحقــق هــذه الوســيلة بتدريــب معالجــن
جــدد( ،مرشــدين) متخصصــن يف العــاج
واإلرشــاد باســتخدام الســيكودراما ،مــن خــال
القيــام بــدور الـ(أنــا املســاعدة) ،إذ ميكــن لهــذه
الـ(أنــا املســاعدة) أن تصبــح عضــوا يف مجموعة،
ويطلــق عــى هــذا النــوع مــن الســيكودراما
(الســيكودراما التعليميــة) ،إلتاحــة الفرصــة
لخــرة أكــر اكتــاال ومعايشــة ملشــكالته
والتصالــح معهــا.

ميكــن للســيكودراما أن تغــدو عالجــا اجتامعيــا
باســتبدال الـ(أنــا) بـ(نحــن) ،أي تحــل الجامعــة
محــل الفرديــة حــال نشــوب رصاع يف مجموعــة
مــن املــرىض ،بني أفـراد جامعــة الذكــور وجامعة
اإلنــاث ،أو بــن مــن لديهــم شــعور بالذنــب،
ومــن ليــس لديهــم ذلــك الشــعور ،وقــد ســارت
الدرامــا االجتامعيــة ضمــن مســارين:
األول :بتشــخيص املشــكالت االجتامعيــة
وعالجهــا عــى املســتوى الفــردي.

الثــاين :باتجــاه األدوار االجتامعيــة التــي تقــوم
كصــورة مجمعــة للقالــب االجتامعــي ،أي
للنمــط االجتامعــي الــذي يشــرك فيــه أفــراد
الجامعــة.
الرتفيه والرتويح
فهــي هنــا وســيلة مــن وســائل االســتجامم،
والتفريــغ والرتويــح والرتفيــه ،مــا يعــد خــرة
ســارة للفــرد بــأن يلعــب دورا يف حياتــه مل
يســتطع القيــام بــه مــن قبــل ،أو أن يواجــه
فــردا أو مجموعــة مــن األفـراد كان يعتقــد أنــه
لــن يقابلهــم ،واالســتجامم يعــر عــن حاجــة
اإلنســان إىل إعــادة بنــاء نفســه ،وتجديــد
حياتــه ،وأن يوســع مــن نشــاطه أكــر مــن
حاجتــه للتســلية واللهــو لبعــض الوقــت،
فــاألدوار املســلية قــد تــؤدي إمــا بالتدريــج أو
بشــكل مبــارش إىل موضوعــات جــادة ،وتحــرك
مشــاعر األف ـراد ،وهنــا قــد تتحــول الجلســة إىل
جلســة (ســيكوكوميدي) ،تتــاح فيهــا الفرصــة
للتخيــل والهزليــة والرغبــة يف فعــل يشء دون
خشــية العواقــب( .شــحاته)1999 ،

املصادر واملراجع
 السفاســفة ،محمــد(« .)2003أساســيات يف اإلرشــاد
والتوجيــه النفــي والرتبــوي» ،ط ،1الكويــت :مكتبــة
الفــاح للنــر والتوزيــع
 غانــم ،محمــد حســن( « ) 2003ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﻲﺴ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ» ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 غريــب ،محمــد(« .)1999مــدى فاعليــة برنامــج
ســيكودرامي للتخفيــف مــن القلــق النفــي عنــد أطفــال
املؤسســة اإليوائيــة» ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
القاهــرة :معهــد الدراســات العليــا للطفولــة ،جامعــة عــن
شــمس.
 شــحاتة ،خالــد (« .)1999اســتخدام الســيكودراما يف
تخفيــض العدوانيــة لــدى االطفــال اللقطــاء مجهــويل
النســب لســن مــا قبــل املدرســة» ،رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،معهــد الدراســات العليــا للطفولــة ،جامعــة عــن
شــمس ،القاهــرة.
 Moreno, J. (1994), Psychodrama & Group
)psychotherapy.(4th ed
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مسرح الصـم..

اجلسد إذ يقول احلكاية
حسن ناجي
كاتب ومخرج مسرحي أردني

حــن نتحــدث عــن مــرح الصــم ،يقفــز إىل األذهــان املــرح الصامــت ،أو مــا يســمى مــرح (البانتومايــم)،
الــذي تؤكــد الدراســات أن ميــاده كان يف العهــد اليونــاين ،فمصطلــح فــن (البانتومايــم) يعــود إىل اللغــة
اإلغريقيــة ،وهــي مشــتقة مــن كلمتــن وتعنيــان :اإلبهــار والتقليــد ،ومــن هاتــن الكلمتــن انبثــق مصطلــح
(البانتومايــم) ،أو فــن التمثيــل اإلميــايئ الــذي يعنــي فــن اإلبهــار وفــن التقليــد ،أو فــن املحــاكاة لــكل مــا
تحتويــه الحيــاة باســتخدام الحركــة ،وتعب ـرات الوجــه بــدال مــن الكلــات املنطوقــة للتواصــل بــن أف ـراد
املجموعــات.
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وحــن نتحــدث عــن مــرح الصــم ،ال بــد مــن
العــودة إىل لغــة اإلنســان األوىل التــي وجــدت مع
اإلنســان البــدايئ ،وهــي لغــة اإلشــارة التــي كانــت
أ َّو َل لغــة اســتخدمها اإلنســان للتواصــل مــع أخيــه
اإلنســان ،وهــي األقــرب لفكــرة مــرح الصــم،
فاإلنســان األول اســتخدم لغــة اإلشــارة وســيلة
للتواصــل ،ثــم الرســم ،ثــم الصــوت بــدالالت
التنغيــم ،قبــل أن يعــرف الحــروف والكلــات
مبعانيهــا ،كــا يحصــل عــادة هــذه األيــام عنــد
النــداء ،أو االســتغاثة ،أو الفــرح ،أو الحــزن.
عــرف اإلنســان القديــم صــورة مــن صــور التمثيــل
املرسحــي كــا يف مــرح الصــم“ ،اإلشــارات
فقــط بدالالتهــا املتعــددة” مــع بدايــة رصاعــه
مــع الطبيعــة ،ورضورات التواصــل ،والحاجــة إىل
التامســك مــن أجــل مقاومــة الحيوانــات الرشســة،
ثــم عنــد خلــق األســاطري واآللهــة ليصــل إىل صــور
االحتفــاالت الســحرية الدينيــة ،برقصــات صامتــة،
واســتخدام الحـراب البســيطة ،وكان رجــال الديــن
مــن الكهنــة هــم أصحــاب فكــرة االحتفــال،
واملصممــن لحــركات األفــراد واملجموعــات،
واتخــذوا ألــوان املالبــس وشــكلها لغــة خاصــة
إلضفــاء القداســة ،ومــا تـزال املالبــس حتــى اليــوم
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متثــل لغــة خاصــة ملجموعــات محــددة كالجيــش
أو الرشطــة ،أو رجــال الديــن ،أو طالبــات املدارس.

يتجــاوز املــرح الصامــت الحديــث (بانتومايــم)،
بــل ويجــب الوقــوف طويــا عنــد التشــابه
واالختــاف فيــا بينهــا.

مــا ت ـزال لغــة الجســد حتــى هــذه األيــام لغــة
تعبرييــة ،فاإلصبــع الشــاهد داللــة عــى التشــهد
عنــد املســلمني ،واألصبــع نفســه إذا لــ َّوح بــه
أحدهــم ،فهــو ميثــل داللــة التهديــد ،وإذا
حركتــه أفقيــا داللــة عــى األمــر مبعنــى تعــال،
وإذا وضعتــه عــى فمــك عاموديــا معنــى ذلــك
األمــر بالســكوت ،وكذلــك اإلصبــع اإلبهــام عنــد
رفعــه داللــة عــى املوافقــة ،واإلصبعــن املتالزمــن
الشــاهد والوســطى داللــة عــى إشــارة النــر،
وقبضــة اليــد داللــة عــى القــوة ،والكــف كاملــة
حــن توضــع مبســوطة قــرب الجبــن دليــل عــى
التحيــة العســكرية.

املرسح الصامت

لغة الجسد

كل هــذه الــدالالت اللغويــة يف كــف اليــد
الواحــدة ،فــا بالــك لــو تحدثنــا عــن باقــي
األعضــاء؟ فالوجــه مثــا بداللــة الفــرح والحــزن
والتعجــب والدهشــة ،والــرأس بتحريكــه حركــة
خفيفــة داللــة عــى املوافقــة أو الرفــض أو
االســتفهام ،مــن هنــا ميكــن القــول أن مــرح
الصــم يحــايك حــركات الجســم بــدالالت كثــرة
صامتــة ،لذلــك فهــو أقــرب إىل لغــة اإلنســان
القديــم مــن مــرح (البانتومايــم) الــذي ولــد
حديثــا يف الفــرة اإلغريقيــة.
وإذا كانــت لغــة اإلشــارة عنــد اإلنســان القديــم
هــي األقــرب إىل مــرح الصــم تاريخيــا ،فــإن
مــرح (البانتومايــم) هــو األهــم عنــد الدراســة
لقربــه مــن مــرح الصــم فنيــا ،وألنــه ذو منهــج
واضــح املعــامل والــدالالت ،مــن هنا ،فــإن الحديث
عــن مــرح الصــم إذا كان مــن الــروري لــه أن
ميــر مــن لغــة اإلشــارة قدميــا ،فهــو بالــرورة ال
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صحيــح أن ميــاد املــرح الصامــت كان يف زمــن
اليونــان ،لكــن الدراســات تقــول :إن الرومــان
هــم أول مــن وضــع الصــورة الفنيــة األوىل لهــذا
الفــن ،وأن مــن أعطــى املــرح الصامــت هويتــه
وإيقاعــه وشــكله األديب هــو الكاتــب الرومــاين
(ديســيموس البريــوس) يف القــرن األول ق .م،
وكان مشــهورا يف تقديــم التمثيليــة الصامتــة يف
مهرجــان (فلورانيــا) الســنوي الصيفــي ،حينــا
ارتبــط املــرح يف نشــأته بالطقــوس الدينيــة
الوثنيــة ،وبعدهــا جــاءت الطقــوس املســيحية.

اهتــم الكتــاب العــرب بهــذا الفــن الجديــد،
وظهــرت يف املكتبــات العربيــة ثالثــة كتــب
تتحــدث عــن فــن املــرح الصامــت.
كتــاب معجــم املصطلحــات األدبيــة للدكتــور
فتحــي إبراهيــم
كتــاب معجــم مصطلحــات املــرح والدرامــا
للدكتــور محمــود كحيلــة.
كتــاب العراقــي أحمــد محمــد عبــد األمــر
بعنــوان :املــرح الصامــت بــن املفهــوم والتقنية،
“التمثيــل اإلميــايئ وخيــال الظــل” طُبــع يف عـ َّـان،
واملؤلــف هــو أســتاذ التمثيــل اإلميــايئ الصامــت،
والتعبــر الحــريك يف جامعــة بابــل يف العــراق،
ومؤســس لفرقــة دمــى للتمثيــل الصامــت عــام

 ،2016ومــع وجــود الفــرق بــن الفــن الصامــت
وفــن الصــم ،فــإن الحديث عــن فــن (البانتومايم)
مل يتطــرق إىل فــن الصــم ،ومل أجــد كتابــا يحمــل
عنــوان مــرح الصــم ،حتــى أن الكتــب الثالثــة
ســابقة الذكــر مل تتطــرق ملوضــوع مــرح الصــم.
إن املــرح الصامــت لــه أســاليبه وميزاتــه
التــي تختــص بــه ،فهــو ال يســتخدم يف
العــادة أدوات الديكــور ،أو متمــات
العــروض التقليديــة ،بــل يعتمــد كثــرا عــى
املوســيقى ،مــن هنــا يجــب عــى املمثــل أن
يكــون لــن الجســم يف حركاتــه املتناســقة مــع
لغــة املوســيقى ،وأن تتوافــر عنــده معرفــة
باملوســيقى ،وكذلــك يعتمــد عــى اإليهــام
بالحركــة مثــل صعــود جبــل ،أو االصطــدام
بحائــط وهمــي غــر موجــود عــى املــرح،
أو حمــل أشــياء ثقيلــة ،أو الســام عــى أو
معانقــة شــخص مفــرض وجــوده ،هــذه
األفعــال الوهميــة عــى املمثــل إتقانهــا
إلقنــاع املتفرجــن بهــا ،فالجمهــور يجــب أن
ال يكــون بعيــدا عــن بيئــة الحــدث ومفهومــه،
ومتيــل مــدارس املــرح الصامــت إىل وجــود
ممثــل واحــد يقــوم بــكل تفاصيــل الحــدث،
مــن هنــا ،نــرى أن جســد املمثــل وحركاتــه
املدروســة هــي لغــة الفعــل الدرامــي.
مرسح الصم..تجربة أردنية
ولــد هــذا املــرح مبك ـرا ،وتجديــدا عــام 1976
يف مدينــة إربــد ،وبعدهــا يف عــان والزرقــاء،
وعرضــت مرسحيــات كثــرة شــارك فيهــا ممثلــون
حرمــوا النطــق والتعبــر بالكلمــة ،فــكان تعبريهــم
باإلشــارة والحركــة ،وقــدم مركــز شــابات إربــد،
ومدرســة األمــل للصــم ،ونــادي األمــر عــي للصــم
مــا يزيــد عــن عرشيــن عمــا ،قــام بتأليفهــا جميعا
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كاتــب الســطور ،وأخرجهــا فنانــون محرتفــون،
منهــم :باســم دلقمــوين ،وكاتــب الســطور ،بإرشاف
متخصصــن منهم:ســحر املومنــي ،وعبــد املنــان،
ونارميــان الروســان ،إضافــة إىل مجموعــة مــن
الشــباب الصــم منهــم :محمــد غــزاوي ،صبحــي
املدهــون ،ومحمــود الجمــل ،وقــد ســاهموا
بالتمثيــل واإلخـراج وعمــل الديكــور ،بــل وســاهم
بعضهــم يف عــرض فكــرة للتنفيــذ ،وحــن افتتحــت
جامعــة الريمــوك عــام  1978متــت العــروض
املرسحيــة عــى خشــبة مــرح  101الجامعــي،
بعــد أن كانــت تقــدم عــى مــرح مدرســة
الصناعــة يف إربــد ،وتــم عــرض بعــض املرسحيــات
يف عــان واملفــرق والزرقــاء ،وتواصــل تقديــم
هــذا النــوع مــن مــرح الصــم حتــى عــام .1982
ويقــوم مــرح الصــم عــى كتابــة الســيناريو
فقــط ،ولكنــه يتطلــب التفصيــل الدقيــق للحركــة،
والديكــور ،واللبــس ،ويتــم الباقــي مــن خــال
الحــركات اإلميائيــة ،ويالحــظ أن األطفــال الصــم
ذكــورا وإناثــا يرغبــون يف املــرح الكوميــدي،
ويفضلــون املبالغــة يف الحركــة أحيانــا ســوا ًء
أكانــت باليديــن أو الوجــه أو الجســم ،ومــن
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املؤكــد إن املبالغــة بالحركــة للتعبــر عــن حــدث
مــا مثــل :الفــرح ،أم الحــزن ،أم الرفــض ،أم الفــوز
والخســارة رضوري جــدا عنــد اإلنســان األصــم.
وإذا كان يف فنــون املــرح العــريب والعاملــي
مــا يشــابه مــرح الصــم ،وهــو مــرح
(البانتومايــم) ،أو اإلميــايئ الحــريك الــذي يقدمــه
فنانــون محرتفــون عــى خشــبة املــرح بشــكل
فــردي أو جامعــي ،فــإن هــذا النــوع مــن املــرح،
وإن كان يلتقــي بفعــل الحركــة اإلميائيــة ،فإنــه
يختلــف عنــه بفكــرة تقديــم املرسحيــة بلغــة
الصــم –اإلشــارة ،-إضافــة إىل أن الحركــة اإلميائيــة
تخلــو متامــا مــن أيــة مؤث ـرات صوتيــة ،أو أنغــام
موســيقية ،مبعنــى أن املرسحيــة متــت كتابتهــا
وإخراجهــا ومتثيلهــا لعرضهــا عــى هــذه الفئــة
التــي حرمــت نعمــة الســمع ،وليــس معنــى
هــذا ،أن املتفــرج العــادي ال يســتطيع فهمهــا،
واالســتمتاع بهــا ،وهنــا تلتقــي مــع املــرح
العــادي الــذي ميكــن لــكل املشــاهدين االســتمتاع
بــه أيضــا ،ويف العــادة يكــون جميــع املمثلــن مــن
الصــم ،وقــد يشــارك أحيانــا يف العمــل عــدد مــن
املحرتفــن بالتمثيــل مــع الصــم.

لقــد قــام كاتــب الســطور ،واملخــرج باســم
دلقمــوين بتعلــم لغــة الصــم منهــم أنفســهم ،ومل
تكــن هنــاك صعوبــة يف ذلــك ليتســنى التفاهــم
والعمــل معهــم ،وكانــوا أنفســهم حريصــن عــى
فهمنــا ،وتوصيــل فكرهــم ومــا يــدور يف خلدهــم
مــن مشــاعر وأفــكار ومعلومــات ،ومتــت كتابــة
عــدد مــن ســيناريوهات املرسحيــات حســب
قدراتهــم يف وقــت قليــل.
بني املرسح الصامت ومرسح الصم
يلتقــي املــرح الصامــت ،ومــرح الصــم يف عــدد
مــن الجوانــب الفنيــة ،ويختلفــان يف جوانــب
أخــرى منهــا:

ألن املوســيقى متثــل جــزءا مــن هــذا املــرح،
إضافــة إىل الحــركات اإليهاميــة الكثــرة يف النــص
املرسحــي ،بينــا مــرح الصــم يقــوم بالتمثيــل
فيــه الصــم ،وميكــن للمحرتفــن والهــواة املشــاركة
بالتمثيــل.
املرسحــان يتفقــان باســتخدام لغــة الجســد
اســتخداما فنيــا كامــا.
املرسحــان تخلــو منهــا أيــة عبــارة لفظيــة
منطوقــة.
املرسحــان ممكــن أن يشــاهدهام األســوياء
والصــم يف آن معــا

املــرح الصامــت ال يســتخدم يف العــادة
الديكــور ،بينــا مــرح الصــم يعتمــد كثــرا
عــى الديكــور ،واملتمــات “اإلكسســوارات”
املالبــس ،أدوات مســاعدة.
املــرح الصامــت يســتخدم املوســيقى كجــزء
أســاس يف املرسحيــة ،بينــا تختفــي املوســيقى
متامــا مــن مــرح الصــم.
املــرح الصامــت يعتمــد كليــا عــى اإليهــام
الحــريك بداللتــه ،بينــا مــرح الصــم ال يوجــد
عنــده هــذا اإليهــام ،فهــو يســتخدم املتمــات
مثــل كــريس  ،حقيبــة ثقيلــة الــوزن الــخ...
املــرح الصامــت يســتخدم ممثــا واحــدا ،ونــادرا
مــا يكــون هنــاك عــدة ممثلــن ،بينــا مــرح
الصــم ال يكــون إال بعــدة ممثلــن ،فاألصــم
املشــاهد ،واملمثــل تبهــره الحــركات الكثــرة
واملتنوعــة ،واملبالــغ فيهــا أحيانــا ،وهــذا ال يتــأىت
إال مــع مجموعــة مــن املمثلــن.
املــرح الصامــت يعتمــد عــى املمثلــن األســوياء
دامئــا ،وال ميكــن أن يقــوم بالــدور التمثيــي أصــم،
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عواد علي
ناقد مسرحي عراقي

مل تعــد العالقــة بــن الفــن التشــكييل واملــرح يف العــر الحديــث مقتــرة عــى املعــار املرسحــي ،والفضــاء الذي
يجــري فيــه العــرض ،أو الســينوغرافيا باملصطلــح الحديــث ،كــا كان األمــر يف املــرح اإلغريقــي والرومــاين قبــل
امليــاد ،ثــم يف عــر النهضــة ،والقــرون الثالثــة التاليــة ،بــل غــدت عالقــة وطيــدة مــع ظهــور الحــركات واملــدارس
الفنيــة ،كالتعبرييــة والتكعيبيــة واملســتقبلية والدادائيــة والرسياليــة والباهــاوس األملانيــة وغريهــا ،حيــث تغلغــل
الفــن التشــكييل إىل عمــق الفــن املرسحــي ،واندغــم يف بنيــة التجربــة املرسحيــة عــى صعيــد النــص واإلخ ـراج
واألداء ،وفــن التشــكيل بالجســد ،والفنــون األدائيــة بشــكل عــام.
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ومل يعــد اإلخــراج املرسحــي حكــرا عــى
املتخصصــن يف املــرح باملعنــى التقنــي،
وإمنــا صــار ميارســه ويبــدع فيــه ،أيضــا
فنانــون تشــكيليون :رســامون وســينوغرافيون
ومصممــون ،وقــد احرتفــه بعضهــم وتفـ ّوق عــى
كبــار املخرجــن يف العــامل.
من بني هؤالء التشــكيليني الرســام والســينوغراف
وفنــان الجرافيــك البولــوين (جوزيــف شــاينا
 ،)2008 1922الــذي أدار ســتوديو “املــرح”التجريبــي يف كراكــوف ،وانصــب عملــه عــى
البعــد التصويــري ،والعنــارص املرئيــة التــي تتولــد
مــن مفــردات اللغــة التشــكيلية يف املــرح.
القبح الجميل
وصــف بعــض النقــاد عــروض شــاينا بأنهــا
سلســلة مــن اللوحــات االســتعارية التــي تشــكل
فيهــا املــواد واللوحــات الشــائهة -الواقــع الجديد
للعــر يف تصــوره ،أمــا الجانــب املهــم يف تلــك
العــروض وشــخصياتها فهــو “القبــح -الجميــل”
تكوينــا وشــكال مــن خــال عمليــة “الكــوالج”
التــي يجريهــا ،وهــي عمــل “مونتاجــي” ملختلف
زوايــا الواقــع الجديــد الــذي يعتمــده ويثــر
توتــرا مــا ،ويكــر أحاديــة معنــى املنظــور،
متهربــا مــن اإليهــام الطبيعــي.

ويف هــذا الصــدد ،يؤكــد شــاينا أنــه يصنــع
الكــوالج بدايــة عــى خشــبة املــرح ،ويفتتــه
بكونــه مصــدرا لقــوام شــخصية املمثــل ،ثــم
مينحــه يف النهايــة “الكلمــة” ،رغــم أن املمثــل
لديــه كان أقــرب إىل “املاريونيــت” ،أو الدميــة،
ليشــكله كــا يشــاء عــى غ ـرار مــا كان يفعــل
املخــرج والتشــكييل الربيطــاين (إدوارد كــورن
كريــج) ،الــذي حــ ّول املمثــل يف بعــض أعاملــه
إىل دميــة ،أو قنــاع ،أو لعبــة (ماريونيــت) قصــد
التحكــم فيهــا طاعــة وانقيــادا.
بــدأت عالقــة شــاينا باملــرح إثــر اكتشــافه
أهميــة الســينوغرافيا ،بوصفهــا عنــرا رئيســا
محيطــا باإلنســان ،وتــأىت لــه ذلــك -كــا يقــول-
بعــد أن عــرف برسيــة تامــة ،مــا الــذي يحــدث
يف أمــركا ولنــدن وباريــس مــن تطــور يف هــذا
الفــن.
وحصلــت تجاربــه عــى اعــراف عاملــي بــدءا
مــن عــام  ،1953خــال تعــاون أول مــع
مخر َجــن شــابَّني هــا (كريســتينا سكوشــانكا)
و(آنجــى كراسوفســي) ،وتبعــا لذلــك حصــل
لقــاؤه مــع (غروتوفســي) -صاحــب اتجــاه
املــرح الفقــر ،-فســمح لــه هــذا أن يصمــم
الســينوغرفيا إلنتاجاتــه ،وكانــت تلــك مغامراتــه
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األوىل يف التصميــم املرسحــي ،وتقديــم نفســه
مدافعــا عــن نظريتــه الخاصــة يف الســطوح
والكتــل واأللــوان ،وإضفــاء ملســات اســتعارية
عــى تكويناتــه لتــدل عــى قســاوة عرصنــا،
وخطــر إبــادة البرشيــة ،كــا يقــول (فيتولــد
فيللــر) يف مقالــه“ :املــرح الطليعــي ومبدعــوه
يف بولونيــا” .وكانــت مخيلتــه مليئــة بصــور مــن
مرحلــة اعتقالــه ،فلــم يكــن قــادرا عــى تحريــر
نفســه مــن املــايض املخيــف ،رغــم أنــه كان
يحــاول التعبــر عــن ذكرياتــه ليــس كمرثــاة،
وإمنــا كتذكــر.
وتأسيســا عــى ذلــك ،أنشــأ “مــرح األســتوديو-
جالــري” يف مدينــة كراكــوف عــام  ،1972كمركــز
للفنــون يتبــادل التجــارب والخـرات الفنيــة مــع
املراكــز املامثلــة لــه يف العــامل ،وقــد جابــه الكثــر
مــن املخاطــر ،ألنــه كان يقــدم رصاعــا حــول
الحيــاة واملــوت ،وخــرج إىل الشــارع ،وتواصــل
مــع النــاس أمــا يف الوصــول إىل الحريــة،
وشــغل حيـزا مهــا يف خارطــة املــرح البولــوين
والعاملــي.
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تكثيف املشاعر
بــدأ شــاينا ميــارس اإلخــراج يف هــذا املركــز،
متعامــا مــع العــرض املرسحــي انطالقــا مــن
كونــه “رؤيــة بالســتيكية -تشــكيلية”.
شــكلت الســينوغرافيا الســمة الغالبــة يف أعاملــه،
وبــرزت فيهــا تكوينــات األفــق بعنــارص مختلفــة
مــن املعلقــات ،ومــن املتدليــات والخلفيــة
املجســمة ،وأنــواع األقمشــة والتكوينــات
املســاحية :التعبرييــة والرسياليــة ،هذيــن
االتجاهــن اللذيــن يقــول عنهــا شــاينا :إنهــا
“يشــركان معــا يف حالــة التغــر التــي طــرأت
عــى الفنــون املعــارصة” .وإن اكتشــاف ظاهــرة
“مــا فــوق الواقــع” التــي تصــب يف النهايــة
داخــل إطــار “الرسياليــة” ،جعلــه يــرى عاملــن:
أحدهــا واقعــي ،والثــاين فانتــازي.
رؤية التشكيل
وميثّــل ذلــك ضياعــه داخــل العــامل املعــارص،
رغــم أن اإلنســان محــارص يف داخلــه ،وهــو
مشــرك يخــرق الحــدود ،وهــذا مــا اســتقرأه يف
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لقاءاتــه الدوليــة حــن وجــد أن النــاس يفهمــون
فنــه ،مــع أنــه ال يفهــم لغاتهــم ،وعـزا ذلــك إىل
التعبرييــة التــي اســتخدمها يف عروضــه ،والتــي
وصفهــا بأنهــا تجميــع وتكثيــف للمشــاعر ،ال
تقــرر حقائــق ،تاركــة للمتلقــن املشــاركة يف
القضيــة املطروحــة.
وعندمــا تــوىل شــاينا -فيــا بعــد -إدارة مــرح
“نوفــا خوتــا” يف مدينــة كراكــوف نفســها ،أنشــأ
تيــارا ذا رؤيــة تشــكيلية عدهــا بديــا عــن رؤيــة
األدب يف املــرح ،عــى أســاس أن املــرح يبــدأ
عنــده عندمــا تنتهــي الكلمــة ،لكنــه مل يلغها متاما
حســبام يقــول املخــرج العراقــي الدكتــور فاضــل
خليــل :بــل اســتعان بهــا يف مشــاهد عديــدة ،ثــم
شــعر ،بعــد ذلــك بامللــل منهــا ،بحكــم أن اللوحة
والحركــة تســيطران عــى العــامل املعــارص ،وأراد
أن يجعــل مرسحــه قامئــا عــى الحــدث ،يفضــح
يف توجهــه الجوهــري حضــارة القــرن العرشيــن،
التــي زخــرت باألفــران البرشيــة أثنــاء الحــرب
العامليــة الثانيــة وبعدهــا ،وكان ذلــك واضحــا
متامــا يف أغلــب عروضــه املرسحيــة ،التــي

احتــوت عــى أكــوام مــن املهمــات والقاممــة
واإلكسســوارات مثــل :املعــادن واألنابيــب
وعجــات الدراجــات والبــر األحيــاء ذوي
العاهــات ،والتــي ترمــز إىل الكــوارث والكوابيــس
املفزعــة ،وســقوط حضــارة القــرن العرشيــن،
ومــن أبــرز تلــك العــروض “أكروبولــس” الــذي
زخــر بأحــداث داخــل معســكرات االعتقــال،
وهــو العــرض الــذي اســتقاه مــن تجربتــه
الشــخصية املريــرة ،فقــد ســبق لــه أن ُســجن
يف معســكري االعتقــال الرهيبــن (أوشفينشــيم)
و(بوخيفالــد) ،وقُـ ِّد َم هــذا العــرض عــى مــرح
(غروتوفســي) يف مدينــة (أوبلــه) ،واســتطاع من
خاللــه أن ميتلــك أول مــرة ،إمكانيــة التعبــر عــن
أفــكاره ومشــاعره التــي تراكمــت خــال اعتقالــه
يف جحيــم معســكرات النازيــة ،ويف الحقيقــة،
أراد التعبــر عــن همــوم إنســان مــا تحــول إىل
رقــم منــذ والدتــه حتــى موتــه ،فعــى خشــبة
املــرح تكدســت األنابيــب والعربــات اليدويــة
وأحــواض الســباحة وغريهــا ،ألن الســجناء هــم
وحدهــم الذيــن يشــيدون معســكراتهم ،أي
يشــيدون قبورهــم ،أمــا مالبســهم ،فمعظمهــا
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مــن الخــرق الباليــة ،واألكيــاس نصــف املحروقــة،
بحيــث تكــون أرجلهــم وأيديهــم متحــررة
ألهميتهــا يف مســاعدتهم أثنــاء العمــل ،وكانــوا
يعتمــرون قبعاتهــم بشــكل معــن مــن أجــل
إبـراز وجوههــم التــي يجــب أن تبــدو كاألقنعــة،
واألقـراص الخشــبية الضخمــة املربوطــة بأرجلهم
تعيــق خطواتهــم الثقيلــة عندمــا يتجولــون يف
هــذا القــن الالبــري ،كل هــذا عــرض بشــكل
مشــوه وقمــيء مــن أجــل الكشــف عــن املعنــى
الالإنســاين لهــذه الرؤيــة املخيفــة ،التــي هــي
نتيجــة لتجربــة شــخصية معاشــة.
النهضة الجديدة
ويف الســياق ذاتــه ،أخــرج شــاينا مرسحيــة “دون
كيخــوت” املكيّفــة عــن روايــة “رسفانتــس”
برؤيــة برصيــة مدهشــة ،وكذلــك “القلعــة” عــن
روايــة “كافــكا” ،وقــد قدمهــا بوســائل مرسحيــة
بســيطة مــن أجــل أن يؤكــد االختــاف بينهــا
وبــن العــرض الســابق ،ثــم أخــرج مرسحيــة
“ميســترييا بــوف” لـ(مايكوفســي) ،ومرسحيــة
“الحقــل املجــدب” لـــ(كادوش خولــوي).
ابتــدا ًء مــن عــام  ،1966وحتــى عــام 1971
أصبــح شــاينا مخرجــا ومصمــا يف مــرح
“ســتاري” يف مدينــة كراكــوف ،ويف الوقــت
ذاتــه ،كان يعمــل يف مســارح أخــرى ،فأخــرج
يف هــذه الفــرة مرسحيتــي “هــم” ،و”النهضــة
الجديــدة” لـ(ستانســاف بيتكيفــج) ،و”الحــام”
لـ(مايكوفســي) يف مدينــة كاتوفتســا ،و”الغبــار
املشــتعل” لـ(شــون أوكيــي) يف مــرح
(ستانســاف فيسبيانســي) ،و”أحــداث نوفمــر”
لـ(إرنســت بريــل) ،و”فاوســت” لـ(جوتــه)
يف وارشــو ،و”مــوت الكمــرى” لـ(فيفولــد
فاندروســي) يف مــرح (أتونيــوم) ،ومرسحيــة
“ربليــكا” ،إضافــة إىل مرسحيــات كثــرة يف مــدن
أخــرى.
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فاوست ..املمثل صورة برصية
اســتخدم شــاينا يف عــرض “فاوســت” ،كــا
يقــول املخــرج والناقــد املرسحــي الدكتــور
فاضــل الســوداين ،وســائل فنيــة مختلفــة،
عــى نحــو جديــد ،كالســينوغرافيا ،والصــور
الغريبــة ،واأللــوان ،واألقنعــة ،والدمــى ،والحركــة
البالســتيكية ،واملوســيقى اإللكرتونيــة الحديثــة،
كــا اســتخدم رائحــة معينــة كان لهــا تأثريهــا
عــى الجمهــور.
لقــد احتــل املمثلــون املرتبــة الثانيــة كمــواد
ثانويــة (إكسســوارات) لصــورة برصيــة ،ومل يكــن
الجمهــور املنذهل يف حالة تســمح لــه بأن يتمثل
ويســتوعب مقاطــع معينــة مــن نــص جوتــه،
والتــي كانــت موزعــة عــى األبطــال بطريقــة مــا،
ذلــك ألنــه كان مندهشــا ومأخــوذا ،أو منهمــكا
بالرؤيــة البرصيــة التعبرييــة لديناميكيــة العــرض.
لقــد كان “فاوســت” شــاينا ،والــكالم للســوداين،
ميثــل تعب ـرا عــن إحبــاط اإلنســان وهزميتــه يف
نضالــه مــع العــامل املســحوق ،وهــو مــن ثــم
إحبــاط للحيــاة ذاتهــا ،هــذه الحيــاة التــي تعــد
موتــا مســتمرا ،وال ميكــن تقبلهــا كحيــاة ،ومــن
يعيشــها ويتقبلهــا ميــارس خطــأ كب ـرا ،ويكــون
محكومــا عليــه بــاآلالم ،ففاوســت هنــا إنســان
كئيــب ممــزق ،دامئــا يلــف رأســه بضــاد.
أمــا مختــره ،فيوحــي بكهــف أو ســجن مخيــف،
وتـراءى فيــه مصابيــح كالتــي تســتخدم يف غــرف
الترشيــح املعــارصة ،ففــي الســقف علقــت
مجموعــة مــن “الربوجكــرات” التــي توحــي
أحيانــا بأنهــا قمــر صناعي ،يســتخدمه (فاوســت)
و(مفيســتو) يف جولتهــا حــول العامل ،أمــا األرواح
التــي تــزور فاوســت ،فإنهــا أجســاد مدمــاة يف
الحــرب ،وضحايــا معســكرات االعتقــال.
ويف عــرض “ربليــكا” الــذي عــده النقــاد أمنوذجــا

جوزيف شاينا ومسرح األستوديو..
الرسام خمرجًا مسرحيًا

كامــا ملــرح شــاينا ،تحــول النــص إىل مجــرد
رصخــات وهمهــات ذات قوة تعبريية مدهشــة،
فالكلــات مختزلــة ،والصــوت البــري أصبــح
عويــا ،أنينــا ،نحيبــا ،وأصــوات غــر طبيعيــة،
واملشــاهد مبنيــة مــن خــال قــدرة البانتوميــم
والحركــة البالســتيكية عــى التعبــر بشــكل
واضــح ،متنحــان مدلــوالت مختلفة ،وتســتحرضان
الكثــر مــن التداعيــات واالســتنتاجات.
دون كيخوت ..العيش وسط الزيف
وقــدم شــاينا يف عــرض “دون كيخــوت” حلــوال
إخراجيــة حركيــة جديــدة ،متثــل تعب ـرا روحيــا
لإلنســان ،مصــورا مــن خــال النضــال الخالــد
ضــد فكــرة “الســعادة” الوهميــة ،صــورة
للرومانســية يف ثورتهــا ضــد الواقــع الذرائعــي،
فاضحــا الغبــاء ،والخنــوع للعبوديــة ،واالبتــذال،
واإلكـراه ،واالستســام ،فاإلنســان ،ممثــا بـــ(دون
كيخــوت) ،يعيــش وســط الزيــف ،ويضــع كل
قــواه ملالحقــة املثــال -الوهــم ،لكنه ال يستســلم،
فدامئــا لديــه القــوة التــي ســتعيد خلــق العــامل،
وتحميــه مــن التحجــر.

وتحولــت يف أحيــان كثــرة إىل أصــوات وتعابــر
موســيقية مختلفــة ،وكان هدفــه الربــط بــن
شــعر القــرون الوســطى وحياتنــا املعــارصة،
ليــس مــن خــال املوضــوع ذاتــه ،وإمنــا مــن
خــال الوســائل التعبرييــة األخــرى.
لقــد كان عرضــا ينتمــي إىل مــرح القســوة،
حســب رأي (فيتولــد فيللــر) ،يتحــول فيــه العــامل
إىل جحيــم ،ويــرز تاريــخ اإلنســان املنقــوش
بالقتــل والقداســة واألمل والفــرح ،واإلرادة لخلــق
أمثــن األشــياء ،وحــب تدمريهــا يف الوقــت ذاتــه،
إنــه املوضــوع الخالــد ،والتناقــض الخالــد ،أي
موضــوع الحيــاة واملــوت

وظــف شــاينا يف هــذا العــرض الرمــوز املحببــة
إليــه ذاتهــا ،كاألحذيــة العتيقــة -ترمــز للمصــر
اإلنســاين ،-واألطــواق املضــاءة -ترمــز لتطــور
الفكــر والتقــدم البــري ،-والســامل التــي
تســقط فــوق رقــاب النــاس ،وتشــبه إىل حــد مــا
الحيــل (اآلالت) املســتخدمة لعقــاب املجرمــن
يف القــرون الوســطى.
الكوميديا اإللهية ..مرسح القسوة
ك َّيــف شــاينا عــرض دانتــي عــن “الكوميديــا
اإللهيــة” لإليطــايل (دانتــي إليغيــري) ،واســتخدم
فيــه مــواد وأســاليب تعبرييــة حركيــة جديــدة،
وتشــكيالت بالســتيكية ،مــن أجــل توضيــح
رؤيتــه للعــامل ،واحتلــت الكلمــة املرتبــة الثانيــة،
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النص البصري اإلسالمي..
مقاربات سيمولوجية
د .مازن عصفور
أكادميي وناقد جمالي أردني

مل يقتــر دور الفــن اإلســامي عــى تنــوع تقنياتــه وأســاليبه وأشــكاله للتعبــر
عــن جامليــة الصنعــة ،بــل تعــدى ذلــك إىل التعبري عــن قيــم فكريــة واجتامعية،
مــن خــال لغــة الشــكل ،والبنــاء الفنــي بوصفــه نوعــا مــن أنــواع التجريــد
النقــي؛ بــل تأســس عــر رؤى وفلســفة برصيــة إســامية نابعــة مــن فهــم الديــن
اإلســامي نفســه ،مخالفــا التجريــد الفنــي الغــريب.
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ومــع أن هــذا الفــن قــد اســتعاض عــن التصويــر
املجســم بأشــكاله وفراغاتــه ،ودرجــات الظــل
والنــور فيــه ،غــر أنــه قــدم حلــوال برصيــة
نقيــة مجــردة ،زاخــرة بالــدالالت االجتامعيــة
واإلنســانية التــي عــر عنهــا بـ َّ
ـدوال برصيــة نقيــة،
وظفهــا الفنــان املســلم يف بنــاء نصوصــه البرصيــة
اإلســامية يف فنــون العــارة ،والزخرفة الهندســية،
والنباتيــة وغريهــا.
ِّ
الــدوال الفنيــة،
وتــرز الحاجــة إىل رصــد تلــك
والــدالالت الجامليــة ذات الصلــة املبــارشة بحيــاة
املســلم وحاجاتــه ،منطلقــة مــن الفهــم العميــق
للديــن اإلســامي ،وفلســفته الوســطية التــي
تجمــع بــن مــا هــو قــديس ومــا هــو دنيــوي،
وهــو مــا غفلــت عنــه املكتبــة العربيــة املتصلــة
بدراســات الفــن اإلســامي برؤيــة تحليليــة ســابرة
ألعــاق هــذا الفــن وتجلياتــه ،بعيــدا عــن
التنــاوالت التاريخيــة والحرفيــة.
داللة الشكل
ويجــد املتابــع ،أن الفــن اإلســامي مل يحــظ
بدراســات لباحثــن عــرب ،أو مســلمني ،أو
مســترشقني يف البحــث العلمــي املعــارص تتنــاول
داللــة الشــكل ،وســيمياء الباطــن ،عــدا مــا اعتــره
املســترشقون أن الفنــون اإلســامية مــن الفنــون
الصغــرى التي ترتبــط بالقضايا الحرفيــة ،ومهارات
الزخرفــة والصنعــة ،بينــا تناولــه البعــض مــن
وجهــة نظــر تاريخيــة وفــق التقســيامت الغربيــة،
التــي تســتعرض حــركات وتيــارات الفــن ،وفــق
تقســيامت زمنيــة لحقــب الفــن املتعاقبــة ،دون
رصــد وتحليــل القيــم الجامليــة الشــكلية بوصفــه

وقبــل كل يشء -لغــة تواصليــة حافلــة باإلشــاراتوالــدالالت الفكريــة ،والجامليــة واالجتامعيــة ،وال
تحتــاج للرسديــة املشــهدية التصويريــة التــي
تعمــل عــى الكشــف عــن معانيــه ،وهــو املســعى
الــذي ترومــه الدراســة ،باســتقراء مكونــات الفــن
اإلســامي البرصيــة ،ودالالتهــا الرمزيــة.
مناهج البحث يف الفن اإلسالمي
لعــل مــن أبــرز املعوقــات التــي حالــت دون متكن
أســاليب ومناهــج البحــث يف الفــن اإلســامي،
هــي الفهــم الخاطــئ لوظيفــة هــذا الفــن ،عــى
اعتبــار أنهــا تقتــر عــى خدمــة الديــن فقــط،
مــع أن وظيفــة الفــن اإلســامي تختلــف عــن
الفهــم الغــريب لوظيفــة الفنــون ،حيــث ال يتوقــف
الفــن اإلســامي عنــد مــا هــو قــديس ،وإمنــا
يطــاول الدنيــوي يف حيــاة اإلنســان املســلم ،وكل
مــا يتصــل مبعاشــه ،وســلوكه ،وقيمــه األخالقيــة
واالجتامعيــة.
ومــن املؤكــد ،أننــا ال ميكــن أن نغفــل عــددا مــن
الدراســات املهمــة القليلــة ،التــي قدمهــا باحثــون
عــرب ومســلمون ومســترشقون ،حاولــوا تســليط
الضــوء عــى لغــة الشــكل ودالالتهــا يف األعــال
الفنيــة اإلســامية ،ومــن هــؤالء :ســمري الصايــغ،
ألكســندر بابادوبولــو ،تيتــوس بوركهــارت ،أوليــغ
جرابــار ،إال أن غالبيــة دراســاتهم تركــزت عــى
الجوانــب امليتافيزيقيــة ،والصوفيــة ،والروحيــة
التــي قامــوا بإســقاطها عــى األشــكال اإلســامية،
مســتندين يف ذلــك عــى املناهــج واألســاليب
النقديــة الغربيــة ،التــي ال ينســحب بعضهــا عــى
الفــن اإلســامي ،كونهــا مل تنطلــق مــن فهــم

43

عميــق للديــن اإلســامي نفســه ،خصوصــا مــا
يتصــل برؤيــة الفنــان املســلم للديــن ،واملــادة،
والطبيعــة ،واإلنســان ،وبالتــايل ،فقــد عجــزت
دراســاتهم عــن بلــورة ق ـراءات برصيــة تكشــف
عــن َّ
دوال ودالالت ذلــك الفــن؛ تنطلــق مــن النص
نفســه ،دون إســقاطات روحيــة وميثولوجيــة مــن
خارجــه.
تســعى هــذه الدراســة إىل تنــاول وتحليــل منــاذج
مــن دالالتهــا وفــق مقاربــة نقديــة ســيميولوجية:
وتجــدر اإلشــارة هنــا ،إىل أن غالبيــة املشــتغلني
بالســميولوجيا ،يتفقــون عــى رصــد العالمــات
واإلشــارات ودالالتهــا عــر دراســة وتحليــل النــص
الفنــي ،ومكوناتــه البنائيــة والرتكيبيــة ،دون
اللجــوء إىل أيــة إســقاطات دالليــة آتيــة مــن
خارجــه.
البحث عن النص الغائب
ويف حالــة النــص البــري اإلســامي ،فــإن املحلــل
الســيميولوجي يكــون معنيــا برصــد عالمــات
النــص املرئيــة ،وكشــف دالالتهــا مــن خــال
قــراءة وتحليــل جميــع التفاصيــل املكونــة لــه،
ومنهــا :الخطــوط ،واملســاحات ،والفراغــات،
والحركــة ،واأللــوان وغــر ذلــك ،وكذلــك رصــد
وتحليــل طريقــة الفنــان يف بنــاء تكوينــه ،وتوزيــع
عنــارصه يف ســطح وفضــاء النــص املرســوم ،بهــدف
الكشــف عــن لغتــه الفنيــة الباطنيــة ،ورســائلها
الفكريــة واالجتامعيــة املشــفرة بتلــك اإلشــارات،
أو العالمــات البرصيــة ،مــن خــال تتبــع تطــور
تلــك العالمــات ودالالتهــا ،ومنوهــا بــن الــدال
واملدلــول ،وهــو مــا يوفــر فــرص اســتنطاق دهــاء
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النــص وإســراتيجيته ،والكشــف عــن وجــود
النــص الغائــب الــذي يختبــئ وراءه.
مــن املعــروف أن الفن اإلســامي يوصــف يف كونه
نصــا مفتوحــا ،كــا يف حالــة الســطوح التجريديــة
والعــارة ،وهــو الــذي منحــه متي ـزا عــن الفنــون
األخــرى ،برفضــه الــرواز أو اإلطــار الــذي يفصلــه
عــن العــامل الخارجــي ،ليبقــى الفــراغ واالتجــاه
البــري مفتوحــا يف كل االتجاهــات.
وبالتــايل ،فقــد تخــى الفنــان املســلم عــن رســم
تلــك الفراغــات واملناظــر والصــور الفراغيــة
املجســمة ،لرغبتــه يف ابتــكار حلــول برصيــة
جديــدة ،تتوافــق مــع إميانــه وفهمــه العميــق
لــروح الديــن ،وتتوافــق أيضــا مــع نظرتــه
الفلســفية اإلســامية للطبيعــة مبــا تحويــه مــن
عالمــات ودوال ،تتجــى يف الســطوح التجريديــة،
دون محــاكاة الطبيعــة بشــكل تصويــري متثيــي
لظواهرهــا املرئيــة.
وهــو أســلوب يغايــر املحــاكاة يف الفنــون الغربيــة
بفهــم أعمــق لتلــك الطبيعــة ،مــن خــال اختـزال
مكوناتهــا عــى شــكل إشــارات وعالمــات ودوال
برصيــة نقيــة مجــردة ،ســواء كانــت عالمــات
هندســية ،أم نباتيــة ،أم حروفيــة ،لتشــر دالالتهــا
إىل إعجــاز الخلــق ،وإىل معــاين الخــر ومــا ينفــع
املجتمــع.
جامليات التجريد يف الفن اإلسالمي
ومــن منــاذج العنــارص البرصيــة التــي تكشــفها
عالمــات ودوال الســطح التجريــدي اإلســامي:
الــدالالت الســميولوجية املختبئــة وراء النــص

زخرفة قبة الصخرة

املفتــوح ،وتعــدد االتجاهــات البرصيــة يف الســطح
التجريــدي اإلســامي :لتحقيــق رســائل الفــن
اإلســامي املتمثلــة بفتــح القلــوب واألبصــار،
وتجنــب التطــرف وانغــاق الفكــر ،وبقــاءه
مفتوحــا متحــاورا مــع اآلخريــن دون حــدود ،فقــد
حــرص الفنــان املســلم عــى إبقــاء النــص البــري
يف كل أنــواع ســطوحه التجريديــة مفتوحــا ،مــن
خــال إلغــاء اإلطــار ،لتجنــب إبقــاء نظــر املتلقــي
محصــورا يف داخلــه فقــط ،وكذلــك مــن خــال
تحريــك العالمــات البرصيــة يف النــص لتنتــر يف
كل االتجاهــات ،لتســتقطب نظــر املشــاهد يف
اتجاهــات تتجــاوز حــدود الســطح املرســوم ،ويف
ذلــك داللــة مهمــة تتصــل بتحريــر وجدان اإلنســان
وعقلــه ومشــاعره مــن قيــود املــكان املــادي ،نحــو

رؤى ذهنيــة وبرصيــة مفتوحــة ،تعكــس بشــكل
جــي رفضــه للجمــود واالنغــاق يف ســلوكه الروحي
واألخالقــي واالجتامعــي عــى الســواء.
ومــن مــن أبــرز الحلــول الهندســية التــي ابتكرهــا
املعــاري املســلم لتحقيــق هــذه الغايــة ،توســيع
نوافــذ البنــاء املعــاري لتكــون مائلــة ومفتوحــة
عــى صفحــة الســاء ،لدخــول النــور الطبيعــي
مــن كل األرجــاء.
تشكيالت تجريدية
وكذلــك ينطبــق الحــال يف التشــكيالت التجريديــة
الزخرفيــة ،والهندســية ،والحروفيــة املرســومة
عــى ســطوح الجــدران الداخليــة للبنــاء
املعــاري ،حيــث تســتقطب عنارصهــا البرصيــة

45

عــن املتلقــي للتجــوال يف أرجــاء الســطح ،وتتبــع
اتجاهاتــه مــن الداخــل إىل الخــارج بإيقاعــات
برصيــة متناغمــة ،وذلــك بخــاف الســطوح
التجريديــة ،ورســوم األيقونــات املرســومة يف
العصــور البيزنطيــة والوســطى املغلقــة بإطاراتهــا
الســميكة ،التــي تبقــي نظــر املتلقــي محصــورا
ومتمركــزا يف داخلهــا.
ويف الخطــاب البــري اإلســامي ،فــإن مفهــوم
فتــح النــص وتعــدد االتجاهــات البرصيــة فيــه،
يســتهدف تحريــر مشــاعر اإلنســان مــن قيــود
املــادة واملــكان ،مــن خــال رؤى ذهنيــة وبرصيــة
مفتوحــة ،ويســتهدف البعــد الروحــي بداللتــه
التــي تعمــق فكــرة التعبــر عــن الفكــر الوســطي
اإلســامي ،املتمثــل بالتقــاء الدنيــوي بالروحــي،
واألرض بالســاء ،وهــي رســائل أخالقيــة
واجتامعيــة وجامليــة تتصــل بســلوك اإلنســان
املســلم ودوره االجتامعــي.
تذويب املادة
انطالقــا مــن نظــرة الفكــر والفــن اإلســامي إىل
املــادة ،بوصفهــا مكونــا دنيويــا فانيــا أمــام ثبــوت
اللــه ،ومطلــق وجــوده ،فــإن مفهــوم أزليــة املــادة
وثباتهــا وقدمهــا وفــق التصــور األرســطي ،مناقــض
لصفــات وحدانيــة اللــه وقدرتــه عــى الخلــق،
فــإن الفنــان املســلم نظــر إىل املــادة بوصفهــا
مكونــا متحــركا غــر ســاكن ،تتــم محاكاتهــا برصيــا
باعتبارهــا مــادة فانيــة ،خفيفــة متحركــة ،قابلــة
للذوبــان ومتحولــة مــن شــكل إىل آخــر ،اســتلهاما
لقولــه تعــاىل) :ك ُُّل َمـ ْن َعلَ ْي َهــا فَــانٍ * َويَ ْب َقــى َو ْجـ ُه
َربِّـ َـك ذُو الْ َجــا ِل َوا ِإلكْ ـ َر ِام(( .الرحمــن.)26-27 :
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وبالتــايل ،تشــر العالمــات والــدوال البرصيــة
يف العــارة اإلســامية مــن وجــه نظــر تحليليــة
ســيميولوجية ،إىل أهميــة اإلحســاس بخفــة
وذوبــان األعمــدة والتيجــان واألســقف ،كــا يف
العــارة األندلســية ،حيــث تبــدو املــادة للعيــان
مــادة متحركــة برشــاقة وانســياب ،لتوحــي بخفــة
ثقلهــا ،وبفعــل توهجهــا الضــويئ البــري ،نتيجــة
تســليط الضــوء الشــديد عليهــا مــن داخــل
املســجد ،واملــكان املعــاري وخارجــه ،فضــا عــن
قيــام الفنــان املســلم برســم نقوشــه وأشــكاله
الزخرفيــة فــوق ســطوح معدنيــة المعــة عاكســة
للضــوء بشــكل ســاطع ،ليتســنى تحريــك الســطح
والتخفيــف مــن ســكونها وماديتهــا.
تعبئة الفراغ بالنور والحركة
يعــرف النــور والحركــة بوصفهــا عنرصيــن
برصيــن مهمــن يف الزخــارف التجريديــة
اإلســامية ،وكذلــك الســطوح الداخليــة
والخارجيــة للعــارة اإلســامية ،ويتجــى حــرص
الفنــان املســلم بوضــوح عــى عــدم تــرك أي
ف ـراغ يف تلــك الســطوح والجــدران دون تعبئتــه
وتســطيحه برصيــا ،إمــا عــن طريــق تســطيح
ذلــك الفــراغ ،وتعبئتــه بالزخــارف والنقــوش
الكتابيــة ،والهندســية ،والنباتيــة بــكل مــا فيهــا
مــن ديناميــة وحركــة برصيــة نشــطة ،ال تــرك
للناظــر مجــاال للثبــات والســكون يف ذلــك
الفــراغ وماديتــه ،أو بتســليط النــور واإلضــاءة
الشــديدة الداخليــة والخارجيــة عــى الفراغــات
املعامريــة الداخليــة ومــن ســائر األرجــاء ،مــا
مينــع تضــادات الظــل والنــور يف الفـراغ املعــاري،
وبالتــايل يتــاىش الفــراغ املشــبع بالنــور يف عــن

من زخارف قرص الحمراء (األندلس)

الناظــر ،ويكســبه يف الوقــت ذاتــه إشــباعا برصيــا
مفعــا بالحيويــة والحركــة والنشــاط ،مبــا يف
ذلــك مــن دالالت اجتامعيــة وروحيــة اســتهدفها
النــص البــري اإلســامي ،وإشــباع روحــي ونفيس
محفــز للعمــل والنشــاط ،ومــن خــال تجنــب
التهــاء البــر بالف ـراغ وســكونه املحفــز للكســل
والخمــول ،املتناقــض مــع روح الديــن وتوجيهــه
املؤمنــن نحــو الخــر واملنفعــة والجــال.
الدالالت السميولوجية
وتكشــف تســاوي االرتفاعــات الهندســية؛ وهــي
عالمــة برصيــة يتجــى حضورهــا يف غالبيــة

التشــكيالت اإلســامية املجــردة ،ســواء أكانــت
هندســية ،أم حروفيــة ،أم نباتيــة ،عــن دوال
برصيــة تختبــئ وراءهــا دالالت اجتامعيــة
وروحيــة وروافــع جامليــة.
ومــن أمثلــة تلــك الــدوال والعالمــات ،مــا يعــر
عــن فكــرة العــدل واملســاواة مــن خــال خطــوط
هندســية متســاوية االرتفاعــات يف ســطوح
التجريــدات اإلســامية ،دون االســتعانة بالصــورة
التمثيليــة املجســدة لشــخوص برشيــة متالصقــة
ومتســاوية االرتفاعــات ،كــا دأب مصــورو
أيقونــات العصــور الوســطى للتعبــر عــن فكــرة
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العــدل واملســاواة بــن البــر كقيمــة روحيــة
وأخالقيــة ،تتشــارك بهــا األديــان التوحيديــة
جميعهــا ،ومــن هنــا فقــد جــاء توظيــف تســاوي
االرتفاعــات يف ســطوح الفــن اإلســامي ،بتوليــد
اإليقاعــات الهندســية البرصيــة املوســيقية النابعة
مــن اإلحســاس بقوانــن الرياضيــات ،وجاملياتهــا
التــي تحكــم هــذا الوجــود.
كــا تولــد يف الوقــت نفســه إحساســا باالســتقرار
واالنتظــام ،والتــوازن النفــي والروحــي مــن
خــال إيحــاءات عالماتيــة هندســية مجــردة ،دون
االعتــاد عــى التمثيــل التصويــري.
إن الرســالة البرصيــة الجوهريــة مــن وراء تســاوي
الحجــوم واالرتفاعــات الهندســية يف العــارة
والتجريــدات اإلســامية ،تكمــن يف التعبــر
اإلشــارايت الهنــديس املجــرد الــذي يوحــي بقيــم
أخالقيــة وســلوكية ،تتصــل بتجســيد معــاين الخــر
والعــدل واملســاواة يف حيــاة املســلم ،ومفهــوم
السواســية بــن البــر أمــام اللــه ،والفكــر
اإلســامي الــذي ال يفــرق بــن أجنــاس البــر
وعروقهــم وأطيافهــم.
النسب الهندسية

وقــد وجــد الفنــان املســلم يف النســب الهندســية
وارتفاعاتهــا ضالتــه املنشــودة ،للتعبــر عــن ذلــك
املفهــوم لتصبــح خاصية التســاوي بــن االرتفاعات
مبــا تعنيــه مــن قيــم العــدل واملســاواة ،مبثابــة
القيــم الرتبويــة الفنيــة البرصيــة التــي يعايشــها
الناظــر مــن خــال احتكاكــه اليومــي ملكونــات
الســطوح الزخرفيــة املجــردة ،وكذلــك للعنــارص
املعامريــة اإلســامية وطريقــة توزيعهــا هندســيا.
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الــدالالت الســميولوجية وراء تشــابك العنــارص
الهندســية أو الحروفيــة أو النباتيــة يف الســطح
التجريــدي:
يعــد تشــابك العنــارص الهندســية ،أو الحروفيــة،
أو النباتيــة يف الســطح التجريــدي ،مــن العالمــات
البــارزة يف تشــكيالت الســطح التجريــدي
اإلســامي ،باإلضافــة إىل مــا يحفــل بــه ذلــك
الســطح مــن عنــارص التنــوع والتك ـرار يف توزيــع
العنــارص البرصيــة ،ويظهــر حــرص الفنــان املســلم
عــى إبقــاء تلــك املكونــات متامســكة مرتابطــة
بنظــر املشــاهد ،وبالتــايل ،ال بــد لعالمــات
التشــابك البرصيــة هــذه مــن أن تخفــي وراءهــا
دالالت تتصــل بفكــرة ترابــط األمــة وتعاضدهــا
ومتاســكها ،مبــا فيــه خــر املجتمــع ورفعتــه
وصالحــه( :الْــ ُم ْؤ ِم ُن لِلْــ ُم ْؤ ِمنِ كَالْبُ ْنيَــانِ املرصوص
يَشُ ـ ُّد بَ ْعضُ ـ ُه بَ ْعضً ــا)( .حديــث نبــوي رشيــف).
وبهــذه الطريقــة التــي ابتكرهــا الفنــان املســلم
للتعبــر عــن تلــك القيمــة االجتامعيــة املهمــة،
يكــون قــد حقــق ذلــك الغــرض برباعــة الحلــول
البرصيــة ،مــن خــال التجريــد النقــي الــذي
اســتعاض فيــه عــن الصــورة الفراغيــة املجســمة.
عنرص النور ودالالت توظيفه
للنــور يف الفنــون البرصيــة دالالت متعــددة
ومهمــة ،متثــل عامــا مؤثـرا يف تشــكيل األســلوبية،
وفلســفة اللغــة الفنيــة لفنــون الشــعوب
والتيــارات الفنيــة املختلفــة ،وبالتــايل ،تعــددت
وتنوعــت األهــداف والرســائل البرصيــة لتوظيــف
النــور والضــوء لــدى تلــك الفنــون ،بحســب
الســياقات الروحيــة والثقافيــة أو العلميــة التــي

تأسســت فيهــا تلــك الفنــون عــر مراحــل تطورها.
وقــد اتخــذ الفــن الغــريب مــن النــور ،وفلســفة
توظيفــه يف حقبــة الفنــون البيزنطيــة والعصــور
الوســطى ،هدفــا صوفيــا يف أيقوناتهــا التــي عرفت
حينهــا باألنــوار الجناتيــة الســاوية ،والــر يف
تلــك األيقونــة البيزنطيــة هــو نورانيتهــا وتحررهــا
مــن الزمنيــة ،لــذا ال تنــار الشــخوص يف تلــك
األيقونــات مبنبــع ضــويئ ،إمنــا هــي منبــع الضــوء.
وقــد وظــف الفــن اإلســامي النــور يف عامرتــه
وتجريداتــه برســائل برصيــة ،ودالالت أخــذت
منحــى آخــر ،يختلــف عــن الفنــون األخــرى ،ذلــك
أن النــور يف الفــن اإلســامي ينطلــق بالدرجــة
األوىل نحــو رســالة جامليــة تأمليــة خالصــة؛
ويلعــب الضــوء الســاطع واملــرق دورا إيقاعيــا
برصيــا يثــر يف نفــس املؤمــن التفــاؤل والهــدوء
والوقــار.
رسالة روحية
وهــو ميثــل بالنســبة للفــن اإلســامي رســالة
روحيــة رمزيــة ،تعرب عــن اإلميــان ،وتفتــح القلوب
واألبصــار ،بوصفــه تربيــة برصيــة تحقــق للمتلقي
صفــاء الذهــن وانفتاحــه ،بعيــدا عــن التقوقــع
واالنغــاق ،إضافــة إىل دور النــور يف تنشــيط
بــر املتلقــي مــن خــال تعبئــة الفـراغ وتذويــب
ظاللــه وماديتــه ،ويحفــز يف املتلقــي روح العمــل
والنشــاط ،مقابــل الخمــول والكســل الذي يســببه
الف ـراغ.
وأخــرا؛ النــور هــو رســالة بنيويــة تركيبيــة يف
النــص البــري التجريــدي اإلســامي ،تســتهدف
تنشــيط بــر الخمــول والكســل الــذي يســببه
الفــراغ
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مفاهيمية العمل التشكيلي
يف جتربة الفنان خالد احلمزة
ياسر جاد
كاتب وناقد مصري

ال يجــد املتابــع لتجربــة الفنــان خالــد الحمــزة ،جهــدا
يف اكتشــاف ولعــه بالشــق املفاهيمــي يف تجربتــه
التشــكيلية الطويلــة ،التجربــة التي حظيــت مبعارصتها
للربــع األخــر مــن القــرن العرشيــن ،مبــا فيــه مــن
تطــور نوعــي يف مناحــي الحيــاة كافــة ،وكذلــك للربــع
األول مــن القــرن الواحــد والعرشيــن ،مبــا واكبــه مــن
طفـرات تقنيــة مذهلــة ،ومتغـرات مجتمعيــة محــرة؛
وهــي الفــرة التــي اتســمت بولــع بالحداثــة ،ورغبــات
يف تجاوزهــا ملــا بعدهــا مــن فرضيــات وتطلعــات.
وقــد أوىل الفنــان الحمــزة الشــق املفاهيمــي يف
تجربتــه اهتاممــا فــاق اهتاممــه بالشــق البــري
الظاهــر ،واملتســم مبعايــر الجامليــات املحصــورة
يف الجانــب التزينــي ،حســب مفهــوم املجتمعــات
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الرشقيــة الحديثــة واملعــارصة ،فالســواد األعظــم
مــن املجتمعــات العربيــة يقتــر وعيــه بالتشــكيل،
وأهميتــه عــى تلــك القيمــة التزينيــة للعمــل
التشــكييل ،ووظيفتهــا يف إكــال الجانــب (الديكورى)،
وهــي اإلشــكالية التــي عــاىن منهــا الفنــان يف املجتمــع
العــريب ،فاملجتمعــات العربيــة مــا ت ـزال غــر قــادرة
عــى معايــرة قيمــة التشــكيل ،وأهميتــه ،رغــم
هوســها بالقيــم التكنولوجيــة والتقنيــة يف أغلــب
مناحــي الحيــاة ،وال تــرى أهميــة التشــكيل ،وقدرتــه
عــى املســاهمة مــع غــره مــن املقومــات الثقافيــة
والفكريــة يف إصــاح املجتمــع ،ودفعــه نحــو الرقــي
يف الفكــر والســلوك؛ فالفــن ميثــل حاضنــة ملناخــات
الخصوبــة الفكريــة االبتــكار ،والتــي مكنــت الغــرب
ومجتمعاتــه مــن تحقيــق تلــك القفـزات ،ورســخت يف
وعيــه آليــات التســارع.

إشكالية املصطلح
املفاهيميــة(**) يف تجربــة الحمــزة ،رغــم رســوخ
أهميتهــا يف وعيــه وإدراكــه ،إال أنهــا فرضــت عليــه
تلــك اإلشــكالية املفتعلــة لألصالــة واملعــارصة،
التــي أدت إىل االنفصــام الفكــري لــدى البعــض،
واالنقســام لــدى البعــض اآلخــر ،والعــداوة يف
الفكــر لــدى البعــض الثالــث.
ويف الوقــت الــذي حســم الغــرب تلــك القضيــة
منــذ مــا يقــرب مــن قــرن مــن الزمــان ،فقــد
بــات لــدى الغــرب لــكل مفهــوم ومصطلــح حيــزه
ومكانــه ،بــل وأهميتــه القصــوى يف شــكل البنيــان
االجتامعــي واإلنســاين لتلــك املجتمعــات.
والفنــان الحمــزة ،واحــد مــن التشــكيليني
العــرب خاصــة ،والرشقيــن عامــة ،ممــن يجــدون
أنفســهم ضالعــن ىف تلــك اإلشــكالية ،حتــى وإن
مل يخضهــا تحــت مســميات األصالــة واملعــارصة،
باملوازنــة يف الربــط بــن املصطلحــات ،ومنهــا
الحداثــة واألصالــة ،واســتطاع توظيــف كل
منهــا مبــا يوافــق احتياجــات طرحــه الفكــري
أو البــري.

التســطيح والتوصيــف ،فهــو مل يقــع يف غــرام
إنتــاج عمــل فنــي عــى غــرار أعــال بهــزاد مــن
حيــث الشــكل ،ومحــاكاة األســلوب الظاهــر،
كــا فعــل كثــرون مــن فنــاين الــرق ،بــل
ركــز عــي مــا هــو أعمــق مــن ذلــك ،فذهــب
إىل طريقــة تفكــر بهــزاد التــي اســتقرأها
مــن ســطوح أعاملــه ،التــي تعــج بالوصــف
والتفصيــل للمشــهد ،وزادت عليــه مــن نصــوص
مكتوبــة تحســم غــرض املنظــر ،وتوثــق يف
بعضهــا لحــوادث بعينهــا ،وتعكــس محــاكاة
برصيــة لروايــات مل تتــدوال قبــل بهــزاد ،ســوى
مــن خــال الــرد القصــي ،أو مــن خــال
النــص التاريخــي.
بالغة االختزال
ويعــد به ـزاد واحــدا مــن مبدعــي تحويــل النــص
املصــاغ بوســيط مكتــوب ومحفــوظ ،إىل نــص
مصــاغ مــن خــال وســيط بــري شــارح ومدعــوم
بنصــوص مختزلــة بليغــة ،لهــا صفــة الجاذبيــة من
خــال تعبرييــة التســطيح الســهل املمتنــع ،ولهــا
أيضــا صفــة الطزاجــة مــن خــال مزيــج لــوين
يعكــس حــال الــرق بشــكل عــام ،وظهــرت تلــك
الخاصيــة يف أعــال الحمــزة يف الحفــر التــي امتــأ
بعضهــا بنصــوص مكتوبــة.

وبــدا هــذا االتــزان يف طرحــه مــن تبحــره ثقافيــا
يف وعــي املصطلــح ،فظهــر ولعــه بالتفاصيــل يف
كتاباتــه عــن الصناعــات والحــرف الرتاثيــة ،التــي
أفــرد لهــا مؤلفــا مهــا ،يضــم رشوحــا واصفــة
لتاريخهــا ،وكذلــك غوصــه يف تاريــخ التصويــر
العــريب والرشقــي ،الــذي أغفلــه الكثــرون
تحــت تأثــر وإغــراء الفــن الغــريب ،فهــو ملــم
بفــن العبقــري كــال الديــن بهــزاد ،ومــا أنتجــه
مــن أعــال تصويريــة مميــزة ومتفــردة.

كــا بــرزت يف أعاملــه يف التصويــر التــي تزاحمــت
فيهــا درجــات لونيــة بعينهــا ،مــن خــال نصــوص
برصيــة ،يغلــب عليهــا املــزج بــن إيحــاءات
املالحــم واتجاهــات التجريــد أحيانــا ،ومــن خــال
نصــوص برصيــة ترتكــز عــى الوســائط املتعــددة
أحيانــا أخــرى.

ويالحــظ املتابــع ،مــدى تأثــره بفلســفة هــذا
املصــور الرشقــي يف تنــاول العمــل التصويــرى
مــن زاويــة تحمــل متيــزا فكريــا ،ميــزج بــن

أمــا يف العمــل املركــب املنتســب مفاهيميــا إىل
بدايــات القــرن العرشيــن ،فنجــده رغــم ميلــه إىل
نزعــات الحداثــة املفرطــة يف صياغتــه ،إال أنــه كان
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يحمــل تلــك املفاهيميــة الشــارحة يف تفاصيلــه،
والتــي تأثــر بهــا مــن خــال غوصــه يف عقليــة
بهـزاد املنتســبة إىل القــرن الســادس عــر ،والتــي
متيــزت بوجــود تفصيليــات تعــن املتلقــي عــى
اســتيعاب الطــرح ،ليســهل عليــه إدراك رســالة
الفنــان الكامنــة يف جنبــات العمــل.
وهنــا ينبغــي أن نتوقــف يف تعامــل الفنــان الحمزة
مــع منــوذج األصالــة مــن الزاويــة املفاهيميــة ،فهو
يفضــل الجانــب الفكــري واملفاهيمــي الباطــن
ملصطلــح األصالــة ،أكــر مــن االنكبــاب عــى
الشــكل الظاهــر ملنتــج أصيــل ،منطلقــا مــن إدراك
قيمــة األصالــة وأهميتــه ،ولكنــه اهتــدى ألفضــل
الطــرق للتنــاول املعــارص لهــا ،عــر اكتشــاف
وســيلة فكريــة يعيــد مــن خاللهــا قـراءة (نصــوص
األصالــة) ،مــن زاويــة فكــر ومفاهيميــة مبدعيهــا،
وليــس مــن خــال محــاكاة شــكلها وظاهريتهــا.
األصالة وتحقيبات العرص
لقــد ابتعــد الحمــزة عــا يقــع فيــه الكثــرون
ممــن يطلــق عليهــم أصوليــون ،والذيــن يبــددون
الوقــت يف مناقشــة منــوذج الصنعــة ،ويغفلــون
فكــر ومفهــوم الصانــع ،وغرضــه وظرفيــة زمنــه
وعــره بــكل مــا يحويانــه ،وكان ممــن أنصفــوا
اصطــاح (األصالــة) ،وأدركــوا أهميــة الوقــوف
عــى عتباتــه ،ليــس بغــرض التعصــب لــه وتوثيقــه
وتفنيــده وأرشــفته ،ولكــن مــن أجــل اســتخالص
إيجابيــات فكــره ،واســتبيان فاعليــة هــذا الفكــر،
ومــدى مالءمتــه لخــوض نــزاالت املعــارصة
وتطلعاتهــا ،مضيفــا إىل مجمــوع وســائطه الفعالية
ذاتهــا يف تجربتــه التشــكيلية.
لقــد كان بهـزاد واحــدا مــن النــاذج األصيلــة التي
أثــرت بإيجابيــة يف التجربــة الفكريــة ،واملفاهيمية
للفنــان الحمــزة ،لركونــه إىل مفاهيميــة موروثــه
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تعامل الفنان احلمزة مع منوذج
األصالة من الزاوية املفاهيمية،
فهو يفضل اجلانب الفكري
واملفاهيمي الباطن ملصطلح
األصالة

الرشقــي ،للتعامــل مــع منهجيــة تجربتــه ،ولكــن
بصــورة تؤكــد تجــرده مــن تلــك العنرصيــة يف
االنحيــاز لألصالــة الظاهريــة ،التــي يقــع يف براثنهــا
العديــد مــن مبدعــي الــرق بشــكل عــام.
أطروحات حداثية
أمــا الشــق الثــاين املؤثــر يف مفاهيميــة التجربــة
التشــكيلية لــدي الفنــان الحمــزة ،الــذي بــا
شــك وجــد نفســه بصــدد املواجهــة معــه
رغــا عنــه ،ليــس عــى مســتوى العالقــة
باملنجــز التشــكييل البــري فقــط ،ولكــن عــى
املســتوى األكادميــي والرتبــوي ،بحكــم عملــه
األكادميــي ،وقبــل ذلــك كطالــب للدراســات
العلميــة يف مرحلتــي التعليــم الجامعــي،
ومرحلــة الدراســات العليــا ،فالحمــزة قبــل أن
يكــون فنانــا ذا نزعــات مفاهيميــة مختلفــة

من أعامل الفنان

وجريئــة ،هــو باحــث ومنقــح ومرتجــم جيــد
للعديــد مــن املؤلفــات التــي تناولــت الفكــر
التشــكييل الغــريب وتاريخــه ،ولــه العديــد مــن
الرتجــات واملؤلفــات التــي مكنتــه مــن تتبــع
ذلــك التطــور يف فنــون الغــرب ،وقــد مكنــه
هــذا التحصيــل العلمــي ،ويــر لــه الوقــوف
عــى ذلــك التاريــخ ،وإدراك حداثــة أطروحاتــه،
ومســتغرب منجزهــا الــذي أىت ثائــرا تــارة عــى
منطيــة الطــرح األورويب يف فــرة مــا قبــل القــرن
العرشيــن ،ومتمــردا تــارة أخــرى مــن خــال
أطروحــات القــرن العرشيــن ،ومــا صاحبهــا مــن
قفــزات فكريــة ،وظهــور للمــدارس النوعيــة يف
الفكــر واملفهــوم ،والتــي أفرزتهــا فــرة مــا بــن
الحربــن العامليتــن األوىل والثانيــة ،ومــا تالهــا،
ورمبــا جــاء منــوذج (مارســيل دوشــامب) كمثــال

لتمــرد الفكــر والثــورة عــى مفاهيــم راســخة
لــدى املجتمــع األوريب بشــكل عــام ،واألوســاط
التشــكيلية األوربيــة بشــكل خــاص.
مترد الفكرة وثورة األسلوب
تنحــاز الرتكيبــة الفكريــة لـ(مارســيل دو شــامب)،
مبــا احتوتــه مــن نزعــة واضحــة للتمــرد عــى مــا
هــو مألــوف يف بدايــة القــرن العرشيــن ،والتــي
أدت إىل بــزوغ اســمه نتيجــة تغريــده خــارج
الــرب ،وتســارع نقالتــه النوعيــة يف منجــزه،
وغرابــة وســائط املنجــز الفنــي لديــه ،التــي كانــت
بــا شــك صادمــة للمجتمــع األورويب يف ذلــك
الوقــت ،واســتعانته مبفــردات وعنــارص ســابقة
الصنــع والتجهيــز ،كعنــارص مســاعدة وخادمــة
لجملــة مفهومــه وغرضيــة رســالته.
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و(مارســيل دوشــامب) واحــد مــن فنــاين أوروبــا،
الذيــن تبــاروا مــع حــركات الفــن األورويب نتيجــة
لرتكيبتــه الفكريــة املركبــة ،ونزعاتــه الجامحــة
نحــو التغــر ،فنشــاطاته الفكريــة التــي حملــت
قفــزات مختلفــة ،تأرجحــت بــن عشــق املنجــز
الحــي متمثــا يف النــر وعشــق النقــد وفنــون
النــص املكتــوب مــن جهــة ،وعشــق االبتــكار مــن
خــال انكبابــه عــى ابتكاراتــه يف البرصيــات،
وتوظيفهــا يف الحصــول عــى مــا يــوازى الخــدع
البرصيــة مــن جهــة أخــرى ،وكذلــك شــغفه
بحــب النـزال واإلرصار عــى إثبــات وجهــة نظــره،
األمــر الــذي ظهــر مــن خــال عشــقه ومامرســته
للعبــة الشــطرنج لســنوات عديــدة ،وهــو عاشــق
للمواجهــة عــى كل مســتوياتها ،وأســس ملفاهيمية
تحمــل خصوصيــة تتســم بتمــرده عــى املألــوف،
ولكنــه مل يكــن مجــرد متــرد عــى الواقــع مــن
أجــل التميــز فقــط ،بــل التمــرد الحامــل ملفهــوم
تعديــل املســارات ،وتبديــد األصوليــة الصــاء
مــن خــال إعــال التفكــر ،فنزعتــه االبتكاريــة
كانــت ســاعية إىل إضافــة وجهــة نظــر جديــدة،
ال تكتفــي بالشــكل الظاهــر ،وتســتعني بالعمــل
الفنــي كوســيط للوصــول إىل مفاهيميــة العمــل،
وغرضيــة تقدميــه.
لقــد لعــب خالــد الحمــزة عــى الوتــر نفســه لــدى
تناولــه لتجربــة (دوشــامب) ،كــا ســبق وفعلهــا
لــدى تناولــه لتجربــة به ـزاد الــذي منــت ســرته
يف تنــاول الفعــل الفنــي ،ســواء عــى مســتوي
اللوحــة ،أو العمــل املركــب املفاهيمــي ،وتحديــدا
وتــر إعــال العقــل ومتريــر املفهــوم مــن خــال
وســيط غــر منطــي.
وهنــاك الكثــر مــن األمثلــة يف تجربة خالــد الحمزة
عــى ذلــك ،ســواء أكان عــى مســتوى املوضــوع ،أو
عــى مســتوى الوســيط والعنــر املوظــف ،ورمبــا
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يبــدو ذلــك جليــا يف أعاملــه املركبــة بشــكل عــام،
فقــد نجــح بصــورة كبــرة يف توظيــف العمــل
املركــب بصياغــات مفاهيميــة ذات عالقــة بواقــع
مجتمعــه ،فنمــوذج العمــل املركــب (الكــريس
والتوقيــع) ،الــذي نفــذه يف العــام  ،2003يعــد
انعكاســا ذكيــا مــن الحمــزة يف توظيــف الجملــة
البرصيــة املفاهيميــة مبــا يتناســب مــع واقعــه،
ومجتمعــه وعادتــه وتقاليــده.
كرس املتوقع البرصي
طــرح الفنــان الحمــزة مــن خاللــه إشــكالية الكــريس
عــى كل املســتويات االجتامعيــة والســلوكية،
فصــارت جملــه املفاهيميــة املســترتة وراء العمــل
جمــا تحمــل مرونــة التفســر ،وتناســب آفــات
جمــة يف مجتمعاتنــا العربيــة والرشقيــة ،بــل
وذهــب إىل طبقــة فكريــة غايــة يف العمــق ،عندمــا
جعــل الكــريس هــو الفاعــل يف العمــل ،وليــس
املفعــول بــه ،أو املســتخدم ،فأنطــق الكــريس مبــا
يــوازي جملــة الصــدق التــي يتحــرج الجميــع مــن
النطــق بهــا ،لقــد أنطقــه كذلــك بتلــك األكاذيــب
التــي ميارســها الجالس عليه يف كل موقع مســؤولية،
فالعمــل منــوذج ملعالجــة فكريــة مســتفيضة
ومركبــة العمــق ،ولكنهــا تتســم يف الوقــت نفســه
بلغــة بســيطة ،ال تختلــط عــى طبقــات املجتمــع،
متدرجــة مــن البســطاء وصــوال إىل النخبــة.
وإذا كان (دوشــامب) يف طرحــه اســتعان ببعــض
العنــارص الســابقة التنفيــذ ،وتوظيفهــا يف ســياق
(ســرايل) ،وبصــورة تكــر وظيفتهــا التطبيقيــة
لإلشــارة إىل جملــة مفهومــه ،فــإن الحمــزة ذهــب
إىل مــا يناســب مفاهيــم مجتمعــه ،فظهــرت تلــك
املعالجــات ملجموعــة (الســلم) بــكل مــا يحملــه
املســمى مــن معنــى وتفســر ووصــف واســتعارة
ورمزيــة.

ابتعد احلمزة عما يقع فيه الكثريون
ممن يطلق عليهم أصوليون،
والذين يبددون الوقت يف مناقشة
منوذج الصنعة
لوحة للفنان الحمزة

توظيف مفردات البيئة
لقــد وظــف فيهــا أغصــان األشــجار لتكــون مكونــا
طبيعيــا لرمزيــة الســلم ،واســتطاع إيجاد ســريالية
الحــل مــن خــال انبثــاق هــذا الســلم مــرة مــن
حجــر طبيعــي أصــم وغــر مهــذب ،ومـرات أخرى
مــن جــذوع وأغصــان كبــرة ،وكأنــه يرمــز بذلــك
لطبيعــة كل إســقاط ،وكأنــه يقــول بــأن الحيــاة
يتشــابه فيهــا النــوع الواحــد ،ولكــن تختلــف
حــاالت كل فــرد مــن هــذا النــوع حســب ظرفياتــه
مــن مــكان أو زمــان أو حــال.
ونجــح الحمــزة يف إكســاب الســلم مرونــة
التوظيــف والتفســر ،مبنــح املتلقــي أحجيــة مثــرة
إلعــال العقــل ،وإشــعال رصاع الفهــم والتفســر
بداخلــه ،والوقــوف عــى املســببات ،لتشــكل
تجربــة الحمــزة يف بعدهــا ،واحــدة مــن التنــاوالت
املفاهيميــة املثقفــة والواعيــة ،مبعالجــات
تخطــت عبثيــة ال ـراع بــن مصطلحــي األصالــة

واملعــارصة ،واســتقت منهــا مــا يناســبها ،ونجحــت
يف توظيفــه مــن خــال معالجــات مرنــة ومتناغمــة
مــع الواقــع املجتمعــي الخــاص بــه ،ومــا يتســم
بــه مــن موروثــات وأيدلوجيــات ومعتقــدات
وســلوكات وعــادات وتقاليــد.
ورغــم بســاطة عنارصهــا ووســائطها ،مل تنــزع
إىل محــاكاة الشــكل األورويب (املســتغرب)
بشــكل عــام ،وبقيــت مؤثــرة نتيجــة مــا تطرحــه
مــن إشــكاليات ذات عالقــة بواقعهــا ومعاناتــه
وطبيعــة حالــه ،بإلقــاء الضــوء عــى اتجاهــات
الحلــول ،دون الترصيــح مبحــددات ومســارات لهــا،
لتكــون واحــدة مــن تجــارب املفاهيميــة املفعمــة
بــاإلدراك والوعــي ،وتحمــل يف جنباتهــا مرونــة
الطــرح لإلشــكاليات عــى املســتوى النوعــي
مــن جهــة ،وعــى املســتوي اإلنســاين مــن جهــة
أخرى
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التصميم الرقمي ..

مرتكز أساس من أدوات التعبري الثقايف واإلعالمي
د .معتصم عزمي الكرابلية
باحث ومؤلف أردني يف التصميم الداخلي الرقمي

يشهد العامل اليوم تطورا هائال يف مجال التصميم الرقمي ،ويعود ذلك لسببني رئيسيني:
األول :ارتبــاط هــذا املجــال بالتطــور العلمــي التقنــي ،والــذي يتمثــل بجميــع أشــكال األجهــزة التــي
أتاحــت الفرصــة ملزيــد مــن اإلبــداع واالبتــكار.
الثــاين :ارتبــاط املجــال مبختلــف أشــكال العلــوم والقطاعــات؛ الصناعيــة والتجاريــة والتعليميــة
والثقافيــة وغريهــا ،ليصبــح التصميــم يف شــتى املجــاالت جــزءا مــن نظــام تتشــكل منــه تلــك املجاالت؛
فالكامـرا ولــوح الرســم والقلــم الضــويئ والنظــارة ثالثيــة األبعــاد كلهــا تقنيــات ســاهمت يف إحــداث
ثــورة يف عــامل التصميــم ،واملعالجــات الرقميــة.
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ومــن الواضــح والجــي أن اإلنســان يف ســعيه
إىل عــامل أكــر راحــة ومرونــةَ ،سـ َّخ َر كل طاقاتــه
وقدراتــه عــن طريــق العلــم والتكنولوجيــا
الحتــواء العــامل ،والســيطرة عليــه بهــذه
التقنيــات.
املعالجات الرقمية
ومــا ال شــك فيــه ،أن وقتنــا الحــايل يعــر عــن
حالــة مــن الذهــول والدهشــة مبــا يختــص يف
فنــون التصميــم واملعالجــات الرقميــة ،فقــد
أظهــر عــر التقنيــات حلــوال وآفاقــا لقضايــا
مختلفــة يف هــذا املجــال ،وبــات الفضــاء مليئــا
باملفاجــآت التقنيــة التــي ال حــدود لهــا ،وال يشء
ميكــن أن يوقــف تســارعها.
والتصميــم الرقمــي ،ومعالجة الصــور وتحريكها،
مل تعــد مجــرد أداة تقليديــة للتواصــل البــري
والســمعي مــع مــا حولنــا فقــط؛ إمنــا هــي
أســلوب ومنــط حيــاة ،وطريقــة مؤثــرة وفعالــة
عــى العــامل متثــل كل عــر بقــدر يتــاءم مــع
األفــكار الســائدة فيــه ،مبعنــى مــرآة تعكــس
فنــون العــر وأفــكاره ،وتلبــي مطامــح هــذا
العــر وحاجاتــه وآمالــه.

الخيال يغزو الواقع
ومــن هنــا ،فقــد تحــول التصميــم واملعالجــات
الرقميــة ألداة ســحرية للســيطرة عــى عاملنــا
الواقعــي ،ومعاونــة النــاس عــى إدراك هــذا
الواقــع املتغــر ومعايشــته بعالقاتــه املتشــابكة
واملتغــرة ،وإعــادة ترتيبــه وصياغتــه بطــرق
تصميميــة متطــورة ،وعليــه ،فــإن التصميــم
واملعالجــات الرقميــة يعــد منهجــا وأســلوبا
يســاعد عــى فهــم وإدراك األشــياء مــن حولنــا،
ولغــة تواصل نشــعر إزاءهــا بحاجة إىل الكشــف
والتعــرف والتمييــز بــن األشــكال والصــور
والرمــوز ،فالعمليــة التَصميميــة تخضــع يف
النهايــة لعــدد مــن املعايــر والضوابــط العقليــة
والحســية املرتابطــة مثــل :الجــال واملنفعــة
وغريهــا ،بحيــث تكــون هــذه املعايــر هــي
املقيــاس األول لنجــاح أو فشــل أي تصميــم.
إن أهميــة التصميــم تنبــع مــن حاجتنــا إليــه
يف واقــع حياتنــا ،وبتســهيل مهامتنــا ،ويف كونــه
يخلــق ويســتحدث أفــكارا وأســاليب ورؤيــة
متجــددة لألشــياء ،عــى اعتبــار أن مــن أهــم
املتطلبــات التصميميــة التفــرد والتنــوع يف
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إظهــار الصــورة التصميمــة كمنجــز نهــايئ
بأقــى درجــات الجــودة ،لتعــر عــن التوجــه
التقنــي والتعبــري والوظيفــي والجــايل للفكــرة
التصميميــة الهادفــة.
تجسيد األفكار
ومــن شــأن تنــوع التقنيــات واألســاليب
التصميميــة إظهــار وتأكيــد قيمــة التصميــم
الفنيــة والنوعيــة ،وتحقيــق قــدرة عاليــة فاعلــة
يف توصيــل الرســالة اإلعالنيــة التصميميــة ،وهــذا
التنــوع ســهل عمليــة متثيــل وتقديــم املنتجــات
التصميميــة ،كونــه يشــكل منظومــة فكريــة يتــم
فيهــا تبــادل املعلومــات واألفــكار بــن األداة مــن
جهــة ،واإلنســان مــن جهــة أخــرى.
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فالتصاميــم االحرتافيــة اليــوم ،هــي التصاميــم
األكــر دهشــة وفاعليــة مــن حيــث التأثــر عــى
املتلقــي ،وهــذا مــا ميكــن تحقيقــه باســتخدام
الربمجيــات التصميميــة الحديثــة ،والتقنيــات
والتطبيقــات الربمجيــة التــي أضافــت بعــدا
جديــدا لإلعــان الثابــت واملتحــرك عــى حــد
ســواء ،إذ أصبــح بإمكاننــا أن نجســد أفكارنــا
مــن خاللهــا ،وقــد كان مــن الصعــب التعبــر
عنهــا بشــكل كامــل بــاألدوات التقليديــة.
ولعــل مــن أبــرز األمــور التــي ســاهمت يف تغيري
هــذا الوجــه التقليــدي لإلعــان ،تحــول أســاليب
التصميــم ذات الشــكل التقليــدي إىل إعالنــات
عــر اإلنرتنــت ،ملزايــاه املتعــددة يف التأثــر
والتنــوع والتغيــر ،ولقدرتــه عــى الوصــول

ألكــر عــدد مــن الجمهــور ،كونــه يتمتــع بنســب
مشــاهدة عاليــة ،ومبناطــق جغرافيــة ال حــدود
لهــا.
اختصاصات متنوعة
ومــع هــذا الشــكل الجديــد مــن التكنولوجيــا،
والتطبيقــات واألجهــزة الذكيــة ،كان ال بــد أن
يتوســع مجــال التصميــم الرقمــي ليتوافــق
وينســجم مــع هــذه املســتجدات يف مجــاالت
واختصاصــات متنوعــة ،كالتصميــم البيئــي،
وتصميــم اإلعــان ،والتصميــم الداخــي
والخارجــي ،وتصميــم الحركــة (الرســوم
املتحركــة) وغريهــا.
لقــد وفــرت التكنولوجيــا الجديــدة وتطبيقاتهــا
عاملــا جديــدا يف فــن التســويق واإلعــان،
وأثبتــت فعاليتــه يف العديــد مــن املجــاالت
الصناعيــة والتعليميــة والتجاريــة وغريهــا،
األمــر الــذي دفــع الــركات العامليــة مثــل:
أمــازون ،فيــس بــوك ،وجوجــل وغريهــا مــن
الــركات باالســتثامر يف هــذه التطبيقــات،
وخاصــة مــا يتعلــق منهــا مبــا يســمى (بالعــامل
االف ـرايض) ،حيــث أتاحــت التكنولوجيــا وجــود
عــامل افــرايض ثــايث األبعــاد ،يتيــح لألشــخاص
التواجــد والتفاعــل معــه باســتخدام نظــارات
وأجهــزة الواقــع االفـرايض ،محاكيــا بذلــك العــامل
الواقعــي مــن خــال الخــواص الحســية املدمجــة
مثــل :الســمع املــوزع بشــكل ثــايث األبعــاد،
والحركــة التــي تعمــل بواســطة حساســات لتثــر
حــواس الشــخص ،وتجعلــه ينغمــس يف تجربــة
واقعيــة توفــر لــه رؤيــة  360درجــة.

كــا ســاهمت التكنولوجيــا مــن خــال مــا
يســمى بتقنيــة (الواقــع املعــزز) يف تعزيــز
مفهــوم التســويق واإلعــان ،مــن خــال ربــط
العــامل الواقعــي بالعــامل االفــرايض بشــكل
تفاعــي عــن طريــق الحواســيب اإللكرتونيــة،
وتطبيقــات الهواتــف املتطــورة ،بحيــث ميكــن
تعزيــز العــامل الواقعــي بعنــارص افرتاضيــة تتيــح
التعامــل والتفاعــل معهــا باســتخدام الهواتــف
الجوالــة ،مثــل تطبيــق،)Pokémon Go( :
وتطبيــق ( ،)IKEAإذ اســتخدم مثــل هذيــن
التطبيقــن يف دمــج الواقــع مــع العــامل االفـرايض
لغايــات التســويق واإلعــان.
سلطة التكنولوجيا
إن مــا يجعــل التكنولوجيــا الرقميــة صاحبــة
ســلطة وتأثــر ،هــو دورهــا يف تغيــر املفاهيــم
واألفــكار ،وقدرتهــا عــى إعــادة وتوجيــه الفكــر
عنــد الجمهــور باملؤثـرات البرصيــة التــي يبــدع
املصمــم مــن خاللهــا يف تشــكيل وصناعــة هيئــة
شــكلية جاذبــة ومبهــرة ،وهــذا ما جعــل اإلعالن
املعــارص يعتمــد عــى الصــورة كأســاس لبنــاء
األحــداث واملوضــوع ،بســعيه إىل إرشاك مخيلــة
املشــاهد إلدراك األحــداث وتجســيدها ذهنيــا.
ومــن املهــم معرفــة أن التصميــم الرقمــي يبنــى
وفــق قيــم جامليــة وفنيــة ،تعتمد يف أساســها عىل
اســتعامل العنــارص التصميميــة ،منهــا :اإليقــاع،
والتــوازن ،والرتكيــب ،والعالقــات ،والحركــة يف
تكويــن العمــل أو املنتــج النهــايئ ،وتحقيــق هــذا
االنســجام يجعــل املنتــج التصميمــي يحمــل
أبعــادا فكريــة وجامليــة وتعبرييــة ،تعــزز مــن
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قــدرة التصميــم االتصاليــة والتفاعليــة.
ومــا ال شــك فيــه ،أن التصميــم واملعالجــات
الرقميــة أصبحــت مرتكـزا أساســيا ،وأداة مهمــة
مــن أدوات التعبــر عــن الثقافــة ،ووســيلة
إعالميــة مؤثــرة كونهــا تتعامــل بالرمــوز والصور،
وتخاطــب ذهــن املتلقــي ورغباتــه وأحاسيســه.
محاكاة املستخدم
إن الغايــة األساســية مــن التصميــم هــي لفــت
االنتبــاه ،وجــذب االهتــام لتلبية حاجــات إعالنية،
أو تســويقية ،أو غريهــا ،فهــي متتلــك املرونــة يف
محــاكاة املســتخدم ،بــل وتســمح لــه بتطويرهــا
كونهــا تتفاعــل معــه بشــكل دائــم ومبــارش ،وقــد
ســاهم وجــود شــبكة اإلنرتنــت بإحــداث عالقــة
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تفاعليــة عاليــة بــن الجمهــور واإلعــان ،وأتاحــت
كذلــك قنــوات التواصــل االجتامعــي مشــاركة هذه
اإلعالنــات برسعــة عاليــة.
كــا أن التتبــع لهــذه اإلعالنات ،واالســتجابة لها،
ومــدى نجاحهــا أو فشــلها ،أصبــح أحيانــا أكــر
كفــاءة للمعلــن ،حيــث يســاعد اإلعــان الرقمــي
يف اإلنرتنــت عــى إنشــاء عالقــات طويلــة األمــد
مــن خــال االســتجابة اآلليــة لالستفســارات يف
أي زمــان ومــكان.
لقــد وجــد التصميــم الرقمــي ومعالجــة الصــور
يف األردن ،اهتاممــا كبــرا يف بدايــة األلفيــة
الثالثــة ،حيــث اتســمت وســائل االتصــال
والتصميــم ،وبرغــم العديــد مــن الحواجــز

واملعيقــات التكنولوجيــة بالتنــوع والشــمول،
إذ أصبــح باإلمــكان اســتخدام ومواكبــة أكــر
مــن تكنولوجيــا يف آن واحــد ،وهــو مــا أتاحتــه
شــبكة اإلنرتنــت والتطبيقــات كوســيلة قويــة
ومؤثــرة متكــن العمــاء مــن التفاعــل مــع
بعضهــم ،وتطويــر مهــارات التســويق والتصميــم
التقليديــة ،ومنــو أســواق جديــدة للتصميــم.
اإلبداع واالبتكار
لقــد بــات عــى املصمــم دور مهــم يف مواكبــة
كل مــا هــو جديــد يف هــذا املجــال ،مــن حيــث
معرفــة التقنيــات الحديثــة ،وصناعــة التطبيقــات،
وطــرق التســويق اإللكــروين ،واإلملــام بأهــم
وســائل التصميــم الحديثــة كوســيلة للبقــاء
والتنافــس واإلبــداع ،ويتجــى ذلــك يف التوســع
الكبــر يف االســتثامرات يف األردن ،وإنشــاء املطابع
واألســتوديوهات ،والــركات املختصــة ،وهــذا
النجــاح أدى إىل املنافســة عــى مســتوى العــامل.

إن التصميــم واملعالجــات الرقميــة ال حــدود
لهــا ،فهــي يف تطــور وتســارع مســتمرين ،بــدءا
مــن الفكــرة التصميميــة ،وانتهــا ًء بالعمــل
النهــايئ ،ســواء كان ثنــايئ أو ثــايث األبعــاد،
متحــركا كان أم ثابتــا ،وبالرغــم مــن أن عنــارص
العمــل التصميمــي غالبــا مــا تخضــع لقوانــن
ثابتــة؛ إال أن التصميــم بحــد ذاتــه يعــد عمليــة
متجــددة ،تقــدم وتطــرح نفســها كل يــوم
بطريقــة وأســلوب جديديــن ،وهنــا يكمــن دور
الفكــرة التصميميــة اإلبداعيــة املبتكــرة ،وكيفيــة
تجســيدها وتطويرهــا باســتخدام األدوات
الرقميــة الجديــدة ،لتصبــح أداة أكــر جــاال
وإتقانــا وكفــاءة ،فاملصمــم هــو املســؤول األول
واألخــر عــن مــدى جــودة التصميــم ،مــن خــال
تقديــم مقرتحــات إبداعيــة وجامليــة ملفتــة
لالنتبــاه ،وجديــرة باالهتــام
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برامج التصميم واالتصال البصري
ودورهما يف عجلة التنمية املستدامة
د .سامي التل
باحث أردين يف التصميم الرقمي
يواجــه العــامل يف العــر الحديــث ،العديــد مــن التحديــات التــي تشــكل ضغوطــا عــى مختلــف الــدول يف
املجــاالت كافــة ،ومــن أبــرز هــذه التحديــات العوملــة ،والتطــور التكنولوجــي والرقمــي ،والثــورة املعرفيــة،
وملــا كان التعليــم الجامعــي مــن أكــر املجــاالت حيويــة يف التأثــر عــى بنــاء املجتمعــات ،إذ ميثــل عمــود
بنــاء التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،فهــو أكــر القطاعــات تأثـرا بهــذه التحديــات.
تتمثــل املشــكلة األساســية يف الــدول العربيــة بعــدم وجــود ربــط بــن خطــط التعليــم يف النظــام التعليمــي
العــام والتعليــم العــايل ،وبــن احتياجــات ســوق العمــل ،بحيــث أن الحاجــة أصبحــت ملحــة إىل اكتشــاف
وســائل وأســاليب التجديــد يف األطــر والنظــم واملؤسســات املعنيــة بتنميــة املــوارد البرشيــة ،يف جميــع
املؤسســات التعليميــة ،حتــى تكــون معــدالت تنميــة هــذه املــوارد متوافقــة مــع معــدالت التغــرات
وآفــاق الطمــوح.
السينام واالتصال البرصي والسمعي
وعليــه ،فــإن الســينام واالتصــال البــري والســمعي ،باعتبارهــا فنــا وصناع ـ ًة واقتصــادا ،ميكنهــا متــى
أُحســن اســتخدامها ،أن تقــوم بعــدد مــن الوظائــف لفائــدة التنميــة البرشيــة املســتدامة ،كــا ميكنهــا
اإلســهام بارتقــاء التــذوق الفنــي الجــايل لإلنســان ،وتنميــة حســه النقــدي ،وتوســيع آفاقــه الفكريــة عــر
القضايــا املختلفــة التــي تطرحهــا ،وبالتــايل تســويق ثقافــة البلــد املنتــج.
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مــن هنــا يــأيت الــدور اإلســراتيجي للمؤسســات
لدعــم املجتمعــات يف مواجهــة التحديــات،
وإيجــاد فــرص اقتصاديــة مجتمعيــة تنمويــة تعــود
بالفائــدة عــى الجميــع ،بحيــث أصبحــت الحاجــة
ملحــة لتطويــر واســتحداث تخصصــات الفنــون
الرقميــة التطبيقيــة ،التــي تتناســب مــع ســوق
العمــل ،وتقديــم تخصصــات التصميــم والتواصــل
البــري ،واســتخدامات التكنولوجيــا الرقميــة مثــل
الرســومات املتحركــة ،والوســائط املتعــددة الرقمية،
وتصميــم وبرمجــة ألعــاب الفيديــو ،وصناعــة
األفــام التــي تتــاءم مــع احتيــاج ســوق العمــل يف
املرحلــة التنمويــة التــي متــر بهــا مجتمعاتنــا.
إن اســتحداث الربامــج املتخصصــة يف هــذا املجــال،
ال يهــدف إىل توفــر مســتوى تعليمــي عــال
وحســب ،بــل ميــأ فجــوة مهمــة يف الســوق املحــي
واإلقليمــي والعاملــي ،مــن خــال طــرح برامــج
تعليميــة فريــدة ال تضاهيهــا أيــة برامــج أخــرى
يف املنطقــة ،والتــي تخلــق فــرص عمــل ،وتــدر
دخــا عاليــا للخريجــن ،وتلبــي احتياجــات التنميــة
البرشيــة املســتدامة.
علم التواصل البرصي
وستشــكل الكفــاءات األكادمييــة املميــزة ،والبنيــة
التحتيــة للجامعــات واملؤسســات التعليميــة،
باإلضافــة لتوفــر الوســائل التقنيــة الحديثــة ،نقطــة
قــوة لتشــجيع املؤسســات األكادميية لبناء مســتقبل
مهنــي واعــد يف مجــاالت علــم التواصــل البــري
املختلفــة ،وصناعــة األفــام ،والتحريــك الرقمــي،
وتصميــم مواقــع اإلنرتنــت ،والتحريــك اإللكــروين
ثــايث األبعــاد ،ووســائط اإلعــام املتعــددة ،وتصميم
ألعــاب الفيديــو وتوظيفهــا يف أســاليب التدريــس
الحديثــة ،وتنميــة املــوارد البرشيــة بهــدف التطويــر
الفنــي ،وتنميــة كفــاءة القطاعــات التــي تعمــل يف
هــذه املجــاالت ،وتعزيزهــا وتطويرهــا واالرتقــاء
بهــا مبــا يتــاىش مــع الخطــة اإلسـراتيجية لتطويــر

القطــاع الحكومــي ،والقطــاع الخــاص ،عــاوة عــى
إكســابهم املعــارف واملهــارات التقنيــة والفنيــة
الحديثــة ،التــي ميكــن مــن خاللهــا املســاهمة يف
إحــداث تــوازن بــن القــدرات املعرفيــة واملهاريــة
الفعليــة لألفــراد ،والقــدرات املعرفيــة واملهاريــة
املعــارصة التــي يتعــن عليهــم اكتســابها لتطويــر
صناعــة مجــاالت التواصــل البــري املتعــددة،
وإطالعهــم عــى أحــدث التجــارب والتطبيقــات
والنظريــات األكادمييــة الحديثــة يف مجــاالت تطويــر
تخصصــات الوســائط املتعــددة ،الرقميــة ،وصناعــة
األفــام ،والرســوم املتحركــة ،وصناعــة وبرمجــة
ألعــاب الفيديــو لتنفيذهــا عــى أرض الواقــع ،مــا
يســهم بجعلهــم قادريــن عــى اإلبــداع ،ومواكبــة
التطــور العاملــي يف هــذه املجاالت ،للوصــول ألفضل
النتائــج املنشــودة ،وتحقيقــا للجــودة املرجــوة
لرفــد الســوق املحــي بخــراء متخصصــن بهــذه
الصناعة.
مجاالت التصميم والتواصل البرصي
إن اســتخدام التقنيــات الحديثــة بواســطة
الحاســوب ،التــي تتناســب مع ســوق العمــل ،حيث
تقــدم املعــارف واملهــارات اإلدراكيــة ،ومهــارات
التعامــل مــع اآلخريــن ،وتحمــل املســؤولية،
ومهــارات التواصــل ،وتقنيــة املعلومــات ،واملهــارات
العدديــة ،واملهــارات النفســية والحركيــة ،وتقديــم
اســتخدامات الربمجيــات الحديثــة ،وتوظيفهــا
للربامــج األكادمييــة الجديــدة مــن صناعــة األفــام،
والوســائط املتعــددة ،الرقميــة ،وألعــاب الفيديــو،
والرســوم املتحركــة التــي تتــاءم مــع احتيــاج ســوق
العمــل تؤهــل الطلبــة لوظائــف حيويــة يف مجاالت
واســعة مــن األعــال التــي تســتخدم التصميــم
عامــا إســراتيجيا فاعــا ،ســواء يف قطاعــات
الصناعــة ،أو اإلعــام ،أو التعليــم ،بحيــث توفــر
فرصــة مناســبة إلعــداد مصممــن مؤهلــن ملامرســة
التصميــم مبنهــج إبداعــي ،ومهــارات نوعيــة مــن
خــال:
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تطوير فهم الطالب لطبيعة منهجية للتصميم
تطويــر فهــم الطالــب ملجــاالت التصميــم ونظرياته،
وتقنياتــه ،ومنهجياتــه ،وعملياتــه املتطــورة والالزمة
لدعــم املامرســة االحرتافيــة وتقوميهــا ونقدها.
تزويــد الطالــب باملعــارف واملهــارات الالزمــة
إلعــداد املصممــن القياديــن املؤثريــن يف حضــارة
التغيــر.
تحســن أداء الطالــب يف مجــال معالجــة املشــكالت
التصميميــة ،وإيجــاد الحلــول املميــزة لهــا.
متكــن الطالــب مــن تطبيــق مهاراتــه ومعارفــه
املكتســبة يف األوضــاع التصميميــة الفعليــة غــر
االفرتاضيــة ،مــن خــال توفــر فــرص اتصــال فعالــة
مــع ســوق العمــل.
تحســن قــدرات الطالــب يف مجــال النقــد الــذايت،
وتنميــة روح العمــل الجامعــي واملشــاركة.
جــر الهــوة بــن متطلبــات ســوق العمــل
ومخرجــات العمليــة التعليميــة.
وهــذا يتطلــب رضورة العمــل الجــاد عــى تأســيس
كليــات بأقســام أكادمييــة ،متنــح تخصصــات نوعيــة
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وحيويــة يف مجــاالت التصميــم والتواصــل البــري
املختلفــة ،لتكــون مبثابــة مركــز تعليمــي وبحثــي
متميــز ،يواكــب التقــدم التكنولوجــي والعلمــي يف
هــذا املجــال ،وطــرح برامــج نوعيــة متميــزة برؤيــة
مســتقبلية متجــددة ،تســتجيب ملتطلبــات الســوق
املتغــرة ،وتأســيس عالقــات عمــل تبادليــة فاعلــة
مــع مختلــف القطاعــات التعليميــة ,والبحثيــة,
واالحرتافيــة ذات العالقــة بالتصميــم محليــا ودوليا.
التصميم واإلبداع
مــن املتوقــع أن تقــدم برامــج تصميــم التواصــل
البــري فائــدة نوعيــة ،مــن خــال إعــداد مصممني
مؤهلــن ملامرســة أدوار قياديــة وإبداعيــة يف
مجــاالت التصميــم ،للمســاهمة يف التنميــة عــى
املســتويني املحــي واإلقليمــي ،مــا ســتكون لــه
فائــدة كبــرة لدعــم إســراتيجية الدولــة تجــاه
تحقيــق التنميــة يف جميــع القطاعــات ،ومــن هنــا،
نســتطيع أن نــرى بــأن املســتفيدين مــن تحقيــق
ذلــك هــم:
الطلبــة األردنيــون ،وجــذب طلبــة وافديــن مــن
مختلــف الــدول العربيــة.

جــذب الطلبــة األجانــب مــن خــال الربامــج أو
املشــاريع املشــركة ،واالتفاقيــات الثقافيــة والعلمية.
ســوق العمــل مبجاالتــه املختلفــة مــن القطاعــن
العــام والخــاص ،مــن خــال توفــر اإلمكانــات
البحثيــة ملعالجــة املشــاكل الصناعيــة والتنمويــة
املختلفــة ذات العالقــة بالتصميــم.
التصميم والتواصل البرصي
يدخــل التصميــم والتواصــل البــري يف جميــع
األعــال والصناعــات والنشــاطات التنمويــة،
واالقتصاديــة واإلعالميــة املتنوعــة ،فهــو عامــل
أســايس للتنميــة الشــاملة ،خاصــة بعــد أن أصبــح
االتصــال الفعــال ،والتكامــل القــوي بــن التعليــم
والصناعــة ،وعمليــة التصميــم ،وتكنولوجيــا اإلنتاج،
وانتشــار وســائل التواصــل الحديثــة بشــكل واســع
عــى املســتوى املحــي والعاملــي.
وانطالقــا مــن هــذا األمنــوذج ،ووعيــا بأهميــة الدور
الــذي يؤديــه التصميــم يف التنميــة املســتدامة،
يجــب العمــل بشــكل جــدي عــى دعم املؤسســات
التعليميــة ،وتشــجيعها عــى طــرح تخصصــات
التصميــم والتواصــل البــري مبســاراته الفرعيــة
املختلفــة ،التــي تســتجيب ملتطلبــات الســوق
املتجــددة ،وتلبــي احتياجــات الطلبــة ،وتوفــر لهــم
الفــرص املناســبة للعمــل املجــدي والخــاق.
ورغــم الدراســات واألبحــاث التــي تدعــو لطــرح
تخصصــات جديــدة ،تلبــي االحتياجــات املتزايــدة
لصناعــة التصميــم والتواصــل البــري ،إال أنهــا
بقيــت مبــادرات بســيطة ومحــدودة مــن قبــل
الجامعــات األردنيــة ،إذ مــا تــزال مســاراتها غــر
واضحــة ،وبالرغــم مــن ذلــك ،فقــد تــم رفــد
الســوق املحــي بأعــداد محــدودة مل تتجــاوز
الـــ ( )92طالبــا عــام ( 2018 – 2017بحســب
هيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل وضــان
الجــودة) ،علــا بــأن أعــداد الــركات املتخصصــة

يف هــذه املجــاالت بلغــت ( )307رشكات عاملــة،
وهــي بازديــاد ،عــاوة عــى أن االســتثامر بهــذه
املجــاالت بتصاعــد مســتمر لــو توفــرت الكــوادر
املؤهلــة( .بحســب هيئــة اإلعــام املــريئ واملســموع
.)2018/4/3
صناعة األفالم واأللعاب اإللكرتونية
فقــد بينــت هيئــة املــريئ واملســموع ،أن يف بــاألردن
( )33محطــة فضائيــة مرخصــة ،و( )307رشكات
إنتــاج فنــي مــن رشكات إنتــاج األفــام وصناعتهــا،
ورشكات أفــام الرســوم املتحركــة الرقميــة،
وباســتطالع رأي أهــم الــركات العاملــة يف هــذه
املجــاالت يف األردن ،تبــن وجــود حاجــة ماســة
لخريجــن مؤهلــن يف هــذه التخصصــات ،والتأكيــد
عــى رضورة اســتحداث برامــج متخصصة مبســارات
فرعيــة دقيقــة تــؤدي إىل مخرجــات تعليميــة ترفــد
ســوق العمــل بالخــرات املؤهلــة ،عــاوة عــى
أن االســتطالع كشــف عــن قلــة عــدد الخــراء
باملســتوى املطلــوب ،للنهــوض بهــذه الصناعــة يك
تنافــس الــدول العربيــة والعامليــة.
إن الفــرص املتاحــة يف عــدد مــن املجــاالت متنوعــة
وواســعة ،ونذكــر يف هــذا الســياق عــددا مــن
فــرص العمــل املطلوبــة يف األســواق التــي ميكــن أن
تســتقطب الخريجــن يف هــذه التخصصــات ،ومنها:
تصميــم الوســائط املتعــددة التفاعليــة يف صناعــة
أفــام التحريــك وتطويــر األلعــاب اإللكرتونيــة،
رشكات صناعــة األفــام ،تصميــم الويــب ،تصميــم
الحركــة ثنائيــة وثالثيــة األبعــاد ،معالجــة الصــور
الفنيــة ،مطــور مواقــع الويــب ،مهنــدس الصوتيات،
تصميــم الرســوم التوضيحيــة ،تصميــم الوســائط
الرقميــة ،صناعــة برامــج التعليــم وغريهــا
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أفالم التحريك
بني الفن والعلم
واالقتصاد
د .بهاء الدين اخلصاونة
باحث أردني يف شؤون التحول الرقمي

مــن منــا ال يعــرف “ميــي مــاوس” ،أو
األرنــب “بغزبنــي” ،شــخصيات أفــام
الكرتــون التــي أمتعــت طفولتنــا،
وكربنــا معهــا وهــي مل تكــر ،ومــا تـزال
ترســم الســعادة واالبتســامة عــى
محيانــا ،ومــا أزال أتابــع تطــور هــذا
الفــن الــذي أصبــح صناعــة تــدر
األربــاح الخياليــة عــى مــن يتقنهــا.
التحريــك ليــس فــن تحريــك الرســوم،
إمنــا فــن حركــة الرســم؛ وهــو كاألفــام
الســينامئية ،يعتمــد خصائــص نظــام
الرؤيــة الفســيولوجية ،وســيكولوجية
تحليــل الصــور يف دمــاغ اإلنســان
بخلــق خــداع بــري بعــرض صــور
ثابتــة متتاليــة ،ولكــن مختلفــة بــيء
بســيط ،وتعــرض برسعــة ( )24صــورة
يف الثانيــة ،مــا يولــد خداعــا برصيــا
بحركــة الصــورة يف نظــام الرؤيــة لــدى
املشــاهد.
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مــا ســبق ،متــت االســتعانة بعــدد مــن العلــوم
لــرح طبيعــة التحريــك ،منهــا :الســيكولوجيا،
والفســيولوجيا ،والرياضيــات ،والفيزيــاء ،وهــذا
ليــس غريبــا ،إذ أن التحريــك ميــزج بــن العلــم
والفــن .وأصبــح التحريــك مــن أكــر الفنــون
الجاذبــة لتنــوع طــرق العــرض ،واملوضوعــات
التــي يغطيهــا مــن :أفــام الكرتــون الرتفيهيــة،
إىل أفــام التوعيــة والتدريــب ،واأللعــاب
اإللكرتونيــة ،ومحــاكاة الظواهــر الطبيعيــة،
وحتــى يف التحقيقــات الجنائيــة ،إضافــة
الســتخداماته يف التعليــم لألطفــال ولألشــخاص
ذوي االحتياجــات الخاصــة.
أنواع التحريك
هنــاك ثالثــة أنــواع للتحريــك هــي :تقنيــة
إيقــاف الحركــة أو فــن التصويــر املتعاقــب،
والتحريــك ثنــايئ األبعــاد ،وثــايث األبعــاد؛ واألول
والثــاين عرفــا منــذ عرشينيــات القــرن املــايض،
وطــرأ تطــور كبــر عــى التحريــك ثنــايئ األبعــاد،

حتــى غــدا صناعــة متكاملــة ،وتعــد رشكتــي:
“ديــزين” ،و”وورنــر بــرذرز” مــن عاملقــة رشكات
إنتــاج األفــام املتحركــة ،وهنــا نتذكــر شــخصية
“ميــي مــاوس” لديــزين ،و”دونالــد دك” ،و”تــوم
وجــري” ،التــي أصبحــت مشــهورة أكــر مــن
شــخصيات حقيقيــة ،ومــن أعــال التحريــك
أيضــا ،مسلســل “سمبســون” وبطــاه (هومــر)
و(بــارت) ،وهــو املسلســل التلفزيــوين الكرتــوين
الــذي ناقــش كثــرا مــن القضايــا االجتامعيــة
والسياســية األمريكيــة ،واكتســب شــهرة عامليــة
واســعة.
التحريك ثنايئ األبعاد
يســتخدم التحريــك ثنــايئ األبعــاد يف األلعــاب
اإللكرتونيــة املنتــرة جــدا ً هــذه األيــام بــن
الشــباب مــن الجنســن ،ويف جميــع دول العــامل،
وتــم تطويــر العديــد مــن برامــج الكمبيوتــر
للتصميــم والتحريــك ثنــايئ األبعــاد ،إذ نقلــت
مهــارات هــذا الفــن مــن يدويــة إىل تقنيــة،
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تعتمــد عــى أجهــزة الحاســوب واملعالجــات
لخلــق منتــج عــايل الجــودة ،وتحريــك يــكاد
يكــون حقيقي ـاً ،ومــا ي ـزال هــذا العلــم يتطــور
يومــا بعــد يــوم.
أمــا التحريــك ثــايث األبعــاد ،فيعتمــد بالكامــل
عــى تقنيــات الكمبيوتــر يف التصميــم والرســم
والتحريــك ،إذ يتــم تصميــم النــاذج املنــوي
تحريكهــا -ســواء أكانــت إلنســان أو حيــوان
أو آلــة -بواجهــات متعــددة :أماميــة وخلفيــة
وســفلية وعلويــة ،وتبــدأ هــذه النــاذج مــن
مجموعــة نقــاط وخطــوط تســمى عــادة إطــارا
ســلكيا .كــا يف الصــورة رقــم (.)1
وهــذه التصاميــم ميكــن تصغريهــا وتكبريهــا،
والنظــر إليهــا مــن مختلــف الزوايــا والجهــات،
مــع إدخــال مؤثـرات األلــوان والظــال واملالبــس
والشــعر وأمــور عديــدة.
الثورة العلمية تقود فن التحريك
مل يتطــور هــذا النــوع مــن التحريــك إال بعــد
الثــورة العلميــة التــي قادتهــا تكنولوجيــا
االتصــاالت ،وتكنولوجيــا املعلومــات ،والقفــزة
الهائلــة لقــدرة الحواســيب الشــخصية عــى
املعالجــة والتخزيــن والتعامــل مــع تعقيــدات
النــاذج ثالثيــة األبعــاد ،ملــا تتطلبــه مــن
قــوة يف معالجــة الحركــة رياضيــا وفيزيائيــا،
حيــث تقــوم وحــدة املعالجــة بحســاب جميــع
خصائــص النقــاط والخطــوط يف املجســم مــن
مختلــف الزوايــا ،وتأثــر الضــوء وزاويــة الرؤيــة
والبعــد عــن العــن ،وحتــى فيزيائيــة الحركــة.
وهــذا الفــن يتطلــب اإلملــام بالعديــد مــن
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التقنيــات ،وإتقــان مهــارات عاليــة يف التصميــم
والتحريــك ،والتحكــم باملؤثــرات كالصــوت
والتعابــر وحركــة األجســام وضوابطهــا ،وتبــدأ
املراحــل األساســية للنــاذج ثالثيــة األبعــاد
بالتصميــم التــي يتــم فيهــا بنــاء املجســات
ونحتهــا ،لتشــكيل مالمــح املجســم مــن طــول
وعــرض وارتفــاع ،لتــأيت بعدهــا مرحلــة اإلكســاء
ويتــم فيهــا وضــع خامــات املــواد املناســبة لــكل
مجســم حســب طبيعتــه :معــدن أو خشــب
أو بالســتيك أو زجــاج أو حجــر… ،وتحديــد
زوايــا االنعــكاس واالنكســار ،ومــن ثــم تتبعهــا
اإلضــاءة ،وأخــرا التحريــك للوصــول إىل إنتــاج
الفيلــم بشــكله النهــايئ ،ويســبق كل ذلــك إعداد

القصــة ،وتحديــد دور كل مجســم وشــخصية
ولقطــة.
ويتطلــب األمــر جهــدا مضنيــا ،إذ يحتــاج إنتــاج
ثانيــة واحــدة مــن التحريــك ثــايث األبعــاد
بجــودة عاليــة العمــل ألســبوع كامــل ،وعليــه،
ميكــن تخيــل حجــم الجهــد املطلــوب إلنتــاج
فيلــم مدتــه ســاعة ونصــف ،يحتــوي تفاصيــل
مجســات ومنــاذج تعــد باملئــات أو بــاآلالف،
ومــن أهــم الــركات العامليــة التــي تتميــز بهــذا
املجــال رشكــة “بكســار” التــي أنتجــت فيلــم
“القصــة”.
تزاوج العلم والفن

لقــد تداخــل العلــم والفــن يف مجــال التحريــك،
فأصبــح بإمــكان أجهــزة الحاســوب إنتــاج أفــام
تحريــك بأقــل تدخــل بــري ،وخلــق مشــاهد
تلقائيــة ال تحتــاج إال إىل القليــل مــن التعديــل
مــن قبــل الفنــان ،وهــو مــا كان لــه تأثــر كبــر
عــى اســتخدام التحريــك يف كثــر مــن أمــور
الفيزيــاء والعلــم ،إذ يســتخدم التحريــك يف
محــاكاة ومنذجــة ظاهــرة طبيعيــة وعلميــة،
وإج ـراء تجــارب لقيــاس تأثــر الكــوارث مثــل:
الــزالزل والرباكــن ،أو التفجــرات فــوق األرض
وتحتهــا دون اإلرضار بالطبيعــة.
كــا يســتخدم التحريــك يف متثيــل مــرح
جرميــة ،واكتشــاف أمــور تحقيقيــة ،أو البحــث
عــن األطفــال املفقوديــن ،ومحاولــة تقديــر تغــر
مالمــح وجوههــم ،وغريهــا مــن األمــور العلميــة.
التحريك وذوي االحتياجات الخاصة
تســاعد الرســوم املتحركــة يف مجــال التعليــم،
وخاصــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة ،إذ تدعــم
العمليــات املعرفيــة لألطفــال ،ويتــم اســتخدامها
لتســهيل دمــج التعليــم والتدريــب ،كــا
تســتخدم يف توضيــح املفاهيــم العلميــة برصيًــا،
وكيفيــة تجميــع األشــياء وعملهــا معــاً ،ومــن
أشــهر التطبيقــات التعليميــة اســتخدام الرســوم
املتحركــة الحاســوبية إلظهــار كيفيــة عمــل
النظــام الشــميس ،وتعليــم اللغــات األجنبيــة،
واملوســيقى ،والفــن.
وأصبــح هــذا العلــم والفــن مهمــن لــذوي
االحتياجــات الخاصــة ،ملــا يقدمانــه مــن دعــم
اســتخدام الوســائط املتعــددة ،ويســاهامن
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فنانون ورشكات أردنية
تنبهــت العديــد مــن الــركات ،والجامعــات
األردنيــة ألهميــة هــذا املوضــوع ،فنشــأت
رشكات متخصصــة يف التحريــك ثنــايئ وثــايث
األبعــاد ،وأخــرى يف األلعــاب اإللكرتونيــة،
وأبرزهــا “روبيكــون” التــي شــاركت يف التصميــم
والتحريــك يف العديــد مــن األفــام العامليــة
املشــهورة ،ومنهــا “النمــر الزهــري” ،وأنتجــت
العديــد مــن األفــام الخاصــة بهــا.

بشــكل كبــر يف جهــود دمــج هــذه الرشيحــة
املهمــة مــن املجتمــع بعدالــة ،وتأمــن ســبل
الحيــاة الطبيعيــة لهــم ،مــن خــال توفــر مــواد
تدريبيــة ميكــن التحكــم بأبعادهــا وألوانهــا
لتســهيل التعامــل معهــا مــن قبــل الفئــات
املختلفــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.
حيــث يســاعد “اإلنيميشــن” ،عــن طريــق
ألعــاب معينــة يف اكتشــاف بعــض اإلعاقــات
وتشــخيصها ،خاصــة عنــد األطفــال الذيــن
يعانــون مــن صعوبــة النطــق ،كــا تســاعد
الرســوم املتحركــة يف العــاج الطبيعــي ،إذ
تســهم برامــج تحريــك مبنيــة بتقنيــة الواقــع
االفــرايض يف مســاعدة مــن يعــاين مــن
صعوبة الحركة.
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كــا وظــف العديــد مــن فنــاين الكاريكاتــر
واملطربــن األردنيــن فــن التحريــك يف
إنتاجهــم ،ومنهــم :رســام الكاريكاتــر عــاد
حجــاج ،واملطــرب عمــر العبــد الــات ،وخلقــوا
شــخصيات وهميــة صــارت جــزءا مــن الح ـراك
الفنــي األردين مثــل :أبــو محجــوب ،وعــوض أبــو
شــفة وغريهــا.
علم الرسم الحاسويب
وقــد أصبــح تدريــس هــذا العلــم منتــرا ً يف
العديــد مــن الجامعــات واملعاهــد األردنيــة،
وكان الســبق والريــادة يف هــذا املجــال لجامعــة
األمــرة ســمية للتكنولوجيــا ،ففــي عــام 2006
اســتحدثت قســم علــم الرســم الحاســويب يف
كليــة علــوم الحاســب حينهــا ،دامجــة بــن
النظريــة العلميــة األساســية للرســم الحاســويب،
والتحريــك بأنواعــه ،وتأســس التخصــص عــى
ثالثــة محــاور تتصــل بالنظريــات العلميــة،
ومهــارات التحريــك ثنــايئ وثــايث األبعــاد،
وصناعــة األلعــاب اإللكرتونيــة ،ومتــت إضافــة
تقنيــات الواقــع االفــرايض ،والواقــع املدمــج.

جوائــز تقديريــة ،ويف عــام  ،2012أطلــق عــدد
مــن الطــاب األردنيــن مهرجــان “جوأنيميــت”
الســنوي ،الــذي حــاز عــى اهتــام كبــر،
وقــدم العديــد مــن ورشــات العمــل للتدريــب،
وتســويق هــذا العلــم والفــن)**(.
اقتصادات التكنولوجيا الرقمية
يقف األردن يف مقدمة دول
املنطقة يف القدرة على تبني
التكنولوجيات احلديثة

وأنشــأت الجامعــات واملعاهــد تخصصــات
مامثلــة يف كليــات الفنــون ،وكليــات الحاســوب،
كعلــم مدمــج (الفــن والتصميــم) ،وهــو مــا
أتــاح لخريجــي التخصــص رفــد الســوق املحــي
واإلقليمــي والعاملــي مبهــارات عاليــة ،وقــد
قــام العديــد منهــم بتأســيس رشكات تجاريــة
ناجحــة ،تقــدر عوائدهــا مباليــن الدنانــر،
داعمــة بذلــك االقتصــاد املحــي ،ومــن أهمهــا:
رشكــة (طامطــم) لأللعــاب اإللكرتونيــة ،ورشكــة
( ،)Chick Maniaو(جوكــر) لأللعــاب.
وألهميــة مثــل هــذه الصناعــة الفيلميــة ،فقــد
خصصــت الكثــر مــن الهيئــات واملؤسســات
ملنتجــي وصانعــي أفــام التحريــك للهــواة

إن للتقــدم الهائــل يف التكنولوجيــا الرقميــة يف
ســائر املجــاالت ،األثــر األكــر يف تقــدم العمليــة
العلميــة والفنيــة ،واالقتصــادات املبنيــة عليهــا،
ومــا سنشــهده يف الســنوات املقبلــة مــن
تطــور مدعــوم بتقنيــات الــذكاء االصطناعــي،
والروبوتــات ،والواقــع االفــرايض ،والواقــع
املدمــج ،ســيكون لــه تأثــر إيجــايب واضــح
يف نقــل فــن وعلــم التحريــك ألبعــاد أخــرى
غايــة يف املتعــة واإلدهــاش ،مــن خــال صناعــة
التحريــك والنمذجــة واأللعــاب اإللكرتونيــة،
بالنوعيــة واملحتــوى والجــال.
ويقــف األردن يف مقدمــة دول املنطقــة يف
القــدرة عــى تبنــي التكنولوجيــات الحديثــة ،ملــا
يحملــه أبنــاؤه ونظامــه التعليمــي مــن مقومات
عاليــة ،وشــغف الســتيعاب كل مــا هــو جديــد،
ولخلــق اقتصــاد فعــال لعلــم وفــن التحريــك،
ليشــكل رافــدا مهــا للحركــة الفنيــة األردنيــة،
ولالقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام
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املنصات الرقمية تغري خريطة
الدراما واإلنتاج العربي
فرصة ألفكار الشباب اجلديدة وتطوير احملتوى .
صالح أسعد
ناقد وصحفي أردني

أصبحــت املنصــات الرقميــة أم ـرا واقعــا ،ســيفرض نفســه مســتقبال عــى الدرامــا العربيــة
شــئنا أم أبينــا ،بــل أنهــا رمبــا تســحب البســاط مــن تحــت أقــدام املحطــات الفضائيــة ،كــا
الحــال بالنســبة للمحطــات األرضيــة التــي انتهــى دورهــا بعــد ظهــور القنــوات الفضائيــة،
وهــذا يعنــي قــدوم مرحلــة تحتــاج إىل تفكــر وتركيــز للتعامــل معهــا.
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وقــد لجــأت الكثــر مــن القنــوات الفضائيــة،
واملحطــات التلفزيونيــة العربيــة إىل تدشــن
منصــات خاصــة ،بالرشاكــة مــع منصــات
عامليــة ،وهــو مــا يــؤرش أن خريطــة الدرامــا
العربيــة ســتتغري لتتــاىش مــع التوجــه
الجديــد القــادم ،وغالبــا مــا ينطــوي رســائل
سياســية مبطنــة ،ســواء كانــت هــذه األعــال
عربيــة أم عامليــة ،فقــد نجحــت يف عاملنــا
العــريب ومنهــا“ :ترشنوبــل” ،و”بــودي جــارد”
وغريهــا.
الواقع تغري
مــن املهــم اإلقــرار أن املســتقبل ســيكون
لهــذه املنصــات ،وعــى القنــوات الفضائيــة أن
تجاريهــا وتتحالــف معهــا ،ومــن هــذا املنطلــق
فــإن ســوق الدرامــا ســيتغري ،وبالتــايل ،فــإن
موضوعاتهــا وأســاليب طرحهــا ســتتغري أيضــا..
وأول التغــرات ســتكون بانفتــاح الســوق
طــوال العــام ،بخــاف حــر تقديــم األعــال
الدراميــة الجديــدة يف رمضــان ،خصوصــا وأن
شــباب وشــابات عــر اإلنرتنــت ،لــن يكــون
مبقدورهــم الجلــوس لســاعات طويلــة أمــام
شاشــة التلفــاز ملتابعــة مسلســل تلفزيــوين
مكــون مــن ثالثــن حلقــة ،باإلضافــة إىل
فــرات اإلعالنــات التــي تخلــو منهــا املنصــات
الرقميــة ،ومــا ينبغــي إدراكــه ،أن األســلوب
التقليــدي القديــم يف الدرامــا العربيــة بــكل
مــا تحتويــه ســواء يف القصــة ،واإلخــراج،
وحتــى التمثيــل قــد تــم تجــاوزه بأشــكال
جديــدة مــن أشــكال العــرض ووســائله.
ومل يخــل األمــر مــن تحذيــر حــول كيفيــة
التعامــل مــع مــا يقــدم عــى هــذه املنصــات،
حيــث تقــول الفنانــة نــادرة عمــران“ :يجــب

ألبري حداد

أن نكــون حذريــن مبــا يقــدم عــى هــذه
املنصــات التــي ســحبت املشــاهد إليهــا بقــوة،
وخصوصــا فئــة الشــباب ،وهــي الرشيحــة
األكــر يف الوطــن العــريب”.
دور املنصــات يف التغيري
وتضيــف عمــران“ :علينــا أن منيــز إن كان
هــذا الــزاد الجديــد نبيــا وقيــا ،أم رشيــرا
ومبتــذال ،فنحــن أمــام ســاح ذي حديــن”.
معربــة عــن تخوفهــا مــن“ :أن غالبيــة مــا
تقــدم هــذه املنصــات مــن أعــال دراميــة
وغريهــا مشــوه وقاتــم”.
وطالبــت بإعــادة النظــر والتفكــر بتــأن يف كل
مــا ينتــج ويصنــع يف هــذه املنصــات ،ودراســة
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زهري النوباين

نادرة عمران

مــدى تأثــره عــى الثقافــة واألخــاق والفكــر
والهويــة العربيــة بشــكل عــام ،مشــرة إىل
أننــا نســاق اآلن إىل هــذا العــامل ،ويتوجــب
علينــا جميعــا أن ال ننســاق وراء هــذا التيــار
دون تفكــر ،وأن نعمــل جاهديــن للحفــاظ
عــى هويتنــا وثقافتنــا العربيــة.

عــى القنــوات الفضائيــة ،وهــو مــا يحقــق
للمنتــج أرباحــا جيــدة.

عروض كالسيكية
مــن املؤكــد أن دخــول باقــة ،بــل عــامل
“نتفليكــس” إىل عاملنــا العــريب ،نقــل املشــاهد
مــن شاشــة التلفزيــون إىل شاشــة الهاتــف
والــاب تــوب ،وهــو مــا مل يقترص عــى األعامل
الدراميــة التــي تنتجهــا ،بــل تعــدى ذلــك إىل
عــرض أعــال كالســيكية جديــدة بالتزامــن مع
الفضائيــات ،وكثــر مــن املنصــات أصبحــت
تحتكــر الكثــر مــن األعــال قبــل عرضهــا
عــى القنــوات الفضائيــة ،األمــر الــذي دفــع
املنتجــن لبيــع أعاملهــم للمنصــات لعرضهــا
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الشكل واملضمون
وبســبب هــذا النجــاح ،فقــد دخلــت بعــض
القنــوات الفضائيــة الكــرى يف رشاكــة مــع
منصــات عامليــة ،وهــو مــا يؤكــد أن الوقــت
حــان لتغيــر شــكل ومضمــون مــا يقــدم مــن
درامــا تلفزيونيــة عربيــة.
يقــول الفنــان نبيــل صولحــة“ :إن الدرامــا
العربيــة القدميــة اســتوت ،ومل تعــد صالحــة
ملجــاراة عــر اإلنرتنــت ،فالقالــب واملضمــون،
وحتــى نجومهــا الكبــار انتهــت صالحيتهــم،
وعلينــا أن نقــرر بأنــه حــان الوقــت لتقديــم
أفــكار ووجــوه جديــدة ،حتــى ننتقــل مــن
املفهــوم القديــم للدرامــا التلفزيونيــة ،إىل جيــل
جديــد يجــاري جيــل اإلنرتنــت والكمبيوتــر”.

نبيل صوالحة

محمد عزيزية

ويؤكــد صوالحــة عــى“ :رضورة تقديــم
“ســواليف” حديثــة عرصيــة واقعيــة ،تتــاىش
مــع مشــاكل العــر ،تضاهــي فيهــا الحبكــة
والصــورة متعــة مــا يعــرض يف املسلســات
األمريكيــة والرتكيــة وحتــى الهنديــة”.

وهــو مــا يتيــح لــه أن يختــار املوعــد واللغــة
وعــدد الحلقــات ومــا إىل ذلــك ،لذلــك بــات
كل عمــل تقليــدي يفتقــد لعنــر التشــويق
ومجــاراة الواقــع غــر مشــاهد ،وهــذا يجعلنــا
نــدق ناقــوس الخطــر ،ونقــول إننــا يف األردن
مــا نــزال خــارج املعادلــة ،وعــى املســؤولني
إعــادة النظــر فيــا يقــدم ،وعــى الدولــة أن
تبــدأ يف العمــل عــى تقديــم أعــال تتناســب
مــع هــذه املنصــات ،ويف الوقــت نفســه
تحافــظ عــى ثوابــت املجتمــع”.

ويدعــو صوالحــة“ :إىل البحــث عــن القصــص
اإلنســانية” ،وهــو مــا أيــده بذلــك الفنــان زهــر
النوبــاين الــذي قــال“ :علينــا أن نعــرف بــأن
هــذه املنصــات تعــد مرحلــة مهمــة للتغيــر،
مــا يتطلــب مــن القامئــن عــى الدرامــا
األردنيــة والعربيــة مجاراتهــا بتقديــم أعــال
قويــة مــن جميــع النواحــي ،ليتابعهــا املشــاهد
الــذي تتوفــر لديــه العديــد مــن الخيــارات”.
حرية املشاهدة
وبــن النوبــاين“ :أن املشــاهد أصبــح هــو
املتحكــم مــن خــال االشــراك بهــذه املنصــة،

رصاع البقاء
نغمــة جديــدة أصبحــت تســيطر عــى
العديــد ممــن يعملــون يف هــذا املجــال ،بــأن
املســتقبل للمنصــات ،وهــو مــا أكــده الكاتــب
محمــد البطــوش بقولــه“ :إن املشــاهد تحــرر
مــن احتــكار القنــوات ،وأصبــح مبقــدوره
مشــاهدة األعــال الدراميــة يف أي وقــت
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من مسلسل الهيبة

يختــاره ،وأي مــكان ،ومل يعــد مجــرا أن
يجلــس ســاعات أمــام شاشــة التلفزيــون ،يف
الوقــت الــذي يســتطيع مشــاهدة أربــع أو
خمــس حلقــات تلفزيونيــة يف الوقــت الــذي
يختــاره ويحــدده”.
أمــا املخــرج محمــد عزيزيــة فقــد قــال“ :إن
املنصــات لــن تنهــي دور القنــوات الفضائيــة،
ولكــن ســتجربها عــى التطويــر ومجــاراة
العــر ،فالســيارات الكهربائيــة مل تنــه عــر
الســيارات التــي تعتمــد عــى املشــتقات
النفطيــة”.
وأشــار عزيزيــة إىل“ :أن املنصــات تقــدم
مسلســات يصــل طولهــا إىل ( )120حلقــة،
وتحظــى مبشــاهدات يف عاملنــا العــريب،
والســبب أن ســوق الدرامــا العربيــة جائــع،
ويلتهــم ويتقبــل أي يشء بســبب مــا يعــاين
مــن جــوع ســيايس فكــري منــذ زمــن”.
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العودة للســباعيات
وبالعــودة قليــا إىل الــوراء ،نجــد أن بدايــات
الدرامــا العربيــة كانــت تقــدم يف ثــاث
عــرة حلقــة ،ومــدة الحلقــة ال تزيــد عــن
ثالثــن دقيقــة ،ويف الثامنينــات والتســعينات
انتــرت فكــرة الســباعيات ،وبعــد ســيطرة
الفضائيــات تحــول العمــل إىل ثالثــن حلقــة
ليتناســب مــع املنافســة الرمضانيــة ،إال أن
الوضــع بــدأ يف التغــر اآلن ،وغالبيــة مــا
تنتجــه هــذه املنصــات مــن أعــال دراميــة
خاصــة بهــا ،تكــون حلقاتهــا مــا بــن خمــس
إىل مثــان حلقــات فقــط ،فنجحــت والقــت
قبــوال ورواجــا عنــد املتلقــي ،وهــذا مــا أكــده
املنتــج األردين ألبــر حــداد الــذي خالــف رأي
عزيزيــة بقولــه“ :بعــد بضــع ســنني ســينتهي
عــر القنــوات الفضائيــة ،وعلينــا أن نعيــد
النظــر مبــا نقــدم ،بالحــرص عــى تقديــم فكــر
جديــد وتقنيــة عاليــة ،ألن املنصــات أصبحــت

من فيلم تخوف

مقياســا لنجــاح املسلســل أو فشــله ،أو مــا
يســمى بـ”الرتنــد”.
تخــوف كبــر انتــر حــول مــا تنتجــه
وتقدمــه املنصــات ،فكثــر مــن املشــاهدين
والنقــاد والفنانــن يــرون مخالفتــه لقيــم
املجتمــع وعاداتــه ،كــا حــدث مــع مسلســل
“جــن” الــذي صــور يف األردن ،كأول مسلســل
عــريب مــن إنتــاج رشكــة (نيتفلكــس) ،حيــث
جوبــه بالرفــض والســخط ،بينــا ذهــب قلــة
إىل تأييــد التجربــة تحــت عنــوان “حريــة
التعبــر”.
منصة لإلبداع واالنتشــار
وبعيــدا عــن ســلبيات املنصــات ،إال أنهــا
متثــل ســاحا ذا حديــن ،وهــي وإن كانــت
تنطــوي عــى عــدد مــن الســلبيات ،إال أن لهــا
العديــد مــن اإليجابيــات كوســيلة إعالميــة
تكنولوجيــة ،ومــن إيجابياتهــا :أنهــا أعطــت

املبــدع العــريب فرصــة االنتشــار ،حيــث أن
العديــد مــن األعــال الدراميــة واألفــام
الســينامئية تتــم ترجمتهــا أو دبلجتهــا لتصــل
إىل املشــاهد يف مختلــف أنحــاء العــامل ،وهــو
مــا عجــزت عنــه وســائل اإلعــام العربيــة
عــى مــدار عقــود طويلــة.
ومــن األمثلــة التــي يعتــد بهــا كثــر مــن
املنتجــن العــرب ،مسلســل “الهيبــة” الــذي
متــت ترجمتــه ودبلجتــه إىل ( )27لغــة،
وعــرض يف أكــر مــن ( )90دولــة ،عــاوة
عــى أن املنصــات منحــت الفرصــة للشــباب
الجــدد يف جميــع املجــاالت ومنهــا :الكتابــة،
اإلخــراج ،التصويــر ،والتمثيــل وغريهــا،
ففتحــت املجــال لهــم لالنتشــار ،بعــد أن
أصبحــت الدرامــا العربيــة حكــرا عــى أســاء
معينــة ،ولــركات اإلعالنــات
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رغــم حصــول فيلــم “حــدث ذات يــوم يف هوليــود”
عــى تقييــات أفضــل بكثــر مــن فيلــم “الجوكــر”،
عــى جميــع املواقــع العامليــة املتخصصــة يف الســينام،
فــإن انحيــازات رواد مواقــع التواصــل االجتامعــي
العــريب كان لهــا رأي آخــر ،فجــاءت اآلراء معــرة عــن
انحيــاز الجمهــور العــريب إىل الســينام ذات التنــاول
التقليــدي ،مــن خــال عاصفــة انبهــار قوبــل بهــا فيلــم
“الجوكــر” بطولــة (خواكــن فينيكــس) ،وإخـراج (تــود
فيليبــس) ،يف مقابــل اســتقبال فاتــر لفيلــم “حــدث
ذات مــرة يف هوليــود” للمخــرج (تارنتينــو) ،وبطولــة
(ليونــاردو دي كابريــو) و(بــراد بيــت).

من فيلم الجوكر
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تظهــر املتابعــة أن مواقــع التواصــل االجتامعــي
عــام  ،2019أنهــا تجــاوزت كونهــا إحــدى منصات
اإلعــان عــن األفــام الجديــدة ،لتنتقــل إىل كونهــا
منصــة حــرة لنقــد األفــام ،وكتابــة املراجعــات
عنهــا ،وهــو مــا حــرك مــؤرش اإليــرادات إىل
األمــام أو إىل الخلــف ألي فيلــم يتــم عــرض
نســخة منــه بالرتجمــة العربيــة.
وهــو مــا جعــل الجمهــور يبحــث عــن أهــم
“الريفيوهــات” التــي يتــم تدوينهــا عــن أي فيلم
جديــد ،لدرجــة أن إدارة مهرجــان (كان) أدركــت
ذلــك ،فاســتبدلت يف دورتهــا الـــ( )71عــام 2018
آراء رواد التواصــل االجتامعــي عــى موقعــي
“فيســبوك” و”تويــر” ،بالتقاريــر الصحفيــة التــي
تظهــر صبيحــة عــرض الفيلــم.
تكمــن أهميــة مواقــع التواصــل االجتامعــي يف
عــدد مســتخدميها ،والــذي تتــم ترجمتــه يف
إيـرادات الفيلــم ،حيــث تتحــول األفــام إىل منتج
يحتــاج إىل اســتطالع رأي ،وميكــن ألي متابــع أن
يســتنبط مــا إذا كان هــذا الفيلــم ســينجح أم
ال ،وميكــن قيــاس مــا يــرك الفيلــم مــن أصــداء
مــن خــال طــرح جــزء منــه عــى عــدد مــن
الجمهــور ،وهــي فكــرة معتمــدة يف عــدد مــن
أســاليب التســويق التقليــدي وغــر التقليــدي،
ولعــل هــذا هــو مــا أثــر عــى إي ـرادات فيلــم
“تارنتينــو” الــذي حصــد ( )372مليــون دوالر،
وتخطــى “الجوكــر” بعــد املليــار دوالر بـــ()65
مليونــا.
حكايــة فيلــم “كوينــن تارنتينــو” الــذي حصــل
عــى العديــد مــن الجوائــز ،تتنــاول وجهــة نظــر
شــديدة الخصوصيــة يف أمــركا فــرة الســتينيات،
وتحديــدا يف موضــوع صناعــة الســينام يف ذلــك

الوقــت مــن خــال اإلضــاءة عــى خفاياهــا.
كانــت أبــرز املشــاهد التــي دعمــت ذلــك
مشــهد قيــام (الدوبلــر) بتلقــن (بــروس يل)
بطــل الكاراتيــه اليابــاين الشــهري ،ونجــم أكشــنالســبعينيات -درســا قاســيا ،يف إشــارة إىل امتــاء
عــامل الســينام بالعديــد مــن التفاصيــل التــي
ميكــن أن تهيــئ الفرصــة ملمثــل ليكــون بطــا،
بينــا ال تتيحهــا آلخــر ،وتكشــف أحــداث الفيلــم
مــن جهــة أخــرى عــن موقــف األمــريك يف تلــك
الفــرة لســكان لبقيــة شــعوب قــارة أمــركا
الشــالية ،مثــل املكســيكيني والكنديــن ،الــذي
يتجــى يف األغنيــة التــي تؤديهــا بشــكل عابــر
مجموعــة فتيــات عــن نبــذ تلــك العنرصيــة،
أثنــاء توقفهــن عــى إشــارة املــرور.
ومل تكــن الكــوادر الواســعة والرسيعــة ،والصــورة
املبهجــة والعفويــة التــي تتميــز بهــا ســينام
املخــرج الــذي اعتربتــه مجلــة ( ) Timeأحــد
أكــر ( )100شــخصية مؤثــرة يف العــامل عــام
 ،2005هــي الوحيــدة لنجــاح فيلــم “كوينــن
تارنتينــو” ،بــل جــاء النجــاح مــن خــال انحيــاز
الفيلــم بشــكل كبــر إىل املهمشــن والعاديــن،
حيــث يقــدم وجهــة نظــر جديــدة يف مفهومــي
البطــل (ليونــاردو دي كابريــو) و(الدوبلــر ب ـراد
بيــت) ،حيــث يتبــادالن املواقــع يف كثــر مــن
األحيــان يف أحــداث الفيلــم ،فـ(الدوبلــر) هــو
الــذي ينقــذ املمثــل يف نهايــة الفيلــم مــن القتــل
عــى يــد مجموعــة مــن الهيبــز ،كــا أن البطــل
بعــد نقــل (الدوبلــر) يف ســيارة اإلســعاف ميكــث
الســتكامل ســهرته برفقــة جريانــه الطيبــن ،وهــو
يربــت عــى (كرشــه) الصغــر دون أي شــعور
بالقلــق.

79

عــى حــد وصــف املخــرج اللبنــاين خليــل حنــون،
أن الفيلــم ينطــوي عــى كل مــا صنــع شــهرة
(تارانتينــو) وشــعبيته لجهــة الحــوارات الغزيــرة
الذكيــة واللامحــة ،ثــم الشــخصيات املتطرفــة،
العنــف املؤســلب ،وبراعــة اليــد يف التقــاط نبــض
الحيــاة ،نبــش يف الريبريتــوار املوســيقي املنــي.
ويف تدوينتــه عــى صفحتــه “فيســبوك” يكتــب
حنــون أن“ :الســينام تحــر هنــا بشــكلها
املبــارش ،فالفيلــم يتغــذى منهــا لقطــة بعــد
لقطــة ،إننــا حيــال ملحمــة عــى طريقــة
تارانتينــو ،مشــبعة بالغــث والســمني ..وهــو مــا
شــكل وعيــه الفيلمــي الــذي نقلــه مــن كــريس

لقطة من فيلم حدث ذات مرة يف هوليوود
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املشــاهد إىل خلــف الكامــرا ،أمــا الســيناريو
املتداخــل بــن أحــداث حقيقيــة ولقطــات مــن
أفــام ،فهــو الشــكل األنســب للتعبــر عــن وعــي
تارانتينــو املصنــوع فعليــا مــن الذهــاب واإليــاب
املســتمرين بــن الســينام والحيــاة”.
صحيــح أن فيلــم الجوكــر قــدم خلطــة ســينامئية
جديــدة نوعــا مــا ،عــى طريقــة أفــام “الكوميك
بــوك” ،ومل تكــن بالــرورة ذات كلفــة إنتاجيــة
عاليــة ،وإمنــا لعبــت عــى فكــرة الصدمــة
وتقديــم املشــاعر املتناقضــة طــوال الفيلــم،
مــن خــال شــخصية مهــرج يحلــم بالنجــاح،
ويعــاين مــن اضطرابــات نفســية ،عــر قصــة جــاء
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ليوناردو دي كابريو يف أحد أفالمه

رسدهــا تقليديــا عــى مســتوى وضــوح الســببية،
لكنــه يف املقابــل ،قــدم شــحنة عاطفيــة كبــرة
للمشــاهدين دون الرهــان عــى تقديــم رؤى
جديــدة ،مــا اعتــره البعــض مــن كالســيكيات
عــامل الشاشــة الكبــرة.
البطل املنقذ
وكان انحيــاز املشــاهد إىل قصــة ذلــك
الغامــض الــذي يظهــر مــن العــدم ،بضحكتــه
الســيكوباتية ،ووجهــه الشــائه ،ورغبتــه يف القتــل
ونــر الفــوىض ،دون أن يعــرف بالضبــط مــا
الــر وراء النــدوب التــي تغطــي وجهــه ،ودون
معرفــة هويتــه قبــل أن يكــون مهرجــا ويــروع
ســكان املدينــة ،ولــي تكتمــل الخلطــة التجاريــة
للفيلــم ،فــا بــد أن يتحــول هــذا النمــوذج
املختــل إىل بطــل منقــذ.

العــريب ودوافعــه إىل الفيلــم النمطــي التقليــدي
البســيط ،ذي البدايــة والعقــدة والحــل ،وتحيــزه
للبطــل الــذي يجــذب التعاطــف ،بينــا ال
يتحمــس الجمهــور ذاتــه إىل الفيلــم الــذي
يحــوي أكــر مــن حمولــة معرفيــة ،وأكــر مــن
خــط درامــي ،وأكــر مــن وجــه ،وال يتعلــق
بالفيلــم الــذي يقــدم بدايــة ونهايــة صارمتــن

باســتقراء الخــط الدرامــي ،وأســلوب الحــي يف
الفيلمــن ،ميكــن فهــم أســباب ميــل الجمهــور
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“أبو الفنون” على منصات التواصل االجتماعي ..

فضاء األونالين ومسرح الظل
د .نوال عبد العزيز ضعيف
باحثة مغربية أردنية يف شؤون إدارة املرسح
ال يخفــى عــى أحــد مــا تعــرض لــه العــامل مــن أقصــاه إىل
أقصــاه ،الضطرابــات وتحــوالت عــى مختلــف األصعــدة
السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والفنيــة،
التــي ســببها الزائــر ثقيــل الظــل املســمى علميــا (كيوفيــد
 ،)19أو (كورونــا) ،كــا تعــارف عليــه النــاس يف مشــارق
األرض ومغاربهــا.
وكيــف حاولــت كل دولــة ،بــل كل فــرد خلــق منــاخ يناســبه
مــن أجــل التأقلــم مــع هــذا الظــرف الجديــد واملفاجــئ
للجميــع ،الــذي أجربنــا جميعــا عــى االختبــاء يف منازلنــا
حتــى ال يطالنــا نصيــب مــن ســمومه وأعراضــه ،بحيــث لجــأ
كل فــرد إىل صياغــة أســلوب حيــاة جديــد ومختلــف ،مهــا
كانــت اهتاممــات هــذا الفــرد أو اختصاصــه.
والفنــان حالــه حــال البقيــة ،خضــع للحجــر املنــزيل جســديا،
لكنــه بقلبــه وروحــه بقي يطــوف أروقــة املســارح ،وصاالت
الســينام الخاويــة ،لعلــه يبقــى متوازنــا منســجام مــع هــذا
الظــرف الغريــب.
لقــد لجــأ التشــكيليون إىل مســاحاتهم القامشــية البيضــاء
يف بيوتهــم ،وعــروا عــن هواجســهم بالرســم عــى تلــك
األقمشــة ،بينــا عانــق املوســيقيون آالتهــم يف صــاالت
بيوتهــم ،وعزفــوا للحــب والحيــاة ،و بقــي املمثــل وحيــدا..
كيــف يقــدم إبداعــه وملــن؟ فــا مســاحة للعمــل ،وال
جمهــور يصفــق لإلبــداع.
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نافذة من نور أم أمل كاذب
وألن املبــدع يســترشف املســتقبل ،وال يقبــل
أن يخضــع ملــا يفــرض عليــه ،اســتجاب البعــض
لخياالتهــم وهواجســهم ،فلجــأوا إىل التكنولوجيــا
ليصيغــوا عاملهــم الخــاص ،فوقــف املمثــل عــى
منصــات التواصــل االجتامعــي صارخــا :هــذا
مرسحــي فالتفتــوا إيل...
بــدأت رحلــة املمثلــن وطالبــي التطــور يف مجــال
التمثيــل عــى منصــات التواصــل االجتامعــي،
منهــم مــن لجــأ إىل املنصــات ذات النشــاط
التفاعــي بــن طرفــن أو أكــر ،ومنهــم مــن اعتمــد
عــى تلــك املنصــات ذات االتجــاه الواحــد ،التــي
تقــدم وجبتهــا دون تفاعــل مبــارش مــن املشــاهد،
إال عــر التعليقــات الناشــئة عــن املشــاهدة.
مل تتــوان بعــض الجهــات الرســمية يف بعــض الــدول
العربيــة ،ومنهــا األردن ،بتبنــي فكــرة التعليــم عــن
بعــد عــى مختلــف تخصصاتــه وأهدافــه ،كالتعليم
املــدريس ،أو الجامعــي ،أو حتــى التدريــب التوعوي
للنــاس يف هــذا الظــرف االســتثنايئ ،وكان للمــرح
نصيــب ال بــأس بــه مــن هــذا النــوع مــن التعليــم
أو التدريــب ،و لعــل أهــم الجهــات الرســمية التــي
قدمــت مبــادرة الــورش املرسحيــة عــر قنــوات
التواصــل االجتامعــي هــي:
«موهبتي من بيتي» و«شغفي»
قــد تكــون وزارة الثقافــة األردنيــة ،متمثلــة
بعقليــة وفكــر وزيرهــا الدكتــور باســم الطويــي،
مــن أكــر الــوزارات األردنيــة والعربيــة مرونــة
وتكيفــا مــع األوضــاع الثقافيــة املضطربــة ،التــي
رافقــت تفــي الفايــروس ،فمنــذ األيــام األوىل
إلغــاق املرافــق العامــة مــن :وزارات ومؤسســات
حكوميــة وأهليــة ،وحجــر كامــل عــى املواطنــن
يف بيوتهــم ،مل تقــف الــوزارة مكتوفــة اليديــن ،بــل
قدمــت مبــادرات مهمــة إلشــغال املجتمــع بــكل
فئاتــه وأعــاره مبــا يفيــده ،ويهــون عليــه أيــام

الحجــر ،فكانــت مبــادرة “موهبتــي مــن بيتــي”
طــوق نجــاة للشــباب املوهــوب مــن الغــرق يف
بحــر الضجــر وامللــل ،وكان تخصيــص جوائــز ماليــة
للفائزيــن ،مبثابــة تكريــم ألولئــك املوهوبــن،
وتحفيــز لهــم لالســتمرار يف تنميــة مواهبهــم يف
بيوتهــم ،مــا دفــع بهــم لتطويــر إمكانياتهــم،
والتفكــر بشــكل غــر منطــي.
وجــاءت منصــة “شــغفي” التــي أنشــأتها وزارة
الثقافــة ،لتكــون مكانــا تقــف عليــه مواهــب تظهر
قدراتهــا التمثيليــة ،وخلــق جيــل مــن املمثلــن
املبدعــن ،إلثـراء الســاحة الفنيــة الدراميــة بوجــوه
جديــدة متمكنــة مــن أدواتهــا ،ســواء كانــت هــذه
املواهــب عــى خشــبة املــرح ،أو أمــام الكام ـرا.
«ابدأ حلمك»
مثــل التدفــق الهائــل الــذي شــهدته الســاحة
املرصيــة يف مجــاالت الفنــون البرصيــة ،فرصــة
لــوزارة الثقافــة املرصيــة يف مواكبــة مــا طــرأ عــى
البــاد والعــامل مــن حظــر بســبب الفايــروس ،تبنت
فكــرة إقامــة الــورش املرسحيــة عــن بعــد ،فجــاء
العنــوان (ابــدأ حلمــك) نافــذة مرشقــة ،فيهــا مــن
األمــل الكثــر لجيــل يطمــح إىل إثبــات ذاتــه برغــم
الصعوبــات ،وحققــت املبــادرة نجاحــا كبـرا لجهــة
املشــاركني يف الــدورات املرسحيــة ،وقــدرة املدربــن
عــى إضافــة نوعيــة للمعلومــات واألفعــال
املرسحيــة ،رغــم كل املعوقــات والصعوبــات
الناجمــة عــن التعلــم عــن بعــد.
أمــا املبــادرة األهليــة التــي كانــت لهــا بصمــة
واضحــة ،ورمبــا كانــت أول مــن قــدم ورشــات
مرسحيــة عــى منصــات التواصــل االجتامعــي
فهــي:
مؤسسة سيام للثقافة والفنون
تعــد هــذه املؤسســة مــن أكــر الجهــات األهليــة
نشــاطا يف مجــال التدريــب املرسحــي عــر منصــات
التواصــل االجتامعــي ،ورغــم أن مقرهــا يف فرنســا،
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إال أن تواصلهــا املســتمر مــع املحــرف ،أو املتــدرب
املرسحــي العــريب متواصــل ال ينقطــع ،ومــا قدمتــه
مــن عــدة ورشــات يف التمثيــل والنقــد والتعبــر
الجســدي يف فــرة الحظــر.
الصعوبات التقنية
تتمثــل هــذه الصعوبــات بشــكل أســايس مبــدى
قــوة اإلنرتنــت ،أو ضعفــه يف حالــة البــث املبــارش
بــن املــدرب وطلبتــه يف الورشــة املرسحيــة ،وهــذا
مــن شــأنه أن يبعــد الطالــب أو املــدرب عــى حــد
ســواء عــن التواصــل الدائــم ،وغــر املتقطــع عــا
يجــري يف الورشــة ،فيمنــع مــن وصــول املعلومــة
بسالســة وهــدوء دون منغصــات جانبيــة.
كــا أن تكــرار هــذه املشــكلة ،يدفــع بعــض
الطلبــة إىل االســتغناء عــن الورشــة ،وإصابتهــم
باإلحبــاط مــن أن التدريــب املرسحــي ال ميكــن
أن يكــون فعــاال عــر الشــبكة العنكبوتيــة ،وهــذا
مــا يــؤدي إىل ضعــف اإلقبــال عــى هــذا النــوع
الجديــد واملختلــف مــن الــورش املرسحيــة.
إن بعــض املتدربــن كانــوا يجــدون هــذه املشــكلة
ذريعــة ،وحجــة للهــروب مــن الورشــة يف حالــة
أصابهــم الضجــر ،أو طــرأ لهــم طــارئ مينعهــم مــن
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إكاملهــا ،دون الشــعور بالحــرج مــن املــدرب أو
البقيــة ،فهــذه مشــكلة ليــس للمــدرب فيهــا حــول
أو قــوة لحلهــا.
الصعوبات الذهنية و النفسية
غالبــا مــا تكــون الورشــة املرسحيــة عــى خشــبة
املــرح ،أو يف قاعــة مغلقــة ،متنــح خصوصيــة
الرتكيــز للمتدربــن ،دون تأثــرات خارجيــة
ترصفهــم عــا كان يقولــه أو يفعلــه املــدرب ،إال أن
هــذا الوضــع ،كان مــن الصعوبــة مبــكان ،بحيــث ال
ميكــن تداركــه يف ورشــات التواصــل االجتامعــي يف
فــرة الحظــر املفروضــة عــى الجميــع.
إن الطالــب حــن يكــون جالســا يف غرفتــه ،أو صالة
بيتــه ،ال بــد وأن يتعــرض ملؤثـرات متنــع عنــه حالــة
التواصــل املســتمر ،مــا يفقــده الرتكيــز الذهنــي،
وتدخلــه يف مــزاج وحالــة نفســية ال تســمح لــه
باالســتفادة الكاملــة مــن الورشــة املرسحيــة.
إن هــذه الصعوبــات تــم اســتنباطها مــن خــال
تجــارب الهيئــات واألشــخاص الذيــن قامــوا
بالــورش املرسحيــة عــن بعــد ،ذلــك ألن الدراســات
واألبحــاث األكادمييــة ال زالــت يف مهدهــا يف هــذا
املجــال ،ويبــدو أن رفــوف املكتبــة املرسحيــة

العامليــة ،والعربيــة عــى حــد ســواء ،تفتقــر لهــذه
الدراســة لتتــم االســتعانة بهــا مــن قبــل الطلبــة
الذيــن يتصــدون لهــذه املواضيــع يف أبحاثهــم
األكادمييــة.
مع أو ضد
كل املهتمــن باملجــال الفنــي عمومــا ،واملرسحــي
خصوصــا ،يؤمنــون أن ال غنــى عــن خشــبة املــرح
وجمهــوره الكتــال ألــق أي عــرض مرسحــي ،غــر
أن الظــروف التــي تحيــط بــك ،قــد تجــرك أحيانــا
أن ترســم وجهــا آخــر للحيــاة ،واملــرح حيــاة،
فكــا أن (كورونــا) عزلنــا يف بيوتنــا بعيــدا عــن
أحبتنــا ،وأصدقائنــا ،واســتطعنا أن نتأقلــم مــع
هــذه الحالــة ونتجاوزهــا ،فــإن املــرح تعــرض
لهــذه املوجــة العنيفــة مــن العــزل ،فهــل نرتكــه
وحيــدا بــاردا ينتظــر الفــرج ،أم نســعى إلنعاشــه
بأيــة طريقــة ممكنــة حتــى يعــود ســليام معــاىف.
ولهــذه العــودة اإلجباريــة للمــرح ،تطفــو عــى
الســطح ســلبيات هــذه التجربــة ،وتبقــى باألعامق
إيجابيــات ال ميكــن أن يراهــا إال مــن غــاص عميقــا
الكتشــافها ،فمــن ال يتفــق مــع هــذه التجربــة،
فســرى وســيخربنا عــن تهميــش املتلقــي للعــرض
املرسحــي ،وهــو الجــزء األســاس الــذي يبنــى عليــه
املــرح كحالــة تواصــل مبــارش بينــه ومــا يــدور
عــى الخشــبة املرسحيــة مــن أحــداث.
كــا أنــه ســرى أن املــرح تــم حبســه داخــل
صنــدوق ،ليكــون غرفــة داخــل غرفــة ،فأغلــب
العــروض املرسحيــة يتــم لعبهــا داخــل مــا يعــرف
بالغرفــة اإليطاليــة ،أو املــرح اإليطــايل ،الــذي
يحــر العــرض املرسحــي بــن أربعــة جــدران،
ثالثــة منهــا ماديــة ،والرابــع وهمــي ،وهــو الفاصــل
بــن الخشــبة والجمهــور.
ومــع نقــل التجربــة املرسحيــة عــر مواقــع
التواصــل االجتامعــي ،فــإن املتلقــي يشــعر بأنــه
قــد تــم اســتبعاده عــن الخشــبة مبســافة أكــر،

وبجــدار وهمــي ثــان.
أمــا أولئــك مــن غاصــوا ومل يحكمــوا عــى التجربــة
مــن ظاهرهــا ،وخاضــوا غامرهــا ،فقــد خرجــوا
بكنــز رمبــا ســتعرف قيمتــه يف قــادم األيــام ،وأهــم
هــذه الكنــوز :أن االجتهــاد يف صناعــة ورش
وعــروض مرسحيــة قــد قــرب أولئــك املهتمــن
باملــرح ،وخصوصــا ممــن حالــت ظــروف
املســافات واألعــال والحــدود وجــوازات الســفر
مــن االلتحــاق بتلــك الــورش أو العــروض ،فكــم
مــن ورشــة عــى اإلنرتنــت جمعــت املدربــن
والطــاب مــن أصقــاع األرض ليتبادلــوا الخــرات
دون حواجــز متنعهــم ،أو قـرارات ،كــا أن غالبيــة
هــذه الورشــات كانــت باملجــان ،مــا أتــاح الفرصة
للمنخرطــن مــن مختلــف الطبقــات االجتامعيــة
أن يكونــوا تحــت مظلــة:
مرسح الظل
رمبــا يكــون هــذا املصطلــح الــذي أطلقتــه عــى
مــرح مــا يعــرف مبــرح (أون اليــن) ،هــو أقــرب
مصطلــح ميكــن إطالقــه عــى هــذه التجربــة
املرسحيــة املختلفــة يف هــذا الوقــت املختلف ،ذلك
أن مــرح الظــل يف الســاحة الفنيــة يشــبه متامــا
حكومــة الظــل يف الســاحة السياســية ،فكالهــا
بديــل موجــود يف أي لحظــة عنــد غيــاب األصــل،
وكالهــا يراقــب األحــداث دون التدخــل بهــا ،كــا
أن كليهــا يضــان أعضــاء مل يجــدوا مكانــا لهــم
عــى الســاحة الفعليــة ،وغريهــا مــن أوجــه الشــبه
والتطابــق ،لهــذا يســعني وبــكل ثقــة ،أن أطلــق
عــى املــرح عــر منصــات التواصــل االجتامعــي
اســم (مــرح الظــل)
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«أول فيلم» ..جماليات الواقع
ناجح حسن
ناقد سينمائي أردني

شــهدت الحيــاة الثقافيــة األردنيــة هــذا العــام ،ظهــور أول مهرجــان ســيناميئ أردين متخصــص
باألعــال األوىل لصنــاع األفــام يف املنطقــة والعــامل ،الــذي نظمتــه الهيئــة امللكيــة األردنيــة لألفــام
عــان خــال الفــرة  31 – 23آب العــام )*(.2020
يف َّ
شــكلت فعاليــات املهرجــان إضافــة نوعيــة للمشــهد اإلبداعــي املحــي ،مثلــا أكــدت طمــوح
املهرجــان بــأن ميتلــك مقومــات حقيقيــة ،وأســس راســخة ،يف القــدرة عــى االســتمرار ،وتطعيــم
املشــهد الســيناميئ املحــي والعــريب بأطيــاف مــن إبداعــات الشــباب العــريب ،يف مجــاالت الفــن
الســابع املتعــددة.
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احتــل املهرجــان مكانــة جعلتــه وجهــة لصنــاع
الســينام الشــباب ،وأبــرزت قــدرة األردن عــى
أن يكــون منصــة إبداعيــة ،بوصفهــا مركــز
جــذب اســتثنايئ للمواهــب والخـرات واألفكار
املبتكــرة وامللهمــة ،يؤمــل منهــا ميــاد ومنــو
وتطــور لصناعــة ســينامئية محليــة وعربيــة،
تحتفــي بقــدرات وطاقــات شــابة تتحــدى
العوائــق والتحديــات.
جــاء تأســيس املهرجــان بعــد ســنوات مــن
العمــل يف الهيئــة امللكيــة األردنيــة لألفــام،
التــي أخــذت عــى عاتقهــا منــذ ســنوات
تنميــة الذائقــة يف املجتمــع املحــي ،بأطيــاف
مــن مجــاالت التثقيــف الســيناميئ ،وتعزيــز
قــدرات الشــباب األردين عــى خــوض غــار

تجــارب العمــل الســيناميئ ،إىل جانــب عمــل
الهيئــة االســتثامري يف جــذب العديــد مــن
املشــاريع الســينامئية العامليــة ،لتصويرهــا يف
أمكنــة أردنيــة متعــددة.
منصة إبداعية
تشــكلت مالمــح الــدورة األوىل ملهرجــان عــان
الســيناميئ الــدويل -أول فيلــم -قبــل عامــن،
واســتمرت عمليــات التحضــر إلطــاق برنامــج
فعاليــات الــدورة مــدة عــرة أشــهر ،جــرى
فيهــا تحديــد قواعــده وأحكامــه وهويتــه
وبرامــج مســابقاته وعروضــه وتســمية ضيوفــه،
إال أن أبــرز مــا واجــه املهرجــان ظهــور جائحــة
فــروس الكورونــا ،التــي اجتاحــت العــامل
بــأرسه ،وأوقفــت غالبيــة مهرجانــات الســينام
خــال العــام  ،2020بيــد أن القامئــن عــى
مهرجــان عــان الســيناميئ بذلــوا جهودهــم
إلخـراج املهرجــان للنــور ،ولــو بشــكل اســتثنايئ،
باللجــوء إىل وســائل مبتكــرة عــر منصــات
التفاعــل االجتامعــي مــع عشــاق الســينام ورواد
املهرجــان ،وإجــراء نقاشــات وحــوارات مــع
عــدد مــن صنــاع األفــام املشــاركني ،وأعضــاء
لجانــه التحكيميــة.
عرض درايف -إن
ج ـراء هــذا الظــرف الصعــب ،قدمــت عــروض
األفــام تحــت وطــأة الجائحــة يف الهــواء الطلــق
بالباحــة الخارجيــة ملقــر الهيئــة امللكيــة لألفــام،
مــع اســتخدام نصــف عــدد املقاعــد متاشــيا مــع
رشوط التباعــد االجتامعــي ،عــى الرغــم أن مثــل
هــذه العــروض قــد ال تلبــي أفضــل الــروط
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يف العــرض الســيناميئ ،إال أنهــا جــاءت لتلبــي
ذائقــة املتلقــي ،وأصحــاب الشــغف يف االطــاع
عــى منــاذج مــن بــن أحــدث إنجــازات الســينام
العربيــة والعامليــة.
وحققــت الهيئــة قفــزة غــر مســبوقة يف ابتــكار
وســيلة عرض(درايــف -إن) ،التــي مكنــت
املشــاهد مــن متابعــة جملــة مــن األفــام
وهــو داخــل ســيارته ،حيــث تــم تخصيــص
ثــاث شاشــات عــرض كبــرة ،داخــل ســاحات
“بوليفــارد العبــديل” تتســع لعـرات الســيارات.
وتحدثــت رئيســة املهرجــان األمــرة ريــم
عــي يف حفــل االفتتــاح عــن التحديــات التــي
واجهــت املهرجــان“ :مل نكــن نخطــط ملهرجــان
أفــام تقليــدي ،إذ ليــس هــذا العــام األكــر
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مالءمــة إلطــاق أول دورة ألي مهرجان يف العامل،
لقــد أدت الجائحــة إىل تأجيــل موعــد إطــاق
املهرجــان ،وأعــادت التفكــر بجــدواه ،فيــا إذا
كان بلدنــا ومنطقتنــا بحاجــة إىل إقامــة مهرجان
أفــام يف ظــل هــذه األوقــات العصيبــة” ،الفتــة
إىل أنــه“ :بعــد كثــر مــن التفكــر تقــرر أن
يعقــد املهرجــان بغيــة االحتفــاء بإنجــازات
صنــاع األفــام الشــباب ،الذيــن شــاركوا بعزميــة
وإرصار ،وجــرى كل ذلــك مــن خــال التواصــل
مــع املجتمــع والعــامل ككل ،فقــد أضحــت تلــك
األفــام وســيلة ســفر وعنــاق بــن الثقافــات”.
ص َّناع األفالم
مبــوازاة فعاليــات املهرجــان ،انعقــدت الــدورة
األوىل مــن “أيــام عـ َّـان لص َّنــاع األفــام” ،وهــي

تحــت التطويــر ،ومــا بعــد اإلنتــاج ،واختــارت
لجنــة تحكيــم متخصصــة عــددا مــن بــن تلــك
املشــاريع ،ومنحــت أصحابهــا دعــا ماديــا
وعينيــا الســتكاملها الحقــا.
طقوس صوفية

تقرر أن يعقد املهرجان بغية
االحتفاء بإجنازات صناع األفالم
الشباب ،الذين شاركوا بعزمية
وإصرار

ذراع املهرجــان لدعــم الصناعــة الســينامئية،
ملنــح الفــرص املناســبة لتطويــر صناعــة
الســينام املحليــة ،ويف املنطقــة ،إلنجــاز الكثــر
مــن املشــاريع الالفتــة ،وضمــت مجموعــة
مــن النــدوات وورش العمــل والحــوارات مــع
مختصــن وخــراء ســينامئيني ،عــرب وأجانــب،
تناولــت التحديــات التــي يواجههــا اليــوم
صنــاع األفــام الشــباب يف التمويــل وتطويــر
اشــتغاالتهم ،باإلضافــة إىل مشــاطرة التجــارب
واملسـرات املهنيــة ،مــن قبــل طاقــات وخـرات
متمرســة يف هــذا املجــال مــن اإلبــداع.
وعرضــت خــال أيــام املهرجــان منــاذج لعــدد
مــن املواهــب األردنيــة ،والعربيــة ،مــن خــال
منصتــي تســويق مشــاريع األفــام الطويلــة،

اشــتملت مســابقة األفــام العربيــة الروائيــة
الطويلــة ،التــي تــرأس لجنــة تحكيمهــا املخــرج
الــريب (رسدان غولوبوفيتــش) ،وعضويــة
املمثلــة واملنتجــة األردنيــة صبــا مبــارك،
باإلضافــة إىل املديــر التنفيــذي للمركز الســيناميئ
املغــريب صــارم الفــايس الفهــري ،عــى جملــة من
االشــتغاالت الســينامئية التي حققــت يف العامني
اآلخرييــن ،كان مــن بينهــا :الفيلــم التونيس “بيك
نعيــش” ،إخــراج مهــدي الربصــاوي ،والفيلــم
الجزائــري “أبــو ليــى” ،إخــراج أمــن ســيدي
بومديــن ،والفيلــم الفلســطيني األردين املشــرك
“بــن الجنــة واألرض” ،لنجــوى ن َّجــار ،والفيلــم
العراقــي “شــارع حيفــا” ،إخ ـراج مهنــد حيــال،
والفيلــم الســعودي “آخــر زيــارة” ،إخـراج عبــد
املحســن الضبعــان ،وهنــاك الفيلــان املغربيــان
“س ـ َّيد املجهــول” ،إخ ـراج عــاء الديــن الجيــم،
و”نســاء الجنــاح ج” ،إخــراج محمــد نظيــف،
باإلضافــة إىل الفيلــم الســوداين “ســتموت يف
العرشيــن” ،إخــراج أمجــد أبــو العــا ،وهــو
العمــل الــذي قطــف جائــزة اللؤلــؤة الســوداء،
وجائــزة نقديــة قدرهــا ( )20ألــف دوالر أمــريك،
وجــاء اختيــار الفيلــم بحســب تقييــم لجنــة
التحكيــم“ :لجاملــه ولغتــه املدهشــة يف تنــاول
فكــرة الحريــة أمــام القــدر”.
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جامليات الظل والنور
يــروي فيلــم “ســتموت يف العرشين” ،حــال أرسة
ســودانية تــرزق مبولــود ،يتنبــأ لــه أحــد الع ّرافني
أنــه ســيموت بعــد بلوغــه ســن العرشيــن،
وهكــذا يعيــش الطفــل حياتــه كلهــا تحــت
ســطوة هــذه النبــوءة ،وتأخــذ كامــرا الفيلــم
يف تتبــع حيــاة الطفــل حتــى بلوغــه العرشيــن،
مبشــهدية مفعمــة بالشــاعرية ،وجامليــات
األمكنــة ،والطبيعــة الخالبــة اآلتيــة مــن
تكوينــات ضفــاف نهــر النيــل ،يف اتــكاء بديــع
عــى التبايــن الشــديد بــن جامليــات تدرجــات
النــور والظــل ،مــن خــال اإلضــاءة الطبيعيــة

يف املشــاهد النهاريــة ،وإضــاءة الشــموع يف
املشــاهد الليليــة ،وهــو مــا أســهم يف تعزيــز
اإلحســاس مبفــردات مــن طقــوس املــوروث
القديــم ،وتحديــدا ذات البعــد الصــويف ،ســعى
مــن خاللهــا املخــرج إىل تحييــد معــامل تتعلــق
بهويــة املــكان ،أو الزمــن الــذي تــري فيــه
األحــداث.
يف فئــة مســابقة األفــام الوثائقيــة الطويلــة،
منحــت لجنــة تحكيــم ترأســتها (أندريــا لــوكا
زميرمــان) ،ويف عضويتهــا املخــرج األردين
املســاد ،واملخرجــة املرصيــة ناديــة
محمــود َّ
كامــل ،الفيلــم اللبنــاين “إبراهيــم ،إىل أجــل
غــر مســمى” ،للمخرجــة لينــا العبــد ،جائــزة
السوســنة الســوداء ،وجائــزة نقديــة قدرهــا
( )15ألــف دوالر أمــريك ،وفيــه ناقشــت العبــد
بإبــداع بــري آرس موضوعــا إنســانيا شــائكا،
مــن خــال رحلــة شــخصية مؤملــة داخــل عــامل
األب املختفــي ،والرعــب الســيايس الــذي يــردد
صــداه عــر األجيــال ،واجهــت فيــه املخرجــة
تعقيــدات مشــاعرها املرشعــة عــى الفقــد
والغيــاب والحنــن ،ناســجة خيطــا رفيعــا بــن مــا
هــو شــخيص وعــام ،بــن اإلنســاين والســيايس،
بــن األب املختفــي واملــكان املفقود “فلســطني”.
آالم وآمال

«السوسنة» شعار املهرجان
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كــا اشــتملت املســابقة يف هــذه الفئــة عــى
أفــام قدمــت منــاذج بديعــة ومتباينــة ،عالجــت
الكثــر مــن الوقائــع التــي تكشــف عــن صنــوف
مــن العيــش يف أكــر من بيئــة إنســانية ،بلقطات
جامليــة تنقلــت بسالســة ،ملتقطــة نبــض النــاس

الفيلم السوداين أن متوت يف العرشين

وانفعاالتهــم السياســية واالجتامعيــة والثقافيــة،
مــن بينهــا أفــام“ :كوميــدي يف مأســاة ســورية”،
للبنــاين رامــي فــرح ،و”بــروت املحطــة
األخــرة” ،للبنــاين إيــي كــال ،و”فتــح اللــه يت
يف  ١٠ســنوات وثــورة الحقــا” ،للتونســية وداد
زغالمــي ،و”يف املنصــورة ،تفرقنــا” ،للجزائريــة
دورويث مرييــام كيلــو ،و”نحــن يف ســجونهم”،
للمغــريب عــز العــرب العلــوي ،و”مجانــن
حلــب” ،للســورية لينــا ســنجاب ،و”نــوم الديــك
يف الجبــل” ،للمــري ســيف عبــد اللــه ،وفيلــم
“الشــغلة” ،إخـراج املــري رامــز يوســف ،وهــو
العمــل الــذي حظــي بتنويــه خــاص مــن لجنــة
التحكيــم.
ومنحــت لجنــة تحكيــم برئاســة املخرجــة
العراقيــة ميســون بجــه جــي ،وعضويــة
السيناريســت واملخــرج األمــريك (برانــدت
أندرســن) ،والناقــد األردين ناجــح حســن ،جائــزة

السوســنة الســوداء ألفضــل فيلــم عــريب قصــر،
باإلضافــة إىل جائــزة نقديــة قدرهــا ( )5آالف
دوالر أمــريك ذهبــت إىل الفيلــم األردين القصــر
“هــدى” ملــي الغوطــي ،وفيــه قدمــت مخرجتــه
رسديــة مشــهدية ممتعــة ،تغــرف مــن مفــردات
اللغــة الســمعية والبرصيــة والدراميــة ألوانــا
مــن همــوم واقــع املــرأة الصعــب ،وتعرضهــا
للمتلقــي بإيقــاع هــادئ محمــل برؤيــة آرسة،
وكل ذلــك مــن خــال مــكان محــدود يجــري
فيــه التحضــر إلقامــة حفــل زفــاف فتــاة ،قبــل
أن تتداعــى عليهــا الذكريــات املريــرة عــن زوج
املســتقبل.
وإىل جــوار فيلــم “هــدى” ،تنافســت عــى جائزة
أفضــل فيلــم قصــر مثانيــة أفــام عربيــة هــي:
“آدم” ،للســوري محمــد امل ـرادي ،و”الخــروج”،
للمغــريب ياســن اإلدريــي ،و”رام” ،لل ُعــاين
ســعيد عامــر ،و”وحيــد القــرن” ،إخــراج
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اللبنانيــة ياســمينة الخطيــب ،وفيلــم “جلــدة”،
لــأردين هــادي شــتات ،و”عــودة الــروح”،
للعراقــي مهنــد الطيــب ،و”أحــن إليــك ،أحــن
إيل” ،لــأردين فــارس رجــوب ،باإلضافــة إىل فيلــم
“الفــخ” ،إخــراج املرصيــة نــدى ريــاض.
عوامل البسطاء واملهمشني
حملــت تلــك األعــال الشــابة ،الكثــر مــن محطات
االنتظــار واألمــل ،فهــي اشــتغاالت مغايــرة ألمنــاط
الســينام الســائدة ،جــرى تحقيقهــا بأســاليب غــر
منطيــة يف رسد موضوعاتهــا ،عاينــت هموما إنســانية
بتحــ ٍّد وإرصار ،نظــرا لصعوبــة التمويــل ،إال أنهــا
حافظــت عــى ثـراء موضوعاتهــا ،وبالغــة جاملياتها،
وبــرت مبيــاد مواهــب جديــدة شــابة ،برعــوا
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يف تســليط الضــوء عــى قضايــا وأوضــاع سياســية،
واجتامعيــة ،وحضاريــة وتداعياتهــا اإلنســانية عــى
مصائــر أفـراد وجامعــات داخــل ل ّجــة مــن تفاصيــل
العيــش اليومــي ،متيــزت بتقديــم رؤى تنحــاز إىل
عــوامل مــن البســطاء واملهمشــن ،يف تفاعــل حيــوي
فعــال مزنــر بأســئلة اجتامعيــة وسياســية وثقافيــة،
تغــرف مــن جامليــات مفــردات اللغــة الســينامئية.
وبرباعــة حرفيــة متينــة االشــتغال عــى موضــوع
الفيلــم التســجييل األردين “أح ـ ّن إليــك  ..أح ـ ّن
إ ّيل” ،قــ ّدم املخــرج فــارس الرجــوب طرحــا
جامليــا ودراميــا فطنــا ،مســتال عــن الواقــع
الصعــب ،رســم فيــه صــورة عفويــة لرجــل
يقطــن يف فنــدق وســط املدينــة ،يبــدو كأنــه
محكــوم عليــه باملنفــى ،غــارق يف تفاصيــل

عيشــه عــى هامــش املدينــة وليلهــا الصخــب،
قبــل أن تداهمــه سلســلة مــن األحــداث
املجبولــة بألــوان مــن العالقــات مــع أمنــاط
إنســانية ،تضــم أصدقــاء ومعــارف وعابريــن،
تقــوده بالتــايل إىل طريــق مجهــول ،تحــت وطــأة
العديــد مــن القضايــا الســاخنة التــي عايشــها
العــامل يف الســنوات األخــرة ،ونظــرة هــذا
الشــخص تجــاه إشــكالية التطــرف واإلرهــاب،
كل ذلــك يتكشــف أمــام املتلقــي بأســلوبية
ســمعية برصيــة متــزج بــن الــروايئ والتســجييل،
عــر تفاصيــل يوميــة يف حيــاة فــرد تتنازعــه
مشــاعر اإلحبــاط ،وخيبــة األمــل وهــو يتطلــع
بشــوق إىل مالقــاة نصفــه اآلخــر ،الفيلــم ثــري
بجاملياتــه البرصيــة املســتمدة مــن شــوارع
وحــواري املدينــة ،والكامــرا تتبــع تحــركات
وأنفــاس شــخصية الفيلــم الرئيســية يف رؤيــة
تبــدو قامتــة ،إال أن املخــرج نجــح يف توظيــف
عنــارص مــن الدعابــة عــى بعــض اللحظــات،
وظــف فيهــا بدقــة وافتتــان عنــارص املــكان
واملوســيقى ،وتدرجــات الظــل والنــور ،يتعايــش
فيهــا هــذا الشــخص داخــل محيطــه ،رغــم مــا
يعانيــه مــن شــعور بالعزلــة ،واشــتعال دواخلــه
يف رصاع مريــر ،تنتابــه هواجــس ومشــاعر
وأحاســيس محملــة بتلــك األســئلة الدفينــة.
وظفــر الفيلــم التســجييل الطويــل املعنــون
“غــزة” ،للمخرجــن اإليرلنديــن (غــاري كــن)
و(أنــدرو ماكونيــل) بجائــزة جمهــور املهرجــان
قدرهــا ( )5آالف دوالر أمــريك ،إضافــة إىل
منحوتــة السوســنة الســوداء التــي وضعهــا
الفنــان التشــكييل األردين مهنــا الــدرة.

تجديد وتطوير
احتفــى املهرجــان ،مبنجــز املوســيقار اإليطــايل
(أينــو موركــوين) ،الــذي غيبــه املــوت العــام
 ،2020وهــو صاحــب مســرة مديــدة يف مجــال
تأليــف املوســيقى التصويريــة ،ولحــن موســيقى
ــت يف حفــل
أكــر مــن ( )500فيلــم ،وقُ ِّد َم ْ
االفتتــاح منــاذج مــن إبداعاتــه ،للتأكيــد عــى
ارتبــاط املوســيقى بالســينام.
القامئــون عــى الــدورة األوىل ملهرجــان عــان
الســيناميئ الــدويل -أول فيلــم ،حاولــوا أن تــأيت
مكثفــة وسلســة ،وســهلة لخدمــة قطاعــات
ورشائــح مختلفــة مــن املجتمــع الســيناميئ ،بعــد
ســبعة عــر عامــا مــن تأســيس الهيئــة امللكيــة
لألفــام ،مبعاينــة أحــوال الســوق الســينامئية،
وخريطــة املهرجانــات باملنطقــة والعــامل،
واختــاروا أن تكــون رســالة املهرجــان ورؤيتــه يف
تســليط الضــوء عــى صنــاع الســينام الجديــدة
مــن الشــباب العــريب ،بغيــة تجديــد وتطويــر
أفكارهــم وأســاليبهم يف اســتلهام قصــص
وحكايــات بيئتهــم بصــدق ،فضــا عــن تقديــم
أنشــطة مصاحبــة للمهرجــان ،شــكلت إضافــة
للمنجــز املحــي والعــريب ،بعــرض تجــارب
جديــدة ومغايــرة ،يف رهــان عــى تحقيــق
صناعــة أفــام عربيــة جديــدة ،والنهــوض
بهــا لتأخــذ مكانــة الئقــة يف فضــاءات الفــن
السابع

* جرى تأجيل الدورة من نيسان إىل آب بسبب جائحة فريوس
الكورونا.
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املهرجانات السينمائ ّية العامل ّية..
تسليط الضوء على جماليات املكان
وواقع اإلنسان
محمود الزواوي
ناقد سينمائي أردني

تشــتمل املهرجانــات الســينامئ ّية العامليــة ،عــى عــروض منظمــة لألفــام الحديثــة ،يف مدينــة أو منطقة
يف إحــدى الــدول التــي تســتضيفها ،تنتــر هــذه املهرجانــات يف الــدول حــول العــامل ،وتعــرض األفــام
املحليــة والعامليــة ،ومتنــح جوائــز متنوعــة.
ويف هــذا املقــال عــرض تاريخــي ألشــهر هــذه املهرجانــات ،ومحاولــة إللقــاء الضــوء عــى أهــم
جوائزهــا وفعالياتهــا.
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تقـ ِّدم املهرجانــات الســينامئية العامليــة الجوائــز
ألفضــل األفــام ،واملخرجــن ،واملمثلــن واملمثالت
الرئيســيني واملســاعدين ،وال ُكتَّــاب ،وتقســم
جوائــز املهرجانــات الســينامئية إىل أربعــة أنــواع
رئيســة ،تشــمل جوائــز النقــاد التي تقدم ســنويا
مــن قبــل فئــات مختلفــة مــن نقــاد الســينام،
وجوائــز املهرجانــات التــي تقــدم ألفضــل فيلــم
يعــرض يف مهرجــان ســيناميئ معــن ،وجوائــز
صناعــة الســينام التــي تقــدم مــن الفئــات الفنية
املختلفــة للفنانــن املحرتفــن الذيــن يعملــون يف
أحــد فــروع صناعــة الســينام ،وجوائــز الجمهــور
التــي يصــوت عليهــا الجمهــور العــام.
ومــن أشــهر املهرجانــات الســينامئية العامليــة

وأقدمهــا :مهرجــان “البندقيــة” الســيناميئ
الــدويل اإليطــايل ،الــذي أســس عــام ،1932
ومهرجــان “كان” الســيناميئ الــدويل الفرنــي،
الــذي انطلــق عــام  ،1946ومهرجــان “برلــن”
الســيناميئ الــدويل األملــاين ،الــذي بــدأ فعالياتــه
عــام  ،1956ويطلــق عــى هــذه املهرجانــات
لقــب “الثالثــة الكبــار”.
يعــرض مهرجــان “البندقيــة” أواخــر شــهر آب/
أغســطس مــن كل عــام يف جزيــرة (ليــدو)
الواقعــة يف بحــرة شــاطئية إيطاليــة ،وتشــتمل
جوائــزه عــى جائــزة “األســد الذهبــي” التــي
متنــح ألفضــل فيلــم ،وجائــزة “األســد الفــي”
ألفضــل مخــرج ،و”كأس فولبــي” ألفضــل ممثلــة

من فيلم «ذيب»
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وأفضــل ممثــل ،وجائــزة املحلفــن الرئيســية.
أمــا مهرجــان “كان” ،فيعــرض يف أيــار /مايــو
مبدينــة (كان) الواقعــة يف جنــوب فرنســا ،ويحتل
هــذا املهرجــان املركــز الثــاين يف حضــور الجمهور
بعــد مهرجــان “برلــن” ،ومــن أهم الجوائــز التي
يقدمهــا جائــزة “الســعفة الذهبيــة” ألفضــل
فيلــم ،ويتميــز املهرجــان بالحضــور الســيناميئ
الكبــر واملتنــوع ،وبالتجديــد والقــدرة عــى
مواكبــة املوجــات الفنيــة الجديــدة ودعمهــا.
ويعــرض مهرجــان “برلــن” يف مدينــة (برلــن) يف
شــباط /فربايــر مــن كل عــام ،وتشــتمل جوائــزه
الرئيســة عــى جائــزيت “الــدب الذهبــي”،
و”الــدب الفــي” كرمــز للعاصمــة األملانيــة
برلــن ،ويحتــل هــذا املهرجــان املركــز األول يف
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عــدد حضــور الجمهــور مــن بــن املهرجانــات
الســينامئية العامليــة ،حيــث بلــغ عــدد الحضــور
نصــف مليــون مشــارك ســنويا ،ويشــرك يف هــذا
املهرجــان ( )400فيلــم ســيناميئ ســنويا ،بينهــا
عــرون فيلــا تتنافــس عــى الجوائــز الرئيســة.
بعــد النجــاح الفنــي والشــعبي الكبــر الــذي
حققتــه املهرجانــات الســينامئية يف “البندقيــة”
و”كان” و”برلــن” ،انتــرت املهرجانــات
الســينامئية عــى مــر الســنني يف جميــع الــدول
األوروبيــة ،ومنهــا بريطانيــا وإيرلنــدا وبلجيــكا
وهولنــدا والســويد وســويرسا وإســبانيا وفنلنــدا
والدامنــارك ،وتنتــر مئــات املهرجانــات
الســينامئية يف ( )44دولــة أوروبيــة.
ومــن أهم وأشــهر مهرجانــات الســينام األوروبية

والرســوم املتحركــة ،والقصــرة ،وتشــمل اللغــات
الفرنســية والروســية والصينيــة والهنديــة
واليونانيــة والرتكيــة واإليرانيــة والتايوانيــة،
وأفــام الطــاب األجانــب.
***

“شملت املهرجانات السينمائية
عددا من العروض
األمريكية ً
أفالما من األردن
التي تضمنت
ً
وفلسطني ومصر والعراق
والسعودية واليمن وسوريا ولبنان
واجلزائر”.

التــي انطلقــت بعــد مهرجانــات “البندقيــة”
و”كان” و”برلــن” ،مهرجــان “لنــدن” ملعهــد
األفــام الربيطــاين ،الــذي انطلــق يف العــام ،1957
أي بعــد مــرور عــام عــى تأســيس مهرجــان
“برلــن” الســيناميئ ،ويشــتمل مهرجــان “لنــدن”
عــى عــرض أكــر مــن ( )300فيلــم روايئ
ووثائقــي وقصــر ســنويا ،متثــل ( )50دولــة،
ويقــدم املهرجــان أربــع جوائــز ســنويا هــي:
أفضــل فيلــم ،وأفضــل مخــرج ،وأفضــل فيلــم
وثائقــي ،وأفضــل فيلــم قصــر ،وتعــرض أفــام
مهرجــان “لنــدن” عــى مــدى أســبوعني خــال
ترشيــن األول /أكتوبــر مــن كل عــام.
يعــد هــذا املهرجــان واحــدا مــن ()38
مهرجانــا ســينامئيا ســنويا تعــرض يف لنــدن،
وهــي مهرجانــات متعــددة األنــواع واللغــات؛
منهــا مهرجانــات األفــام الروائيــة ،والوثائقيــة،

انتــرت املهرجانــات الســينامئية عــى مــر
الســنني يف جميع القــارات حول العــامل ،وحققت
شــعبية متزايــدة يف جميــع الــدول التــي أقيمــت
فيهــا ،فانتــرت يف أمــركا الشــالية ،ولعبــت
(هوليــوود) -عاصمــة الســينام األمريكيــة -دورا
كبـرا يف انتشــار املهرجانــات الســينامئية العاملية
يف الواليــات املتحــدة.
وكان مهرجــان “كولومبــوس” الســيناميئ الــدويل
الــذي افتتــح عــام  ،1953أول مهرجــان ســيناميئ
يقــام يف الواليــات املتحــدة ،وافتتــح بعــده يف
املركــز الثــاين مهرجــان “ســان فرانسســكو”
الســيناميئ الــدويل عــام  ،1957ويف املركــز
الثالــث مهرجــان “شــيكاغو” الســيناميئ الــدويل
عــام  ،1965وبلــغ عــدد املهرجانــات الســينامئية
التــي عرضــت يف الواليــات املتحــدة أكــر مــن
( )200مهرجــان خــال العــام .2019
ومــن أشــهر املهرجانــات الســينامئية األمريكيــة
وأكرثهــا نجاحــا مهرجــان “ســندانس” يف واليــة
(يوتــا) ،ومهرجــان “ترايبيــكا” بواليــة (نيويورك)،
ومهرجــان “أوســن” يف واليــة (تكســاس)،
ومهرجــان “تيلورايــد” بواليــة (كولــورادو).
شــملت املهرجانــات الســينامئية األمريكيــة
عــددا مــن املهرجانــات العربيــة والفلســطينية
التــي عرضــت يف مهرجانــات الســينام يف لــوس
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أنجيليــس ،وســان فرانسســكو ،وبــركيل ،وســان
دييجــو ،وســان هــوزي بواليــة كاليفورنيــا،
ومهرجــان “الليــايل العربيــة” يف واشــنطن،
و”املهرجــان الفلســطيني” يف شــيكاغو وأتالنتــا
وهيوســن وآن آربــر ولــوس أنجيليــس وســان
فرانسســكو ،و”مهرجــان األفــام العربيــة” يف
نيويــورك وجنــوب آســيا ،و”مهرجــان نيويــورك
العــريب -األمــريك الكوميــدي” ،وبــن هــذه
املهرجانــات أيضــا “مهرجــان الســينام العربيــة”
الصــادر عــن جامعــة شــال تكســاس يف
مدينــة داالس بواليــة تكســاس ،وتتضمــن هــذه
املهرجانــات أفالمــا روائيــة وقصــرة ووثائقيــة،
مــن مــر واألردن وفلســطني والعــراق
والســعودية واليمــن وســوريا ولبنــان والجزائــر.
ومــن تلــك الكرنفــاالت الســينامئية “مهرجــان
األفــام العربيــة” الــذي أســس يف واليــة
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كاليفورنيــا عــام  ،1996وهــو أكــر املهرجانــات
الســينامئية العربيــة الســنوية املســتقلة يف
الواليــات املتحــدة.
ويعــد هــذا املهرجــان واحــدا مــن أهــم
املهرجانــات الســينامئية العربيــة خــارج العــامل
العــريب ،وهدفــه تعزيــز التفاهــم والتعاطــف يف
العــامل مــع الثقافــة العربيــة ،وتقديــم الصــورة
الحقيقيــة الصادقــة للعــرب ،ويعــرض هــذا
املهرجــان أفالمــا مــن العــامل العــريب ،أو تتعلــق
بالعــرب لــي تقــدم للمشــاهدين صــورا واقعيــة
للثقافــة والفــن والتاريــخ والشــعب والسياســة،
ويقــدم هــذا املهرجــان عروضــه الســينامئية
يف خمــس مــدن بواليــة كاليفورنيــا هــي :ســان
فرانسســكو ،ولــوس أنجيليــس ،وســان هــوزي،
وســان دييجــو ،وبــركيل.
أ ّمــا “مهرجــان تورونتــو الســيناميئ الــدويل

من فيلم فاوست

الكنــدي” ،الــذي افتتــح عــام  ،1976فقــد احتــل
املركــز األول يف الشــعبية بــن املهرجانــات
الســينامئية يف أمــركا الشــالية ،ويحــره أكــر
مــن ( )480.000شــخص ســنويا.
وتعــد “جائــزة خيــار الشــعب” يف “مهرجــان
تورونتــو” ،مــؤرشا للنجــاح الســيناميئ خــال
موســم توزيــع الجوائــز الســينامئية حــول
العــامل ،مبــا يف ذلــك جوائــز األوســكار ،حيــث أن
عــددا مــن األفــام التــي فــازت بـ”جائــزة خيــار
الشــعب” يف مهرجانــات (تورونتــو) فــازت أيضــا
بجائــزة األوســكار ألفضــل فيلــم ،وترافــق هــذا
املهرجــان إىل جانــب العــروض الســينامئية:
املحــارضات ،واملناقشــات ،وورشــات العمــل،
وحلقــات التدريــب ،مــا جعلــه واحــدا مــن
أكــر وأشــهر املهرجانــات الســينامئية يف العــامل.
وتحتــل مدينــة (تورونتــو) املركــز األول يف عــدد

ومن الكرنفاالت السينمائية
«مهرجان األفالم العربية» الذي
واحدا من أهم املهرجانات
يعد
ً
السينمائية العربية خارج الوطن
العربي ،ويهدف إىل تعزيز التفاهم
والتعاطف يف العامل مع الثقافة
العربية وتقدمي الصورة احلقيقية
عن العرب.

املهرجانــات الســينامئية الســنوية التــي تقــام
يف املــدن الكنديــة ،حيــث يقــام فيهــا ()37
مهرجانــا ســينامئيا يف الســنة ،تليهــا مدينــة
(مونرتيــال) التــي تســتضيف ( )19مهرجانــا
ســينامئيا ســنويا ،ثــم مدينــة (أوتــاوا) التــي
تقــام فيهــا ســبعة مهرجانــات ســنويا.
لعــب انتشــار املهرجانــات الســينامئية يف
كنــدا دورا مهــا يف شــعبية مشــاهدة األفــام
الســينامئية لــدى الجمهــور الكنــدي ،ويف
تصويــر األفــام األجنبيــة يف كنــدا ،ويســهم يف
ذلــك انتشــار املواهــب الفنيــة الكنديــة التــي
تشــرك يف الجوانــب املختلفــة إلنتــاج األفــام
الســينامئية ،والتســهيالت اإلداريــة املتوفــرة يف
جميــع املقاطعــات الكنديــة.
تنتــر املهرجانــات الســينامئية الدوليــة يف
جميــع الــدول العربيــة ،وتحتــل مــر املركــز
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يف األردن ستة مهرجانات
سينمائية تسلط الضوء على
جماليات املكان وواقع اإلنسان
وقضاياه اخملتلفة ،تسهم يف
الكشف عن املواهب الفنية ،وترثي
احلركة الثقافية واإلنتاجية ،وتبث
املتعة والبهجة

األول يف عــدد املهرجانــات الســينامئية بــن
جميــع الــدول العربيــة ،حيــث يبلــغ عددهــا
مثانيــة مهرجانــات ســنوية ،و”مهرجــان القاهــرة
الســيناميئ الــدويل” الــذي أســس عــام ،1976
هــو أول مهرجــان ســيناميئ دويل يقــام يف العــامل
العــريب ،وهــو األقــدم يف إفريقيــا والــرق
األوســط.
كــا تشــمل املهرجانــات الســينامئية املرصيــة
“مهرجــان الجونــة الســيناميئ” ،و”املهرجــان
القومــي للســينام املرصيــة” ،و”مهرجــان
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اإلســكندرية الســيناميئ الــدويل” ،و”مهرجــان
أســوان الــدويل” ،و”مهرجــان رشم الشــيخ
الســيناميئ” ،و”مهرجــان جمعيــة الفيلــم
للســينام املرصيــة” ،و”مهرجــان اإلســاعيلية
لألفــام التســجيلية”.
وترتبــط شــعبية املهرجانات الســينامئية املرصية
يف العــامل العــريب بشــعبية األفــام املرصيــة التــي
تعــرض يف دور الســينام العربيــة ،والتــي يعــود
إنتاجهــا إىل عــر الســينام الصامتــة ،والتــي
شــكلت جــزءا كب ـرا مــن العــروض الســينامئية

يف دور الســينام العربيــة ،ويف املقاهــي واملنــازل
واملناســبات االجتامعيــة عــى مــر الســنني.
يف األردن ســتة مهرجانــات ســينامئية ،تســلط
الضــوء عــى جامليــات املــكان ،وواقــع اإلنســان،
وقضايــاه املختلفــة ،وتســهم يف الكشــف عــن
املواهــب الفنيــة ،وتــري الحركــة الثقافيــة
واإلنتاجيــة ،وتبــث املتعــة والبهجــة.
تشــمل املهرجانــات يف األردن عــى “مهرجــان
كرامــة لألفــام” الــذي يســلط الضــوء عــى
حقــوق اإلنســان يف املنطقــة ،و”مهرجــان عـ َّـان

الســيناميئ الــدويل لألفــام” ،و”مهرجــان األردن
الــدويل لألفــام” ،و”مهرجــان الفيلــم األورويب
يف األردن” ،و”مهرجــان جــرش” الــذي يســتخدم
مدينــة (جــرش) األثريــة للفعاليــات الفنيــة
عــان للكوميديــا”.
والثقافيــة ،و”مهرجــان َّ
ومــن الــدول العربيــة األخــرى التــي تســتضيف
أكــر مــن مهرجــان ســيناميئ ســنوي ،دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،والكويــت،
واملغــرب ،والجزائــر التــي يعــرض كل منهــا ثالثة
مهرجانــات ســينامئية ســنوية
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أبنية دارة الفنون اخلمسة

بيوت عمانية ..عُمران وجماليّات وتاريخ
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محمد رفيع
باحث وروايئ أردين
عمن ،ومهوى قرطها
هنا ،حيث جيد َّ
الطويل؛ يشتم برصك رائحة الحجر
والعمران العتيق قبل أن يراه؛ فتنسل
إليك عىل مهل خرضة الصنوبر والرسو
والكينا ،لتطفئ ظأم الحجر ،وأبصار
عمن وقاع
الرشفة التي تعانق قلعة َّ
بلدتها؛ ففي تلك البقعة الساحرة من
عمن ،جبل اللويبدة ،آخر ما تبقى
عمران َّ
من ريف عامن وأوله؛ تتعاىل أشجان
ما بعدها أشجان؛ فتضج يف وجدانك
مداميك العمران بحنني أهلها وشجوها؛
وهنا ،عىل كتف اللويبدة الريفي ،األقرب
عمن ،يهديك العمران األصيل أبدع
لجيد َّ
أرساره املتبقية؛ سور حجري ريفي ،يلتف
عىل صدر العمران القديم كسوار ،بال
عمن
عنق وال معصم؛ هو اللويبدة؛ صدر َّ
الشاميل ،الصاعد يف الريح؛ ما إن تصل إىل
جيده ،حتى يهديك أول ياسمينة ،غناء
وشوقا.

أحد مرافق دارة الفنون

ارتســم املشــهد العمــراين والســكاين لقريــة
عــان ،قبــل تأســيس مجلســها البلــدي ،أي
َّ
يف الفــرة مــا بــن عامــي  ،1908 1878-عــى
نحــو ريفــي بســيط؛ ففــي العــام 1890م ،بلــغ
عــدد البيــوت فيهــا ( )200بيــت .ويف العــام
1905م كان عــدد بيوتهــا ( )500بيــت ،مبنيــة
مــن الطــوب الطينــي ،وتحيــط بهــا الحواكــر
والحدائــق البيتيــة الريفيــة الجميلــة ،ومتتــد مــع
امتــداد الــوادي الضيــق ،ويف العــام 1907م ،بلــغ
عــدد البيــوت ( )800بيــت ،واســتمرت البلــدة
الناشــئة ،تتطلــع إىل عقــود عمرهــا القادمــة
بلهفــة وصــر وأنــاة وتحمــل.
يف الســفح القريــب مــن عنــق عــان القديــم؛
حيــث أول اللويبــدة ،ومــا تبقــى مــن ريــف
عــان ،ومعنــى أرســتقراطية بلدتهــا الناشــئة؛
َّ

تســكن بيــوت خمســة؛ بيــوت لهــا وألصحابهــا
وســاكنيها حكايــات أطــول مــن أن يســعها
الــرد ،أو الحنــن ،أو الشــجن:
بيــت منــر باشــا الحمــود وابنيــه عبــد الحليــم
وعبــد اللــه
أنشــئ الطابــق األريض للبنــاء عــام  1927يف
جبــل اللويبــدة ،كــا تقــول وثائــق البنــاء
املنشــورة يف كتــاب ذاكــرة املدينة()1؛ واســتخدم
يف البنــاء خليــط مــن مــواد البنــاء الريفــي،
واملدينــي الــذي انتقلــت إليــه البلــدة الناشــئة
منــذ مطلــع الثالثينيــات؛ وكان يتكــون عنــد
إنشــاء الطابــق األريض منــه مــن طابــق أريض،
يضــم عــر غــرف ،وثالثــة صالونــات؛ ومــن قبــو
تحــت األرض يضــم خمــس غــرف ،وصالــون(.)2
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اســتخدم يف إنشــاء الطابــق األريض الحجــر
بأشــكاله وأنواعــه املختلفــة ،ومنــه حجــر القدس
الــوردي أو امللــي ،واإلســمنت غــر املســلح،
والعــوارض الحديديــة الحاملــة لألســقف؛ غــر
أن الفكــرة اإلنشــائية لــه كانــت تقــوم عــى
أســاس البنــاء الريفــي؛ حيــث جــدران الــدك
العريضــة الحاملــة لألســقف ،بديــا لألعمــدة،
والنوافــذ املرتفعــة قليلــة العــرض ،يك ال تضعــف
قــدرة الجــدران الحاملــة.
يف العــام  1942أقيــم الطابــق العلــوي للبناء(،)3
بعــد أن اكتملــت يف عـ َّـان فكــرة البنــاء املدينــي
بأدواتــه ومــواده؛ حيــث جــرت إعــادة تصميــم
للبيــت كلــه؛ بإضافــة كتلــة مدخــل جديــدة
وبــارزة للبنــاء بطابقيــه ،تطــل عــى وســط
البلــدة وجبــل القلعــة وأول شــارع الســلط؛
وهــو مــا غــر واجهــة البنــاء الرئيســية وبنيتهــا
املعامريــة؛ كــا أُضيــف للبنــاء أيضــا درجــان
حجريــان مســتديران ،للصعــود إىل رشفــة الطابق
العلــوي الســاحرة؛ ولكــن بالنمــط الريفــي للبناء
واإلنشــاء واملــواد ،حيــث كتلــة األدراج مســتندة
إىل جــدران مــن الــدك املصفحــة بحجــارة البنــاء
العاديــة.
تحمــل الرشفــة أعمــدة حجريــة مزخرفــة
بنعومــة نباتيــة ،تشــبه تصميــم وتكويــن
األعمــدة األثريــة للكنيســة البيزنطيــة املالصقــة
للبيــت؛ تســتند أعمــدة الرشفــة عــى جــدران
الطابــق األريض الحاملــة؛ وتحمــل ســقف
الرشفــة مــن خــال جســور حجريــة اســتدارت
مــع الرشفــة الدائريــة ،يك تكمــل اســتدارة
املشــهد املعــاري للمدخــل الجديــد ورشفتــه؛
وفــوق الجســور الحديديــة تتــوزع عــوارض
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البنــاء الريفــي الحديديــة ،لتقــوم بتوزيــع
أحــال الســقف عــى تلــك الجســور.
صاحــب البنــاء؛ الشــيخ منــر باشــا الحمــود؛ أحــد
أبــرز أعيــان ووجهــاء مدينــة الســلط ،التــي توىل
رئاســة بلديتهــا يف النصــف الثــاين مــن عقــد
عرشينيــات القــرن العرشيــن ،وتقــول وثائــق
العم ـران املنشــورة يف كتــب ذاكــرة املدينــة؛ أن
لهــذا العم ـران تاريــخ الفــت:
أصبــح البنــاء ســكنا لقائــد الجيــش العــريب
األردين؛ فريدريــك بيــك يف العــام .)4(.1932
مقـرا لرئاســة الــوزراء ،يف عهــد حكومــة توفيــق
أبــو الهــدى األوىل ،يف العــام .)5(.1939
للمعتمــد الربيطــاين أليــك كريكربايــد يف العــام
 .1940ثــم عيــادة توليــد وجراحــة للدكتــور
بطــرس بــك ســابا.)6(.
ويف عــام  ،1944أصبــح الطابــق العلــوي
مــن البنــاء -املبنــي حديثــا -ســكنا للضبــاط
الربيطانيــن يف الجيــش العــريب.)7(.
ويف عــام  ،1953أصبــح الطابــق األريض والقبــو
ســكنا لوكيــل القائــد يف الجيــش العــريب الضابــط
بريتــان.)8(.
ويف عــام  ،1954أصبــح الطابــق األريض وقبــوه
ناديــا للضبــاط الربيطانيــن يف الجيــش العــريب
األردين.)9(.
يف الحدائــق الجنوبيــة للمبنــى الرئيــي ،هنــاك
أطــال كنيســة بيزنطيــة تعــود للقــرن الســادس
امليــادي ،وكهــف قديــم ،ويف مطلــع القــرن
العرشيــن ،تــم اكتشــاف نقشــن عــى حجــارة
املوقــع؛ أحدهــا يشــر إىل كنيســة كرســت

للقديــس جرجــس ،ويشــر النقــش اآلخــر إىل
احتامليــة بنــاء الكنيســة عــى ،أو بالقــرب مــن
معبــد رومــاين كــرس لهرقــل.
دار خالــد والبيــت األزرق بيتــا إســاعيل
حقي عبده
يف حــرم دارة الفنــون ،هنــاك بيتــان ،قــام
بإنشــائهام إســاعيل حقــي عبــده  ،1931وكان
ضابطــا يف فيلــق الهجانــة الحجــازي ،وضابــط
اســتخبارات فيهــا ،حيــث شــارك يف دخــول
فلســطني مــن جبهــة غــزة -بــر الســبع مــع
قــوات الجـرال اللنبــي يف الحــرب العامليــة األوىل
)10(1917؛ وكرســت الــدارة :إحداهــا لذكــرى
خالــد شــومان راعــي الــدارة باســم (دار خالــد)،
أمــا البيــت اآلخــر فســمي بالبيــت األزرق ،وهــو
مخصــص للمعــارض الفنيــة وعــروض األفــام.
ويف وثائــق العمــران ،أن الســاحة املالصقــة
لبيــت الحمــود -أي حديقــة منــزل عبــده ،ودار
خالــد حاليــا ،-تــم اســتئجارها منــذ العــام 1938
كمــرآب لســيارة قائــد الجيــش فريدريــك بيــك،
ومــن ثــم لســيارة رئيــس الــوزراء توفيــق باشــا
أبــو الهــدى(.)11
بيت عبد الحفيظ العيتاين البريويت
يف العــام  ،1934أقيــم بيــت عبــد الحفيــظ
العيتــاين البــرويت ،عــى جــزء حــاد مــن ســفح
عــان
جبــل اللويبــدة األقــرب لصحــن بلــدة َّ
القدميــة؛ وهــو عمــران يقــوم عــى قطعــة
أرض واســعة شــديدة االنحــدار ،محصــورة بــن
شــارع علــوي وآخــر ســفيل؛ وتضــم أبنيــة أخــرى
أقيمــت يف فــرات الحقــة.)12(.
يتكــون البنــاء مــن طابقــن ،حيــث قــام املعــار

دار خالد شومان
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بتطويــع الســفح الحــاد لخلــق فــراغ مــكاين
مســتو إلنشــاء الطابــق العلــوي ،الــذي تبلــغ
مســاحته ( )170مـرا مربعــا تقريبــا ( ،)13حيث
يتــوزع فراغــه املعــاري الداخــي إىل غرفتــن
وصالــون وصالــة معيشــة ومطبــخ وحاممــن؛
ويطــل البنــاء عــى الجهــة الجنوبيــة بواجهتــه
الرئيســة املرتبطــة بالطابــق الســفيل؛ بينــا يطل
عــى مــرق الشــمس بواجهــة رئيســية أخــرى
باذخــة ،متتــد أمامهــا باحــة أنيقــة ،وإطاللــة
متنــح ســاكنيه أحاســيس ومشــاعر مدهشــة.
إنشــائيا ،أقيــم البنــاء بطابقيــه وفــق فكــرة البناء
الريفــي ،القامئــة عــى فكــرة جــدران الــدك
الحجريــة العريضــة الحاملــة لألســقف ،وبنوافــذ
وفتحــات طويلــة وقليلــة العــرض نســبيا ،لعــدم
إضعــاف قــدرة الجــدار؛ بينــا اســتخدمت مــواد
وأدوات البنــاء املدينــي يف األســقف والكســاء
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الداخــي؛ كاإلســمنت والحجــر والعــوارض
الحديديــة التــي تــوزع أحــال الســقف عــى
الجــدران؛ باإلضافــة إىل البــاط امللــون ،وعنــارص
التظليــل الخشــبية للنوافــذ ،والنحــت األنيــق
للحجــر؛ ويف الطابــق األريض ،أنشــأ املعــار كتلة
املدخــل مــع نافذتــن ضيقتــي العــرض ككتلــة
معامريــة واحــدة ،وذلــك بإبــراز مدمــاك مــن
الحجــر يحيــط بكتلــة املدخــل املعامريــة؛ وعــى
جانبيــه نافذتــان مســتطيلتان مــن حجــر بــارز
العتبــات وســاحات النوافــذ ،وبأقــواس وتريــة
بســيطة التشــكيل ،بــدال مــن عتبــة الحجــر
املكونــة مــن قطعــة واحــدة وثقيلــة.
يف الطابــق العلــوي ،ارتقــى املعــار يف تصميــم
الواجهــة بثــاث كتــل معامريــة بديعــة ،تتكــون
كل منهــا مــن ثــاث نوافــذ قوســية مدببــة؛
وذلــك بفصــل كتلتــي النوافــذ الطرفيتــن

يف الواجهــة الداخليــة الشــالية ،ومدخلهــا
الخــاص بأهــل البيــت ،انحــر فــراغ مــكاين
ضيــق ،فرضتــه طبوغرافيــة الســفح الجبــي؛ غــر
أن املعــار قــام باملحافظــة عــى جــال املشــهد،
باســتخدام نفــس عنــارص التصميــم املعــاري
للنوافــذ واملدخــل ،مضيفــا للباحــة الصغــرة
بحــرة ميــاه شــامية ،أضفــت اتســاعا ملحوظــا
ألهــل البيــت عــى الفــراغ املعــاري الضيــق
للمــكان؛ وتتصــل أجــزاء ومرافــق عمــران
ببعضهــا ،وبالشــارعني العلــوي والســفيل بــأدراج
حجريــة ،فرضتهــا طبيعــة االنحــدار للســفح
وطبوغرافيتــه.

برشفتــن أنيقتــن محمولتــن عــى عــوارض
حديديــة؛ بينــا اعتنــى بتجميــل إطاللــة
الصالــون الوســطية بأعمــدة زينــة ناعمــة
وأنيقــة.
يف الواجهــة الرشقيــة ،حافــظ املعــار عــى
عنايتــه واهتاممــه باســتخدام نفــس الطــراز
املعــاري للنوافــذ واملدخــل ونحــت الحجــر،
وعنــارص التظليــل الخشــبية ،باســتثناء املدخــل
الــذي أقــام لــه عتبــة حجريــة ،تفصــل املدخــل
عــن رشاعــة اإلنــارة فوقــه ،يك يحافظ عــى نفس
الشــكل املعــاري لتيجــان األقــواس املدببــة،
امل ُشَ ــ ِّكلَ ِة لكامــل عنــارص الواجهــة البديعــة
التصميــم والتكويــن؛ إضافــة إىل فتحــات اإلنــارة
والتهويــة الصغــرة لركــن الخدمــات يف البنــاء،
والتــي مل تؤثــر عــى املشــهد البديــع للواجهــة
املعامريــة.

تقــول مخططــات بنــاء (العيتــاين البــرويت) أن
مصممــه ،ورمبــا معــاره أيضــا ،هــو ســامي
الشــرازي()14؛ وأن البنــاء تــم تنفيــذه وفــق
هــذا املخطــط؛ وأن ارتفاعــه بلــغ أربعــة أمتــار،
باســتخدام الحجــر النظيــف.
للبنــاء تاريــخ الفــت ،كــا تقــول وثائــق البنــاء
املنشــورة يف كتــب عمــران املدينــة ،وذاكــرة
املدينــة؛ حيــث ســكن هــذا البنــاء منــذ خريــف
العــام  1935الرشيــف جميــل بــن نــارص الــذي
كان رئيســا للديــوان األمــري آنــذاك؛ وهــو
حاكــم حــوران العســكري يف حكومــة امللــك
فيصــل؛ وهــو أيضــا ابــن الرشيــف نــارص بــن
عــي شــقيق الرشيــف الحســن بــن عــي قائــد
الثــورة العربيــة الكــرى يف الحــرب العامليــة
األوىل؛ والرشيــف نــارص والــد كل مــن الرشيفــة
زيــن الــرف ،امللكــة فيــا بعــد ،التــي تزوجــت
مــن األمــر طــال بــن عبــد اللــه ،امللــك فيــا
بعــد؛ وهــو كذلــك والــد الرشيفــة نافعــة ،التــي
تزوجــت مــن املعــاري الرشيــف فــواز مهنــا،
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إىل الــرق مــن بنــاء (العيتــاين البــرويت)،
هنــاك بنــاء أقامــه أحمــد فــوزي البيــات عــام
)17(1935؛ وأصولــه ســورية تركامنيــة؛ وهــو
عمــران يتكــون مــن طابــق أريض ،يرتفــع
مســتوى البنــاء إىل طابــق علــوي ،يتكــون مــن
غرفتــي نــوم وصالــون وصالــة معيشــة وغرفــة
طعــام ومطبــخ وثــاث حاممــات؛ ومبســاحة
إجامليــة تبلــغ ( )211مــرا مربعــا( )18كــا
تقــول مخططــات البنــاء؛ مــا يعنــي درجــة
عاليــة مــن الرفــاه لســاكنيه يف تلــك الفــرة مــن
عــان الناشــئة.
تاريــخ بلــدة َّ

أول مهنــدس لبلديــة عــان(.)16( )15
صاحــب البنــاء ينتمــي إىل عائلــة (العيتــاين)
البريوتيــة اللبنانيــة العريقــة ،والبــرويت هــي
كنيــة نســبة إىل مدينــة بــروت؛ حيــث كان ميلك
يف عرشينيــات القــرن العرشيــن ،محــا فاخــرا
لتجــارة األحذيــة الحديثــة يف شــارع الرضــا يف
عـ َّـان ،كــا تقــول وثائــق العم ـران االجتامعــي
املنشــورة يف كتــاب ذاكــرة املدينــة.
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تقــول مخططــات هــذا العمــران الحجــري
البديــع ،أن الصعــود إىل الطابــق العلــوي
للمدخــل كان يتــم بدرجني حجريني مســتديرين
أنيقــن ،مــا يعنــي تغيــر واقعــه الحــايل عــا كان
مصمــا ،ســواء كان ذلــك يف مرحلــة اإلنشــاء،
أو يف مرحلــة الرتميــم الالحقــة؛ ومصمــم هــذا
البنــاء البديــع ،ورمبــا معــاره أيضــا ،هــو عبــد
القــادر الســان ،الــذي رســم مخططاتــه عــى
ورق كرتــوين مغطــى بطبقــة كربونيــة ،كان
يتــم الرســم عليهــا باســتخدام ورق شــفاف،
يجــري حــف الخطــوط عليــه ،فتنجــرف املــادة
الكربونيــة عــن الــورق الكرتــوين ،فرتتســم
خيــوط بيضــاء عــى اللــون الكربــوين األزرق،
الــذي مــا ي ـزال يحتفــظ بكامــل وضوحــه بعــد
مــرور خمســة ومثانــن عامــا عــى رســمه.
يف بيــت البيــات ،اعتنــى التصميــم ،واملعــار
املنفــذ ،أميــا اعتنــاء بتشــكيل وتكويــن العنــارص
املعامريــة الجامليــة لهــذا العمـران ،الــذي أقيــم
أيضــا وفــق فكــرة جــدران الــدك الحجريــة

الحاملــة ،واألســقف اإلســمنتية غــر املســلحة؛
وبحجــارة محليــة نظيفــة بيضــاء؛ وكتلــة مدخــل
جنوبيــة رشقيــة بإطاللــة ســاحرة ،محمولــة
عــى أعمــدة ناعمــة النقــش والتشــكيل؛ ونحــت
ألطــراف الحجــر النظيــف يــرز الحجــارة
واملداميــك عــى نحــو الفــت يف عم ـران البلــدة
الناشــئة؛ وكتلــة تظليــل حجريــة مبتكــرة
املســتويات الحجريــة يف أعــى النوافــذ.
يف الواجهــة الرشقيــة لبيــت البيــات ،متتــد باحــة
الرفــاه الفارهــة ألهــل البيــت ،حيــث بحــرة املاء
الشــامية شــديدة النعومــة واألناقــة ،مانحــة
ســاكنيه قســطا وافــرا مــن الراحــة والســكينة
ومتعــة الجــال الريفــي الســاحر؛ حــن ضاقــت
عــان بضجيــج بلدتهــا الصاخــب ،وبــدأت
أرســتقراطيتها الناشــئة بتســلق ســفوحها ،بحثــا
عــن الهــدوء والســكينة يف أول جبــال هدوئهــا؛
جبــل اللويبــدة.
الهوامش
( )1رفيــع ،محمــد؛ ذاكــرة املدينــة ج2؛ عقــد إيجــار رقــم 311؛
تاريــخ 1942_11_1؛ ص 331 ،330؛ طبعــة 2003
( )2ذاكــرة املدينــة ج3؛ عقــد إيجــار رقــم 596؛ تاريــخ
1955_4_15؛ ص 355؛ طبعــة 2004
( )3رفيــع ،محمــد؛ ذاكــرة املدينــة ج2؛ عقــد إيجــار رقــم 311؛
تاريــخ 1942_11_1؛ ص 331 ،330؛ طبعــة 2003
( )4رفيــع ،محمــد؛ ذاكــرة املدينــة ج1؛ عقــد إيجــار رقــم 133؛
تاريــخ 1932_4_1؛ ص 148 ،147؛ طبعــة 2002
( )5رفيــع ،محمــد؛ ذاكــرة املدينــة ج2؛ عقــد إيجــار رقــم 222؛
تاريــخ 1939_3_26؛ ص 102؛ طبعــة 2003
( )6رفيــع ،محمــد؛ ذاكــرة املدينــة ج2؛ عقــد إيجــار رقــم ،246
324؛ تاريــخ 1940_4_13؛ ص 171؛ طبعــة 2003
( )7رفيــع ،محمــد؛ ذاكــرة املدينــة ج2؛ عقــد إيجــار رقــم 70؛
تاريــخ 1944_5_8؛ ص 374؛ طبعــة 2003
( )8رفيــع ،محمــد؛ ذاكــرة املدينــة ج3؛ عقــد إيجــار رقــم 246؛

تتبــع هــذه البيــوت اآلن إىل مؤسســة دارة
الفنــون ،التــي قامــت برتميمهــا والعنايــة بهــا،
وتحويلهــا إىل مرافــق فنيــة متحفيــة تعنــى
بالفنــون التشــكيلية والتصميــم والثقافــة؛ حيــث
يشــكل بنــاء الحمــود املرفــق الرئيــي يف الــدارة
منــذ العــام  ،1992باإلضافــة إىل بيتــي إســاعيل
حقــي عبــده؛ ويف عــام  ،2011تــم ترميــم
وتحويــل بيــت البيــات ليصبــح مق ـرا ملؤسســة
خالــد شــومان (دارة الفنــون)؛ ويف ،2013
قامــت الــدارة برتميــم بيــت (العيتــاين البــرويت)
وأحالتــه إىل متحــف للفــن والعــارة واآلثــار؛
يــروي مســاهمة الــدارة يف الحفــاظ عــى الـراث
املعــاري والحضــاري لــأردن ،وأصبحــت الــدارة
ومرافقهــا تتكــون مــن خمســة بيــوت تراثيــة
أصيلــة ،تقــوم عــى قطعــة أرض تبلــغ مســاحتها
( )5196مــرا مربعــا تقريبــا
تاريــخ 1953_4_19؛ ص 307؛ طبعــة 2004
( )9رفيــع ،محمــد؛ ذاكــرة املدينــة ج3؛ عقــد إيجــار رقــم 596؛
تاريــخ 1955_4_15؛ ص 355؛ طبعــة 2004
( )10وثائــق خطّيــة وبرصيــة ،غــر منشــورة ،محفوظــة لــدى
صاحــب هــذا البحــث.
( )11رفيــع ،محمــد؛ ذاكــرة املدينــة ج2؛ عقــد إيجــار رقــم 17؛
تاريــخ 1938_4_14؛ ص 25؛ طبعــة 2003
( )12مخططات البناء األصلية املرفقة مع البحث.
( )13مخططات البناء األصلية املرفقة مع البحث.
( )14مخططات البناء األصلية املرفقة مع البحث.
( )15و( )16رفيــع ،محمــد؛ عمـران املدينــة؛ ص ،528 ،517 ،516
545 ،539؛ طبعــة  /2011رفيــع ،محمــد؛ ذاكــرة املدينــة ج1؛ عقــد
إيجــار رقــم 235؛ تاريــخ 1935_9_28؛ ص 206؛ طبعــة 2002
( )17رفيــع ،محمــد؛ عمــران املدينــة؛ ص 569 ،528 ،527؛ ط
 /2011ومخططــات البنــاء األصليــة املرفقــة مــع البحــث.
( )18املصدر السابق.
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العمارة الطينية أصالة ومعاصرة..
أمنوذجا
املباين يف األردن
ً
د .دياال عطيات
أكادميية وباحثة أردنية يف شؤون العمارة احمللية

لطاملــا اعتــرت مــادة الطــن مــن أقــدم مــواد البنــاء ،وأكرثهــا انتشــارا ،وقــد اســتخدمها
البــر منــذ األزل ،فــاألرض هــي الوســط الــذي احتضــن اإلنســان ووفــر لــه كل مــا
يحتــاج مــن ســكن ومــأوى ،فارتبــط بال ـراب الــذي لبــى مختلــف احتياجاتــه ،ومنهــا
اتخــذ الطــن يف بنــاء مســاكنه.
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ومــن خــال تتبــع تاريــخ التمــدن البــري
عــى مــدى العصــور املختلفــة ،ميكــن إثبــات
أن العــارة الطينيــة مــن أكــر أنــواع العــارة
انتشــارا عــر التاريــخ ،وعــى نطــاق جغــرايف
واســع ،وميكــن اعتبارهــا التــي تهيمن عــى العامل
بــأرسه منــذ القــدم يف بــاد الرافديــن ،ووادي
النيــل ،وحضــارة ســكان القارتــن األمريكيتــن
األصليــن ،والرومانيــة واإلســامية ،ولعــل مــن
أكــر املعــامل التاريخيــة الطينيــة شــهرة عــى
مــدى التاريــخ التــي ميكــن االستشــهاد بهــا بــرج
“بابــل” يف الع ـراق ،و”هــرم الشــمس” بالقــرب
مــن نيــو ميكســيكو ،وقــر “أيــت بــن حــدو”
يف املغــرب ،ومدينــة “تريــم” اليمنيــة.
تقــدم العــارة الطينيــة نفســها بقــوة كواحــدة
مــن الحلــول الرئيســة ملشــكلة البنــاء ،جنبــا إىل
جنــب مــع تحقيــق معايــر االســتدامة يف العــامل
الحديــث ،وهنــا ســيوظف القديــم مــع الجديــد
لرتقيــة املحيــط الطبيعــي لإلنســان ،يقــول

املعــار (جــان ديثــر) يف كتابــه “فــن العــارة
الطينيــة”“ :إن الدافــع الرئيــي لــرورة دراســة
العــارة الطينيــة مل يــأت بســبب نــزوة حنــن
عاطفــي إىل املــايض ،بــل بســبب مــا نعانيــه مــن
أزمــة يف الطاقــة وارتفــاع تكاليفهــا” .أمــا رائــد
العــارة الطينيــة املعــار حســن فتحــي فيعلــق
عــى هــذا املوضــوع بــأن العــارة املســتدامة،
والبيــوت الطينيــة تحتــوي عــى املواصفــات
الالزمــة يف عرصنــا الحــايل ،حيــث لــن يحــدث
صــدام بــن الحــارض واملــايض.
العونة (**)
تشــرك العــارة الطينيــة وبنيتهــا العضويــة
برابطــة قويــة مــع البيئــة ،وتوفــر قــدرا كب ـرا
مــن الراحــة الحراريــة داخــل املبنــى ،وتوفــر
اســتخدام الطاقــة عــى مــدار العــام ،كــا أن
اســتخدام الطــن كــادة بنــاء ال يتطلــب طاقــة
تصنيعيــة عاليــة ،وال يُحــدث تلوثــا للبيئــة،
وميكــن إعــادة تدويــره بســهولة ،باإلضافــة إىل
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كــون العــارة الطينيــة مناســبة لــكل طبقــات
املجتمــع ،وألغلــب أنــواع املبــاين؛ فيمكــن
اســتخدامها للمســاكن املتواضعــة ،وكذلــك
للقصــور وللبيــوت وللمــدارس ،وحتــى أماكــن
العبــادة.
وتشــجع تقنيــات البنــاء الســهلة ،الخاصــة
بالعــارة الطينيــة عــى املشــاركة العامــة مــن
املجتمــع املحــي (العونــة) ،وهــو مــا يشــكل
دعــا لالقتصــاد املحــي مــن خــال توفــر
فــرص عمــل للســكان ،واســتخدام مــواد محليــة،
وعــى الرغــم مــن اإليجابيــات الكثــرة للعــارة
الطينيــة ،إال أن هنــاك بعــض مــن الســلبيات،
فالطــن لــه مقاومــة منخفضــة للــاء ،وتأثــره
بعوامــل الحــت والتعريــة بفعــل األمطــار
والريــاح ،وميتــاز بضعــف االرتبــاط مــع مــواد
البنــاء األخــرى مثــل الخشــب الــذي ميكــن أن
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يُحــدث مشــكالت عنــد تنفيــذ فتحــات األبــواب
والشــبابيك ،عــاوة عــى أنــه يعتــر موطنــا
للقــوارض والحــرات.
تقنيات العامرة الطينية
أمــا فيــا يخــص التقنيــات املتبعــة يف العــارة
الطينيــة ،فقــد تنوعــت الطــرق واألشــكال
يف تطبيقهــا ،فنجــد بدايتهــا تتمثــل بتقنيــة
الحفــر يف األرض التــي شــاعت يف املناطــق
الجافــة والحــارة؛ مــرورا بالبنــاء بواســطة كـرات
الطــن املخلوطــة بالقــش والرمــل التــي تــرص
فــوق بعضهــا ،وتنحــت للوصــول إىل الشــكل
املطلــوب ،وكذلــك البنــاء بالطــوب الطينــي
املجفــف “اللــن” ،والطينــي املضغــوط املضافــة
لــه مــواد مثبتــة مثــل الجــر واإلســمنت والــذي
يتخــذ العديــد مــن األشــكال ،وميكــن أن يكــون
مصمــت الشــكل ،ويســتخدم يف الجــدران

الحاملــة ،أو الطــوب املفــرغ املســتخدم يف
الجــدران خفيفــة الــوزن ،والطــوب املتشــابك
الــذي ميكــن اســتخدامه دون اســتخدام املونــة،
إضافــة إىل تقنيــة الطــن املدكــوك عــى شــكل
طبقــات مرتاصــة ،أمــا أكيــاس الطــن ،فيتــم
مــلء أكيــاس الخيــش أو الكتــان بنوعيــة جيــدة
مــن الــراب الرطــب ودكــه جيــدا؛ ومــن ثــم
رص تلــك األكيــاس فــوق بعضهــا عــى شــكل
صفــوف مرتاكبــة.
سهولة تطبيق البناء
وتتعــدد أمنــاط تســقيف املبــاين الطينيــة تبعــا
للموقــع واملــواد املتوفــرة ،فيمكــن اتبــاع طريقة
األســقف املســتوية مــع الجســور الخشــبية،
وتنتــر هــذه التقنيــة يف املناطــق ذات املنــاخ
املعتــدل ،واملداريــة ،وخصوصــا الريفيــة منهــا؛
وهــذه األســقف مــن املمكــن أن تكــون بشــكل
مائــل يعلــو فــراغ الحيــز املــراد تســقيفه،
وأهــم مــا مييــز هــذه التقنيــة ســهولة تطبيقهــا،
وانخفــاض تكلفتهــا ،وفاعليتهــا يف ترصيــف
ميــاه األمطــار.
وينتــر التســقيف باألشــكال املنحنيــة (القبــاب
والقبــوات) ،خاصــة يف تقنيــة البنــاء بأكيــاس
الطــن ،وتنتــر غالبــا يف املنــاخ الصحــراوي؛
ولعــل أكــر مــا مييــز هــذه التقنيــة مقاومتهــا
لألحــال الرأســية ،فتكــون إجهــادات الشــد
فيهــا قليلــة ،لذلــك نجــد أن الشــكل املثــايل
للتســقيف املنحنــي الطينــي هــو شــكل القبــو
الربميــي.
أمــا يف الهندســة املعامريــة التقليديــة لــوادي

األردن (األغــوار) ،فتبنــى املنــازل بالكامــل مــن
اللــن الطينــي املجفــف بالشــمس ،مــع أســاس
حجــري ميتــد إىل ارتفــاع قــدم أو قدمــن مــن
قاعــدة الجــدار ،مــا مينــح الجــدار املقاومــة
الالزمــة ضــد التــآكل الناجــم عــن االرتفــاع
والرطوبــة.
استغالل مصادر البيئة
لقــد أتــاح الطــن للنــاس توفــر احتياجاتهــم
الســكنية بأنفســهم دون أيــة تكلفــة ،وكان
عبــارة عــن مــادة بنــاء أعطــت للبنــاة قيمــة
مضافــة لجهودهــم يف تشــكيل املنتــج النهــايئ،
يقــول املعــاري عــار خــاش عــن الطــن بأنــه
مــادة مرنــة ،فهــو يحافــظ عــى املنحنيــات،
ويلغــي املفاصــل ،وينحنــي بشــكل حســاس
ليلتقــي ويتوافــق مــع املــواد األخــرى ،وميحــو
الطــن أيضــا الخــط الفاصــل بــن العــارة
واألرض ،إذ نســتطيع أن نــرى ذلــك بوضــوح يف
مجموعــة مــن املنــازل يف قريــة (وقــاص) شــايل
وادي األردن.
وتشــر املعامريــة أمــاين ملحــس إىل البعــد
االجتامعــي لفاعليــة اســتخدام الطــن كــادة
أساســية يف العــارة الحديثــة ,ففــي فــرة
الثامنينيــات مــن القــرن املــايض ,مل تكــن هــذه
الفكــرة محبــذة مــن الجميــع ،خصوصــا بعــد
تطــور الوضــع املعيــي لألفــراد ،ورغبتهــم
بالعيــش داخــل مبــان مصنوعــة مــن مــواد
حديثــة ،بغــض النظــر عــن التكلفــة ،إال أن هــذه
النظــرة رسعــان مــا تغــرت مــع مطلــع القــرن
الجديــد ،ويرجــع ذلــك إىل الثــورة التكنولوجيــة
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التــي طــورت مــن العــارة الطينيــة ،وأضافــت
لهــا ممي ـزات جديــدة ســاهمت يف خلــق لغــة
عامليــة أكــر حداثــة للعــارة الطينيــة.
العامرة الطينية يف األردن
تعــد مدرســة الجفــر القدميــة مثــاال للعــارة
الطينيــة التــي انتــرت يف مناطــق األغــوار
كـ(الشــونة الشــالية) و(غور الصــايف) إىل (جرف
الدراويــش) و(الجفــر) ،حيــث أنشــئت بالكامــل
مــن الطــن ،ومل تســتخدم فيهــا أغصــان األشــجار
أو الخشــب يف التســقيف ،ويتكــون البنــاء مــن
مجمــع لعــدة مبــان طينيــة مســقوفة بالقبــاب
مخروطيــة الشــكل ،وهــو النمــط الســائد يف
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البيئــة الصحراويــة والباديــة؛ فالقبــة الطينيــة
تعمــل عــى توزيــع الضــوء والظــل ،وتســاعد
عــى التوزيــع الحــراري بــن الهــواء الســاخن
والبــارد داخــل الحيــز املســقوف ،أمــا الجــدران،
فهــي مبنيــة مــن اللــن الطينــي ،ويقســم الفـراغ
الداخــي إىل مثــاين غــرف مفتوحــة عــى منطقــة
الفنــاء الوســطي املكشــوف ،حيــث يوجــد بــر
املــاء لخدمــة املوقــع.
ُقصري الجوارسة
أمــا قصــر الجــوارسة ،فهــو مبنــى حديــث،
ومركــز مجتمعــي لجمعيــة الجــوارسة ،يقــع
جنــوب (الشــونة الجنوبيــة) بالقــرب مــن البحــر

مناذج من البيوت الطينية

امليــت ،وهــو منشــأة عامــة مفتوحــة للمجتمــع
املحــي ،ويتــم توفــر الربامــج التعليميــة واملهنية
فيهــا.
تــم إنشــاء املبنــى باالعتــاد عــى األكيــاس
الطينيــة ،ومتيــز بالقبــاب النصــف برميليــة
واملخروطيــة ،وإلنشــاء املبــاين مــن األكيــاس
الطينيــة تــم أوال حفــر خنــدق ضحــل ،رصــت
تربتــه بشــكل جيــد ،ويف هــذا النــوع مــن البنــاء
عــادة مــا يكــون املدمــاك األول مــن الحجــارة،
ومــن ثــم توضــع أكيــاس الطــن فوقــه ،ثــم تــرص
األكيــاس عــى شــكل طبقــات فــوق بعضهــا،
ولزيــادة ترابــط هــذه األكيــاس معــا ميــد فــوق

كل مدمــاك ســلك معــدين شــائك ،يســاعد ذلــك
يف مقاومتهــا لقــوى الضغــط ،ولعــل مــن أكــر
األمثلــة امللهمــة للعــارة الطينيــة املعــارصة يف
األردن “بيــت الغنــدور” يف منطقــة وادي األردن،
والــذي تــم بنــاؤه مــن الطــوب الطينــي ،ويضــم
معرضــا وأســتوديو وســكنا للفنانــة راغــدة غندور.
بيت الغندور
يتميــز مبنــى بيــت الغنــدور بأشــكال تقليديــة
مثــل :القبــة املخروطيــة ،واألقبيــة األســطوانية،
ومخطــط الطابــق األريض يعتمــد عــى التصميــم
التقليــدي ،ويتضمــن غرفــا منفصلــة لوظائــف
مختلفــة ،مرتبطــة بالفنــاءات والربجــوالت(***)
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واملعــارض ،وتتكــون بعــض الكتــل مــن طابقــن،
وأخــرى مــن طابــق واحــد فقــط ،ويصــل ســمك
جــدران الكتــل إىل نحــو  60ســم ،مســقوفة
بالقبــاب الطينيــة التــي تحتــوي عــى فتحــة
علويــة يتــم فتحهــا بالصيــف للســاح بالهــواء
الســاخن بالخــروج ،وغلقهــا يف الشــتاء لالحتفاظ
بالهــواء الســاخن يف الداخــل ،مــع توقيــع
للمالقــف الهوائيــة(***) يف غرفــة الجلــوس.
إن ســبب اختيــار الطــن يف هــذا التصميــم
يرجــع لكفاءتــه البيئيــة ،وتناســقه مــع املحيــط،
باإلضافــة إىل قيمــة معامــل التوصيــل الجيــد
الــذي ميتــاز بــه ،فالفــراغ الداخــي للمبنــى
يوفــر الراحــة الحراريــة يف الشــتاء ويف الصيــف
معــا ،ويتطلــب املبنــى صيانــة بشــكل ســنوي،
وهــي عمليــة ســهلة ورضوريــة.
ختامــا ،لقــد متثلــت العــارة الطينيــة ببســاطتها
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وتناغمهــا املثــايل مــع املحيــط ،وتجانســها مــع
البيئــة؛ ومل تتســبب يف أي رضر يف املواقــع،
كــا تفعــل مــواد البنــاء الحديثــة يف املحاجــر،
ومل تلــوث الغــاف الجــوي مبعالجتهــا ،أو حتــى
بنقلهــا ،وهــي قابلــة للتحلــل بشــكل كامــل،
وقابلــة إلعــادة التدويــر إىل األبــد ،وميكــن
زيــادة كفاءتهــا بإضافــة مــواد معينــة لهــا،
كــا ميكــن تشــكيلها بالتصميــم الــذي يناســب
الزمــن الــذي أنشــئت فيــه ،عــاوة عــى أنهــا
ال تضيــف أيــة تكلفــة عــى الفاتــورة البيئيــة
املســتقبلية والخفيــة؛ وهــذا قــد يكــون ملهــا
ألفــكار معامريــة مســتقبلية جديــة
(**) دعــم املجتمــع واملســاعدة يف البنــاء أو الحصــاد أو جــد
الزيتــون.
(***) نوع من املظالت
(****) ابراج متصلة باملباين تستخدم للتربيد

من األثواب الرتاثية األردنية

الزي الرتاثي يف الدراما..
تنوع جغرافيا األردن انعكس على ثراء أزيائها
هالة شهاب
مصممة ازياء أردنية يف صناعة الدراما أردنية

يعكــس الــزي الشــعبي هويــة البلــد الــذي ميثلــه ،فهــو دليــل واضــح عــى حضارتــه وثقافتــه ،إذ يحمــل
يف طياتــه وخطوطــه العــادات والتقاليــد ومــا مــر بــه مــن متغ ـرات اجتامعيــة وثقافيــة عــى مــر
العصــور ،فهــو لوحــة فنيــة توثــق االمتـزاج الثقــايف الــذي عايشــه البلــد أو املنطقــة.
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ويف األردن ،ينتمــي الــزي الشــعبي إىل األزيــاء
الرشقيــة بشــكل عــام ،وأزيــاء بالد الشــام خاصة،
فهــو يتقاطــع يف خطوطــه وتطريزاتــه مــع الــزي
الشــعبي يف فلســطني وســوريا ،ويعــود ذلــك إىل
التقاطــع الحضــاري والثقــايف واالجتامعــي بــن
تلــك املناطــق ،فجميعهــا تنحــدر مــن اآلراميــة،
وعاشــت لقــرون يف ظــل الحضــارة الرومانيــة،
ثــم البيزنطيــة ،ومــن ثــم عــادت لحاضنتهــا
العربيــة مــع الفتوحــات اإلســامية ،وانعكــس
هــذا كلــه بتفــاوت الدرجــات عــى خطــوط
األزيــاء الشــعبية يف ســائر بــاد الشــام.
الزي يعكس جامل البيئة
إن التنــوع يف جغرافيــا األردن انعكــس عــى
تعــدد أزيائــه بشــكل واضــح ،فبالرغــم مــن
صغــر مســاحة البلــد إال أن أزيــاءه الشــعبية
تنوعــت بشــكل كبــر ،فثــوب الســلط ال يشــبه
ثــوب إربــد ،أو ثــوب معــان ،وال ثــوب الباديــة
الجنوبيــة الــذي يتقاطــع مثــا مــع ثــوب بــر
الســبع يف باديــة فلســطني ،وثــوب صحــراء
ســيناء ،وبتنــوع األزيــاء ،تنوعــت الزخــارف
والرمــوز املســتخدمة يف تطريزهــا ،واســتخدام
الرمــوز ذات األصــول الجغرافيــة والثقافيــة
الخاصــة بأهــل منطقــة معينــة ،إذ نــرى مثــا
زهــور ودحنــون جبــال الســلط ،أو معينــات
ومثلثــات تســتخدم كتامئــم للحاميــة مــن
العــن والحســد ،مــرورا برمــز النجمــة (الثامنيــة
والخامســية والسداســية) التــي ترمــز إىل دورة
الفلــك واألبديــة.
تصميم أردين مع مزج
من تراث آسيا الوسطى
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ومتثــل الزخــارف ثقافــة املــكان والطبيعــة

املحيطــة ،وتظهــر مــا يخافــه اإلنســان مــن أرسار
الحيــاة والكــون ،محــاوال عكــس تلــك املخــاوف
واألرسار بشــكل فنــي ،طرزتهــا املــرأة عــى مــر
العصــور عــى ثوبهــا ،أو ارتدتهــا كحــي وقالئــد
زينــة.
«أفادت الفنون مبختلف صنوفها
التشكيلية والدرامية من جماليات
األزياء الرتاثية وسحرها»

ومــا بــن األســطورة والتاريــخ والبيئــة املحيطــة،
متاهــت األزيــاء الشــعبية مشــكلة جــاال خاصــا
بهــا ،هــذا الجــال الــذي اســتندت إليــه الفنــون
مبختلــف أشــكالها ،مــن فنــون تشــكيلية إىل
تصميــم أزيــاء إىل الدرامــا.
والســؤال هنــا ،إىل أي مــدى عكســت الدرامــا
األردنيــة هــذا التنــوع الثقــايف والجــايل يف
األزيــاء الرتاثيــة؟
لقــد ركــزت غالبيــة األعــال الدراميــة األردنيــة
عــى أعــال بدويــة ،أو تاريخيــة ،وبعــض هــذه
األعــال توثــق مرحلــة بحــد ذاتهــا ،وتقــدم بيئة
مــا يف مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ ،وبعضهــا
عكــس حيــاة قبيلــة بعينهــا؛ مثــل مسلســل منــر
بــن عــدوان ،ففــي هكــذا عمــل ال بــد أن يلجــأ
مصمــم األزيــاء لتوثيــق مبــارش ملالبــس قبيلــة
العــدوان ،إذ ترتــدي نســاء العــدوان ثوبــا مميـزا
طويــا بطبقــات (شــتالة) ،مطــرزا مــن األمــام،
ولــه أكــام طويلــة توضــع أحيانــا فــوق الــرأس،
أو تربــط عــى الكتــف.

تصميم مستوحى
من الرتاث البدوي األردين

كــا وثقــت بعــض املسلســات أثــواب قبيلــة
بنــي صخــر ،التــي تشــبه إىل حــد مــا أثــواب
العــدوان ،لكــن بفــروق يف التطريــز وقصــة
الكــم ،غــر أن متطلبــات الحركــة يف العمــل
الدرامــي تضطــر املصمــم –أحيانــا -للتــرف إىل
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حــد مــا بطــول الثــوب لتســهيل عمليــة ارتدائــه.
وهنــاك نــوع آخــر مــن األعــال الدراميــة
البدويــة التــي تحــي قصصــا مــن الباديــة دون
أن تكــون موثقــة بتاريــخ معــن ،أو مبــكان
محــدد ،ودون أن تســمي قبيلــة بعينهــا ،حيــث
يلعــب خيــال املصمــم دورا يف انتقائــه للشــكل
الفنــي لألزيــاء التــي سيســتخدمها يف العمــل.
وألن الدرامــا فــن بــري يف الفنــون كافــة؛
يوظــف الجــال يف اللــون أو الخطــوط ،فــإن
مقرتحــات املصمــم الجامليــة ال تكــون مجانيــة،
وإمنــا عليــه أن يحقــق رشط التناغــم مــع
هويــة البيئــة ،والحالــة االجتامعيــة والثقافيــة
والنفســية للشــخصيات.
من تجربتي
يف تجربتــي كمصممــة أزيــاء لألعــال الدراميــة،
لجــأت للتغريــب واملــزج بــن أكــر مــن ثــوب
ت ـرايث معــا ،غــر أننــي حافظــت عــى رشط أن
يبقــى الثــوب حامــا لســات األصالــة الرتاثيــة،
لســببني:
األول :هربــا مــن أن يتــم تأويــل أحــداث العمــل
ووســمها بقبيلــة مــا (التــي ميثلهــا الــزي).
الثــاين :لتحقيــق رشط جــايل جديــد يكــون
مســتمدا مــن هــذا الــراث الفنــي.
ومــن األثــواب األردنيــة ،ثــوب الســلط الــذي
ميتــاز بســحر وشــموخ ،وجــال خطوطــه ،ومثله
أثــواب الباديــة األردنيــة -باختــاف بســيط-
 ،وهــذا النــوع مــن الــزي ميتــد مــن البلقــاء
مــرورا باألغــوار وحتــى الجنــوب ،فثــوب
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(الشــتالة) ميتــاز بطبقــات وأكــام طويلــة،
وترتديــه نســاء عشــائر العــدوان وعشــائر بنــي
صخــر وغــور فلســطني؛ ومــا مييــز هــذه األزيــاء
جميعــا أنهــا تلتــف حــول قامــة املــرأة مظهــرة
شــموخها وكربيا َءهــا ،وعــزة نفســها وأنوثتهــا،
مذكــرة إيانــا مبنحوتــة نبطيــة ،وهــذا الشــكل،
رغــم صعوبــة ارتدائــه يف الدرامــا ،لكنــه يبــدو
ســاحرا برصيــا ،وخصوصــا يف فضــاء الصحــراء
املمتــد ،حيــث ميــوج حــول الجســد كــا متــوج
رمالهــا ،ويف مسلســات “تــوم الغــرة” و”أخــوة
الــدم” ،و”وضحــة وابــن عجــان”؛ كان للثــوب
حضــور واضــح ،ممــزوج بثــوب بنــي صخــر تارة،
وأخــرى ممــزوج بألــوان (أمازيــغ) الصحــراء
الكــرى يف املغــرب العــريب ،وتبقــى خطوطــه
هــي املســيطرة والحــارضة بقــوة.
ومل تغــب خطــوط األزيــاء الرتاثيــة عــن األعــال
التاريخيــة أيضــا ،والتــي ظهــرت بتجليــات
أخــرى ،طاملــا اعتمــدت يف تصاميمــي عــى
توظيــف خطــوط األزيــاء الرتاثيــة ،مســتخدمة
األردان الطويلــة ،ونقوشــها وزخارفهــا يف تطريــز
العبــاءات ،واســتعامل خاماتهــا مــن حريــر القــز
املمــزوج بخيــوط الذهــب أو الفضــة ،يف تصنيــع
أثــواب تاريخيــة ملوكيــة.
ختامــا ،إن التعامــل مــع الـراث ليــس بالــرورة
أن يكــون حرفيــا ومنطيــا ،فهــو جامــع بخطوطــه
للكثــر مــن معــامل الجــال والتاريــخ ،وعــري
ومتجــدد يف اآلن ذاتــه ،بحيــث أنــه صالــح
للتشــكل وفــق خيــال املبــدع ،وإال أصبــح
متحفيــا وبالتــايل منقرضــا

