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هــذا العــدد الــذي بــن يــدي الق ـراء الك ـرام ،يصــدر خاصــا مبناســبة مئويــة الدولــة األردنيــة ،تتنــاول فيــه
مجلــة فنــون جانبــا مهــا مــن ركائــز األبنيــة التــي قامــت عليهــا الدولــة منــذ تأسيســها عــام  ،1921إذ أولــت
اهتاممهــا منــذ النشــأة بالثقافــة والفنــون كجــزء مــن خطابهــا وتعبريهــا ،وانحيازهــا للحداثــة التــي مضــت
إليهــا عــر ترشيعاتهــا وبنيتهــا التحتيــة ،وتســاوقاتها مــع النهضــة التعليميــة ،واالقتصاديــة واالجتامعيــة
والعمرانيــة ،وتطــور مؤسســاتها ،باعتبــار أن الثقافــة متثــل الجــدار الحصــن لحاميــة إرث األمــم ،وخصوصيــة
الشــعوب ،والقيمــة املضافــة لالســتثامر يف مجــال النــدرة التــي تعمــق ذاكــرة الثقافــة ،وتعــزز ثقافــة الذاكرة.
وبالنســبة للدولــة األردنيــة ،التــي تعــد األمنــوذج األكــر اســتقرارا واســتمرارا يف املنطقــة ،فــإن الثقافــة
والفنــون مل تكــن طارئــة ،وإمنــا كانــت العمــود األســاس ،والقاعــدة الصلبــة التــي ارتبطــت مبجلــس امللــك
املؤســس عبــد اللــه بــن الحســن ،وهــو امللــك الشــاعر واملفكــر واألديــب ،واملثقــف الــذي ازدهــرت يف بالطــه
املجالــس األدبيــة ،فشــهدت مســاجالت شــعرية ،ومطارحــات أدبيــة ،ومناقشــات دينيــة وعلميــة ،وحــوارات
سياســية ،وكانــت هــذه املجالــس تضــم نخبــة مــن الشــعراء واألدبــاء مــن األردنيــن والعــرب ،وهــم الذيــن
ـر مئويتــه الثانيــة للمســتقبل ،ونحــن نتكــئ عــى تـراث كبــر مــن اإلنجــازات.
صاغــوا الحلــم الــذي نَ ْعـ ُ ُ
إننــا ونحــن نقلــب كتــاب الوطــن اليــوم ،ونتصفــح أوراقــه ،نشــعر بالفخــر واالعتـزاز والكربيــاء الوطنــي الذي
أســس لــه الهاشــميون برؤاهــم ،وراكمــه البنــاة األوائــل والــرواد ،واآلبــاء واألجــداد بكفاحهــم ومثابرتهــم يف
كل األصعــدة ،وكل املجــاالت ،مدركــن أيضــا ،أن الــدرب مل تكــن ســهلة ،وأن الطريــق كانــت وعــرة ،وأن
املراجعــة هــي جــزء مــن األســوار التــي تحمــي اســتمرار املســرة ،وتقدمهــا ونهضتهــا.
وكان الجــزء املهــم بالنســبة لــوزارة الثقافــة ،انتباههــا إىل صيانــة الذاكــرة من خــال مواصلة الروايــة األردنية،
وتدويــن الرسديــة املحليــة ،وتجديــد الخطــاب الثقــايف ،عــر مجموعــة مــن املشــاريع والربامــج التــي توثــق
املحتــوى الوطنــي خــال مئــة عــام يف مختلــف الجوانــب :الترشيعيــة ،والسياســية ،والتحــوالت االجتامعيــة،
واألعــام ،والقامــات التــي أســهمت يف بنــاء األردن الحديــث ،ولعــل هــذا امللــف ،يشــكل مســاهمة يف
مهمــة يف كتابــة تاريــخ الفنــون يف مختلــف حقولهــا ،كونهــا -أي الفنــون -تشــكل وثيقــة مهمــة للتحــوالت
الحضاريــة للشــعوب ،ومتثــل يف الوقــت نفســه وســيلة لتعميــق قيــم الدولــة التــي تســتند إىل املــوروث
الثقــايف العــريب اإلســامي ،والفضــاء اإلنســاين ،وكذلــك وســيلة للتنميــة املجتمعيــة ،واإلســهام يف تطويــر عجلــة
اإلنتــاج ،وتحصــن املجتمــع معرفيــا ،وقــد حظيــت الفنــون منــذ تأســيس الدولــة باهتــام الهاشــميني مــن
خــال رعايــة الترشيعــات ،وبنــاء املؤسســات ،وإرســال البعثــات ،وتقديــم الدعــم لــذوي املواهــب ،والعنايــة
باملبدعــن الذيــن حققــوا حضــورا محليــا وعربيــا الفتــا.
لقــد اطلعــت عــى امللفــات ،فوجــدت فيهــا العديــد مــن املحطــات املضيئــة ،والكثــر مــن الكــد الــذي
بذلــه الــرواد لتســتمر املســرة عــى طريــق النهضــة ،وهــي ملفــات جــادة وأصيلــة ومتنوعــة ،تشــكل مراجــع
ومحتــوى مهــا لذاكــرة الدولــة ،وللدارســن والباحثــن واملهتمــن بتلــك الحقــول وبداياتهــا وتطورهــا ،كــا
تــيء عــى العديــد مــن الجوانــب التــي تتصــل بصــوغ الوجــدان األردين ،ومزاجــه ،ومصــادر معارفــه،
وقيمــه ،ووســائل تعبــره ،ومرجعيــات فنونــه العريقــة
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مديــــــر التحريـــــر
حسيــــن نشـــوان
هيئــــة التحـريــــــر
مجـــــدي الــتـــــل
عـمــــاد مــــدانات
احمـــــد عـــــــودة

حراس الفنون الصخرية القدمية

رشوط النرش:
أن تكون املواد غري منشورة يف أي من وسائل النرش..
أن ال تزيد املادة عىل ( )1500كلمة.
هيئــة التحريــر هــي املســؤولة عــن إجــازة املــواد للنــر أو االعتــذار دون
ذكــر األســباب.
ال تُعاد املواد املرسلة للنرش إىل أصحابها سواء نرشت أم 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.
ُيراعــى يف الدراســات أن تكــون موثقــة بحســب أُصــول البحــث العلمــي
مــن حيــث الرتقيــم واملراجــع والهوامــش.
يُرفــق 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 .

مستشـــار التحريـــر
هــــاني حــــوراني
سكرتاريا
إســـراء ابـــو رمـــان
تدقيـــــق لغـــــوي
عــــــواد هــــــال
تصمــــيم فـنـــــي
بســــام حــمــــدان

املراسالت

Funoon.m@culture.gov.jo
صور األغلفة للفوتوغرافي
سامي الزعبي
رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

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

تعاليل

األغنية األردنية يف مئة عام..
عراقة يف اجلذور وتطور مع العصر
د .محمد غوامنة
أكادميي وموسيقي أردين
تشــكل األغنيــة األردنيــة عنـرا مهــا يف مــايض ووجــدان وكيــان املواطــن األردين ،فهــو يولــد مولعــا بالغنــاء والتوقيــع،
ذواقــا ألغنيتــه التــي تواكبــه منــذ فجــر صبــاه ،مامرســا لهــا يف مختلــف املناســبات االجتامعيــة والدينيــة والقوميــة،
وعندمــا تدعــو الحاجــة النفســية ألن يعــر بهــا عــن ذاتــه وكيانــه ،منفــردا أو يف جامعــة ،وبشــكل تلقــايئ ،ويف أي زمــان
وأي مــكان ،مرفهــا بهــا عــن نفســه وعــن اآلخريــن ،يــردد منهــا مــا يعينــه عــى مقتضيــات حياتــه.
لقــد أدى تنــوع التضاريــس واملنــاخ يف األردن إىل التبايــن يف ألوانــه املوســيقية ،وإن كانــت تبــدو يف ظاهرهــا قريبــة الشــبه
مــن بعضهــا ،إال أن الــدارس املتخصــص يلمــس تلــك الفروقــات ويصنفها.
تأثــر األردن بالحضــارات والحقــب التاريخيــة املختلفــة التــي تعاقبــت عليــه عــر العصــور ،فامللــوك واألمـراء وكبــار رجــال
الدولــة يف تلــك الحقــب ،شــغفوا بالغنــاء واملوســيقى ،وأولوهــا االهتــام ،حتــى أنهــم كانــوا يعقــدون مجالــس األنــس
والطــرب يف قصورهــم ،ومــا يذكــر أن مدينتــي الكــرك والشــوبك اشــتهرتا بالغنــاء ،وجــرت العــادة فيهــا عــى اســتقدام
املغنيــات يف حفــات األفـراح مقابــل مبالــغ نقديــة ،حتــى أن الدولــة يف العــر اململــويك فرضــت رضيبــة خاصــة ســميت
ـان).
(رضيبــة امل َ َغـ ِ
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ويذكــر املــؤرخ يوســف غوامنــة“ :أن مغنيــة مــن الكــرك
ذاعــت شــهرتها يف تلــك املدينــة ،فانتقلــت إىل القاهــرة،
وعرفــت هنــاك باســم (الكركيــة) ،واســتأثر بهــا الســلطان
املظهــر حاجــي وهــام بهــا وجــدا ،باإلضافــة إىل إتِّفَــاق
وســلْ َمى امل ُغنيــة”.
ال َعــ َّوا َدة َ
وعندمــا قــدم امللــك املؤســس عبــد اللــه بــن الحســن
مــن الحجــاز إىل األردن ،اســتقبله الشــعب األردين يف مدينة
معــان بالرتحــاب واألغــاين الحامســية ،وقــد اهتــم بتشــجيع
الحركــة األدبيــة والفنيــة ،وكان أديبــا وشــاعرا بليغــا ،التــف
حولــه أهــل العلــم والقلــم ،وحفــل ديوانــه بالنــدوات
واملناظــرات الثقافيــة واألدبيــة ،وتألفــت يف عهــده أول
فرقــة للمــرح ،وشــكلت كذلــك أول فرقــة للموســيقات
العســكرية ،وكان ملختلــف صنــوف الغنــاء واألغــاين
الوطنيــة والزجــل الشــعبي والقصائــد الشــعرية دور مهــم
يف النهضــة الشــاملة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية.
ويف عهــد امللــك الحســن بــن طــال ازدادت خطــوات
االهتــام باملوســيقى والفنــون بشــكل خــاص ،واألدب
والثقافــة بشــكل عــام ،زخام وتســارعا ورســوخا ،واكتســبت
عزمــا وثباتــا ،حيــث أنشــئت املعاهــد والكليات املوســيقية
املتخصصــة ،وتطــورت الفــرق املوســيقية ،وأوفــدت
البعثــات العلميــة يف مجــال املوســيقى إىل أعــرق وأهــم
الجامعــات العامليــة ،مثلــا اســتقطبت أفضــل الكفــاءات
املوســيقية إىل األردن ،مــا أســهم بازدهــار الحركــة
املوســيقية.
وعــى امتــداد عقــود الخمســينيات والســتينيات ،وصــوال
لنهايــة التســعينيات ،نــال اإلنتــاج املوســيقي والغنــايئ
األردين اهتاممــا ملحوظــا ،وحقــق حضــورا الفتــا عــى
املســتويات املحليــة والعربيــة والدوليــة ،مثلــا تأسســت
الفــرق املوســيقية املتخصصــة مبختلــف ألــوان الفنــون
املوســيقية :الشــعبية والتقليديــة واملعــارصة.
ويف عهــد جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ،تواصــل ذلــك
التشــجيع واالهتــام باملوســيقى والغنــاء ،فتعــددت
املهرجانــات الفنيــة وتنوعــت ،ونظمــت املســابقات يف
مختلــف مجــاالت الفنــون ،وعــى رأســها املوســيقى
والغنــاء ،وأســندت الجوائــز القيمــة للفائزيــن واملتميزيــن
فيهــا ،وازدادت أعــداد املوســيقيني وامللحنــن واملطربــن،

وتنوعــت الفــرق الفنيــة املتخصصــة مبختلــف ألــوان
املوســيقى والغنــاء األردين والعــريب والعاملــي.
وتعــد مناســبات الــزواج والــوالدة ،واملواســم الزراعيــة،
واملناســبات الدينيــة ،مــن أهــم العنــارص املولــدة
لإلبداعــات الغنائيــة واملوســيقية يف املجتمــع األردين ،إذ
يشــرك جميــع أبنــاء املجتمــع صغــارا وكبــارا ،رجاال ونســا ًء
يف الرقــص والغنــاء الــذي يتنــاول موضوعــات الحــب
والغــزل ،واملناســبات الدينيــة ،واملواســم الزراعيــة ،وغريهــا
مبختلــف أشــكال األداء الفــردي والجامعــي ،الرجــايل
والنســايئ ،ومبرافقــة موســيقية أحيانــا مــن بعــض اآلالت
الشــعبية البدويــة أو الريفيــة ،ودون مرافقــة أحيانــا أخرى،
لتعــر عــن مختلــف املناســبات االجتامعيــة والقوميــة
والدينيــة مــن خــال مجموعــة مــن األلــوان واألشــكال
الغنائيــة واملوســيقية ،بقوالــب فنيــة جميلــة ،ومحــددة
لتلــك األشــكال واأللــوان.
ألوان الغناء الرتايث األردين:
تحتــوي أغــاين الـراث الشــعبي األردين عــى ألــوان أساســية
مختلفــة مــن الغنــاء أهمهــا :الغنــاء البــدوي ،الغنــاء
الريفــي ،الغنــاء البحــري.
أوال :الغناء البدوي:
الغنــاء البــدوي هــو أصــل الغنــاء العــريب ،وهــو ذلــك
الغنــاء الــذي يخــص املجموعــات البرشيــة التــي تقطــن
الباديــة األردنيــة ،فقــد كان أثــر اتســاع مناطــق الباديــة
األردنيــة واضحــا عــى الغنــاء فيهــا ،ويظهــر جليــا يف اللحن
واإليقــاع واآلالت املوســيقية املســتخدمة ،وارتبطــت أغــاين
أبنــاء الباديــة بعاداتهــم وعالقاتهــم بغريهــم أو ببعضهــم،
فأصبحــت لــكل ظــرف لــدى اإلنســان البــدوي أغنيــة
يرددهــا يف حبــه وحربــه ،وزواجــه وصيــده وســفره.
ومتيــز الغنــاء البــدوي بقلــة الحليــات والزخــارف اللحنيــة
أو اإليقاعيــة ،وامتــداد بعــض األصــوات طويــا ،وأغلــب
مغنيــي الباديــة مييلــون إىل الصــوت العــايل الحــاد املشــوب
باألنفيــة مــن حيــث املخــرج ،واإليقــاع الرتيــب الهــادئ،
وبســبب العزلــة عــن املدينــة والريــف مل يتعــرض البــدو
إال أخـرا -للمســتحدث مــن املوســيقى ،إذ حافظــوا عــىأصالــة الغنــاء العــريب القديــم مــن خــال مجموعــة قيمــة
ومهمــة مــن القوالــب الغنائيــة البدويــة ،نذكــر مــن
أهمهــا :الحــداء ،والهجينــي ،والرشوقــي ،والقصيــد.
لقطة من فرقة الحرملك النسائية  -مرص
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من الفرق الرتاثية

 .1قالب ال ُحداء:

 .2قالب الهجيني:

أخــذ قالــب ال ُحــداء يف األردن شــكل مقطوعــات غنائيــة
قصــرة ،غالبــا مــا تتكــون مــن بيتــن لهــا قافيــة واحــدة،
تتغــر بتغــر املقاطــع التــي تعتمــد عــى اإلبــداع الفــوري
عــادة ،ومــن أهــم النــاذج الغنائيــة لقالــب الحــداء
وأشــهرها يف األردن مــا يغنــى أثنــاء مراســم زفــاف
العريــس ،حيــث يغنــي لــه أقرانــه املثــال التــايل الــذي
ميكــن غنــا ُءه بعــدة منــاذج لحنيــة:

تســمية هــذا القالــب مأخــوذة مــن الهجــن ،أي
الجــال ،وقــد كان يُتغنــى بــه فــوق ظهــور اإلبــل،
بألحــان بســيطة وبطيئــة نســبيا ،ال تتجــاوز اثنتــي
عــرة وحــدة زمنيــة للمقطــع الواحــد ،ويــؤدى غنــاء
الهجينــي فرديــا أو جامعيــا ،إذ ميكــن غنــا ُءه مــن
مجموعتــن تــرددان ألحــان الهجينــي بالتنــاوب بهــدف
تســلية النفــس مــن مشــقة العمــل ،أو عنــاء الســفر
يف املســافات الطويلــة ،وقــد يغنــى هــذا القالــب يف
مجالــس البــدو بشــكل فــردي مبصاحبــة آلــة الربابــة،
ولعــل أشــهر مــن غنــى الهجينــي يف األردن هــي
املطربــة الكركيــة املميــزة ميســون الصنــاع ،كــا يف
املثــال التــايل.

ــباب
َعرِيسـِنا زين الشَّ ْ
		

زين الشَّ ــباب عر ِ
ِيسـنا

ِـس
َعرِيسـِنا َع ْنتـر َعب ْ
		

َع ْن َت َعبِــس عرِيسـِنا

اب
يا َربّـي يا جاي َِب الغ ّي ْ
		

ْجيب للــ ّدا ِر َرا ِعيهـا
ِوت ِ

ِيب َخ ِّيي ك َِح َيل الع ْني
ِوتْج ِ
مدونة موسيقية رقم (.)1
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يا ْجـ ُرو ِح قَلْبِي ِي َداوِيهـا

مدونة موسيقية (.)2
الشوقي:
 .3قالب ّ ُ
قالــب الرشوقــي مــن األلــوان الغنائيــة الحــرة التــي ال تلتــزم
بــرب إيقاعــي محــدد ،مصــدره رشقــي األردن حيــث
الباديــة ،ويعتمــد يف أدائــه عــى االرتجــال ،وهــو شــبيه
باملــ ّوال الشــعبي أو العتابــا مــن حيــث االرتجــال األدايئ،
ولذلــك تتعــدد أشــكاله الغنائيــة اللحنيــة بحســب إمكانيــة
ومـزاج الشــاعر املغنــي لــه ،وال تخضــع نصوصــه الغنائية إىل
نظــام محــدد مــن حيــث عــدد األبيــات الشــعرية ،ويُــؤدى
الرشوقــي عــادة مبصاحبــة آلــة الربابــة ،ومــن أشــهر منــاذج
الرشوقــي يف األردن قصيــدة الثــار التــي غناهــا املرحــوم
عبــده مــوىس وأجــاد يف غنائهــا أميــا إجــادة ،ومطلعهــا:
يا َم ْر َحبا ْويَا َهال ْمن ِني ال َّركِ ْب ِم ْن وي ْن
		

أقْ َب ْل َعلينا الضَّ َحى يا زِي َن ِة قْ َبالَ ْه

منــط محــدد ،تُغنــى مــن قبــل شــاعر ُمغـ ٍّن محــرف يســمى
(القاصــود) ،وتســاعده يف الغنــاء مجموعــة الحضــور يف حفــل
الســامر (مــن الســمر ليــا) ،وذلــك مــن خــال قيامهــم
بــدور الرديــدة ،بحيــث يــرددون وهــم مصطفــون بشــكل
دائــري مقطعــا محــددا بعــد أداء القاصــود لــكل مقطــع مــن
القصيــدة التــي تبــدأ عــادة مبــدح رســول اللــه محمــد صــى
اللــه عليــه وســلم ،ورمبــا ترتبــط جــذور هــذا الغنــاء بالتهليل
والتلبيــة القدميــن يف العــر الجاهــي ،ثــم ينتقــل القاصــود
إىل مــدح املحتفــل بهــم ،يــي ذلــك غــزل رقيــق يف وصــف
الحــايش ،وهــي املــرأة التــي ترقــص بالســيف وســط حلقــة
الســامر ،والتــي يكــون رقصهــا بحــركات رشــيقة ورسيعــة،
وبــكل قــوة وجــرأة ،ويختتــم القاصــود غنــا َءه بالصــاة عــى
النبــي ،ثــم تــزداد رسعــة الحــركات اإليقاعيــة والتصفيــق
املرافــق لــأداء منــذ البدايــة عــى الوحــدة اإليقاعيــة ،وتــزداد
الرسعــة رويــدا رويــدا حتــى تبلــغ ذروتهــا يف املقطــع األخــر
املســمى (ال ِّد ِّحيَّــة) الــذي يُــؤ ّدى بأســلوب اإللقــاء اإلنشــادي
(ُ ،)Recitativeمعـ ّـرا عــن ذروة انفعــاالت الجميــع.
وهنــاك قصائــد غنائيــة كثــرة ،وذات مضامــن وأفــكار
مختلفــة يؤديهــا القاصــود مــع املردديــن ،منهــا املثــال
الشــعري ذو املطلــع التــايل:

القاصود:
ِح َّنــا ْذ َعــا َر ال ِعـدى طَالَّبِـ ٍة لَل َّدي ْن
أ ّول ما نِ ْب ِدي ِونْقُــو ِل
وال َجو ْر ما ِي ْقبَلَ ْه إالَّ ال َّر ِدي خَالَ ْه
		
		
ألِ ْـف َمـ َّر ٍة قَبــُو ِل
َصلُّوا َع طَـ َه ال َّر ُسو ِل
ـات
		
ِم َن ا ْحـ َرا ِر ْن ت َِح َّي ِ
املجموعة:
َهـال ْو َهـال بَ ْك يا َهالَ
		

ال يا َحلِـي ِفي يا َولَـ ْد

مدونة موسيقية (.)3
(السا ِمر):
 .4قالب القَصيد ّ
تتــأىت تســمية قالــب القصيــد مــن االســم ذاتــه (القصيــد)،
إذ يتكــون هــذا القالــب مــن قصيــدة شــعرية غنائيــة ذات

مدونة موسيقية (.)4
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ثانيا :الغناء الريفي:

مــرآة صادقــة للحيــاة يف املجتمــع األردين ،ونــورد تاليــا
منوذجــا مــن غنــاء ال ّدلعونــا:

الغنــاء الريفــي ،هــو ذلــك الغنــاء املنتــر يف أريــاف
َع َل َدلْعونــا ْو َع َل َدلْعونـا
األردن ،وخاصــة يف قــرى ومــدن الشــال والوســط ،ال بــل
إن هــذا الغنــاء قــد دخــل جميــع املــدن األردنيــة بقــوة		 ،
امل غ َّيِ الْلونَا
الْ َهـوا الشَّ ِ
ملــا لــه مــن ميـزات فنيــة وجامهرييــة لــدى أبنــاء املــدن،
الْ َهـوا الشَّ َـم ِل غ َّ َْي ِل َح ِال
والذيــن هــم يف الغالــب ممــن هجــروا الريــف إىل املدينــة
		
َح َّب ْت بَ َد ِال ِب ْن ِت الْ َملْعونَا
تبعــا ألعاملهــم ومشــاغلهم ومناصبهــم التــي باتــت
تغريهــم بهــا املدينــة.
وللغنــاء الريفــي ميزاتــه الخاصــة ،فهــو يعــر أصــا عــن
إيقــاع الحيــاة القرويــة ونبضهــا ،إذ يتحــدث عــن الزراعــة
باعتبارهــا مصــدر الــرزق األول يف القريــة ،واملواســم
الزراعيــة هــي أجمــل املناســبات العامــة فيهــا ،وطبيعــة
الحيــاة يف القريــة تختلــف عنهــا يف الباديــة ،ولذلــك
جــاءت أغــاين الريــف أكــر رسعــة ورشــاقة وزخرفــة منهــا
يف الباديــة ،بحكــم اإليقــاع الحيــايت املتحــرك النشــط يف
مواســمها ومناســباتها.
وت ُصا َحــب معظــم األغــاين الريفيــة األردنيــة بــآالت
واليغُــول،
موســيقية شــعبية منهــا الشَّ ــبابة ،واملِ ْجــ ِوزْْ َ ،
والطّ ْبلــة ،وأخــرا دخلــت آلــة (ال ِق ْربــة) معــرك الحيــاة
املوســيقية الشــعبية يف الريــف والباديــة ،وتُــؤ ّدى غالبيــة
القوالــب املوســيقية الريفيــة بشــكل جامعــي ،ترافقهــا
الرقصــات (الدبــكات) الشــعبية املنتــرة عــى مســاحة
األردن ،ويتقنهــا الســواد األعظــم مــن األردنيــن.

مدونة موسيقية (.)5
قالب َزرِيف الطُّول:
قالــب زريــف الطــول مــن القوالــب الغنائيــة الشــائعة يف
الـراث الشــعبي األردين ،ويتغنــى بــه أهل الريــف والبادية
عــى حــد ســواء ،يف مختلــف أفراحهــم ومناســباتهم
ــب غنــا ُء هــذا القالــب بإحــدى اآلالت
الســعيدة ،يُصا َح ُ
املوســيقية الشــعبية ،ويُــؤ ّدى مــن خــال رقصــات الدبكــة
الشــعبية مبشــاركة الرجــال والنســاء كل يف حلقــة خاصــة،
وأحيانــا قــد يُــؤ ّدى مشــركا بــن الرجــال والنســاء كــا
يف الدبكــة الشــعبية املشــركة املســاة (ال َحبْــل امل ـ َو ّدع)،
وفيــا يــي منــوذج مــن غنــاء زريــف الطــول:

يا َزر ِ
ِيف الط ْ
ُّـول َوق ِّْف تَاقُول َّْك
َراي ِْح َعال ُغ ْربَه ِوبْال َد ْك أ ْح َس ْن ل َْك
ومــن أهــم قوالــب الغنــاء الريفــي ،نذكــر القوالــب التالية		 :
دلعونــا ،وزريــف الطــول ،واملهاهــاةْ ،والعتابــا ،وامليجنــا،
وب تْروح ْوتِتْ َمل َّْك
خَاي ِْف يا َم ْحبُ ِ
والجفــرة ،عـ ّـا وعـ ّـا ...وغريهــا.
ـان أنا
		
ِوت ْ َع ِاشــ ِر الغريِ ْوتِ ْن َس ِ
قالب َدلْعونَا:

يعتــر قالــب دلعونــا مــن أهــم القوالــب الغنائيــة يف
األردن ،إن مل يكــن أهمهــا عــى اإلطــاق ،نظـرا ملــا يزخــر
بــه هــذا القالــب مــن مئــات النصــوص الغنائيــة مبختلــف
املضامــن واألغــراض ،فهــو لــون غنــايئ ريفــي ينتــر يف
مختلــف مناطــق اململكــة حتــى البدويــة منهــا ،إضافــة
إىل انتشــاره يف األقطــار العربيــة املجــاورة جميعهــا ،وهــو
لــون محبــب لــدى العامــة ،ويعــر بصــدق عــن أحاســيس
اإلنســان األردين بعاداتــه ،وتقاليــده ،وفكــره ،ومعتقداتــه،
وأســلوب معيشــته ،ومبعنــى آخــر يعتــر قالــب دلعونــا
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مدونة موسيقية (.)6
قالب ال َج ْف َرةْ:
قالــب الجفــرة مــن القوالــب الغنائيــة األصيلــة يف األردن،
فهــو ينتــر يف ســائر مناطــق األردن ،وإن كان لــه يف

شــاله مكانــة متميــزة ،حيــث يغنــى أثنــاء انعقــاد
حلقــات الدبكــة الشــعبية ،ويصاحــب عــادة بإحــدى
اآلالت املوســيقية الشــعبية ،ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا
القالــب متــداول يف جميــع األقطــار العربيــة املجــاورة
لــأردن ،وقــد تغنــى بــه عــدد مــن املطربــن األردنيــن
والعــرب أمثــال :ســلوى ،وســمرية توفيــق وغريهــا.
ومــن الطريــف ذكــره أن الجفــرة هــي أنثــى املاعــز
(العنــزة) البكــر الســمينة املمتلئــة الجســم بغــر إف ـراط
الســمنة ،والجميلــة املنظــر ،الرشــيقة القــوام ،وجميعهــا
يف ُّ
صفــات يحبذهــا املحــب الريفــي يف محبوبتــه ،لذلــك تـراه
يشــبه هــذه املحبوبــة بتلــك الجفــرة كــا يف املثــال التــايل:
الصا ِج
َجفْـ َر ْة ْوهي يَال َّربُ ْع تِ ْخ ِب ْز َع َل َّ
َمدقُـوق َع ْصديرِها ِخ ْرفــا ْن ِونْ َعـا ِج
		
ِيض َغ َّنا ِج
لسـ ُم ْر َوالب ْ
ال تــِ ْز َعلِ ْن يا ُّ
والسـ ُم ْر ِعينيَّه
		
والب ْ
ِيض شَ ـ ْحمِ ال َقل ُْب ُّ

من أغاين البحر «السمسية»

شــكل مجموعتــن تتبــادالن غنــاء املقاطــع فيــا
بينهــا ،ويف العــادة ال يصاحــب هــذا القالــب
بالعــزف مــن أي مــن اآلالت املوســيقية.
َسبـَّ ْل ُعيُونُ ُه ْو َم ِّد اي ُد ْه ِي َح ُّنونُ ْه
		

و ِْش َهال َغ َزا ِل ال َِّذي َرا ُحوا ي ِِصي ُدونُ ْه

َسـ َّب ْل ُع ُيونُ ُه ْو َم ِّد اي ُد ْه ِي َح ُّنونُ ْه
		

كيف ا ْهلُ ْه ي ْ ُِتكُونُ ْه
َغ َزا ِل ْز َغيِّــ ِر ْو َ

مدونة موسيقية (.)7
التاوِيد:
قالب َ
قالــب الرتاويــد مــن أهــم القوالــب الغنائيــة
الشــائعة يف األردن وجريانــه العــرب ،وهــو عبــارة
عــن أغــان قدميــة ،ذات ألحــان متعــددة ومتنوعــة،
تنتــر يف جنــويب البــاد وشــالها ،يغنيهــا الرجــال
والنســاء يف الباديــة كــا هــو الحــال يف الريــف،
ولــكل مــن الرجــال والنســاء تراويــده الخاصــة بــه،
والتــي تغنــى عــادة يف الليلــة األخــرة مــن ليــايل
ســهرات العــرس األردين (التعاليــل) ،وتلــك الليلــة
هــي املســاة بليلــة الحنــاء ،أو (ليلــة ال َّد خلــة)،
بحيــث يكــون قالــب الرتاويــد آخــر القوالــب
الغنائيــة التــي تــؤدى يف تلــك الليلــة ،ويتــم الغنــاء
أثنــاء ( تَ ْح ِنيــة) يــدي العــروس بالحنــاء مــن قبــل
صديقاتهــا ،وكذلــك أثنــاء (تحنيــة) خنــر يــد
العريــس مــن قبــل أصدقائــه ،ويكــون الغنــاء عــى

مدونة موســيقية (.)8
ثالثاً :الغناء البحري (العقباوي):
ترتســم األغنيــة الشــعبية البحريــة (العقباويــة) -نســبة إىل
مدينــة العقبــة جنــويب األردن -الســات العامــة ألغــاين
البحــر يف املــدن البحريــة العربيــة القريبــة ،وخاصــة
املرصيــة ،والســعودية (الحجازيــة) ،ونظــرا لوحــدة
أســلوب العمــل يف تلــك املــدن ،واالتصــال املبــارش بــن
البحــارة فيهــا ،فقــد انعكســت عــى أغــاين البحــر يف
العقبــة مالمــح وخصائــص ومزايــا أغــاين البحــر يف املوانــئ
العربيــة املجــاورة ،مــن حيــث النــص واللحــن والغــرض
وطريقــة األداء.
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املناســبات الوطنيــة والقوميــة واالجتامعيــة ،ويعــر مــن
خاللــه عــن أفراحــه وأتراحــه ،مبشــاعر صادقــة جياشــة،
إذ يســهم اللحــن املصاحــب لألغنيــة العقباويــة يف إثــارة
املشــاعر ،وقــد صــاغ هــذا املــوروث عواطــف النــاس،
فســار بهــا البعــد النغمــي إىل آفــاق بعيــدة ،جعــل مــن
آلــة السمســمية آلــه عامليــة ،وهــي اآللــة املوســيقية
الوحيــدة بجانــب الطبلــة واملــرواس والطــار التــي ترافــق
الغنــاء الشــعبي يف العقبــة.
 .1رقصة العرضة:

عازف الربابة

ويف العــادة ،ال يســتخدم البحــارة آالت موســيقية ملرافقــة
أغانيهــم خــال ســاعات العمــل الجــاد يف عــرض البحــر،
وإن كان ذلــك ،فــا يخــرج عــن بعــض الرضبــات اإليقاعيــة
عــى بعــض أوانيهــم ،أو عــى دفــة ســفينتهم ،أو إحــدى
اآلالت اإليقاعيــة مثــل الطــار ،أمــا يف ســاعات الراحــة أو
العــودة إىل الشــاطئ ،فــإن آللــة السمســمية مكانــة خاصــة
لــدى البحــارة ،فهــي اآللــة املوســيقية األوىل يف غنــاء البحر.
وأغــاين البحــارة ســهلة بســيطة ،تنســجم مــع طبيعــة
العمــل وجــو الشــواطئ ،وال تســتنفذ مــن الب ّحــار الجهــد
الكبــر ،فجهــده األســايس موجــه نحــو عملــه ،ومــا غنــا ُءه
إال للتســلية والرتفيــه ،إذ أن أغــاين البحــارة كانــت تقــر أو
تطــول بحســب نــوع الرحلــة وطبيعتهــا ومشــاقها ،ووفقــا
للزمــن الــذي تتطلبــه تلــك الرحلــة.
وتنتــر يف مدينــة العقبــة ألــوان مــن األغــاين املصاحبــة
للرقصــات الجميلــة ،التــي ترافقهــا إيقاعــات “الطــار”
التــي يســتمتع باالســتامع إليهــا ومشــاهدتها وأدائهــا
جميــع أبنــاء العقبــة مثــل :رقصــة ال َع ْرضَ ــة ،ورقصــة
ال ْرف ِ
َيحــي ،وهــا مــن أهــم الرقصــات العقباويــة األصيلــة،
كذلــك ينتــر يف العقبــة غنــاء ورقــص الســحجة البدويــة
(الســامر).
املعروفــة لــدى البــدو باســم ّ
ويشــكل الرقــص والغنــاء الشــعبي يف العقبــة عنـرا مهــا
يف حيــاة اإلنســان العقبــاوي ،فهــو مــارس لــه مبختلــف
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تبــدأ رقصــة العرضــه باصطفــاف الرجــال صفــا واحــدا،
ويف حــال ازديــاد العــدد يكــون الصــف كبــرا متقوســا،
كــون أعــداد املشــاركني يف أداء الرقصــة غــر محــدد
بعــدد معــن ،ويتوســطهم رجــل يحمــل الســيف
بيمينــه ،والغمــد بيســاره ،وهــو قائــد املجموعــة
و ُملقنهــم ،بينــا يقــف عــى طــريف القــوس رجــان
كل منهــا يحمــل طــارا (دف إســامي كبــر) ،وتبــدأ
الرقصــة بإشــارة مــن قائــد املجموعــة ،تتشــابك فيهــا
األيــادي مــع بعــض ،وتتحــرك كحركــة التجديــف مــع
رفــع األرجــل خفيفــا عــن األرض بحركــه متناســقة
مــع حركــة األيــادي ،ومــن األغــاين التــي ترافــق رقصــة
العرضــة النمــوذج التــايل:
اليوم َو ِّج ْه َجا َه َنا
يَا الل ِه ِ
ش َولْ َد ِ
وس
		
ات ال ُّن ُح ْ
وِاكْ ِفي َنا َ ِّ
ِيف
الش ْ
ِش ّد ال َح َراي ِْب يا َّ
		

ال ِي ْرت َِخي ِم ْس َم َر َها

وأبوك من قبلك ما يهاب
		

يفرح ال شبت نارها

يا حسني حنا عزوتك
		

عىل املوت األحمر دزنا

نعاهدك والرب يعلم
		

حنا عىل ما تبتغي

يا حسني وابرش بالفرج
		

جيانك لو أنك بعيد

اليوم َمضْ ُمون َْك
َوأنَا يا ِس ِيدي ِ

 .2رقصة الرفيحي:
هــي رقصــة يقــف املشــاركون فيهــا مصطفــن بصفــن
متقابلــن ،يتوســطهم رجــل يحمــل ســيفا ،يف الوقــت
الــذي يقــف رجــان كل منهــا عــى رأس صــف مــن كال
الصفــن ،ويبــدأ الرقــص بإشــارة مــن حامــل الســيف،
وهــو الحــايش امللقــن للرجــال ،فتشــتبك األيــادي
لينطلــق صــف برتديــد صــدر البيــت ،ويــرد الصــف
اآلخــر بعجــز البيــت ،وهكــذا تبــدأ الرقصــة بــرب
األكــف (التصفيــق املوحــد).
سالم مني والسالم
		

عىل الرشيف الهاشمي

سالم مني والسالم
		

عىل الربوع الحارضين

حياك الله يا صاحب الجالل ْة
		

عز امللوك الهاشمي

يا سالمي عىل سيف اليمني
		

يا منورا زهت بأْفعالها

فيصل وعبد الله وزيد
		

		

َم َع ال ِْل ت َ ْرجِي َولَ ْد َها

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن معظــم أغــاين البحــر ،إن مل
تكــن جميعهــا ،يؤديهــا الرجــال ،وهــي تغنــى يف أكــر مــن
مناســبة ،وخاصــة يف مناســبات األفــراح (الــزواج) ،ومثــة
مجموعــة وفــرة مــن تلــك األغــاين يف العقبــة ،ومن أشــهرها
األغنيــة التاليــة التــي تتغنــى مبدينــة العقبــة ،ولحنهــا شــبيه
متامــا بلحــن األغنيــة املعروفــة (ع اليــادي اليــادي) ،وتغنــى
مبرافقــة آلــة السمســمية وإيقــاع آالت الطــار والطبلــة.
َع الْ َيا ْدي الْ َيا ِدي الْ َيـا ِدي
		

الص ُح ِبيَّ ْة
يا َما أ ْحلَـى ُّ

َع َل شَ ـط ِّْك َي ال َع َقبَــ ْه
		

وسـ ْه بَ ْحــ ِريَّ ْة
يا َع ُر َ

		

يا نِ ْســــ ِم ْة ِح ِّنيِّـ ْة

يا بَ ْسـ ِمة ثَغْـ ِر بْـال ِدي

َه ْم َســة بَ ْحـرِك لل ّنخلَ ْة
		

بْ َن ْغ ِمة ِسـ ْم ِســم َّي ْة

كم ديرة علوا بناها

 .3السحجة العقباوية:
تشــبه الرفيحــي يف اصطفــاف الرجــال وطريقــة الوقــوف،
والــرب عــى الدفــوف ،والحــايش ،فيــا تختلــف عــن
الرفيحــي بــأن الرجــال يتقدمــون ويتأخــرون ،ويجلســون
القرفصــاء ،والحــايش هــو مــن يقــدم الصفــوف ،ويجلــس
فيجلســون ،وهــو مــن يلقــن الرجــال.
سبب عيني من عيونك
		

سببها أنت ما غري سببها

وأنا حطني يف جوف نونك
		

عىس العني يكسيها هدبها

َوأنَا يَا ِسي َه ِّي ْف يَا رِي َه ِّي ْف
		

َوأنَا يَا ْعوي َد ِ
الخي َزارانَ ْة

مدونة موسيقية (.)9
بُنية األغنية األردنيـة:
تتميــز األغنيــة األردنيــة بأنهــا لــون فنــي يزخــر
بالجامليــات ،وينتــر يف مختلــف األوســاط االجتامعيــة
األردنيــة ،وخاصــة الشــعبية منهــا ،ورددتهــا بشــكل فنــي
جامهــري صــادق ،وهــي ذات أهميــة فنيــة كبــرة مــن
النواحــي الشــعرية واللحنيــة واألدائيــة عــى الســواء،
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تســود مجموعــة مــن اللهجــات املحكيــة يف البيئــة
األردنيــة ،فقــد تغنــت كل منهــا باألغنيــة عــى ســليقتها
وعفويتهــا ،إال أن لهجــة البــداوة القادمــة مــن الباديــة
األردنيــة الواســعة كانــت هــي الطاغيــة عــى جميــع
اللهجــات الغنائيــة الســائدة ،وال غرابــة يف ذلــك ،فاللهجــة
البدويــة األردنيــة هــي املســيطرة عــى جميــع أصولهــا
مــن أعــاق لهجــات القبائــل العربيــة القدميــة ،وخاصــة
التــي رحلــت إىل األردن ،ســواء مــا كان منهــا قبــل الفتــح
اإلســامي ،كتلــك التــي جــاءت مــع الغساســنة ،أو مــا كان
منهــا بعــد ذلــك يف عهــد الفتــوح اإلســامية.
وحملــت اللهجــة األردنيــة املحكيــة املؤثــرات اللغويــة
العربيــة ،التــي جــاءت مــع القبائــل العربيــة مــن الجزيــرة
العربيــة والعــراق ،حرضيــة كانــت أم بدويــة ،ونقلــت
إلينــا املؤث ـرات األخــرى التــي مــرت بهــا البيئــة األردنيــة
مــن رومانيــة وتركيــة وإنجليزيــة ،فامتزجــت جميــع تلــك
املؤثـرات وأنتجــت لهجــة غنائيــة خاصــة اكتســت بســات
وخصائــص فنيــة لغويــة.
عازف القربة

كــا أنهــا مــن أهــم الركائــز التــي ت ُج ـذّر الشــعب األردين
بأرضــه وهويتــه ،باعتبــار هــذه األغــاين مــن أهــم مصــادره
الثقافيــة والرتاثيــة.
إن أهميــة األغنيــة األردنيــة ال تقــف عنــد حــدود ثابتــة،
فهــي مــن الوجهــة الفنيــة فــن قائــم بذاتــه ،وهــي مــن
الوجهــة األدبيــة لهــا بعــض مقومــات الشــعر ،أمــا مــن
الناحيــة النفســية فهــي متنفــس ملختلــف العواطــف
واألحاســيس لــدى مــن يبدعهــا ،أو مــن يغنيهــا ،أو مــن
يســتمع إليهــا ،عــاوة عــى أنهــا مــن الوجهــة الوطنيــة
تــراث وطنــي يجــدر بنــا جميعــا العمــل مبختلــف
األســاليب للمحافظــة عليــه مــن التحريــف واالندثــار،
وهــي بعــد هــذا وذاك مــرآة صادقــة لثقافــة الشــعب
األردين ،تعكــس أمانيــه وتطلعاتــه.
البنية اللغوية يف األغنية األردنية:
اللغــة ظاهــرة أدبيــة مهمــة يف األغنيــة األردنيــة ،إذ أن
أغلــب األغــاين األردنيــة جــاءت باللهجــة املحكيــة ،وحيــث
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والكلمــة الرتاثيــة يف األغنيــة األردنيــة والعربيــة ،عبــارة
كانــت أم اصطالحــا ،مل يرددهــا الشــعب فجــأة ،أو ملجــرد
موقــف فحســب ،بــل أتــت بعــد تجريــب واختبــار لهــا يف
مواقــف عــدة ،حتــى أتــت الكلمــة لتغنــي عــن الــرح
الطويــل ،والــكالم الكثــر.
البنية الشعرية يف األغنية األردنية:
كــا ســبق وذكرنــا ،فــإن األغــاين العربيــة بشــكل عــام،
واألردنيــة بشــكل خــاص ،عــادة مــا تكــون ترجمــة فوريــة
لشــعور جيــاش بالــرىض أو الرفــض ،بالفــرح أو الــرح،
وكثـرا مــا تناولــت أغراضــا شــتى تبعــا للحالــة التــي كانــت
تنتــاب املــرء حينهــا ،وهــي يف الغالــب وليــدة الســاعة التي
تقــال فيهــا ،وأكــر مــا مييــز هــذه األغــاين ،هــو العفويــة
والصــدق ،بحيــث تخــرج مــن القلــب لتســتقر يف القلــب.
ولقــد حفــظ لنــا ال ـراث كث ـرا منهــا ،وهــي عــى الرغــم
مــن قــدم نصوصهــا ،إال أن بعضهــا ال ي ـزال يجــري عــى
ألســنتنا وكأنهــا قيلــت لتوهــا ،ذلــك أنهــا تعــر عــن حالــة
إنســانية مبــا يشــوبها مــن قلــق وتوتــر ،وحــب ورىض.
تلــك الحالــة ،وذلــك الشــعور الــذي ال يبتعــد عنــا كث ـرا
اآلن ،مــا يجعلنــا نســتمرئ هــذه األغــاين ،ونحفظهــا

ونرددهــا عــن ظهــر قلــب ،وكأنهــا ترتجــم حالــة مــن
حاالتنــا الراهنــة ،فأصبحــت انعكاســا صادقــا عــا ينتــاب
املــرء مــن مشــاعر ،وكأنهــا لســان الحــال الــذي يعــر عــن
املــآل ،مــا يجعلنــا بحــق نصفهــا عــى أنهــا يشء مــن
األدب اإلنســاين الــذي يواكــب الحيــاة ،واإلنســان مهــا
بلــغ مــن عتــو وقــوة ومنعــة وغنــى ،إال أنــه يظــل إنســانا،
مبــا يعتمــل يف صــدره مــن حــب ورجــاء ،ومتــن ولوعــة،
متيــزه عــن ســائر املخلوقــات.
ولعــل األغــاين األردنيــة صنــف مــن الشــعر النبطــي ،إن مل
تكــن هــي كذلــك ،ذلــك الشــعر الــذي ينســب إىل العــرب
األنبــاط ،والنســبة هنــا مل ِ
تــأت إال مــن حيــث هيكلــة
الشــعر ،ال مــن حيــث نصوصــه ،فالنصــوص يف نهايــة
املطــاف لهــا مــآل تــؤول إليــه ،كــا أن لــكل مقــام مقــال.
البنية اإليقاعية يف األغنية األردنية:
األغنيــة األردنيــة باملفهــوم التقليــدي للشــعر ،عبــارة عــن
نــص كالمــي شــعري منتقــى نظــم باللهجــة العاميــة ،عــى
أوزان موســيقية شــعرية معينــة ،ويلجــأ ناظــم األغنيــة
عــادة ملــا يلجــأ إليــه ناظــم الشــعر الفصيــح ،لضبــط صحــة
الــوزن واســتقامته ،وقــد يعمــد إىل مــا يســمى بالجــوازات
الشــعرية (يعقــوب ،1987 ،ص ،)11أي املســموحات
الخاصــة بالشــاعر تأكيــدا للقــول املشــهور (يجــوز للشــاعر
مــا ال يجــوز لغــره) ،فيســتخدم الشــاعر الزجــي اإلشــباع
مثــا لحركــة مــا يتولــد منهــا حــرف مــد ،أو إىل اختــاس
حركــة ،أو إىل تســكني حــرف متحــرك ،أو تحريــك حــرف
ســاكن ،أو زيــادة حــرف ،أو قطــع همــزة وصــل ،أو وصــل
همــزة قطــع ،وكل ذلــك مــن أجــل تحقيــق تــوازن إيقاعــي
(شــعري وغنــايئ) خــاص باألغنيــة التــي يبــدع ،وكل ذلــك
ال يعنــي التنــازل عــن القواعــد األساســية للقالــب البنــايئ
الخــاص باألغنيــة ،والــذي يتضمــن يف ثنايــاه الســهولة
والعذوبــة ،واملضمــون الصــادق ،والتعبــر الحقيقــي عــن
مشــاعر الشــعب وأمانيــه ،بتناســق املضمــون وجــال
الديباجــة.
واألغنيــة األردنيــة تبنــى عــى أوزان إيقاعيــة منتظمــة
عديــدة ،لهــا عالقــة أساســية باللحــن الخــاص بهــا ،فاإليقاع
يشــكل عن ـرا رئيســا مــن العنــارص الفنيــة التــي تقــوم
عليهــا األغنيــة ،ســواء كان يف شــكل إيقاعهــا الداخــي

املتمثــل يف العالقــة الزمنيــة بــن مختلــف نغامتهــا داخــل
اللحــن الواحــد ،أو يف إيقاعهــا الخارجــي واملتمثــل يف
الــرب اإليقاعــي الثابــت املصاحــب لــكل منــوذج منهــا،
واملرتبــط مبيزانهــا ووحداتــه املحــددة.
وطرقــت األغنيــة األردنيــة مجموعــة قيمــة ومهمــة
وأساســية مــن الــروب اإليقاعيــة العربيــة ،فنجــد أن
كث ـرا مــن مناذجهــا قــد انتظــم عــى رضب امللفــوف ،أو
البمــب ،ومنــاذج أخــرى قــد التزمــت بــرب الدويــك،
أو املصمــودي الصغــر ،يف حــن أن بعضهــا قــد جــاء
عــى رضوب الفالــس ،أو الســاعي الــدارج ،أو الســنكني
ســاعي ،وغريهــا يف رضب الســاعي األردين ،أو األقصــاص
الــريك املعــدل وغريهــا.
البنية اللحنية يف األغنية األردنية:
العالقــة بــن الكلــات الشــعرية لألغنيــة األردنيــة وألحانها
املوســيقية حميمــة جــدا ،ومثــة ربــط قــوي بــن تلــك
الكلــات وأوزانهــا العروضيــة واملوســيقية أيضــا ،فالعالقــة
بــن هــذه الثالثيــة املرتابطــة :الكلمــة ،اإليقــاع ،اللحــن،
هــي عالقــة فنيــة خالصــة االنســجام والتناســق يف معظــم
األحيــان ،كــا أن هنــاك تالزمــا كميــا متوازنــا بــن العــروض
الشــعري والبنــاء اللحنــي لألغنيــة األردنيــة ،باإلضافــة إىل
تــازم معنــوي وحــي متــوازن متامــا بــن مضمــون الكلمــة
ومعناهــا مــن جهــة ،وبــن إيقاعهــا ولحنهــا وصورتهــا
األدائيــة مــن جهــة أخــرى.
تتســم األغنيــة األردنيــة بالبســاطة والوضــوح يف غالبيــة
ألحانهــا ،واملبــارشة يف البنــاء اللحنــي ،وتــأيت تلــك البســاطة
بوضــوح مــن خــال االرتباط التــام بــن كلامتهــا وإيقاعاتها
الشــعرية وألحانهــا املوســيقية ،فهــي يف كثــر مــن ألحانهــا
تعتمــد أســلوب التسلســل النغمــي املبــارش ،وإن احتــوت
عــى قف ـزات موســيقية صغــرة أو قليلــة ،كذلــك ..فإنهــا
تعتمــد اعتــادا مبــارشا عــى أســلوب تتابــع تكــرار
املقاطــع املوســيقية عــى درجــات مختلفــة (،)Sequences
وهــي تســتخدم هــذا األســلوب دومنــا مبالغــة أو ملــل يف
النمــوذج اللحنــي الواحــد.
أمــا الناحيــة املقاميــة ،فــإن لهــا بــروزا واضحــا يف األغنيــة
األردنيــة ،وهــي تتمثــل بالرتكيــز الواضــح عــى الجنــس
األســايس للمقــام (جنــس األصــل) يف غالبيــة األغــاين ،إذ
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أن كث ـرا منهــا ال يتعــدى ذلــك الجنــس ،وخاصــة األغــاين
ذات املقطــع اللحنــي الواحــد ،ومــع هــذا الضيــق الواضــح
يف مســاحة ألحانهــا ،فإنهــا تتمتــع بالحيويــة والنشــاط
الكافيــن إلخراجهــا مــن دائــرة الرتابــة وامللــل الــذي قــد
نجــده يف بعــض األغــاين املعــارصة.
ولقــد طرقــت األغنيــة األردنيــة غالبيــة مجموعــة املقامات
العربيــة الرئيســة بصورهــا املختلفــة ،وأكرث األغــاين األردنية
جــاءت يف مقامــات :البيــايت والراســت والســيكا ،ونــادرا مــا
تــأيت يف املقامــات املوســيقية األخــرى ،وهــي يف الغالــب
مل تســتخدم االنتقــاالت املقاميــة باملعنــى الرصيــح ،وإن
تنــاول بعضهــا جانبــا بســيطا ومحــدودا يف هــذا املجــال.
البنية الوظيفية يف األغنية األردنية:
إن غالبيــة األغــاين األردنيــة تشــكل مجموعــة مــن األغــاين
الشــعبية امل ُغنــاة بطريقــة بســيطة ،وبعضهــا مجهــول
املؤلــف وامللحــن ،وقــد تناقلتهــا األجيــال خلفــا عــن ســلف
عــن طريــق الروايــة الشــفهية ،معــرة عــن وجــدان أهلهــا
خــر تعبــر ،كــا أن كثـرا مــن تلــك األغــاين كان لهــا حــظ
يف النــر والتعريــف بهــا ،وإعــادة توظيفهــا يف بنــاءات
موســيقية إبداعيــة معــارصة يف مجــال التأليــف والتلحــن.

واملناســبات ،ومــع ذلــك ..مل يســتطع التعديــل أن يجــرد
األغنيــة مــن شــكلها البنــايئ األســايس ،وال مــن لحنهــا الــذي
عــاش يف قلــوب النــاس ووجدانهــم ،كــا أنــه مل يفرغهــا
مــن مضمونهــا.
ويذكــر هــاين العمــد أن األغــاين الرتاثيــة األردنيــة،
متتــد إذاعتهــا عــى املــأ دون تبديــل أو تحريــف
يــيء إليهــا ،إال مــا يتعــارض منهــا مــع املــزاج العــام،
واألخــاق االجتامعيــة ،حيــث أن البعــض قــام بإجــراء
تبديــات بســيطة يف الســياق العــام ،ويذكــر مثــاال
لذلــك أغنيــة (برجــاس) املشــهورة ،فيــورد مطلعهــا
األصــي التــايل:
اس
اس يَا ق َِاض ال َهوا ِب ْر َج ْ
ِب ْر َج ْ
ِح َّنـا ق ُ
		
اس
ْـالل ْوكَايْ ِدينِ ال َّن ْ
ثــم يذكــر نفــس املطلــع مــع التعديــل البســيط الــذي
أجــري عليــه قبــل إذاعتــه فأصبــح:
اس
اس يَا ق َِاض ال َهوا ِب ْر َج ْ
ِب ْر َج ْ
ِح َّنا ق ُ
		
اس
ْـالل ْو َرافْع ِني ال َّر ْ
ويــورد العمــد مثــاال آخــر عــى التعديــات الطفيفــة التــي
طالــت بعــض أغــاين الــراث األردين ،ذلــك املثــال هــو
األغنيــة املشــهورة يف األردن (الــورد فتــح) ،فيــورد نصهــا
األصــي كــا يــي:

وبحــق ،تعتــر األغنيــة األردنيــة األصــل يف غالبيــة
اإلبداعــات املوســيقية عــى الســاحة األردنيــة ،وفيهــا مــن
األلــوان الغنائيــة مــا يزخــر بالعديــد مــن األصــول الغنائيــة
العربيــة التــي وصلــت إلينــا عــى شــكل أغــان جميلــة،
جــاءت بضغــوط إيقاعيــة موزونــة ،وأوزان شــعرية
مضبوطــة ،وســاعدت اإلذاعــة األردنيــة يف نــر هــذه
األغــاين عــى امتــداد الوطــن العــريب مــن خــال مختلــف
الربامــج التــي كانــت تبثهــا ،وكذلــك تابــع التلفزيــون
األردين تلــك املســرة بتقديــم منــاذج فنيــة أخــرى منهــا
بصــورة مرئيــة ،مــن خــال العديــد مــن الربامــج الفنيــة
املتخصصــة.

		

تطور األغنية األردنية:

وكذلك أغنية (وي ْن َع َرا َم الل ْه) ،فنصها األصيل:

ال َو ِر ْد فَتَّ ْح يا زَا ْر ِع ِني ال َور ْد
		

يـق الل ْه
ـح يا َمخَالِ َ
ال َو ِر ْد فَتَّ ْ

أما النص بعد التعديل فقد أصبح:
ال َو ِر ْد فَتَّ ْح يا زَا ْر ِع ِني ال َورد

باب الل ْه
ويـ ْن َع َ

ـح ْوما شَ ا الله
ال َو ِر ْد فَتَّ ْح فَتَّ ُ

وطــرأت عــى بعــض األغــاين الشــعبية يف األردن عــدة
تعديــات ،ورمبــا كان بعضهــا عــى حســاب اللحــن 		
ِولْ ِفي يا ْم َسا ِف ْر
والكلمــة ،إذ اســتبدلت كلامتهــا أحيانــا ،ونظــم كالم آخــر
اب الل ْه
		
وي ْن َع بَ َ
عــى بعــض ألحانهــا الشــائعة ،واملعتقــد أن ذلــك التعديــل
أما النص بعد التعديل فقد أصبح:
قــد حصــل تحــت ُســ ّنة التطــور ،ومواكبــة األحــداث
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لقطة لفرقة تراثية

ويـ ْن َع َرا َم الل ْه
		

ِولْ ِفي يَا ْم َسا ِف ْر

		

ويـ ْن َع َرا َم الل ْه

ونــرى أن األغنيــة األردنيــة قــد مــرت خــال مســرتها
بعــدة مراحــل نوجزهــا عــى النحــو اآليت:
املرحلة األوىل :األغنية الرتاثية:
األغــاين الرتاثيــة ،هــي ســائر املوروثــات الغنائيــة الجامعيــة
أو الفرديــة ،التــي انتقلــت مشــافهة مــن جيــل إىل آخــر،
بعــد أن حددهــا الــذوق العــام للشــعب ،وصقلهــا حســه
عــر األجيــال ،وهــي لســان حــال املجتمــع ،ويعتربهــا
كل فــرد فيــه كأمنــا هــي تخصــه وحــده مبــا تحملــه مــن
روح الرتبيــة والتوجيــه ،ومــا تتضمنــه مــن معــاين األنفــة
والكربيــاء.
ويلعــب اإليقــاع دورا مهــا مميـزا يف أغــاين الـراث األردين،
ويظهــر ذلــك جليــا مــن خــال الرتاكيــب املوســيقية لهــذه

األغــاين ،وخاصــة تلــك التــي تــؤدى مبصاحبــة الرقصــات
الشــعبية ،وعــى رأســها رقصــة الجوفيــة ،والدبكة الشــعبية.
واألغنيــة الرتاثيــة األردنيــة جامعيــة األداء غالبــا ،بحيــث
تغنــت بهــا مختلــف فئــات الشــعب األردين ،رجــاال ونســاء،
صغــارا وكبــارا ،ويف مختلــف مناســباتهم ،وهــي جــزء ال
يتجــزأ مــن الــراث الشــعبي األردين الغنــي ،كــا أنهــا ال
تحتــاج إىل عنــاء كبــر لتعلمهــا ،إذ يتــم اكتســابها مــن خالل
االنتقــال الشــفاهي يف املناســبات العامــة ،ومــن خــال مــا
تتــم إذاعتــه عــر اإلذاعــة والتلفزيــون األردنيــن ،والنمــوذج
التــايل مــن منــاذج الغنــاء املصاحــب برقصــة الجوفيــة.
أبو َر ِشيدة:
وح
يابُو َرشـي َد ْه قَلْبِي أنَـا ِ
اليوم َم ْج ُر ْ
َج ْر ٍح َغ ِميق ْوبال َحشَ ا ِم ْستَ ِظ ِّل
		
ْلوح
َجابُو الخ َِطيب ْو َم َّد ُد ِ
ون َع َل ال ْ
قُل ِْت بْ َرخَا مل َّـا َع ِشـريي ي ِِط ِّل
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األغــاين ،إضافــة إىل أغــاين الــراث األردين والعــريب عــر
املذيــاع مبــارشة إىل الجمهــور ،مــن مطربــن محرتفــن
ومجموعــة الر ّديــدة (امل ْذ َه ْب ِج ّيــة) يف اإلذاعــة.
مدونة موسيقية (.)10
املرحلــة الثانيــة :األغنيــة املصوغــة (جزئيــا) عــى منــط
األغنيــة الرتاثيــة( ،النــص الشــعري لألغنيــة جديــد ،أمــا
اللحــن فهــو قديــم):
خضعــت األغنيــة األردنيــة ملبــدأ النمــو الجامعــي
التدريجــي لألغنيــة الشــعبية يف شــكلها ومضمونهــا ،مــع
التزامهــا بقضيتهــا األساســية :الحــاس والرجولــة ،فقــد
صيغــت أغــاين أردنيــة جديــدة متطــورة ،تختلــف عــن
األغــاين الرتاثيــة اختالفــا بينــا مــن حيــث الصياغــة الفنيــة
للنــص الشــعري ،مــع إضافــة ملســات إبداعيــة بســيطة
عــى البنــاء املوســيقي للحــن.

ومثــة أمــر أســايس آخــر أســهم يف تثبيــت هــذا النمــط مــن
األغــاين يف ذاكــرة األردنيــن والعــرب ،أال وهــو تقديــم هــذه
األغــاين بأصــوات غنائيــة ربطــت بــن مقومــات األصالــة
الرتاثيــة واإلبــداع االح ـرايف لهــذا الغنــاء ،فتغنــت بــه بــكل
إحســاس وعفويــة ،فتقبلهــا الجمهــور األردين ،ونفــذت إىل
قلبــه بــذات البســاطة والعفويــة ،ومــن أشــهر تلــك األصــوات:
توفيــق النمــري ،وســمرية توفيــق ،وســلوى ،وســامي الشــايب،
وإليــاس عــوايل ،وإســاعيل خــر ،وســهام الصفــدي.
وفيــا يــي مجموعــة مــن نــص غنــايئ ،ومدوناتــه
املوســيقية ،لنمــوذج مــن أغــاين هــذه املرحلــة ،مــع
مالحظــة أنــه يبــدأ أوال باملقطــع الغنــايئ الــرايث،
ويســتكمل بنيتــه الشــعرية عــى نفــس النســق الشــعري،
واإليقاعــي ،مــع اهتــام شــديد بــذات الرتاكيــب اللغويــة
التــي طرقتهــا النصــوص الرتاثيــة األوىل:

ومتثــل األغــاين األردنيــة املصوغــة (جزئيــا) جــزءا كبـرا مــا
تْخ ََس ياكوبَا ْن
يــردد عــى شــفاه الجامهــر األردنيــة عــى كامــل ت ـراب
الوطــن ،وتــأيت عــى منــط أغــاين الــراث األردين ،فهــذا
الكلامت :وصفي التل ،حسني فريز ،حابس املجايل
اللــون مــن األغــاين يتميــز بقــدر محــدود مــن الصياغــة
اللحن :من الرتاث (لحن زريف الطول)
األدبيــة ،إال أنــه يتناســب مــع البســاطة والسالســة التــي
اإلعداد :جميل العاص
متيــز خصائــص النــص الكالمــي واإليقاعــي لألغنيــة
الرتاثيــة ،وخاصــة أن كثـرا مــن نصوصــه كانــت تســتخدم
الغناء :سلوى
املقاطــع األوىل مــن األغــاين الرتاثيــة كمفاتيــح لنصــوص
تَخ ََس يا كُوبا ْن ما ان َْت ِول ِْف ِل
جديــدة ،مــا يجعلهــا أكــر قربــا مــن أذواق الجامهــر
ِولْ ِفي شَ ارِي املوتْ الب ِْس َع ْس َكرِي
عــى اختــاف فئاتهــا ،ولعــل املرحــوم الشــاعر رشــيد 		
زيــد الكيــاين ،ومــن خــال غ ـزارة وجــال مــا أبــدع مــن
ثوب ال ِع ْز وا ِق ْـف ِم ْع ِتلــِي
ِي ْز َها بْ ِ
نصــوص غنائيــة ،أشــهر مــن حلّــق يف أفــق هــذه املرحلــة
ِب ْعيُو ْن َصـ ْق ٍر �لَلْقَنـِ ْص ِمتْ َحضِّ ــرِي
		
املتميــزة مــن مراحــل األغنيــة األردنيــة.
أمــا مــن حيــث األداء ،فقــد رافــق هــذه املرحلــة مــن
األغــاين تطــور بســيط يف نوعيــة اآلالت املوســيقية املرافقــة
لغنائهــا ،فاســتخدمت يف مرافقــة أداء هــذه األغــاين آالت:
العــود والقانــون والنــاي واإليقــاع (آالت التخت املوســيقي
العــريب األصيــل) ،وتشــكلت يف األردن أول فرقــة موســيقية
مــن هــذا النــوع يف اإلذاعــة األردنيــة أواخــر األربعينــات
مــن القــرن العرشيــن ،كانــت مهمتهــا األوىل تقديــم هــذه
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مدونة موسسيقية (.)11

املرحلــة الثالثــة :األغنيــة املصوغــة (كليــا) عــى منــط
األغنيــة الرتاثيــة:
إن األغنيــة املصوغــة عــى منــط األغنيــة الرتاثيــة ،مــا
هــي إال مرحلــة تشــكيل فنــي جديــد لألغنيــة األردنيــة،
فقــد انتقلــت األغنيــة فيهــا مــن مرحلــة األغنيــة
الرتاثيــة ،واألغنيــة املصوغــة جزئيــا عــى منــط أغــاين
الــراث ،إىل مرحلــة أوســع وأشــمل ،متجاوبــة مــع
متطلبــات العــر وتحدياتــه ،فانبثقــت أغــان جديــدة
ذات بنيــة فنيــة مختلفــة عــن ســابقتيها إىل حــد ليــس
بالقريــب.
أمــا الــرب اإليقاعــي ،فقــد تنامــى يف هــذه املرحلــة،
وأصبــح لــه حــس أدايئ محــدد ،فبعــد أن كان ســليقيا
عفويــا يف املراحــل األوىل ،أضحــى لــه شــكل ومــكان
محــددان ومرســومان بدقــة ،وعــى عــازف اإليقــاع أن
يلتــزم بهــا دومنــا إرساف.
ويف مجــال اللحــن ،فقــد اتســعت املســاحة اللحنيــة
ألغــاين هــذه املرحلــة ،فحينــا كانــت املســاحة
الصوتيــة ال تتعــدى جنــس األصــل مــن املقــام
املوســيقي ،أصبحــت يف هــذه املرحلــة تصــل إىل
املقــام أو الديــوان املوســيقي الكامــل ،وتضمــن بعــض
األغــاين ألوانــا مبســطة مــن التحويــل املوســيقي
املقامــي أو النغمــي ،وتطــورت بنيــة اللحــن بشــكل
عــام ،فأصبحــت عمليــة تلحــن أغــاين هــذه املرحلــة
تتصــف بالتسلســل البنــايئ ،وتقســيم اللحــن إىل
عبــارات وجمــل موســيقية لحنيــة مــن خــال خطــوات
بنائيــة مقصــودة ومحــددة.
أمــا األداء ،فقــد ســاير عمليــة التطــور الخاصــة
باألغنيــة ،فمــن حيــث الفرقــة املوســيقية املرافقــة
لتقديــم أغــاين هــذه املرحلــة ،وأصبحــت تضــم
عــددا أكــر مــن العازفــن ،ومل تعــد تقتــر عــى
اآلالت الشــعبية ،أو آالت التخــت العــريب فحســب،
بــل تعدتهــا إىل اســتخدام آالت أخــرى منهــا العربيــة
ومنهــا الغربيــة ،وفيــا يتعلــق باملطــرب الــذي
يغنــي األغنيــة ،فلــم يعــد هــو ذلــك الفنــان الشــعبي
التقليــدي ،بــل أصبــح مطربــا محرتفــا ،صنعتــه
الغنــاء ،وأصبــح كذلــك موظفــا بوظيفــة رســمية يف

ســلك الجهــاز الوظيفــي الحكومــي ملؤسســة اإلذاعــة
والتلفزيــون األردين ،وكذلــك هــو شــأن العــازف
وامللحــن ومختلــف عنــارص اإلبــداع الفنــي ،وأكــر
مــن ذلــك ،أصبحــت هنــاك متطلبــات وظيفيــة مــن
هــؤالء جميعــا تحــدد املطلــوب مــن كل منهــم ،ضمــن
خطــة يضعهــا املختصــون بشــؤون اإلعــام واالتصــال.
املرحلــة الرابعــة :األغنيــة الفنيــة املعــارصة (األغنيــة
الوطنيــة الحديثــة):
األغنيــة الفنيــة املعــارصة الحديثــة ،هــي منــط متطــور
جديــد مــن الغنــاء األردين ،أخــذ شــكال فنيــا جديــدا
مــن حيــث :الصياغــة الفنيــة للحــن ،ونظــم الشــعر،
وطريقــة األداء؛ فاتســعت املســاحة الصوتيــة للحــن
أكــر مــا كانــت عليــه يف املراحــل الســابقة ،وتنوعــت
األوزان الشــعرية التــي نظمــت عليهــا كلــات هــذه
املرحلــة مــن األغنيــة ،حتــى يف األغنيــة الواحــدة،
وقــد قــل االهتــام بــاألوزان العروضيــة التقليديــة،
وأصبحــت القافيــة ذات دور هامــي ،وظهــرت أوزان
إيقاعيــة جديــدة.
وتنوعــت كذلــك األلحــان عــن طريــق االنتقــاالت
املقاميــة واللحنيــة التــي تتضمنهــا األغنيــة ،ويف
الجانــب اإليقاعــي ،اســتخدمت إيقاعــات جديــدة،
واســتخدمت التحويــات اإليقاعيــة يف أحيــان كثــرة
حتــى يف األغنيــة الواحــدة.
واتســم األداء الفنــي يف مرحلــة األغنيــة الفنيــة
املعــارصة بالتنــوع والتجديــد ،ونهــج أســاليب أدائيــة
جديــدة مل تكــن مطروقــة يف املراحــل الســابقة ،إذ
اشــرك يف أداء األغنيــة كــورال فنــي متخصــص ،وشــارك
يف أداء بعــض األغــاين أكــر مــن مطــرب محــرف،
كذلــك ظهــر جليــا يف هــذه املرحلــة لــون أدايئ آخــر،
أال وهــو الثنائيــات ،مــن خــال اشــراك مطــرب
ومطربــة يف أداء األغنيــة الواحــدة ،كــا ظهــرت
بعــض التحديثــات الهارمونيــة يف توزيــع اللحــن بــن
مجموعــات األداء العزفيــة والغنائيــة.
واحتــوت نصــوص األغــاين الفنيــة املعــارصة عــى
مضامــن فنيــة ،وألفــاظ وتراكيــب شــعرية جديــدة
مســتوحاة مــن روح العــر واألحــداث التــي عايشــتها
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هــذه األغــاين ،وكان للتطــور الرسيــع لوســائل االتصــال
الحديثــة ،وخاصــة يف مجــايل اإلذاعــة والتلفزيــون أثــر
واضــح يف نقــل األحــداث التــي تهــم الوطــن واألمــة.
ويف هــذه املرحلــة ،اســتلهم كبــار امللحنــن األردنيــن
مقدمــات جميلــة ألغانيهــم مــن بعــض األغــاين
األردنيــة ،أي مــن روح الشــعب ووجدانــه ،فحققــت
األغــاين الجديــدة كل القبــول والنجــاح ،ويف ذلــك
تأكيــد عــى أن الفنــان الصــادق املبــدع هــو الــذي
يتجــه إىل املنابــع الحقيقيــة إللهامــه وإبداعــه،
والــراث هــو أفضــل تلــك املنابــع وأغزرهــا بــا
منــازع.

ِف ْد َوى لَ ْعيون َْك يَا أُ ْر ُد ْن
كلــات ســليامن املشــيني ،ألحــان روحــي شــاهني ،غنــاء
ســمرية توفيــق
ِفـ ْد َوى لَ ْعيون َْك يَا أُ ْر ُد ْن
		

ِ
املـوت ِح َّنـا
هاب
َما نِ َ

		

َما نِ ِطيـقِ ال ُب ْعـِد َع َّنـ ْه

		

ِح َّنا َمـا نِ ْن َسـى َوطَ َّنـا

يا ِح َمـى غَالِـي َعلِي َنـا

نِ ْذكِـ َر ْه ُصـبْ ِح ْو ِت َِاسـي

ِفـ ْد َوى لَ ْعيون َْك يَا أُ ْر ُد ْن
ِفـ ْد َوى لَ ْعيون َْك يَا أُ ْر ُد ْن

وواكبــت هــذه املرحلــة مــن مراحــل تطــور األغنيــة
األردنيــة ،زيــادة نوعيــة وعدديــة ألعضــاء الفرقــة
ال َغ َوالِـي ِي ْرخ ََصـ ْن لَـ ْه
املوســيقية املصاحبــة للغنــاء ،فبعــد أن كان تكويــن 		
الفرقــة املوســيقية يف اإلذاعــة األردنيــة ال يتعــدى
يَـا َوطَـ ْن ِعـَّز ْه ْو َح ِميَّ ْه
بضعــة عازفــن ،أصبحــت اآلن فرقــة موســيقية
ِديـ َر ًة بِالْ ُح ْســنِ َج َّنـ ْة
كاملــة تضــم نخبــة كبــرة مــن أفضــل العازفــن		 ،
َما ِي ِفـي ُح ْسـ َن ْه أَغَانِـي
وعــى مختلــف اآلالت املوســيقية ،وأدخلــت لهــذه
الفرقــة آالت موســيقية حديثــة ذات إمكانيــات
وِاملِ ِس ْـك فَـ َّوا ِح ِم َّنـ ْه
		
فنيــة موســيقية ووظيفيــة متطــورة ،تواكــب تطــور
ِفـ ْد َوى لَ ْعيون َْك يَا أُ ْر ُد ْن
ورضورات العــر املوســيقية.
أَغ َْل ِمـ ْن تِبْـ ٍر تُرابَـ ْه
ويف هــذه املرحلــة أيضــا ،ظهــر امللحــن املوســيقي
ُــل ِم َّنـا
ِي ْفتَ ِديــ ِه الْك ِّ
		
املتخصــص ،والــدارس للموســيقى دراســة أكادمييــة،
ـح امل ِ
ِ
ِ
ِ
َخاط ْر
ن
ج
ـي
ط
ت
ْ
ن
ْ
ُ َ
نظــرا الهتــام الدولــة بالحقــل املوســيقي والعاملــن
بِال ِّدنَــا َمـا نِ ْب َخلَ َّنــ ْه
فيــه ،وبــرزت جهــود الدولــة واضحــة يف هــذا املجــال 		
مــن خــال إنشــاء املعاهــد والكليــات املوســيقية
َع الْ َج ِم ْر ِت ِْش ال َنشَّ ـا َمى
املتخصصــة ،كــا أوفــدت املبعوثــن مــن أبنــاء األردن
وِال َوفَـا لِلْ ُحــ ِّر ُسـ َّن ْة
لدراســة املوســيقى ،ومبختلــف مراحلهــا التخصصيــة 		
العلميــة النظريــة والتطبيقيــة ،ومــن أشــهر رواد
ِفـ ْد َوى لَ ْعيون َْك يَا أُ ْر ُد ْن
هــذه املرحلــة امللحنــون :جميــل العــاص ،أميــل
نِ ْز َر ْع أ ْرضَ ـ ْه بِالْ َمف ِ
َاخـ ْر
حــداد ،روحــي شــاهني ،واملطــرب إســاعيل خــر،
والشــاعر حيــدر محمــود.
ِح َّنـا لَـْن قُلْ َنـا فَ َعلْ َنـا
		
ونــورد تاليــا نصــا غنائيــا ،ترافقــه موســيقاه املعــرة
ِفـ ْد َوى لَ ْعيون َْك يَا أُ ْر ُد ْن
عــن هــذه املرحلــة مــن مراحــل تطــور األغنيــة
ِ
املـوت ِح َّنـا
هاب
		
األردنيــة.
َما نِ َ
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ملوســيقيني أردنيــن باتجــاه توظيــف واســتثامر األغنيــة
األردنيــة موســيقيا ،مــن خــال معالجــة ألحــان مجموعــة
مــن األغــاين ،واألغــاين الشــعبية األردنيــة بصــورة
علميــة موســيقية متطــورة ،بإدخــال التعدديــة الصوتيــة
الهارمونيــة ،والكونرتبونتيــة ،والتوزيــع اآليل والكــورايل،
ومــع التحفــظ عــى البعــض اليســر مــن هــذه األعــال،
وخاصــة تلــك التــي أغفلــت البنيــة املقاميــة للموســيقى
العربيــة ،فإنهــا ال شــك أعطــت للعمــل املوســيقي مزيــدا
مــن قــوة الدفــع والتأثــر ،فقــد اســتخدمت هــذه األعــال
يف مجــاالت التدريــس املوســيقي يف بعــض املؤسســات
العلميــة املوســيقية األردنيــة ،واســتخدم بعضهــا يف
أداءات وتســجيالت أوركسـرالية احرتافيــة ،ويف مهرجانــات
وعــروض موســيقية دوليــة ،ووجــدت بعــض تلــك
األعــال كث ـرا مــن االستحســان لــدى النقــاد واملســتمعني
والدارســن ،كــا أكــدت جميــع هــذه األعــال إمكانيــة
اســتفادة املؤلــف املوســيقي األردين مــن األغــاين الرتاثيــة
األردنيــة.
مدونة موسيقية (.)12
املرحلــة الخامســة :األغنيــة األردنيــة ضمــن قالــب
موســيقي عاملــي:
يف هــذه املرحلــة املتقدمــة مــن مراحــل تطــور
األغنيــة األردنيــة ،قــام بعــض املوســيقيني األردنيــن،
الدارســن للعلــوم املوســيقية الحديثــة مبحــاوالت
علميــة جــادة الســتثامر وتوظيــف ألحــان وأغــاين
الــراث الشــعبي األردين ،مــن خــال معالجــة فنيــة
علميــة ،باســتخدام العلــوم املوســيقية الحديثــة،
وخاصــة علــم التعــدد الصــويت (،)Polyphony
وأكــدت أمهــات الكتــب يف مختلــف العصــور ،أن
العــرب ،ويف وقــت مبكــر ،عرفــوا هــذا العلــم نظريــا،
كــا اســتخدموه تطبيقيــا يف غنائهــم وموســيقاهم
اآلليــة ،بهــدف تحســن اللحــن وأدائــه ،بوصــف
ذلــك نوعــا مــن الزخرفــة والــزواق يف اللحــن،
وانحــر التعــدد الصــويت اآليل عنــد العــرب يف :فــن
االصطحــاب (التمزيــج) ،أي عــزف نغمتــن أو أكــر
يف آن واحــد وبزخمــة واحــدة.
ومــن الجديــر بالذكــر ،أن هنــاك تجــارب متعــددة

ومــن أبــرز املوســيقيني األردنيــن الذيــن اســتثمروا ألحــان
األغــاين األردنيــة ،والــراث الغنــايئ األردين ،ووظفوهــا
وصاغوهــا يف قوالــب موســيقية عامليــة ،تعتمــد عــى
أســاليب وأســس وأشــكال مقننــة مثــل الســيمفونية،
وأســلوب الكانــون ،نذكــر عبــد الحميــد حــام ،ويوســف
خاشــو ،وهيثــم ســكرية.
ُر َّواد األغنية األردنية:
إننــا إن مل نحقــق رابطــة قويــة بيننــا وبــن أنفســنا ،وبــن
أنفســنا وشــعوبنا وتاريخنــا ،وبــن أنفســنا ولغتنــا وأغانينــا
وموســيقانا ،بــل بــن أنفســنا وتراثنــا كلــه ،فإننــا ســنصل
إىل حالــة ضيــاع وعــدم تــوازن ،ونقــع فريســة ســهلة يف
غابــة هــذا العــر.
ولعــل الفنــون الشــعبية الرتاثيــة يف األردن ،أكــر مــن
حجــم اإلمكانــات املتاحــة لحملهــا ،والتعبــر عنهــا التعبــر
الدقيــق املناســب ،فالتاريــخ الطويــل للــراب والحجــارة
والنــاس يف األردن ،هــذا البلــد الصغــر قليــل املــوارد،
يحمــل يف أعطافــه ألوانــا زاهيــة مرشقــة متنوعــة مــن
الفــن عــى أكــر مــن صعيــد ،لعــل مــن أهمهــا األغنيــة
األردنيــة بنصهــا ولحنهــا وأدائهــا يف مواســم الخــر ،والعطاء
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واألمــن والرخــاء ،ويف ســاعات الشــدة العصيبــة يف الحــرب
والنـزال ،فهــي نابعــة مــن داخلــه وصميمــه ،وهــي حاملــة
همومــه وآمالــه.

الشــهيد ه ـزاع املجــايل ،واملرحــوم الشــهيد وصفــي التــل،
واملرحــوم عبــد الحميــد رشف ،والوزيريــن الســابقني صالح
أبــو زيــد ،ونصــوح املجــايل.

لقــد نجحــت األغنيــة األردنيــة يف مســايرة األحــداث
املختلفــة ،التــي عايشــها املجتمــع األردين بشــكل خــاص،
واملجتمــع العــريب بشــكل عــام ،وانتــرت بإيقاعاتهــا
الوثابــة ،وألحانهــا السلســة فيــا وراء حدودهــا
الثقافيــة ،إذ اهتــم األردنيــون بالحفــاظ عــى تراثهــم
الغنــايئ عمومــا ،وأغانيهــم خصوصــا ،بنقلهــا مــن دائــرة
املحدوديــة يف الباديــة والريــف ،إىل آفــاق أوســع وأرحــب
بوســائل تكنولوجيــة متطــورة ســايرت تطــور الزمــن،
ومتطلبــات العــر ،فكانــت عــى رأس تلــك الوســائل
اإلذاعة والتلفزيون.

خصائص األغنية األردنية:

وكان خلــف تلــك النجاحــات الواســعة التــي حققتهــا
أغنيتنــا األردنيــة ،مجموعــة متميــزة مــن الفنانــن
األردنيــن والعــرب عــى اختــاف مواهبهــم وقدراتهــم
واهتامماتهــم ،فمنهــم شــعراء مبدعــون أمثــال :املرحــوم
رشــيد زيــد الكيــاين ،وحيــدر محمــود ،وحســني فريــز،
وســليامن املشــيني ،وعبــد الرحيــم عمــر ،وإبراهيــم
مبيضــن ،وعســاف الطاهــر ،ومحمــود املطلــق.
ومنهــم ملحنــون موهوبــون أمثــال :جميــل العــاص،
وتوفيــق النمــري ،وروحــي شــاهني ،وإميــل حــداد،
وأنطــون شــمعون ،ومحمــد األدهــم ،ورامــز الزاغــة.

ومتتــاز األغنيــة األردنيــة مبجموعــة مــن امليــزات
والخصائــص الفنيــة املرتبطــة بهــا ،والتــي ميكــن لنــا أن
نوردهــا مــن خــال الجوانــب التاليــة:

ومنهــم مطربــون غريــدون أمثــال :توفيــق النمــري،
وســلوى ،وســمرية توفيــق ،وعبــده مــوىس ،وســهام
الصفــدي ،وفــؤاد حجــازي ،وكــروان ،ويوســف رضــوان،
وشــكري عيّــاد ،وفيصــل حلمــي ،وإســاعيل خــر ،صــري
محمــود ،محمــد جــاد الحــق ،وســامي الشــايب ،وفتــى
فلســطني ،وإليــاس عــوايل ،وفهــد نجــار ،وغالــب الخطيــب،
وعائــدة شــاهني.

الخصائص الشعرية لألغنية األردنية:

وال ننــى يف هــذا املقــام ،أن نذكــر بالخــر نخبــة مــن
رجــاالت األردن الغيوريــن عــى األغنيــة األردنيــة ،والذيــن
وقفــوا إىل جانــب هــؤالء الفنانــن جميعــا يدعمونهــم،
ويشــجعونهم ،ويقدمــون لهــم النقــد البنــاء ،والتوجيــه
واإلرشــاد الوطنــي املخلــص ألرضــه وأهلــه وقيادتــه ،نذكــر
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مــا ســبق ،ميكننــا القــول أن هنالــك عالقــة وثيقــة
وخاصــة بــن األغنيــة وحياتنــا االجتامعيــة يف األردن،
فاألغنيــة انعــكاس ملختلــف الصــور واالنفعــاالت
والتطلعــات التــي عايشــها الشــعب األردين ،ولذلــك ..فقــد
تأثــرت األغنيــة مبختلــف العوامــل النفســية والفكريــة
املكونــة لألفــراد والجامعــات ،وهــي ذات إمكانيــات
فريــدة يف إيقاعهــا الشــعري وكلامتهــا الحيــة ،وألفاظهــا
الجزلــة ،مــا أضفــى عمقــا خاصــا ملوســيقاها الكامنــة
خلــف كل منــوذج مــن مناذجهــا ،إضافــة للصــوت الغنــايئ
ذي الحــس الجامعــي ،الــذي أدى هــذه األغنيــة والتصــق
بهــا ومبعانيهــا وأفكارهــا كل االلتصــاق ،مــع اســتيعابها
للجانــب الحضــاري العــام املحيــط بحيــاة الشــعب،
وربطــه مبختلــف مهــام هــذه األغنيــة ،فتشــكلت لهــا
قاعــدة تنشــطها وترســخها ،وتؤكــد مكانتهــا بــن مختلــف
األوجــه الفنيــة والثقافيــة مــن خــال إبــداع ذايت ع َّمــق
ماهيتهــا وجذرهــا عــر األجيــال.

• اســتخدام مختلــف البحــور الشــعرية العربيــة القصــرة
والخفيفــة والرسيعــة مثــل :الهــزج ،والرجــز ،والخفيــف،
واملتــدارك ،والرمــل ،وكذلــك اســتخدام البحــور الشــعرية
العريضــة يف بعــض الحــاالت مثــل :الطويــل ،والبســيط،
والكامــل ،والوافــر.
• اســتخدام رضورات شــعرية ولغويــة خاصــة بهــا مثــل:
التســكني ،والتطويــل ،واإلدغــام ،والتفخيــم.
• التــوازن بــن املكونــات الشــعرية واملكونــات اللحنيــة،
وتســاوي املقاطــع الشــعرية نصيــا مــع املقاطــع الغنائية
لحنيــا يف أغلــب األحيــان.
• الرتابــط القــوي بــن املعنــى واملبنــى يف نــص األغنيــة،

والرتابــط الوثيــق كذلــك بــن الكلمــة واللحــن.

• احتــواء ألحــان بعــض األغــاين عــى تحويــات إيقاعيــة
مــن ميــزان إىل آخــر ،ومــن رضب إيقاعــي إىل رضب
إيقاعــي آخــر ،وخاصــة املتطــورة منهــا.

• اســتخدام صــور شــعرية وبديعيــة جميلــة مســتوحاة
مــن البيئــة ،تتضمــن مختلــف األدوات الحياتيــة،
وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالفروســية والرجولــة والعمــل
والحيــاة االجتامعيــة وغريهــا.

• اســتخدام موازيــن غالبيــة األلحــان للوحــدة الزمنيــة
الســوداء ،واســتخدام بعضهــا للوحــدة ذات الســن.

الخصائص اإليقاعية لألغنية األردنية:

• ابتــداء ألحانهــا أحيانــا بســكتة أو بنظــام املوازيــن
املتكاملــة (أنكــروز).

• احتــوت األغنيــة األردنيــة عــى مجموعــة قيمــة
ومتعــددة مــن اإليقاعــات العربيــة األصيلــة أهمهــا:
امللفــوف ،والبمــب ،والوحــدة الســائرة ،والوحــدة
الطائــرة ،والفالــس ،والســاعي الــدارج ،والرسبنــد،
واملصمــودي الصغــر ،والدويــك ،والوحــدة الكبــرة،
والســنكني ســاعي ،والرمــل ،والنوخــت ،والســاعي
األردين ،واالقصــاص الــريك املعــدل.

الخصائص الفنية العامة لألغنية األردنية:
• الغــزل والوصــف وذكــر محاســن وصفــات املحبــوب
والتغنــي بهــا.
• اعتامدهــا عــى اللهجــة العاميــة املبســطة يف بنائهــا
اللغــوي.
• ســهولة اســتيعابها وتذوقهــا نظــرا لبســاطة عنــري
بنائهــا اللغــوي واملوســيقي.

• اســتخدام األلحــان الغنائيــة بإيقاعــات موزونــة بشــكل
واســع ،واســتخدام ألحــان محــددة أخــرى بشــكل غــر
مــوزون (حــرة).

• ذات مقاميــة وإيقاعيــة عربيــة بســيطة ،وذات تفــاؤل
مــرق وخاليــة مــن التعقيــد.

• استخدام أسلوب اإللقاء اإلنشادي املوقع يف بعض األغاين.

• اســتخدام دالالت وأدوات فنيــة مبــارشة وبســيطة يف
طــرح املوضوعــات الخاصــة بهــا.

• اســتخدام الرتاكيــب اإليقاعيــة الداخليــة بشــكل بســيط
ومتكــرر غالبــا ،وكذلــك اســتخدام الوحــدات الزمنيــة
برتاكيبهــا األوليــة دومنــا تعقيــد.
املراجع:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ابــن ســينا ،الشــفاء (جوامــع علــم املوســيقى) .تحقيــق :زكريــا يوســف ،تصديــر ومراجعــة
أحمــد األهــواين ومحمــود الحفنــي ،القاهــرة.1956 ،
أبــو الــرب ،توفيــق .دراســات يف الفلكلــور األردين .جمعيــة عــال املطابــع التعاونيــة،
عــان ،األردن.1980 ،
أبــو طالــب ،املفضــل بــن ســلمة .املالهــي وأســا ُءها .تحقيــق غطــاس عبــد امللــك خشــبة،
مركــز تحقيــق الـراث ،الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ،القاهــرة.1972 ،
اإلذاعــة األردنيــة .أغــاين مــن األردن .إذاعــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية .عــان ،األردن.
د.ت.
جعفــر ،عبــد األمــر .األغنيــة الفلكلوريــة يف العـراق .مطبعــة العبايجــي ،بغــداد ،العـراق،
.1975
حجــاب ،منــر .األغنيــة الشــعبية يف شــال فلســطني .رابطــة الكتــاب األردنيــن ،عــان،
األردن ،د.ت.
الحجــاوي ،زكريــا .موســوعة ال ـراث الشــعبي ،ج ،1حكايــة اليهــود ،دار الكتــاب العــريب
للطباعــة والنــر ،القاهــرة.1968 ،
حــام ،عبــد الحميــد ،أصالــة القوالــب الغنائيــة البدويــة (بحــث) .مجلــة الــراث
الشــعبي ،العــدد  ،3وزارة الثقافــة واإلعــام ،بغــداد ،العــراق.1988 ،
حــام ،عبــد الحميــد .املوســيقى واملجتمــع يف األردن (( )1بحــث) .مجلــة أفــكار ،العــدد
 ،62دائــرة الثقافــة والفنــون ،عــان ،األردن.1983 ،
سليامن ،املاحي .الغناء الشعبي يف السودان (بحث) .مجلة الخرطوم ،عدد  ،3د.ت.
طمــوم ،رشــا .الــراث املوســيقي العــريب بــن املــايض والحــارض .بحــث مقــدم ملؤمتــر
املوســيقى العربيــة الثالــث ،دار األوبــرا املرصيــة.1994 ،
عرنيطــة ،يــرى .الفنــون الشــعبية يف فلســطني .منظمــة التحريــر الفلســطينية ،بــروت،
لبنــان.1986 ،

• التلقائية والوضوح والعفوية يف التعبري
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عريبــي ،حســن .مســتقبل املوســيقى العربيــة (بحــث) .مؤمتــر املوســيقى العربيــة
الثالــث ،دار األوبــرا املرصيــة ،القاهــرة.1994 ،
العزيـزات ،يوســف ســليم شــويحات .العــرب وتراثهــم .مطبعــة القــوات املســلحة ،األردن،
عــان ،د.ت.
العمــد ،هــاين صبحــي .أغانينــا يف الضفــة الرشقيــة مــن األردن .دائــرة الثقافــة والفنــون،
عــان ،األردن.1969 ،
غوامنــة ،محمــد .إمكانيــة توظيــف األغنيــة األردنيــة يف تعليــم العــزف عــى آلــة العــود
للمبتدئــن (رســالة ماجســتري) .جامعــة حلــوان ،القاهــرة.1989 ،
غوامنــة ،يوســف .التاريــخ الســيايس لــرق األردن يف العــر اململــويك األول .ط ،2دار
الفكــر للنــر والتوزيــع ،عــان ،األردن.1982 ،
غوامنــة ،يوســف .تاريــخ رشق األردن يف عــر دولــة املامليــك األوىل (القســم الحضــاري).
وزارة الثقافــة والشــباب ،األردن ،عــان.1979 ،
فخــري ،أحمــد .اتجاهــات حديثــة يف دراســة تاريــخ األنبــاط (بحــث) .حوليــة دائــرة اآلثــار
العامــة ( ،)17عــان ،األردن.1972 ،
الكيــاين ،رشــيد زيــد ،زفــرات الذكــرى (ديــوان شــعر) ،أصــدره املرحــوم رشــيد زيــد
الكيــاين ،عــان ،األردن ،د.ت.
املنــزالوي ،عبــد اللــه كــرم .ال ـراث الشــعبي يف العقبــة .جمعيــة أبنــاء العقبــة لل ـراث
الشــعبي ،العقبــة ،األردن.1993 ،
املهــدي ،صالــح .املوســيقى العربيــة ،تاريخهــا وآدابهــا .الــدار التونســية للنــر ،تونــس،
.1979
هارونــج ،النكســر .آثــار األردن .ط( ،2تعريــب :ســليامن مــوىس) ،وزارة الســياحة واآلثــار،
عــان ،األردن.1971 ،
وزارة اإلعالم .الكتاب السنوي ،دائرة املطبوعات والنرش .عامن ،األردن.1962 ،
يعقوب ،إميل بديع .األغاين الشعبية اللبنانية .مطبعة جروس ،لبنان.1987 ،
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موسيقات القوات املسلحة األردنية
اجليش العربي
د .خالد املومني
مقدم متقاعد  -موسيقات القوات املسلحة  -الجيش العريب
منــذ بدايــة تأســيس إمــارة رشق األردن ،كان امللــك املؤســس عبــد اللــه بــن الحســن مــن أشــد النــاس حرصــا عــى الثقافــة
والفنــون ،فأمــر جاللتــه بإنشــاء النــواة األوىل ملوســيقات القــوات املســلحة االردنيــة -الجيــش العــريب عــام  ،1921بعــدد ال
يتجــاوز العــرة عازفــن ممــن يتقنــون العــزف عــى آلــة القربــة.
ومل متــض ســوى ســنوات قليلــة ،وتحديــدا يف عــام  ،1929أصبحــت هــذه الوحــدة تضــم فرقــة للقــرب ،وفرقــة نحاســية تضــم آالت
النفــخ الخشــبية ،وآالت النفــخ النحاســية ،وآالت اإليقــاع .ويف عــام  ،1950اســتمر التحديــث والتطويــر يف املوســيقات ،لريتفــع
عــدد منتســبيها إىل ثــاث فــرق موســيقية مكونــة مــن فرقــة للقــرب ،وفرقتــن نحاســيتني.
ونظـرا لزيــادة أعــداد منتســبي موســيقات القــوات املســلحة األردنيــة ،دعــت الحاجــة إىل إنشــاء مدرســة لتعليــم فنــون املوســيقى
العســكرية عــام  ،1966وبالفعــل تــم إنشــا ُءها لرفــد الفــرق املوســيقية املوجــودة بأعــداد مــن املوســيقيني املؤهلــن ،عــاوة عــى
انشــاء فــرق موســيقية جديــدة ،ليصبــح عــدد هــذه الفــرق ســت فــرق موســيقية عــام  ،1968وضمــت جميعهــا آالت النفــخ
الخشــبية والنحاســية واإليقــاع ،باإلضافــة آللــة القربــة.
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شُ ــكلت بتوجيهــات مــن جاللــة -املغفــور لــه -امللــك
الحســن بــن طــال النــواة األوىل لفرقــة أوركسـرا موســيقات
القــوات املســلحة ،وتضــم اآلالت الوتريــة مثــل :الفيولــن
والفيــوال والتشــيللو والكون ـرا بــاص ،وآالت النفــخ النحاســية
والخشــبية ،باإلضافــة إىل اآلالت اإليقاعيــة.
وتــم اإلعــداد لتشــكيل الفرقــة بإرســال مجموعة مــن العازفني
إىل جمهوريــة النمســا لتلقــي التدريــب ملــدة تــراوح مــن
ســنتني إىل ســبع ســنوات ،مــن خــال بروتوكــوالت التعــاون
بــن األردن وجمهوريــة النمســا لتأســيس فرقــة «أوركســرا
ســيمفوين موســيقات القــوات املســلحة».
وقــد لعبــت مدرســة موســيقات القــوات املســلحة األردنيــة
دورا مهــا يف اســتقطاب وتدريــب أعــداد كبــرة من منتســبي
الفــرق املوســيقية العســكرية للــدول الشــقيقة مــن كل مــن
اإلمــارات العربيــة املتحدة ،والجزائــر ،والســعودية ،والبحرين،
والكويــت ،واليمــن ،وســلطنة ُعــان ،وســوريا ،ولبنــان ،وقطــر
وغريهــا ،وهنالــك املئــات مــن متقاعــدي وحــدة املوســيقات
يعملــون حاليــا لــدى الفــرق املوســيقية لهــذه الــدول.
ومحليــا ،عملــت مدرســة املوســيقات العســكرية عــى تدريب
وتأســيس الفــرق املوســيقية لألجهــزة األمنيــة األردنيــة :األمــن
العــام ،والدفــاع املــدين ،وقــوات الــدرك.
ويف نهايــة عــام  ،٢٠١٧حصلــت مدرســة املوســيقات عــى
االعتــاد العــام والخــاص مــن وزارة التعليــم العــايل لتصبــح
مبســاها الجديــد (معهــد موســيقات القــوات املســلحة)
الــذي مينــح درجــة الدبلــوم الشــامل يف العلــوم املوســيقية،
ليتــواىل التحديــث والتطويــر بعــد ذلــك.
ومنــذ التأســيس ،وحتــى يومنــا هــذا ،مــا تـزال هــذه الوحــدة
العريقــة مــن وحــدات جيشــنا العــريب املصطفــوي الباســل،
تقــوم باملشــاركة يف جميــع الفعاليــات الرســمية والشــعبية،
كاســتقبال ضيــوف األردن مــن ملــوك ورؤســاء الــدول
الشــقيقة والصديقــة ،وكذلــك املشــاركة بتقبــل أوراق اعتــاد
ســفراء الــدول املعتمديــن لــدى البــاط الهاشــمي.
كــا تشــارك وبفعاليــة يف احتفــاالت املحافظــات ،والجهــات
الرســمية والشــعبية باألعيــاد الوطنيــة ،ويف احتفــاالت مراســم
تخريــج أفــواج الطــاب يف الجامعــات والكليــات الرســمية
والخاصــة.
ونتيجــة ملتابعــة وإرشاف القيــادة العامــة للقــوات املســلحة
األردنيــة ،وإتقــان واحرتافيــة منتســبي هــذه الوحــدة ،فقــد
اكتســبت شــهرة عــى املســتوى املحــي ،واملنطقــة العربيــة،

والعــامل ،إذ أنهــا تتلقــى باســتمرار الدعــوات للمشــاركة يف
االحتفــاالت الوطنيــة للعديــد مــن الــدول ،واملهرجانــات
الخاصــة بالفــرق املوســيقية العســكرية العامليــة.
ومــن أبــرز مشــاركات موســيقات القــوات املســلحة األردنيــة
واملتواصلــة حــول العــامل؛ مهرجــان «زيوريــخ» للموســيقى
العســكرية يف ســويرسا ،ومهرجــان «سباســكايا» للموســيقى
العســكرية يف جمهوريــة روســيا االتحاديــة ،ومهرجــان
«أدنــرة الــدويل» للموســيقى العســكرية ،ومهرجــان «البريتــو
فيــل» للموســيقى العســكرية يف جمهوريــة فرنســا ،ومهرجــان
«برميــن» للموســيقى العســكرية يف جمهوريــة أملانيــا
االتحاديــة ،ومهرجــان «بريمينغهــام» يف اململكــة املتحــدة،
ومهرجــان املوســيقى العســكرية يف جمهوريــة الصــن
الشــعبية ،ومهرجــان «فرجينيــا» للموســيقى العســكرية
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ومهرجــان «كولــورادو»
للموســيقى العســكرية يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة أيضــا.
كــا تشــارك يف مســرة الســام يف جمهوريــة أوكرانيــا،
واالحتفــال باليــوم الوطنــي لجمهوريــة باكســتان اإلســامية،
واالحتفــاالت الوطنيــة لســلطنة برونــاي ،واالحتفــاالت
الوطنيــة لســلطنة ُعــان ،واالحتفــاالت الوطنيــة لدولــة قطــر.
وألن للمــرأة األردنيــة دورا مهــا وبــارزا يف املجتمــع ،ويف
العديــد مــن قطاعــات القــوات املســلحة األردنيــة ،كان ال بــد
مــن إرشاكهــا مــع الرجــل ضمــن صفــوف املوســيقات ،وذلــك
بتوجيــه ورعايــة مــن جاللــة القائــد األعــى للقــوات املســلحة
امللــك عبــد اللــه الثــاين ،إذ تــم تأســيس فرقــة موســيقية
خاصــة بالعازفــات النســاء ،والــايت أثبــن مــن خاللهــا قدرتهن
عــى تحمــل أعبــاء العمــل العســكري ،وأداء املهــام باقتــدار
وحرفيــة عاليــة ،وأصبحــن يشــاركن جنبــا إىل جنــب زمالئهــن
بجميــع الفعاليــات املوســيقية ،مــن احتفــاالت ومناســبات
وطنيــة داخليــة ،وكذلــك املهرجانــات العربيــة والدوليــة.
وقــد أثبتــت املــرأة األردنيــة يف املوســيقات متيزهــا
واحرتافيتهــا ،مــع املحافظــة عــى تقاليدنــا وأعرافنــا املتوارثــة
مــن اآلبــاء واألجــداد باحــرام املــرأة وصونهــا.
أشــر يف ختــام هــذه القــراءة الرسيعــة لتأســيس وتطــور
موســيقات القــوات املســلحة األردنيــة ،مبناســبة مئويــة
تأســيس الدولــة األردنيــة ،إىل دور املوســيقات يف إعــاء
رايــة األردن خفاقــة يف املهرجانــات العامليــة ،ونــر الثقافــة
وال ـراث الغنــايئ األردين ،إذ عملــت عــى التعريــف بالوطــن
األردين وتراثــه ،وقيمــه الثقافيــة واألخالقيــة ،عــاوة عــى
التعريــف باألزيــاء الرتاثيــة ،والتقاليــد األردنيــة
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الهوية األردنية يف أغاين وأحلان
توفيق النمري
صخر حتر
مؤلف وملحن وباحث موسيقي

مــن منــاذج األردن يف اإلرث الفنــي املوســيقى والغنــايئ ،تلــك العالمــة الفارقــة يف املســرة الفنيــة األردنيــة ،الفنــان توفيــق
النمــري ،الــذي عــارص نشــأة الدولــة األردنيــة ،وقــى ثالثــا وتســعني ســنة -هــي ســني حياتــه -يف العمــل الفنــي ،ومثــل
األردن فنانــا وموســيقيا ومثقفــا يف العديــد مــن املحافــل الثقافيــة الدوليــة.
فمــن ســهول حــوران ،ومــن الـراري الوادعــة ،ويف زمــن الحيــاة العصاميــة ..أنبتــت أرض الحصــن فنانــا وطــأت أقدامــه كل
شــر مــن حــواري قريتــه ،وجــال يف براريهــا الشــفيفة ،صعــد عــى أســطح منازلهــا ،وتســلق أشــجارها ،كان يلتقــط مثــار
التــوت املــزروع يف “حــوش الــدار” ،ويتنــاول فطــوره املحبــب مــن مثــار تــن بســاتينها ،طــارد دجاجاتهــا كــا فعــل أطفــال
جيلــه ..اكتشــف محيطــه ،وارتشــف الســعادة والفــرح مــن بيئتــه ،واكتســب شــدة ســواعده مــن األرض التــي أنجبتــه.
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يف طفولتــه ،شــارك أهلــه وأقاربــه وجريانــه وأبنــاء قريتــه
حياتهــم ومناســباتهم ،اســتمع إىل كلامتهــم وأحاديثهــم
وحكاياتهــم ،حفــظ وردد أهازيجهــم ،ســمع أصــوات النــاس
والطيــور والريــح ،شــاهد أزهــار األرض وهــي تتفتــح وتلون
الســهول ،راقــب األشــجار وهــي تنمــو وتكــر وتثمــر ،عارص
تطــور الحيــاة ،وأغــرم فيــا أنتجتــه البرشيــة مــن اآلالت
س باستكشــاف املكائــن الدقيقــة ،وأصبــح
واالخرتاعــاتَّ ُ ،
إصــاح الســاعات هوايتــه التــي رافقتــه طــوال حياتــه،
تعلــم العــزف عــى آلــة العــود ،ســعى وراء العلــم وأخــذ
منــه مــا تيــر لــه ،ثقــف نفســه باملطالعــة والبحــث ،دخل
املدرســة وتخــرج مــن ثانويــة إربــد للتجهيــز ،ويف شــبابه
التحــق بالعمــل يف صفــوف الجيــش ،هــذا العمــل الــذي
أتــاح لــه فــرص التنقــل يف مناطــق متنوعــة مــن وطنــه
الــذي أحــب ،فاختــر الحيــاة وطقوســها يف األردن ،واســتمع
لألغــاين الفلكلوريــة ،واألهازيــج ،وحــر األف ـراح واألت ـراح
عنــد األردنيــن ،فتفجــرت يف مخيلتــه ينابيــع األفــكار ،ومنــا
يف داخلــه حــب األرض والوطــن واإلنســان ،هــذا الوطــن
الــذي ســكن يف فــؤاد توفيــق النمــري.
عمــل الفنــان النمــري مدرســا للموســيقى يف مــدارس
الحصــن والطيبــة ،كــا عمــل يف إذاعــة اململكــة األردنيــة
عــان.
الهاشــمية يف رام اللــه ،ثــم انتقــل معهــا إىل ّ
النمري يستلهم مكنونات الوطن الرتاثية
خــال ترحالــه يف أرجــاء األردن ،جمــع توفيــق النمــري
األغــاين الرتاثيــة وحفظهــا وغناهــا ،وجــرب أن يضيــف
لهــذه األغنيــات بعــض الكلــات القليلــة فقــط ،ليعــر عــن
مــا يــدور يف خلــده من شــجون ،يف بعــض األحيــان يزخرف
لحنهــا ،ويضيــف عليهــا عبــارات وجمــل موســيقية،
مســتعينا بعــوده الــذي رافقــه يف رحالتــه ،وأحيانــا أخــرى
كان يســتبدل كلــات بعــض األغــاين الفلكلوريــة بكلــات
مــن نظمــه ،مســتخدما اللحــن الفلكلــوري ،وإذا بــه بعــد
ذلــك ،يصنــع أغنيــة جديــدة تحــايك يف مفــردات كلامتهــا
وبنائهــا املوســيقي األغــاين الفلكلوريــة والرتاثيــة ،فكانــت
تــروق لــكل مــن اســتمع إليهــا ،وتختــزن يف الذاكــرة،
وتتعمــق يف الوجــدان ،فأصبحــت هــذه األغنيــات أغنيــات
شــعب ووطــن ،وانتــرت لتصبــح أغــاين شــعبية عربيــة
يتغنــى بهــا كل عــريب.

أعــاد توفيــق النمــري صياغــة الجمــل الغنائيــة الشــعبية
املأخــوذة مــن ألحــان فلكلوريــة قدميــة ،وصاغهــا إيقاعيــا
ولحنيــا بشــكل واع ،فقــد زاد عليهــا مــن زخارفــه الفنيــة
لتصبــح أكــر غنــى ،وأضــاف لهــا جمــا لحنيــة جديــدة
مــن إبداعــه ،وركــب لهــا أوزانــا ورضوبــا إيقاعيــة ،بعضهــا
معــروف وبعضهــا مــن تركيبــه ،ورافــق هــذه األلحــان
بالرصخــات والزغاريــد والتصفيــق كمؤثــرات صوتيــة،
ليعطيهــا بذلــك طابعــا حامســيا ،ويجعلهــا تحــايك الطقوس
الغنائيــة الشــعبية ،لكــن بشــكل إبداعــي مميــز.
وحمــل النمــري هــذه املؤثــرات واإلبداعــات الخاصــة
لتصبــح أســلوبا خاصــا بــه ،مييــزه عــن غــره مــن امللحنــن،
ســواء عــى املســتوى املحــي أو الــدويل ،وجعــل الــروح
األردنيــة بــارزة يف جميــع ألحانــه ،وأصبحــت ألحانــه
مميــزة يف أذن الجميــع ،وال يــكاد الشــخص يســمع أول
جملــة موســيقية مــن اللحــن ،حتــى يعــرف أنــه لتوفيــق
النمــري.
ألحــان توفيــق النمــري متيــل إىل الفــرح والفخــر ،وهاتــان
الصفتــان انبثقتــا مــن شــخصيته ،إذ كان يتمتــع بهــا..
رجــل خفيــف الظــل متنــوع املعرفــة ،ولصدقــه يف فنــه،
انعكســت هــذه املحاســن عــى أعاملــه ،فجــاءت كلامتــه
وألحانــه غنيــة بهــا.
وللبيئــة مبختلــف املناطــق األردنيــة التــي اختربهــا النمــري
بجاملهــا وبســاطتها دور أيضــا ،حتــى نــكاد نشــاهدها
بأشــجارها وجبالهــا ووديانهــا وســهولها وجداولهــا وأناســها،
مــن خــال ألحانــه وإيقاعاتــه املميــزة ،كــا حملــت
الكلــات التــي نظمهــا النمــري بنفســه ،أو التــي اختارهــا
مــن شــعراء وكتــاب آخريــن وصفــا لحيــاة اإلنســان األردين
وبيئتــه بشــكل عــام ،فنجــد يف أغانيــه ذكــرا للمناطــق
ــف وبــدور»،
املختلفــة يف األردن ،مثلــا يف أغنيــة «بَلِ ْ
عــاوة عــى مــا تزخــر بــه هــذه األماكــن مــن نباتــات
وأشــجار وينابيــع ،والتــي كان لهــا نصيــب كبــر يف إنتاجــه
الفنــي ،مثــل أغنيــة «دخلــك يــا زيزفونــة» ،وأغنيــة «يــا
عــى واد الســلط» ،و«عــى بــر الطــي» ،ومل ينــس ذكــر
الطيــور والحيوانــات الربيــة يف األردن كــا جــاء يف أغنيــة
ـر» ،ونالحــظ ورود الغ ـزال واملهــا والريــم
«يــا طــر الخـ َّ
يف أغنياتــه ،وهنالــك إشــارات للبيــوت وأماكــن الســكن
كــا يف أغنيــة «بالليــل يــا عينــي» ،حيــث نســمع عــن
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شــباك العليــة ،وبيــت الشــعر ،فللمفــردات اللغويــة التــي
اســتخدمها النمــري أكــر األثــر يف إعطــاء أغانيــه صبغــة
أردنيــة فريــدة.
وال ننــى اللهجــة األردنيــة الســليمة التــي اســتقاها مــن
خــال ترحالــه يف ربــوع األردن ،مــن شــاله إىل جنوبــه،
ومــن رشقــه إىل غربــه ،فحــن جمــع الـراث الغنــايئ جمــع
معــه أيضــا املفــردات واللهجــات األردنيــة املتنوعــة،
والغنيــة بالتعبــر ،وهــو مــا يعــد توثيقــا فنيــا لــأردن
برتاثــه وبيئتــه.
26

ابتكارات النمري خلقت هوية فنية أردنية
اســتخدام األجنــاس( )1واملقامــات املوســيقية العربيــة،
والتــي تحتــوي ربــع الدرجــة الصوتيــة ،وخاصــة األجنــاس
املوســيقية التــي اســتخدمها النــاس يف أهازيجهــم
وتراويدهــم مثــل جنــس “البيــايت” ،ومثــال ذلــك أغنيــة
“قلبــي يهواهــا البنــت الريفيــة” ،و”دخلــك يــا زيزفونــة”،
( )1األجنــاس جمــع جنــس ،وهــي تــوايل أربــع نغــات قــادرة عــى إبـراز شــكل
املقــام حتــى قبــل اســتكامل الســلم الــذي يتكــون مــن تــوايل مثــاين نغــات.

و”ضمــة ورد مــن جنينتنــا” ،و”لوحــي بطــرف املنديــل”،
و”عــى بــر الطــي” ،و”أهزوجــة االســتقالل”.
مقــام وجنــس “الراســت” ،مثــل “يابــا الخــر شــد املهــرة
العف ّيــة” ،و”حســنك يــا زيــن جننــي وخــايل عقــي
طايــر” ،و”مشــتاقلك يــا رفيــق الــروح” ،و”هيهــي يــا نســل
األرشاف” ،و”أســمر خفيــف الــروح”.
ومــع عــدم إهــال بقيــة األجنــاس واملقامــات املوســيقية،
مثــل “العجــم” و” النهاونــد” و”الكــرد” و”الحجــاز”،
إضافــة إىل جنــس “الصبــا” وطبــع(“ )2الســيكا” ،ولكنــه
كان يضيــف لهــا أجـزاء تحمــل أجنــاس البيــايت أو الراســت،
واللــذان يعت ـران األكــر اســتخداما عنــد األردنيــن.
اســتخدام العبــارات والجمــل املوســيقية بســيطة
الرتكيــب اللحنــي ،بالرغــم مــن التنــوع املقامــي الكبــر
الــذي اســتخدمه النمــري داخــل املنظومــة املقاميــة
املوســيقية( ،)3ومــن اســتخدام التنويعــات األدائيــة للحــن،
وحتــى التنويعــات اإليقاعيــة؛ إال أن تركيــب العبــارات
املوســيقية عنــده متيــز بالبســاطة.
اســتخدام املفــردات اللغويــة األردنيــة الدارجــة يف اللهجــة
املحكيــة ،واملعروفــة يف البيئــات األردنيــة البدويــة
الصحراويــة ،والقرويــة الريفيــة والحرضيــة ،مــا جعــل
األغنيــة ســهلة الفهــم عنــد الشــعب األردين ،كــا أنهــا
مفهومــة للشــعوب العربيــة كافــة.
التنويــع األدايئ يف العــزف ،وتوزيــع األدوار الفرديــة عــى
اآلالت املختلفــة ،وخاصــة اآلالت العربيــة كآلــة “العــود”،
أو “النــاي” ،أو “القانــون” ،وحتــى “الربابــة” ،مــا أعطاهــا
طابعــا صوتيــا أصيــا رشقــي املعــامل.
التنويــع األدايئ اإليقاعــي ،كالتبديــل بــن الــروب
اإليقاعيــة ،ســواء أكانــت مــن نفــس امليــزان اإليقاعــي
أو مــن موازيــن مختلفــة ،كــا كان يســتخدم الوقفــات
اإليقاعيــة ،إضافــة إىل الرتكيبــات اإليقاعيــة الخاصــة بــه،
وغــر املعروفــة ســابقا.
( )2الطبــع :هــو جنــس موســيقي ثــايث ،وهــو تــوايل ثــاث نغــات بــدال مــن
أربــع قــادرة عــى إب ـراز نــوع املقــام.
( )3اســتخدام التحويــات املقاميــة ضمــن عائلــة املقــام األســايس ،وليــس أبعــد
مــن اســتخدام املقامــات القريبــة لــه.

ومــن األغــاين الفلكلوريــة التــي اســتفاد مــن عباراتهــا
اللحنيــة ،وأضــاف عليهــا مــن كلامتــه الجميلــة ،ومــن
عباراتــه اللحنيــة ،أغنيــة كانــت تــردد يف األفـراح ،إذ كانــت
العــادات تقتــي مبــن يحــر إىل “العــرس” أن يقــدم
هديــة ،وكانــت الهدايــا تشــمل شــاة مــن الغنــم ،أو كيســا
مــن األرز أو الســكر ،أو مــا شــابه ذلــك ،فيغنــي الحارضون
وأصحــاب الفــرح ليشــكروا مقــدم الهديــة ..فيقولــون:
يا كيس الرز منهو اليل جابك يا كيس الرز
من دار العز جابك أبو “فالن” من دار العز
فنظم توفيق النمري كلامت جديدة:
قلبي يهواها البنت الريفية قلبي يهواها
وييل محالها عىل نبع امليه وييل محالها
اللحــن الفلكلــوري كان ترديــدا للحــن الجملــة املوســيقية
األوىل املصاحبــة للشــطر األول ،واســتخدامه نفســه لغنــاء
الشــطر الثــاين ،وإعادتــه ألداء جميــع األبيــات ،واللحــن
مبنــي أصــا عــى جنــس البيــايت مبســاحة صوتيــة ال
تتعــدى خمــس نغــات.
أمــا توفيــق النمــري ،وألداء البيــت الثــاين ،فقــد أضــاف
بعــد لحــن البيــت األول بشــطريه لحنــا ينطلــق مــن
الدرجــة الخامســة للســلم املوســيقي املســمى “بيــايت”،
واملســتخدم يف اللحــن ،وبذلــك زادت املســاحة الصوتيــة
لتصبــح ســبع نغــات بــدال مــن خمــس ،وبهــذا يكــون قــد
اســتخدم جميــع نغــات ســلم البيــايت وليــس فقــط جنــس
البيــايت.
ولحــن هــذه األغنيــة كان مبنيــا عــى ميـزان إيقاعــي ثــايث
بســيط ()4()4/3؛ أي كالــرب اإليقاعــي “فالــس” عــى
ســبيل املثــال ،والــذي يتمثــل بالرضبــات اإليقاعيــة عــى
آلــة الطبلــة بــــ” ُد ْم تَـ ْـك تَـ ْـك” ،وتــؤدى ( ُد ْم)(ت َْك)(تَـ ْـك)،
فيأخــذ اللفــظ (دم) العــدد األول ( ،)1واللفــظ (تــك) األول
العــدد الثــاين ( ،)2بينــا يأخــذ اللفــظ (تــك) الثــاين العــدد
الثالــث ( ،)3ولكــن النمــري صــاغ للحــن الجديــد رضبــا
إيقاعيــا مــن تركيبــه الخــاص ليكمــل صنعتــه املوســيقية،
( )4امليــزان اإليقاعــي الثــايث مبنــي عــى اســتخدام العــد الزمنــي ،فيقــوم
امللحــن بالعــد مــن  1إىل  ،3ويكــرر العــدد دون اســتخدام اســراحة بــن
العــد.
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يتمثــل باســتخدام الرضبــات اإليقاعيــة ( ُد ْم تَتا)(ت َ ْكتَ ْ
ــك)
( ُد ْم) ،فيأخــذ اللفــظ (دم تتــا) العــدد األول ( ،)1ولفــظ
(تكتــك) العــدد الثــاين ( ،)2ولفــظ (دم) العــدد الثالــث
( .)3فأعطــى بذلــك إحساســا راقصــا لإليقــاع ،وأصبــح
مناســبا ألداء حــركات “الدبكــة”.

باســم “لــف” يف املقدمــة املوســيقية ،وهــذه اإليقــاع
مبنــي عــى امليــزان الثنــايئ البســيط ،ولكــون الجملــة
اللحنيــة مبنيــة عــى ميــزان ثــايث ،اســتبدل النمــري
طقمــن إيقاعيــن ثالثيــن بثالثــة أطقــم ثنائيــة،
فاســتقام لــه اللحــن.

وعندمــا اســتمع وديــع الصــايف لألغنيــة أعجــب بهــا كثـرا،
فطلبهــا مــن توفيــق النمــري الــذي وافــق عــى إعطائهــا
للصــايف.

ويف األبيــات الغنائيــة اســتخدم ميزانــا إيقاعيــا سداســيا
( ،)4/6ووضــع تركيبــا إيقاعيــا جديــدا اســتخدم فيــه
الرضبــات اإليقاعيــة ( ُد ْم)( ُد ْم)( ُد ْم)(تَ ْكتَ ْك)( ُد ْم)(تَ ْكتَـ ْـك)(،)5
وهنــا اســتعاض بطقــم واحــد ســدايس عــن طقمــن ثالثيــن
بســيطني ،فاســتقام اللحــن.

وعندمــا أراد توفيــق النمــري تســجيلها بصوتــه ،مل يشــأ
أن يبقــي اللحــن بنفــس صورتــه ،فقــام بتغيــر الــرب
اإليقاعــي ،بحيــث أضــاف عليــه بعــض التغيــرات ،فمــع
بدايــة األغنيــة اســتخدم الــرب اإليقاعــي املعــروف
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( )5العد هنا من  1إىل  ،6ثم يتكرر من جديد.

ومثــة أغنيــة أخــرى ،قــام توفيــق النمــري بإعــادة صياغــة
لحنهــا مســتفيدا مــن الجملــة اللحنيــة الفلكلوريــة فيهــا،
وتطويرهــا إىل لحــن كامــل ،تلــك هــي أغنيــة “لوحــي
بطــرف املنديــل” ،وهــذه األغنيــة لهــا قصــة جميلــة،
فقــد طلــب الشــهيد املرحــوم وصفــي التــل يف منتصــف
خمســينات القــرن املــايض مــن الفنــان النمــري ،أن يعيــد
إنتــاج أغنيــة شــعبية كان املرحــوم وصفــي يســتمع لهــا يف
مناســبات أهــل بيئتــه يف شــايل األردن ،وتقــول كلامتهــا
التــي تحمــل إشــارات للحــرب العامليــة الثانيــة:

قــام النمــري بوضــع عبــارة حلنيــة جديــدة لــه ،تخللهــا
توســيع للمســاحة الصوتيــة واالرتفــاع بالنغمــات إلــى
حــدود أعلــى مــن ســلم مقــام البياتــي ،إضافــة إلــى وقفــة
إيقاعيــة ،ثــم العــودة للحــن اجلديــد ولكــن بشــكل مــوزون

ي ّم( )6العرجة الغوازي والجنيديات
يخضع لك جيش النازي والواليات
عصمت إينونو وهتلر لييك خدام
الجيش السابع والثامن( )7للتحيات
وكان الشــهيد التــل قــد طلــب مــن الكاتب املرحــوم جورج
حــداد وضــع كلــات جديــدة ،فــا كان مــن النمــري إال أن
اســتخدم فرقــة موســيقية مكونــة مــن آلــة العــود والنــاي،
ومجموعــة الوتريــات( ،)8ومجموعــة اإليقاعــات العربيــة
“الطبلــة والــرق” ،وركــب الكلــات الجديــدة عــى العبــارة
اللحنيــة الشــعبية ،والــذي ســنطلق عليــه “اللحــن األول”،
وجعــل منــه “مذهــب” األغنيــة ،وهــو:
لوحي بطرف املنديل مشنشل برباع
ي ّم رموش الطويل ْة وعيون وساع
ووضــع بعــده جملــة موســيقية مــن إبداعــه الخــاص،
للتمهيــد إىل لحــن الكوبليــه الــذي يشــبه يف بدايتــه
لحــن املذهــب ،وهنــا اســتعمل النمــري بعــض املؤث ـرات
التعبرييــة اإلبداعيــة ،فجعــل الــرب اإليقاعــي “اللــف”
بــدال مــن إيقــاع “الفالحــي” ،واســتخدم التصفيــق لرفــع
الحامســة والحيويــة يف اللحــن ،وبدايــة الكوبليــه األول
هــي:
مييل يا حلوة مييل مطرق رمان
(" )6ي ّم" مفردة مخترصة لعبارة "يا أم".
( )7الجيــش الســابع والثامــن :املقصــود بهــا جيــش الحلفــاء والجيــش
اإلنكليــزي بشــكل خــاص.
( )8محموعــة الوتريــات التــي اســتخدمها النمــري كانــت تضــم آلــة الكــان
وآلــة التشــيلو والكونرتبــاص ،ويف الفــرق األوركس ـرالية كانــت تضــم أيضــا
آلــة الفيــوال.

واميش وسط الخميلة يضحك نيسان
وأمــا الجــزء الثــاين مــن الكوبليــه ،فقــد قــام النمــري بوضع
عبــارة لحنيــة جديــدة لــه ،تخللهــا توســيع للمســاحة
الصوتيــة واالرتفــاع بالنغــات إىل حــدود أعــى مــن ســلم
مقــام البيــايت ،إضافــة إىل وقفــة إيقاعيــة ،ثــم العــودة
للحــن الجديــد ولكــن بشــكل مــوزون ،والهبــوط يف
نهايتهــا إىل نغمــة املســتقر لســلم مقــام البيــايت ،والجــزء
الثــاين للكوبليــه هــو:
ولفته تروي غلييل تروي تروي غلييل
ولفته تروي غلييل وتزيل اوجاع
ام رموش الطويله وعيون وساع
ويف تحليــل رسيــع لبعــض ألحــان توفيــق النمــري،
نســتعرض األغــاين التاليــة:
أغنيــة يــا طــر يــا الــي مــرق( ،)9التــي وضــع كلامتهــا
الشــاعر ســليامن املشــيني ،وغناهــا توفيــق النمــري:
يا طري ّيل مرشق يا طري أمانة وخذها مني يا طري
سلم عىل ولفي يا طري ال بد بينشد ع ّني يا طري
بتالقي ولفي صافن راكز خده ع ايده
بتميس عليه بالخري وقله كالم يفيده
ال بد بينشد ع ّني يا طري
( )9ممكــن االســتامع لألغنيــة وجميــع أغــاين توفيــق النمــري مــن خــال موقــع
.Youtube
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أمانه معك يا طري اتط ّول بالله عنده

خايف مع طول الغيبه ينسونا

بليك يحكيلك شغلة ويسولفلك عن وجده

(الكوبليه):

ال بد بينشد ع ّني يا طري

بالله يا طري الخرض	

يا محسن هرجه ملا يضحك وتبان سنونه

سلم عىل وليفي

يا مثه ورد مفتح وعيون املها عيونه

قلبي ع فراقه مترمر

ال بد بينشد ع ّني يا طري

وما جا الهوا ع كيفي

مع السالمة يا طري يا ريت إيل جنا ِح

هذول حبايب الـ كانوا يحبونا

رشق عىل ولفي مثل برق اللام ِح
أل ّ

(الكوبليه)		:

ال بد بينشد ع ّني يا طري

شو اليل ينفع شو اليل يفيد

اســتخدم النمــري يف هــذه األغنية مقــام الســيكا ،والرتكيب
اإليقاعــي مــا بــن امليــزان ( )8/6وامليــزان ( ،)4/4حيــث
اســتخدم إيقــاع الـ”أُكْـ ُر ْك” ( ُد ْم)(ت َْك)(ت َْك)( ُد ْم)(تَـ ْـك)(إِ ْس)
يف املقطــع األول (املذهــب):

من بعد فراق املحبوب

يا طري ّيل مرشق يا طري
أمانة وخذها مني يا طري
سلم عىل ولفي يا طري
ال بد بينشد عني يا طري
ويف لحــن الكوبليــه اســتخدم امليــزان (  ،)4/4وتركيبــة
ــك) ( ُد ْم ُد ْم)(ت َ ْكتَ ْ
إيقاعيــة خاصــة هــيُ ( :د ْم ُد ْم)(تَ ْكتَ ْ
ــك):
بتالقي ولفي صافن راكز خده ع ايده
بتميس عليه بالخري وقله كالم يفيده
ويعــود للميــزان ( ،)8/6وإليقــاع الـ”أُكْــ ُر ْك” يف قفلــة
الكوبليــه املشــابهة لقفلــة املذهــب:
ال بد بينشد عني يا طري
أغنيــة يــا طــر الخــر ،كلــات وألحــان توفيــق النمــري،
وهــي مــن مقــام البيــايت ،وغنتهــا املطربــة الســورية كروان
دمشــق؛ (املذهــب):
يا طري الخرض سلم عليهم
طالت الفرقة واشتقنا ليهم
راحو من ايدينا ورحنا من ايدهم
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ما يف غري النار تزيد
حراقة جوا القلوب
وتوقف دقاته ع اليل جافونا
تبــدأ أغنيــة يــا طــر الخــر مبــوال مــوزون وموقّــع عــى
ميـزان ( ،)4/2وإيقــاع “اللــف” ،وكلــات املــوال:
عيوين ناظرة الدربني ما جون
حبايب طولوا الغيبات ،يا ناس ،ما جون
سألت الطري ،يابا سألت الطري ،قال الطري ييجون
كذب يا ناس ،كذب يا ناس ،ما ِه ّن

()10

الحباب

ويف غنــاء املذهــب الــذي أدتــه املطربــة «كــروان» ،اســتمر
غــر
اإليقــاع «اللــف» ،أمــا يف ردة املذهبجيــة فقــد َّ
اإليقــاع ليصبــح «الفالحــي» ،وهــو مــن نفــس امليــزان
اإليقاعــي ،ويف لحــن «الكوبليــه» اســتخدم اإليقاعــات
«املقســوم الرسيــع» ،و«اللــف» ،و«الفالحــي» بالتبديــل
بينهــا لكــر الرتابــة اإليقاعيــة ،وجميع هذه الــروب من
نفــس املي ـزان ،مــع مالحظــة اســتخدام رصخــة إيقاعيــة
()12
(يَــ ْه) مــن أداء املذهبجيــة( )11يف املقاطــع و«اللــوازم»
( )10ه ّن :أي هُم.
( )11املذهبجية :هم مجموعة الكورس أو الكورال.
( )12اللــوازم املوســيقية :جمــع الزمــة ،وهــي عبــارة لحنيــة قصــرة مكملــة
للحــن ،مكانهــا بــن املقاطــع الغنائيــة إلعطــاء املطــرب وقتــا للتنفــس ،أو
كجــواب لجملــة موســيقية.

أعــاد توفيــق النمــري صياغــة اجلمــل الغنائيــة الشــعبية املأخــوذة مــن أحلــان فلكلوريــة قدميــة ،وصاغهــا
إيقاعيــا وحلنيــا بشــكل واع ،فقــد زاد عليهــا مــن زخارفــه الفنيــة لتصبــح أكثــر غنــى ،وأضــاف لهــا جمــا
حلنيــة جديــدة مــن إبداعــه،

املوســيقية ،أو يف املقاطــع الغنائيــة للمطربــة.
أغنيــة يابــا الخــر :واألغنيــة مــن كلــات الشــاعر إبراهيــم
املبيضــن ،وألحــان توفيــق النمــري ،إيقــاع تركيبــة إيقاعيــة
( )4/2ثــم ( ،)4/4لتكــون محصلــة امليـزان املركــب (،)8/12
ويصبــح الــرب اإليقاعــي للجملــة اللحنيــة املصاحبــة
للكلــات:
يابا الخري شد املهرة العف ّية
( ُد ْم)( ُد ْم)( ُد ْم)(ت ََك)(ت ََك)(ت ََك)(ت ََك)(ت ََك)(ت ََك)(ت ََك)(ت َ
َــك)
(ت ََك)
وكذلك يف بقية كلامت املقطع:
مثل الطري ناولني البندقية
نجد السري بالفيايف الرشقية
ما نقبل غري طرد الطغمة الشقية
عاين خري واميش بنية نقية
هال الغور اليف منهم برقية
يا بن عمري ال ترمي البندقية
هال الجود باقي منهم بقية
ويف قفلــة املقطــع الغنــايئ يســتخدم النمــري امليــزان
اإليقاعــي ( ،)8/6والــرب اإليقاعــي “أُكْ ـ ُر ْك” ( ُد ْم)(تَـ ْـك)
(ت َْك)( ُد ْم)(ت ْ
َــك)(إِ ْس) ،مصاحبــا للكلــات:
يابا الخري إي ،يابا الخري إي ،شد املهرة العفيـة املعنقية.
ومــن األغنيــات التــي كتبهــا توفيــق النمــري ولحنهــا،
مشــتاقلك يــا رفيــق الــروح :وهــي مــن مقــام الـ”راســت”،
وغنتهــا هــدى ســلطان.
واســتخدم النمــري امليــزان اإليقاعــي ( ،)4/2والــرب

اإليقاعــي «فالحــي» ،وامليـزان ( ،)4/4والرضبــن اإليقاعيني
«املقســوم» و«البلــدي» يف الكوبليــه.
أســمر خفيــف الــروح :وهــي مــن مقــام الـ«راســت» ،مــن
كلامتــه وألحانــه ،غناهــا هــو نفســه ،وكذلــك غنتها ســمرية
توفيــق ،ولكــن عندمــا أعطاهــا األغنيــة قــام بإجـراء تعديل
بســيط عــى اللحــن ليناســب املســاحة الصوتيــة لســمرية.
أمــا املوازيــن اإليقاعيــة ،فميـزان ( ،)4/2والــرب اإليقاعي
«فالحــي» ،واملي ـزان ( ،)4/4والــرب اإليقاعــي «بلــدي»،
مــع إضافــة تصفيــق لزيــادة الحــاس يف األغنيــة.
مرحــى ملدرعاتنــا :مــن ألحانــه وكلامتــه مــن مقــام
الـ«راســت» ( )4/2رومبــا ،وجعــل لهــا تركيبــات وتنويعات
إيقاعيــة بنفــس امليــزان ،وتنويعــات أدائيــة يف العــزف
والغنــاء ،مــا أعطــى هــذه األغنيــة حامســا وجــاال،
إضافــة إىل الفخــر واالعتــزاز الــذي حملتــه يف كلامتهــا.
حســنك يــا زيــن جننــي وخــايل عقــي طايــر :مــن كلــات
وألحــان توفيــق النمــري ،وغناهــا وديــع الصــايف أيضــا،
وهــي مــن مقــام الـ«راســت» ،أمــا امليـزان ( ،)4/2والرضب
()13
اإليقاعــي «رومبــا» ،والرتكيبــة اللحنيــة ( )5بــارات
ثنائيــة امليـزان ،بالرغــم مــن أن التفعيلــة الشــعرية تتوافــق
مــع امليــزان ( ،)4/3ولكــن بســبب إضافــة (ويــي ميــه)
أصبحــت الجملــة اللحنيــة متوافقــة مــع املي ـزان الثنــايئ.
ويبقــى توفيــق النمــري أحــد أبــرز املوســيقيني العــرب،
والــذي مــا زالــت أغنياتــه تطــرب النــاس يف شــتى بقــاع
األرض ..رحــم اللــه الفنــان توفيــق النمــري ،وجعلــه مــع
األبــرار والقديســن.
( )13بــارات :جمــع "بــار" ،وهــو مصطلــح موســيقي إنجليــزي ،وبالفرنســية يقابله
مصطلــح "ميــزور" ،ويســتخدم املوســيقيون العــرب كلمــة "مــازورة" ،وتعنــي
مقيــاس أو حقــل موســيقي محــدد يســاوي حــدود امليـزان اإليقاعــي.
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مدارات

ضحايــا
السوشــيال

ميديــا
فيصل الزعبي
مخرج سيناميئ أردين
بداية ال بد منها:
ليــس مــن شــك أن اخــراع “السوشــيال ميديــا” كثــورة
علميــة ،ال يقــل أهميــة عــن االخرتاعــات األخــرى
كالكهربــاء واملحــرك ،اللــذان نقــا البرشيــة مــن الضنــك
والشــقاء إىل الرفــاه والتقــدم ،وأن انتشــارها الرسيــع،
ومــا رافقهــا مــن أدوات الســتعاملها ،كاألجهــزة الذكيــة،
باإلضافــة إىل مجانيتهــا بحيــث أصبحــت مبتنــاول ثالثــة
أربــاع البرشيــة ،قــد قــدم للبرشيــة اتصــاال إنســانيا
ومعرفيــا جعــل اإلنســان مــا بعــد “السوشــيال ميديــا”
ليــس كــا اإلنســان مــا قبلهــا.
افرتاض أول:
تخيلــوا معــي أن كل مــا تشــاهدونه مــن ســيارات يف
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الطرقــات واملــدن واألماكــن ،قــد ظهــرت بهــذا الكــم
واالتســاع بــن ليلــة وضحاهــا ،قبــل وضــع قوانــن
وأعــراف وأخــاق الســر والقيــادة ،وقبــل التعلــم
عــى ســياقتها والتنقــل بهــا ،وقبــل تخطيــط الطــرق
وتشــييد الجســور واألنفــاق ،وقبــل الهندســة
املروريــة واإلشــارات الضوئيــة ،فكــم مــن الضحايــا
والحــوادث واملــوت واالزدحــام ســوف يكــون.
افرتاض ثان:
تقــول الحكايــة :إن رجــا تعلــم قيــادة الطائــرة يف
مرحلــة اإلقــاع ،فقــرر أن يقــود طائرتــه ،ركبهــا وصعــد
إىل أعــى ،وعندمــا أراد العــودة اكتشــف أنــه مل يتعلــم
مرحلــة الهبــوط ،فبقــي يجــوب الســاء حتــى نفــذ
الوقــود وســقط مبــن معــه حطامــا.
تلــك هــي “السوشــيال ميديــا” التــى صعدنــا بهــا ومل
نســتطع الهبــوط بعــد ،فهــذه الثــورة العظيمــة التــي
انتــرت برسعــة الضــوء كزحــام الســيارات يف االفــراض
األول.
شــكل هــذا االتصــال العــاري مــن األرسار بيوتــا زجاجيــة
شــفافة ،فأصبــح مــن املســتحيل االختبــاء خلفهــا ،تعــرى
الجــدار عــن طينــه ،وأصبــح وهميــا كالفضــاء ،هالميــا
كأســائنا ،عنيفــا كالطاعــون واملالريــا قبــل ظهــور األمصال.
لـ”الفيــس بــوك” وعمــوم “السوشــيال ميديــا” ضحايــا أكرث
مــن الحــروب ،..ضحايــا تهيــج عــى أيــة معلومــة طائشــة،
وكثــرا مــا تكــون تلــك املعلومــة مختلقــة أو مزيفــة أو
جاهلــة.
بعــض مقيمــي ورواد “الفيــس” بحاجــة لرعايــة حقيقيــة،
واألخــذ بيدهــم ،وانتشــالهم مــن “تســونامي” املعلومــات
غــر الصحيحــة ،إنهــم فعــا ضحايــا مبــا للمعنــى للكلمــة،
الضحايــا مــن كل الفئــات ،مثقفــة ،جاهلــة ،عابــرة ســبيل.
فغيــاب التأهيــل ،وعــدم وجــود منهــج التفكــر العلمــي،
وتــايش األمانــة الفكريــة والعلميــة ،كل تلــك األســباب
جعلتهــم ضحايــا للســحرة واألفاقــن واملشــعوذين وبائعــي
التــداوي باألعشــاب والخرافــات ،والكــذب املؤدلــج،
والتالعــب بالكلــات واملعلومــات ،وتزويــر الواقــع
والوقائــع ..ضحايــا كثافــة “الاليــك” مــن أجــل عيونهــا

وعيونــه ..ضحايــا ألن املتلقــي بــا ســاح ،وال حاميــة
ذاتيــة حتــى آخرهــم ،وليــس أخ ـرا ضحايــا اللغــة وســوء
الرتجمــة.
الــكل مؤلــف وقليــل القليــل قــارئ ومتأمــل وباحــث
ومحلــل :هــؤالء الضحايــا بحاجــة إلنشــاء مراكــز للتحليــل
والدراســات وصــوال للعــاج ،ودور رعايــة كرعايــة املســنني
متامــا ،ورمبــا أصبحنــا بحاجــة ملحــو أميــة مــن طـراز جديد
ومختلــف.
مــا حصــة الفنــون بشــكل عــام ،والســينام بشــكل خــاص
مــن كــوارث الشــعبوية التــي أنتجتهــا “السوشــيال ميديــا”،
مبعنــى ..كيــف ســيكافح الفنــان مــن جهــة ،والفــن الــذي
هــو بطبيعتــه قيمــة عليــا مــن جهــة أخــرى ،كيــف
ســتبحث الفنــون عــن مــكان لهــا ،وتتموضــع يف مقاومــة
اختــاط الغــث والســمني ،الــرديء والحســن ،الفــن الصــارم
برشوطــه الجامليــة والخفــة املحتملــة وغــر املحتملــة.
تتشــكل رشكات إنتــاج ضخمــة لإلنتــاج الســيناميئ
والدرامــي يف العــامل ،لتســتطيع أن تنافــس وتنتــر عــر
“السوشــيال ميديــا” والـ”يوتيــوب” ،مثــل “النــت فليكس”
وغريهــا الكثــر.
هــل هــذه الــركات ســتعطي بديــا فنيــا جامليــا لضحايــا
“السوشــيال ميديــا” ،وهــل ســوف تنتشــلهم مــن دوامــة
التدفقــات الهائلــة لــكل يشء ،وهــل ســتجعلهم محصنــن
مــن ثــورة “الديجيتــال” ســهل االســتعامل يف صناعــة
القصــص الدراميــة والســينامئية.
إنــه عــامل جديــد ،صنعــه العلــاء وليــس السياســيون
فحســب ،عــامل جديــد مركــب ومعقــد وملتبــس ،عــى
الفــن مــن جهــة ،وعــى املتلقــي مــن جهــة أخــرى.
بســبب الفوضويــة املمكنــة يف النــر واالنتشــار ،أصبحــت
الســينام بشــكل خــاص ،والفنــون واآلداب بشــكل عــام،
عبئــا عــى أصحابهــا ،وأصبــح محتــوى “السوشــيال ميديــا”
تحديــا حقيقيــا يف ســباقه مــا بــن الكــم والنــوع يف هــذه
املجــاالت املتزاحمــة ،كــا أصبــح املتلقــي يتلقــى الرضبات
املتتاليــة يف مــكان معتــم رغــم ســطوع الضــوء الشــديد.
األدب والفن يف تجلياته القادمة:
عــر ســنوات مــن عمــر “الفيــس” النشــيط ..ماليــن

“البوســتات” إن مل تكــن مليــارات تنســكب يف هذا املحيط،
كل يشء تــم قولــه ،الكتابــة العضويــة ال تنضــب ،وخاصــة
السياســية والتعليقــات الرسيعــة ،األزمــة ســتصيب مــن
يكتــب برســم اإلبــداع ،وبرســم الحيــاة فلســفيا وجامليــا.
هنــا ســيظهر التكـرار ،وتكــر االقتباســات ،لكــن الكتابــات
املقارنــة والفلســفية رمبــا ســيكون حــظ عمرهــا أطــول،
هذيــان القصيــدة األفقيــة التــي تســمى شــعرا ســتصاب
بالتكاثــر الرسطــاين إذا مل تكــن هنــاك ثقافــة موازيــة
جديــدة ومختلفــة ومبدعــة ،وعــى “السوشــيال ميديــا”
بالــذات يك يحــدث القيــاس واملقارنــة مــن جهــة ،ويبــدأ
املتلقــي بــإدراك الفــارق الجــايل ،وإال ســتكون األمــور
صعبــة للغايــة.
رصخنــا ،أو امتنعنــا ،أو اعرتضنــا عــى مــا يُكتــب يف
“السوشــيال ميديــا” ،ســوف تتشــكل الثقافــة املتاحــة
لجيــل حــايل وجيــل قــادم ،لذلــك ..عــى املبدعــن أن ال
يتمســكوا بالطــرق القدميــة ،فالكتــب أصبحــت عبئــا
حقيقيــا ،كشــكل امللزمــة والــورق أقصــد ،عبئــا عــى كاتبها
وقارئهــا ،وعــى االقتصــاد املرتبــط بهــذا النمــط الورقــي.
ال بــد مــن نشــوء أدب مختــص بـ”السوشــيال ميديــا” فنــي
وجــايل ،يختــار طرقــه بتشــويقاته الجديــدة املختلفــة،
لجيــل أصبــح موجــودا وهاج ـرا للكتــاب الورقــي ،وجيــل
قــادم مختلــف ،وعــى قطيعــة تامــة مــع طــرق املــايض
حيــال مــا يواجهــه مــن التقــدم الخيــايل لنــر األفــكار
واألشــكال واألدوات التــي ســوف تغريــه يف تنــاول املعرفــة
والجــال.
اإلنســان العــادي ،ورمبــا املثقــف أصبــح اآلن ضحيــة مــن
ضحايــا “السوشــيال ميديــا” ،وضحيــة مصيــدة التلفيــق
الشــامل ،ومعرضــا يف كل لحظــة لخديعــة مــا ،وترويــج
جديــد ،وأصبــح ســهم الخــر الطائــش املميــت صائبــا
لهدفــه ،وضحايــا عــدم النباهــة والبالهــة والخديعــة
صــاروا كــرا ،وأداة إلعــادة تدويــر الكــذب والتزويــر...
ليــس لألخبــار السياســية والعســكرية والحــروب وحســب،
وأيضــا أصبــح اإلنســان البســيط أداة لرتويــج الخرافــات
التــي تحيــل الحجــارة إىل طيــور ،واملــرىض إىل أصحــاء،
فاختلــط الحابــل بالنابــل.
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ظل ونور
من أبجديات أبو طوق

األبجدية العربية  ..مئوية اخلط األوىل
إبراهيم أبو طوق
خطاط أردين
مقدمة:
الخــط هــو أحــد صــور اللغــة ،واللغــة هــي التعبــر والتواصــل ،تشــرك كل لغــات العــامل ببعديــن اثنــن ،األول هــو
املنطــوق املســموع ،والثــاين هــو املــريئ ،ولكــن تتميــز اللغــة العربيــة ببعــد ثالــث وهــو البعــد الــداليل ،وهــذا البعــد
أثــر بشــكل واضــح عــى شــكل الحــرف ،وشــكل املفــردة فيــا بعــد ،فمثــا حــرف األلــف هــو :الســيف والعلــو
والســمو واالرتفــاع والنــاء واالرتقــاء ،بينــا حــرف البــاء هــو :البيــت واالســرخاء والنــوم ،والجيــم هــو الجمــل،
وال ـ ّدال هــو الدلتــا ،والهــاء هــو الهــواء.
يف األلــف الســابع قبــل امليــاد تقريبــا ،ظهــرت أوىل أشــكال الحــروف يف جنــوب وشــال الجزيــرة العربيــة ،وظهــرت
الحــروف األساســية التــي تجمعهــا عبــارة :أبجــد هــوز حطــي كلمــن ســعفص قرشــت ،وهنالــك الكثــر مــن الدراســات
األنرثوبولوجيــة تؤكــد أن األنبــاط هــم مــن أكمــل حــروف األبجديــة ،أي ثخــذ ضظغــا ،وبذلــك ثبتــت األبجديــة
العربيــة لتكــون ( )29حرفــا ،وهــذا هــو عــدد أيــام القمــر.
34

لقــد كان القمــر واضــح التأثــر يف حيــاة العــرب ،فــكان
املســؤول عــن الكثــر مــن الشــؤون اليوميــة للعــريب ،كالزراعــة
والحصــاد والبــذار واالنتظــار وهكــذا ،وليس مصادفــة أن نقول
إن القمــر متعــدد الوجــوه مــن الهــال إىل املحــاق ،وهنالــك
ظاهــرة كونيــة أخــرى وهــي ثالثيــة املــادة ،فمثــا للــاء ثــاث
حــاالت هــي :الثلــج والســائل والبخــار ،وفلســفيا هنالــك البعد
الــذايت والبعــد املوضوعــي ،أو الوعــي والالعــي ،وهنــا يخطــر
ببالنــا ســؤال :مــا عالقــة كل هــذا؟ أقصــد فيزيــاء الكــون التــي
هــي ضمــن املنطــق االســتنباطي ،واملنطــق االســتنباطي هــو
مقدمــات صحيحــة تــؤدي إىل نتائــج صحيحــة وأكيــدة ،بينــا
اللغــة تقــع ضمــن املنطــق االســتقرايئ ،وهــو االنطــاق مــن
جزيئــات ليــس رشطــا أن تكــون كلهــا صحيحــة للوصــول إىل
نتيجــة ،املنطــق االســتنباطي هــو املوضوعــي أو الالوعــي،
بينــا املنطــق االســتقرايئ هــو الــذايت أو الوعــي.
لنعــد إىل اللغــة ،ونســتطيع أن نقــول أن اللغــة العربيــة هــي
ابتــكار بــري ســلكت مســلك فيزيــاء الكــون ،أي أن ثلــث
حــروف اللغــة العربيــة ضمــن منطقــة الوعــي ،وثلــث آخــر
ضمــن منطقــة الالوعــي ،والثلــث األخــر واقــع يف املنطقــة
املتحولــة ،فمثــا حــرف العــن هــو الوعــي والواقــع ،بينــا
حــرف الغــن هــو الغيــب واملجهــول ،والشــن هــي الواقــع،
وعكســها الســن متيــل إىل االختفــاء والضيــاع فهــي يف منطقــة
الالوعــي ،بينــا حــرف امليــم هــو حــرف متحــول ألنــه يعنــي
املــاء وهكــذا ،طبعــا هــذه رؤيتــي الشــخصية كفنــان وخطــاط
وباحــث.
األردن وبدايات قصة الخط:
لرمبــا حظيــت أطـراف الجزيــرة العربيــة بــيء مــن االهتــام
الفنــي ،أو الثنــايئ أكــر مــن املركــز نفســه ،وهــذا مــا نلحظــه
يف جنــوب الجزيــرة العربيــة وشــالها ،وعندمــا نتكلــم عــن
شــالها فاملقصــود هــو األردن تحديــدا.
إن ظهــور أشــكال وأمنــاط بســيطة ،ونصــوص تعنــي الكثــر
مــن الحكمــة لهــو أكــر دليــل عــى قولنــا هــذا ،وهنــا أتكلــم
عــن أمــر مبنتهــى األهميــة ،إذا كانــت الجزيــرة العربيــة هــي
بــؤرة تفاعــل األحــداث ،فــإن شــال الجزيــرة العربيــة متثــل
عــى مــا يبــدو -الصــورة املثــى لتلــك األحــداث ،ومــا نقــوشأم الجــال إال دليــل واضــح عــى هــذا الــيء ،أحــداث كثــرة
يف املركــز ،ونتيجــة الظــروف املناخيــة التــي ســببت اختفــاء
التدويــن ،اللهــم إال إذا اعتربنــا أن النطــق والســمع حفــظ
لنــا الكثــر مــن الشــعر والحكــم مــا قبــل اإلســام ،وهنــا تــرز
مشــكلة يف غايــة األهميــة بــن الخطــاب والنــص ،فالخطــاب
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هــو الصــورة النصيــة داخــل أحــداث متباينــة ،ولرمبــا تكــون
مشــوقة أو محزنــة مــا دمنــا نتحــدث عــن مشــهد ،عــن
شــخوص ،عــن بيئــة لهــا حضــور واضــح يف تكويــن الخطــاب.
أمــا النــص ،فهــو تســجيل الحــدث بــدون اإلضافــات
كالشــخوص واملــكان الزمــان ،وأعتقــد أن هــذه ستشــكل فجوة
كبــرة عنــد املتلقــي فيــا بعــد ،لرمبــا كانــت الخطابــة هــي
الوســيلة الوحيــدة يف مركــز الجزيــرة العربيــة ،وميكــن أن
تكــون منحوتــة عــى حجــر ،فهــذا تقــدم هائــل يف التدويــن
والتوثيــق.
وهنــا أعــود إىل منطقــة أم قيــس( ،أيهــا املــار مــن هنــا،
كــا أنــت اآلن كنــت أنــا) ،هــذه عبــارة تــدل عــى التمــدن
واالســتقرار ،وال ميكــن أن يكتبهــا أو ينقشــها إنســان مرتحــل
وغــر مســتقر ،النــص يــدل عــى رغــد العيــش ،والنــدم عــى
مــرور األيــام والحــرة عــى املــكان والزمــان ،ومــا مــن أحــد
يشــك أن اعتــدال املنــاخ وجــال معــر النــاس كان لــه الــدور
األكــر يف ظهــور تلــك النصــوص والحكــم املتعاليــة ،التــي
شــهدت عــى قولنــا هــذا.
ويف الجهــة األخــرى ،أقصــد جنــويب األردن حيــث البــراء
ووادي مــوىس والشــوبك والكــرك والطفيلــة ومعــان كلهــا
حــوارض ســبقت نقــش أم الجــال ،إذن نحــن نتكلــم عــن
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وطــن معتــدل مناخيــا وســكانا ومــوارد وخ ـرات أدت كلهــا
إىل ظهــور الحضــارة التــي شــملت الثقافــة ،فمفهــوم الحضــارة
أوســع وأشــمل مــن مفهــوم الثقافــة ،ولــن نتوســع أكــر يف
عهــود وفـرات مــا قبــل اإلســام ،ولكــن هــذا تأكيــد عــى دور
هــذه األرض املباركــة بصورتهــا الجميلــة ،ورمــز الصالحــن
والشــهداء عــى هــذه البقعــة املباركــة ،فــا عجــب أن تكــون
األردن نــواة وحاضنــة لفــن الخــط والتدويــن والكتابــة.
فالب ـراء ومــا تحملــه مــن إرث حضــاري أذهــل العــامل وكان
شــاهدا ً عــى مــا نقــوم ،وأم قيــس يف نقوشــها شــاهدة عــى
بدايــة عــر التدويــن بعيــدا عــن النــص الفقــر بأحداثــه
وشــخوصه ،حمــى اللــه هــذا الوطــن املعطــاء الــذي كان ومــا
زال وســيكون واحــة أمــن واســتقرار.
األردن وبدايات اإلسالم:
لــن ندخــل يف تفاصيــل الدعــوة اإلســامية لهــذه األرض
الطيبــة ،فالكثــر مــن الدراســات واملراجــع أوضحــت هــذا
مبــا ال يــدع مجــاال للشــك ،أن األحــداث التــي حصلــت عــى
ثــرى هــذا البلــد مثــل معركــة الريمــوك ،والصحابــة الك ـرام،
تــدل عــى يشء مؤكــد ،فاملعــارك قدميــا كانــت تحتــاج ألشــهر
طويلــة للتحضــر لهــا ،والســر يف الطــرق املعــدة ،ومــا دمنــا
نتحــدث عــن فــرة زمنيــة ليســت قصــرة ،فمــن الــروري أن

يكــون هنالــك تالقــح واختــاط بــن األجنــاس .ولــن ننــى
القصــور األمويــة والعباســية يف رشق البــاد وغربهــا ،وهــذه
داللــة أخــرى واضحــة عــى أهميــة األردن لــكل مــن حولهــا،
ناهيــك عــن أهميتهــا يف قلــوب ووجــدان أهلهــا وســاكنيها.

فــا بــن نقــش أم قيــس ،إىل انطالقــة الدولــة املعــارصة آالف
الســنني ،وهــذا دليــل واضــح عــى أهميــة الخــط والتدويــن،
وهــذه الحالــة مــن أرقــى صــور التمــدن والتحــر التــي
عرفتهــا البرشيــة عــر عصورهــا املتواليــة.

األردن حاليا:

توالــت األحــداث عــى املنطقــة ،وكان للفاجعــة الفلســطينية
أثــر كبــر يف تســارع عجلــة الحيــاة يف الدولــة األردنيــة
املعــارصة ،هاجــر الكثــر مــن الخطاطــن الفلســطينيني لألردن،
أذكــر منهــم املرحــوم ســبانخ الــذي التقيــت بــه عــدة مـرات،
وكنــت حينهــا شــابا صغ ـرا ،حيــث كان املرحــوم ميلــك خطــا
التينيــا رائعــا جــدا ،وعندمــا ســألت عــن ســبب هــذا اإلبــداع
يف الخــط الالتينــي قــال يل :أنــه عمــل مــع مؤسســة إنجليزيــة
يف فلســطني ،وتأثــر بالخــط الالتينــي بشــكل كبــر ،وال زالــت
الكثــر مــن محــات وشــوارع عـ ّـان تحمــل خطــه وأســلوبه
يف الكتابــة ،ويف نفــس الوقــت ،كان أفضــل املطوبــي ميلــك
خطــا عربيــا ســاحرا ،وقــد قمــت بزيارتــه يف منزلــه يف جبــل
القصــور ســنة  ،1975ثــم املرحــوم كــرد عــي الــذي كان رســاما
وخطاطــا بارعــا.

نعــود إىل بدايــة ظهــور الدولــة األردنيــة الحديثــة ،حــن
انطلقــت الثــورة العربيــة الكــرى مــن الحجــاز ،ولكنهــا
أزهــرت وأينعــت يف األردن ،لقــد قــاد الرشيــف حســن الثــورة
العربيــة الكــرى ،وجــاء بعــده امللــك املؤســس عبد اللــه األول،
الــذي أرىس دعائــم الدولــة املعــارصة والحديثــة ،وهنــا ال بــد
مــن الوقــوف عنــد محــور مهــم ال زال شــاهد عــر عــى
قولنــا هــذا ،لقــد كانــت الثقافــة أحــد أهــم ركائــز شــخصية
امللــك املؤســس ،فقــد كان شــاعرا وأديبــا ،إضافــة لكونــه ملــك
ذو بصــرة ثاقبــة.
إن مســجد الفتــح يف حــي املحطــة بالعاصمــة عــان ،لهــو أكرب
دليــل عــى اهتــام الدولــة ألردنيــة باملعــار بشــكل واســع،
وبالخــط العــريب كتوثيــق وامتــداد لنقــش أم قيــس التاريخــي،
لقــد زرت املــكان عــدة مـرات ،ودهشــتي كانــت كبــرة عندمــا
شــاهدت خــط الثلــث يزيــن الكثــر مــن نواحــي املــكان،
واألروع أن خطــاط تلــك الكتابــات هــو ممــدوح الرشيــف
مــن دمشــق ،وهــذا الخطــاط امتــداد للمدرســة األصليــة التــي
ال زالــت شــامخة حتــى اآلن ،لقــد بــرع الخطــاط ممــدوح يف
تزيــن الخــط بكافــة أنــواع الجــال البــري الــذي ال زال قامئـاً
حتــى اآلن.
ومــن املفارقــات التــي هــزت وجــداين ومل أكــن عــى علــم بهــا،
أن الورقــة النقديــة لفئــة الخمســن دينــار أردين تــم إصدارهــا
يف عهــد امللــك املؤســس طيــب اللــه ثــراه ،والورقــة النقديــة
موجــودة يف املتاحــف األردنيــة ولــدى بعــض املهتمــن بجمــع
العمــات وتداولهــا ،فقــد رأيــت صــورة هــذه التحفــة الفنيــة،
وكانــت فرحتــي غامــرة لجــال الخــط وتصميــم الورقــة
وطباعتهــا.
وهنــا نقــف قليــا ،فــا عالقــة كتابــات مســجد الفتــح بحــي
املحطــة ،وكتابــات العملــة املتداولــة ،إنــه الربــط بــن عاملــي
املــادة والــروح ،فاملســجد هــو مــكان عبــادة متصــل بالــروح،
والنقــد واملــال هــو اقتصــاد وحركــة ونشــاط تجــاري ،هــذا مــا
قصدتــه عندمــا تحدثــت عــن رؤيــة امللــك املؤســس الثاقبــة.
لقــد كان الخــط العــريب حــارضا منــذ اللحظــة األوىل التــي
انطلقــت بهــا الدولــة األردنيــة إىل ميــدان الثقافــة واملعرفــة،

هــذا هــو الجيــل األول الــذي أســس ملرحلــة تثبيــت أصــول
الخــط العــريب ،ثــم جــاء الجيــل الثــاين مــن خطاطــي األردن
أذكــر منهــم إيليــا ك ّيــال ،ومــن املدهــش أن تقــوم أمانــة
العاصمــة ســنة  1968بإقامــة معــرض شــخيص لــه يف مبناهــا
وســط البلــد  ،هاجــر إيليــا إىل كنــدا ســنة  ،1971وال زالــت
عـ ّـان تحتضــن الكثــر مــن أعاملــه حتــى يومنــا هــذا.
ويف تلــك الفــرة ظهــر الخطــاط ياســن الجوخــي الــذي ال
يــزال حيــا ،ويقيــم يف منطقــة مــاركا ،وكان صاحــب خــط
وصنعــة أنيقــة ،ومــن ثــم جــاء املرحــوم محمــود طــه ،وكانت
بدايــايت عــى يديــه ،أتكلــم عــن الفــرة مــا بــن ،1975-1982
وقــد كتــب املرحــوم محمــود طــه كراســات الخــط للمنهــاج
املــدريس ،وكنــت أحــد الذيــن عــارصت تلــك املرحلــة،
وشــاهدا عليهــا ،ثــم ظهــر الخطــاط ريــاض طبّــال ،والخطــاط
محمــود فريــد ،والخطــاط محمــود الحايــك وال زالــوا جميعــا
بخــر مــا بــن عـ ّـان والزرقــاء ،وأيضــا املرحــوم محمــد أمــن
غ ّنــام الــذي كان ميلــك مشــغال يف منطقــة العبــديل قــرب
وزارة الرتبيــة والتعليــم ،وظهــر الخطــاط شــحادة هــارون وال
زال ميــارس عملــه يف مشــغله ،وأحمــد الحمــوري يف إربــد،
وخطــاط الديــوان امللــي العامــر فــوزي بــوالد.
قدميــا كانــت تكتــب عناويــن الصحــف واملجــات بخــط
اليــد ،وقــد ســاهم كل الخطاطــن الســابقني بهــذا العمــل.
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ثــم ظهــرت املجموعــة الحاليــة التــي تضــم الكثري مــن الزمالء
واألصدقــاء ،منهــم الخطــاط البــارع والقديــر جــال الــرك،
وهــو الــذي كتــب مصحــف امللــك البــاين الحســن بــن طــال
لألمــرة هيــا الحســن يف مؤسســة طيبــة ،وال زالــت خطوطــه
تعتــر األكــر جــاال ووضوحــا خــال العقــود األخــرة ،وظهــر
كاتــب هــذه الســطور ،فأخــذت عــى عاتقــي دفــع الخــط إىل
آفــاق غــر مســبوقة ،فقــد تأثــرت كثـرا بالحركــة التفكيكيــة،
وحاولــت مــلء الف ـراغ بــن الخــط العــريب والرســم ،أو مــا
يســمى بالحروفيــة ،وهــي طريقــة تهتــم بإبــراز الخــط
العــريب باللوحــة التشــكيلية بشــكل قــوي ،وابتكــرت خطــي
الب ـراء والطــوق.
وظهــر أيضــا الخطــاط يعقــوب شــاوريّة الــذي احتــل
األســلوب الكالســييك الحــظ األوفــر يف أعاملــه ،وظهــر أيضــا
منتــر الحمــدان مــن إربــد ،وعــي الجيـزاوي مــن عجلــون
38

الــذي متتــاز أعاملــه بطــاوة ونعومــة ،وعــى الجانــب
األكادميــي أذكــر الدكتــور نصــار منصــور مــدرس الخــط
العــريب يف أكــر مــن جامعــة أردنيــة ،ولــه اهتــام خــاص
بالخطــوط الكالســيكية املحصنــة.
أتوقــف هنــا بالنســبة لخطاطــي اململكــة ممــن هــم بعمــر
جــاوز الخمســن عامــا ،وأنــا قــد تجــاوزت الســتني مــن
عمــري ،وســوف أتــرك املجــال لآلخريــن للكتابــة عــن األجيال
الالحقــة ،فهــم مجموعــة رائعــة ،وأصحــاب رؤيــا ال بــد مــن
اإلشــارة إليهــا يف مقــاالت الحقــة.
الخالصة واملستقبل:
بــدأت الدولــة األردنيــة بامللــك املؤســس عبــد اللــه األول
طيــب اللــه ثـراه ،واآلن تدخــل الدولــة مئويتهــا الثانيــة مــع
جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين حفظــه اللــه ورعــاه ،العــامل
متغــر شــئنا أم أبينــا ،نحــن جــزء مــن هــذا العــامل ،لــن

لقــد كان اخلــط العربــي حاضــرا منــذ اللحظــة األولــى
التــي انطلقــت بهــا الدولــة األردنيــة إلــى ميــدان الثقافــة
واملعرفــة ،فمــا بــن نقــش أم قيــس ،إلــى انطالقــة الدولــة
املعاصــرة آالف الســنني

نســتطيع أن نعــزل أنفســنا يف مــكان محصــور بحجــة الحفاظ
عــى املــوروث أو ثوابــت معينــة ،العــامل يتغــر برسعــة
تصعــب الســيطرة عليــه ،والخــط العــريب يقــع ضمــن هــذه
املعادلــة ،فالعوملــة أصبحــت جــزءا مــن الحيــاة املعــارصة،
وبالتــايل مظاهــر التكنولوجيــا ســوف تــزداد توغــا يف حياتنــا
العامــة ،والثقافيــة بشــكل خــاص ،والخــط بشــكل أدق،
وبذلــك تقــع عــى أصحــاب االختصــاص -وأقصــد الخطاطــن
بالــذات -مســؤولية كبــرة بتطويــر وتحديــث فلســفة الخــط،
وابتــكار خطــوط جديــدة قامئــة عــى فهــم مفــردات العــر.

الثلــث ،وخــط النســخ ،وخــط التعليــق ،وخــط الديــواين،
وجــي الديــواين ،وخــط الرقعــة ،كل هــذه الخطــوط ،خطوط
لينــة عكســت طبيعــة الشــعوب والظــروف الجديــدة ،وهــذا
هــو املطلــوب منــا حاليــا ،فعلينــا فهــم املــوروث الخطــي،
ووضــع نظريــة معرفــة نســتطيع مــن خاللهــا ابتــكار أمنــاط
وأشــكال جديــدة تواكــب مفــردات العــر الجديــد.
يف الختــام أقــول ،إن التكنولوجيــا ســتكون رشيــكا مهــا يف
املرجعيــات الجديــدة ،وبــدون فهــم تلــك األمــور ،ســيكون
مصــر الخــط العــريب االنكــاش ،بــل الــزوال

لقــد بــدأ الخــط العــريب بالخــط اليابــس ،أو الخــط الكــويف،
ومــع اتســاع رقعــة الدولــة اإلســامية شــاال نحو بالد الشــام
والعــراق ،وغربــا باتجــاه مــر واملغــرب العــريب ،ظهــرت
خطــوط جديــدة تتــاىش مــع مفــردات ذلــك العــر،
ونجحــت جهــود الخطاطــن بشــكل رائــع ،فظهــر خــط
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لوحة للفنان العامري

التحوالت العمودية للتشكيل األردين
محمد العامري
شاعر وف ّنان تشكييل أردين
مقدمة:
شــهدت مرحلــة التســعينات نشــاطا مغاي ـرا وكب ـرا يف مجــاالت الفنــون عــر إســهامات املؤسســات األهليــة والحكوميــة،
ويف العقديــن األخرييــن اســتطاعت حركــة الفــن التشــكييل األردين أن تتجــاوز معيقــات كثــرة ،ليصبــح هــذا الفــن محــورا
أساســيا يف توجهــات الدولــة األردنيــة ،األمــر الــذي انعكــس يف إعطــاء صــورة حضاريــة عــن األردن عــر الفعــل الجــايل.
ينتظــم الحـراك التشــكييل يف األردن يف مســارات مركبــة ،تتمحــور حــول الحيــوات الذاتيــة والوافــدة التــي أســهمت يف تغذية
طموحــات الدولــة األردنيــة لتشــييد حالــة ثقافيــة متصاعــدة ،تتواكــب مــع متطلبــات الدولــة املدنيــة ،وقــد ســاعدت يف
ذلــك رغبــة الدولــة يف ترسيــع العجلــة الثقافيــة وتغذيتهــا بكــوادر مهاجــرة يف الغــرب ،وصــوال إىل الهجـرات املتعاقبــة إىل
اململكــة األردنيــة الهاشــمية والتــي بــدأت يف العــام  ،1948وســبقتها هج ـرات فرديــة؛ منهــا قــدوم الفنــان اللبنــاين عمــر
األنــي ،والفنــان الــريك ضيــاء الديــن ســليامن مــن فلســطني حيــث كان يعمــل يف الجيــش العثــاين آنــذاك.
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«تعــود جــذور التشــكيل األردين املعــارص إىل عقــد
العرشينــات والثالثينــات مــن القــرن املــايض ،حيــث قــدم
أفـراد مــن الخــارج ليعيشــوا يف عـ ّـان وميارســوا الفــن هنــا
بصــورة فرديــة ،كان أولهــم عمــر األنــي (1969-1901م)،
وهــو أحــد الــر ّواد يف بلــده ،ويف عــام  1930جــاء الفنــان
عــان ،وهــو
ضيــاء الديــن ســليامن (1954-1880م) إىل ّ
فنــان تــريك األصــل ،وقــد أقــام أول معــرض لــه يف فنــدق
فيالدلفيــا عــام 1938م ،وكان أول معــرض فــردي يقــام يف
األردن(*).
وتتابعــت بعــض الهج ـرات الفرديــة إبــان نكبــة فلســطني
عــام 1948م ،منهــم جــورج ألييــف (1970-1887م)
الــذي ولــد يف روســيا القيرصيــة ،وعــاش مــع عائلــة تحــب
الفــن والثقافــة ،واعتمــد يف معاشــه عــى دخــل الــدروس
الخصوصيــة يف الرســم واللغــة الروســية ،وكان ملرســمه يف
شــارع الســلط التأثــر األول عــى مجموعــة مــن الهــواة
الذيــن يرتادونــه؛ منهــم :نائلــة ديــب ،وهشــام عــز الديــن،
والرشيــف عبــد الحميــد رشف ،ويُعتقــد بأنــه الوحيــد
الــذي قــام بتدريــس الرســم لبعــض الهــواة األردنيــن ،كــا
درس عــددا مــن الفنانــن األردنيــن مــن بينهــم رفيــق
اللحــام ،ومهنــا الــدرة ،ويف هــذه الفــرة ظهــر الفنــان
الســوري إحســان إدلبــي.
وقــد ســاهم بعــض الفنانــن الهــواة أمثــال ســامي نعمــة،
حلمــي حميــد ...الذيــن كانــوا يعرضــون أعاملهــم يف
املحــات العامــة وصالونــات الحالقــة ،يف تعريــف املجتمــع
األردين باللوحــة التشــكيلية ،وكانــت لهــم أيضــا إســهاماتهم
يف الخــط والتصميــم ،كــا ســاهم الفنــان يعقــوب ســكر
يف تصميــم العملــة األردنيــة ،وبعــض الطوابــع الربيديــة،
وبعــد ذلــك ســاهم يف هــذا املجــال أيضــا الفنــان رفيــق
اللحــام(**).
وقــد شــكل مؤمتــر أريحــا  1950الفاصلــة األهــم يف ارتبــاط
مصــر الشــعبني الفلســطيني واألردين مبصــر واحــد ،إذ
تــم انضــام الضفــة الغربيــة إىل الضفــة الرشقيــة تحــت
اســم اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،فاســتقرت مجموعــة
مــن الفنانــن الفلســطينيني يف األردن ،مــن بينهــم :عفــاف
عرفــات ،وجــال بــدران ،وفاطمــة املحــب ،وســامية الزرو،
فانعكــس ذلــك عــى مجمــل املشــهد الثقــايف األردين ،مبــا

فيــه الفنــون التشــكيلية؛ وأســهمت هــذه املجموعــة
بخرباتهــا يف تحريــك عجلــة الفــن التشــكييل األردين،
ويف إدخــال مــادة الرتبيــة الفنيــة يف املناهــج التعليميــة
األردنيــة.
توالــت بــذور األنشــطة التشــكيلية كبدايــات خجولــة
للهــواة يف العــام  ،1951عــر املنتــدى العــريب الــذي أسســه
املرحــوم إبراهيــم القطــان ،ويعتــر أول تجمــع للفنانــن
الهــواة يف األردن ،وانضــم إليــه عــدد مــن الفنانــن مــن
بينهــم :جميــل مدانــات ،عبــد اللــه الســعودي ،عيــى
أبــو الراغــب روبيــكا بهــو ،نعيمــة عصفــور ،وليــى مغنــم،
فأقــام املنتــدى معرضــا مبشــاركة كل مــن :إحســان إدلبــي،
رفيــق اللحــام ،مهنــا الــدرة ،هشــام حجــاوي ،فالــرا
شــعبان ،ونهايــة هاشــم ،وتلــت ذلــك نــدوة الفــن األردنيــة
يف العــام .1952
ويف العــام  ،1953عــرض رفيــق اللحــام ،وفاطمــة املحــب،
وجــورج ألييــف يف الكليــة العلميــة اإلســامية ،كــا أقيــم
يف رام اللــه معــرض مشــرك للفنــان إســاعيل شــموط
وســامية الــزرو ،ويف العــام نفســه عــرض أعضــاء نــدوة
الفــن األردنيــة يف معهــد النهضــة العلمــي ،حيــث بلــغ
عــدد املشــاركني يف هــذا املعــرض خمســن فنانًــا(**).
بعــد ذلــك ،أســس د.حنــا كيــايل معهــد املوســيقى والرســم
يف عــان بــإرشاف اإليطــايل «أرمانــدو بــرون» ،ليلتحــق
بــه كل مــن :مهنــا الــدرة ورفيــق اللحــام ،ووجــدان عــي،
وســهى نــوريس ،ونائلــة ديــب ،ودعــد التــل ،وكان املعهــد
أول بــوادر مأسســة تدريــس الفنــون يف عـ ّـان ،وقــد أغلــق
بعــد ســفر اإليطــايل «أرمانــدو» يف العــام .1961
أصبــح الفــن مــن رضورات الدولــة األردنيــة؛ حيــث تــم
إرســال مجموعــة مــن الفنانــن األردنيــن لدراســة الفــن
يف الخــارج ،وكان ذلــك يف أواخــر الخمســينات مــن القــرن
املــايض ،منهــم :رفيــق اللحــام ،ومهنــا الــدرة ،وأحمــد
نعــواش ،وكــال بالطــة.
دائرة الثقافة والفنون:
يف العــام  1966تأسســت دائــرة الثقافــة والفنــون ،وتــا
ذلــك هزميــة حزيــران  ،1967مــا أدى إىل رفــد الســاحة
التشــكيلية األردنيــة بأســاء جديــدة جــراء الهجــرة
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من أعامل الفنان عبدالرؤوف شمعون

القرسيــة ،وأســهم ذلــك يف تغــر املفــردة التشــكيلية
التــي أصبحــت منغمســة بالقضيــة الفلســطينية ،وطرائــق
املقاومــة عــر الفــن الــذي يعــر عــن طبيعــة املشــاعر
تجــاه فلســطني ،وبــرزت أســاء جديــدة منهــا عــى ســبيل
املثــال :منــى الســعودي ونــر عبدالعزيــز.
ويف العــام  ،1972أسســت دائــرة الثقافــة والفنــون «معهــد
الفنــون واملوســيقى» مببــادرة مــن مهنــا الــدرة الــذي رأس
إدارتــه ،وكذلــك الفنــان عــي الغــول ،وشــاركهام يف فكــرة
التأســيس الفنــان محمــود صــادق ،وكان للمعهــد األثــر
األكــر يف تدريــب الكثــر مــن الفنانــن األردنيــن ،مثلــا
أســهمت األمــرة فخــر النســاء زيــد بتعليــم مجموعــة
مــن الفنانــات منهــن :األمــرة عاليــة بنــت الحســن،
وهنــد بنــت الرشيــف نــارص ،وســهى شــومان ،وجانســيت
شــامي ،وربــاب منكــو ،وأوفيميــا رزق ،وجانيــت جنبــاط،
وماجــدة رعــد.
ويف العــام  1977تأسســت رابطــة الفنانــن التشــكيليني
األردنيــن ،التــي شــهدت مجموعة مــن املعارض التشــكيلية،
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ومل تــزل تقــدم الكثــر مــن األنشــطة التــي تضــم مجموعــة
فنانــن مــن األجيــال املختلفــة ،ويف العــام  ،1979تأسســت
الجمعيــة امللكيــة للفنــون الجميلــة برئاســة ســمو األمــرة
وجــدان عــي ،ورافــق ذلــك ظهــور أســاء جديــدة منهــم:
كايــد عمــرو ،عبدالــرؤوف شــمعون ،عزيــز عمــورة ،زيك
شــقفة ،ك ـرام النمــري ،نبيــل شــحادة ...وغريهــم.
وكان للعــام  1980التحــول األهــم ،حيــث تــم اســتحداث
كليــة للفنــون الجميلــة يف جامعــة الريمــوك ،إىل جانــب
افتتــاح املتحــف الوطنــي األردين للفنــون الجميلــة ،الــذي
أقــام مجموعــة مــن املعــارض األردنيــة واألوروبيــة؛ مقدمــا
بذلــك وعيــا مختلفــا يف طبيعــة عروضــه.
ويف عــام  ،1988أنشــأت مؤسســة عبــد الحميــد شــومان
مؤسســة ترعــى الثقافــة والفنــون ،ويف عــام  1992انتقلــت
الفنــون التشــكيلية إىل مؤسســة دارة الفنــون -مؤسســة
خالــد شــومان ،والتــي كان لهــا الــدور االح ـرايف األبــرز يف
تقديــم العــروض العاليــة ،إضافــة إىل مكتبــة متخصصــة يف
الفنــون التشــكيلية.

تحوالت عمودية:
شــهدت مرحلــة التســعينات نشــاطا مغايــرا وكبــرا يف
مجــاالت الفنــون عــر إســهامات املؤسســات األهليــة؛
التــي أخــذت عــى عاتقهــا تســويق الفنــون مــن خــال
صــاالت عــرض احرتافيــة منهــا« :غالــري دار املــرق»،
و»األورفــي» ،و»فينــان غالــري» ،و»نبــض» ،و»بنــدك
غالــري» ،و»غالــري عاليــة» الــذي أغلــق مبكــرا،
و»غالــري رؤى» ،و»غالــري جــودار» ،و»غالــري جــدران»
يف منطقــة العبــديل ،وغالــري «أربــع جــدران» يف فنــدق
الشــراتون والــذي أغلــق ألســباب خاصــة ،و»غالــري
زارة» ،و»غالــري طلّــة اللويبــدة» ،و»غالــري فخــر النســاء
زيــد» يف املركــز الثقــايف امللــي ،و»غالــري مهنــا الــدرة» يف
مديريــة الفنــون واملــرح -وزارة الثقافــة ،و»غالــري رأس
عــان الكــرى؛ األمــر الــذي أدى
العــن» التابــع ألمانــة ّ
إىل تحــول مهــم يف مســرة الحركــة التشــكيلية األردنيــة،
حيــث اســتطاعت تلــك املؤسســات بقدراتهــا الذاتيــة أن
تســهم يف تســويق العمــل الفنــي األردين والعــريب عــى
حــد ســواء ،واســتطاعت أن تكــرس قيمــة اقتنــاء األعــال
الفنيــة كجــزء مــن االســتثامر يف الســلعة الثقافيــة.
وقــد دأبــت املؤسســات االقتصاديــة الوطنيــة الرســمية
واألهليــة عــى اقتنــاء األعــال الفنيــة ،لتشــكل كل
مؤسســة مجموعتهــا الخاصــة مــن األعــال الفنيــة
األردنيــة والعربيــة ،وهــي مبثابــة متاحــف خاصــة لــكل
مؤسســة ،منهــا عــى ســبيل املثــال الديــوان امللــي
العامــر الــذي ميتلــك مجموعــة مهمــة مــن الفــن األردين
والعــريب ،ومؤسســة خالــد شــومان «دارة الفنــون» التــي
متتلــك مجموعــة تــؤرخ للفــن العــريب واألردين ،إضافــة إىل
مجموعــة البنــك العــريب الــذي كانــت لــه الريــادة يف ذلــك،
وكذلــك مجموعــة وزارة الثقافــة األردنيــة التــي اســتطاعت
عــى الرغــم مــن شــح ميزانيتهــا -أن تؤســس ملجموعــةفنيــة تعكــس مــن خاللهــا تحــوالت اللوحــة التشــكيلية
األردنيــة وتاريخهــا ،وكذلــك مجموعــة بنــك اإلســكان،
وبنــك القاهــرة عـ ّـان ،وبنــك الب ـراء الــذي متــت تصفيــة
أعاملــه لظــروف ماليــة ،ومجموعــة أخــرى يف البنــك
املركــزي األردين ،وأعتقــد أن ذلــك جــاء عــر ســعي صــاالت
العــرض األهليــة للتعريــف بــرورات الفــن وقيمتــه يف

االســتثامر؛ كمجموعــة بنــك عــودة التــي أصبحــت مــن
املجموعــات الفنيــة الالفتــة.
امللتقيات الفنية:
مــن أهــم منج ـزات العقديــن األخرييــن توجــه كثــر مــن
املؤسســات املاليــة والجمعيــات لتنظيــم ملتقيــات خاصــة
بالتشــكيل األردين والعــريب ،وكان أولهــا «ســمبوزيوم»
أقامتــه مديريــة املــرح والفنــون يف مقرهــا يف جبــل
اللويبــدة يف نهايــة تســعينات القــرن الفائــت ،بــإرشاف
مديــر املديريــة وقتهــا الفنــان العامــري ،وملتقــى آخــر
أقامــه الفنــان الراحــل نــادر عم ـران كجــزء مــن مهرجــان
املــرح الــذي كان يــرف عــى تنظيمــه ،وملتقــى أقامتــه
رابطــة الفنانــن التشــكيليني بعنــوان «اللوحــة والقصيدة»،
وأرشف عــى تنظيمــه رئيــس الرابطــة آنــذك الفنــان غــازي
إنعيــم.
وبعــد ذلــك قــام املتحــف الوطنــي األردين بتنظيــم ملتقيات
تختــص بالنحــت «ملتقــى النحــت العاملــي» ،وكانــت تلــك
امللتقيــات بدرواتهــا الســت األوىل مــن نوعهــا يف األردن،
الســيام وأنهــا اختصــت بالنحــت الــذي يعــاين إىل يومنــا
هــذا مــن نقــص االهتــام والعنايــة بــه ،ووزعــت األعــال
النحتيــة كــادة جامليــة عــى مناطــق متعــددة يف عـ ّـان.
عــان بإقامــة «ســمبوزيوم»
كــا بــادر بنــك القاهــرة ّ
عــان الــدويل للفنــون بدورتــه األوىل يف
بنــك القاهــرة ّ
العــام  ،2015ومل يــزل مســتمرا إىل يومنــا هــذا ،ليشــكل
مثــاال طيبــا يف تبنــي املؤسســات املاليــة ملتقيــات تختــص
بالفنــون التشــكيلية.
وتتابعــت امللتقيــات الفنيــة ،كامللتقــى الــذي يقيمــه
«غالــري البلقــاء» إىل جانــب منشــوراته الفنيــة التــي
تختــص بالفــن التشــكييل واملــكان ،و»ســمبوزيوم الــرواد»
الــذي تنظمــه جمعيــة الــرواد للثقافــة والفنــون ،وكذلــك
ظهــور «ســمبوزيوم أيلــة للفنــون التشــكيلية» التــي
تنظمــه جمعيــة أيلــة للثقافــة والفنــون يف العقبــة،
إىل جانــب مختــرات الفنــون التشــكيلية التــي تقيمهــا
«جمعيــة عــرزال للثقافــة والفنــون» يف األغــوار الشــالية
مــن خــال ورش تدريبيــة متخصصــة بــإرشاف فنانــن
أردنيــن وعــرب.
43
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وكانــت الريــادة األوىل للجامعــة األردنيــة «كليــة الفنــون
والتصميــم» يف إقامــة ملتقيــات فنيــة عــى مســتوى عاملــي
مــن خــال قســم الفنــون ،حيــث أقامــت ملتقيــن؛ جــاء
األول بعنــوان «الفــن يف مواجهــة التطــرف» ،والثــاين
بعنــوان «القضيــة الفلســطينية إىل أيــن؟» ،وهــي الجامعــة
األوىل التــي اســتطاعت أن تقــدم خطابــا مغايـرا مبــا يخــص
الفنــون ،وأتاحــت الفرصــة لطلبــة الفنــون لالحتــكاك
بالفنانــن املشــاركني لالطــاع مبــارشة عــى طبيعــة
أعاملهــم ،إضافــة إىل النــدوات املوازيــة لتلــك امللتقيــات
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التــي أغنــت الجانــب النظــري فيــا يخــص التجــارب
الفنيــة ،حيــث أصبحــت اململكــة األردنيــة الهاشــمية
محجــا للفنانــن العــرب مــن خــال انتشــار امللتقيــات
الفنيــة يف معظــم مناطــق األردن ،وقــد ســاهمت تلــك
امللتقيــات بإعطــاء الفرصــة لكثــر مــن الفنانــن األردنيــن
لالحتــكاك بالفنانــن املشــاركني العــرب واألجانــب ،األمــر
الــذي انعكــس عــى تجاربهــم إيجابــا.
كــا حققــت امللتقيــات مســاحة مهمــة للحــوار حــول
أســئلة الفــن املعــارص ومصائــره الجديــدة يف العــامل،

الواســعة يف املعــارض العربيــة ،ونــر الكتــب الفنيــة،
ووضــع األعــال الفنيــة عــى أغلفــة مجالتهــا وتحديــدا
مجلــة «أفــكار» ،ومــن أهــم املشــاريع التوثيقيــة للــوزارة
«معجــم الفنانــن التشــكيليني األردنيــن.
الجداريات واملسابقات الفنية:
عــان
انتــرت الجداريــات الفنيــة يف زمــن اختيــار ّ
عاصمــة الثقافــة العربيــة يف العــام  ،2002وكان لذلــك أثــر
طيــب عــى الجمهــور والفنــان يف آن ،هــذا املــروع الــذي
طــرح عــر مؤسســة أمانــة عـ ّـان الكــرى ،فتزينــت كثــر
مــن جــدران عـ ّـان بتلــك اإلبداعــات ،كــا قــام الديــوان
امللــي العامــر بدعــم إقامــة جداريــة أمــام مبنــى رئاســة
الــوزراء للفنــان إبراهيــم الخطيــب ،إىل جانــب دعمــه
للمبــادرات الفنيــة املختصــة باألطفــال واملعوقــن.
وأخـرا ،نســتطيع القــول ،إن حركــة الفــن التشــكييل األردين
اســتطاعت أن تتجــاوز كث ـرا مــن املعيقــات؛ مــن خــال
توجــه الحكومــة األردنيــة يف تطويــر هــذا القطــاع املهــم
يف الثقافــة األردنيــة ،ليصبــح محــورا أساســيا يف توجهــات
الدولــة األردنيــة ،الــذي انعكــس يف إعطــاء صــورة حضارية
عــن األردن عــر الفعــل الجــايل

وملســنا ذلــك مــن خــال التنــوع البائــن يف االتجاهــات
الفنيــة ،مثلــت التمــرد عــى العمــل التقليــدي يف التعبــر
الفنــي ،كـ»الفيديو آرت» ،والـ»إنستليشــن» ،واســتخدامات
«الديجيتــال» يف األعــال الفنيــة.
اختلفــت التوجهــات بشــكل واضــح فيــا يخــص الفنــون،
وأصبحــت الثقافــة الذوقيــة يف تطــور مســتمر مــن خــال
االنتشــار األفقــي لألنشــطة الفنيــة واالقتنــاء ،حيــث
أســهمت وزارة الثقافــة بذلــك عــر التعريــف بالفــن
األردين مــن خــال دعــم رشاء األعــال الفنيــة ،ومشــاركاتها

الهوامش واملراجع:
(*) الفــن املعــارص يف األردن ،وجــدان عــي ،منشــورات
الجمعيــة امللكيــة للفنــون التشــكيلية.1996 ،
(**) فنــون تشــكيلية ،الوســوم ،العــددان :الســادس
والســابع والعــرون ،غـــازي إنعـيـــم.
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منحوتة ملنى السعودي

 100عام من الفنون اجلميلة يف األردن
غـازي إنعـيـم
ناقد وتشكييل أردين
كان للمتغـرات االجتامعيــة ،والسياســية ،واالقتصاديــة ،التــي مــر بهــا الشــعب األردين خــال فــرة تأســيس الدولــة األردنيــة
منــذ عــام  1921م ،أثــر كبــر يف بــروز نتاجــات ثقافيــة وفنيــة ،وإن جــاء الفــن التشــكييل متأخـرا بالنســبة لتلــك النتاجــات..
حيــث مل يكــن مصطلــح الفــن التشــكييل يف تلــك الفــرة دارجــا ألســباب كثــرة أهمهــا ،عــدم وجــود مــدارس تقــوم مبهمــة
التعليــم الــذي لــه تأثــر مبــارش يف نــر املفاهيــم الجامليــة والرتبويــة ،ويعــزى ذلــك إىل سياســة التجهيــل التــي اتبعتهــا
تركيــا يف املنطقــة ،وهــذا أدى إىل عــدم وجــود دارســن للفــن بشــكل أكادميــي ،ليقومــوا بتدريســه يف املــدارس التــي أنشــئت
بعــد تأســيس اإلمــارة.
ومبــا أن هنــاك أهميــة تاريخيــة مــن وراء تدويــن بدايــات ومســرة الحركــة التشــكيلية األردنيــة ،وباألخــص قبــل أن تطــول
املســافات ،ويندثــر كثــر مــن آثارهــا ،فيصعــب رصدهــا ،وبالتــايل فقــدان األمــل يف الحصــول عــى أيــة معلومــة نحتــاج
إليهــا مســتقبال.
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ومــن هنــا كانــت مبــادرة رئيــس تحريــر مجلــة «فنــون»
بتكليفــي باإلعــداد لهــذه الدراســة ،ال ســيام أن الفنــون
التشــكيلية يف بلدنــا مل تحــظ باالهتــام املطلــوب مــن حيــث
األبحــاث والدراســات ،أو املؤلفــات ،وهــي شــبه غائبــة.
لذلــك مــن الصعــب التطــرق إىل الحركــة التشــكيلية،
مــن دون التطــرق إىل جــذور الوعــي التشــكييل املرتبــط
بالنشــأة ..وكــا هــو معــروف ،فــإن هنــاك عالقــة شــديدة
االرتبــاط مــا بــن اإلنســان والفــن ،وتالزمهــا عــى مــر
العصــور وفقــا لظــروف املجتمــع ومعطياتــه ،حيــث نجــد
أن البيئــة الطبيعيــة لــأردن ،شــكلت محيطــا أكســب
اإلنســان األردين بأجيالــه املتعاقبــة خــرة حرفيــة ،اســتنبط
منهــا مجموعــة مــن املهــارات الفنيــة ،صبغــت ِح َرفــ ِه
وصناعاتــه الشــعبية املختلفــة مــن :عــارة ،وفخــار،
وخــزف ،وتشــكيل معــادن ،وبســط ،وأزيــاء مطــرزة بصبغة
جامليــة تتجــاوز إطــار االســتخدام النفعــي الحتياجاتــه
اليوميــة ،وارتقــت بقيمتهــا إىل منتــج فنــي تشــكييل ذي
قيمــة حســية وجامليــة ابتكاريــة.
وهــذا يؤكــد أن بــذور الفــن التشــكييل كانــت موجــودة
مــع تأســيس الدولــة ،ويظهــر ذلــك مــن خــال التصميــم،
واإلخــراج الفنــي للصحــف واملجــات والكتــب ..والــذي
بــدأ مــع بدايــة الصحافــة يف األردن ،وهــي أوال وأخــرا
مــادة مطبوعــة ،تعتمــد عــى فنــون الرســم والتصميــم
والصــورة؛ حيــث ظهــر فــن (الجرافيــك) مــن خــال
الصحــف اليوميــة واألســبوعية ،واملجــات الدوريــة األدبيــة
منهــا والعلميــة والثقافيــة ،وقــد اكتســب فــن (الجرافيــك)
خصائــص مميــزة وفريــدة بــن ســائر الفنــون التشــكيلية
يف نتائجهــا املتوخــاة ،كــا أتاحــت لــه طبيعتــه التــي تفــرد
بهــا انتشــارا ووصــوال إىل جامهــر النــاس يف كل مــكان،
حيــث ينســخ مــن العمــل الفنــي عــن طريقــه أعــداد
وفــرة مــن النســخ تصــل للنــاس يف كل املواقــع ،لتشــارك
الجامهــر العريضــة بالــرأي والتوجيــه والنقــد االجتامعــي،
وتحقــق لهــم املتعــة الوجدانيــة والشــعورية.
فن الطباعة:
رافــق تأســيس إمــارة رشق األردن صــدور عــدة صحــف
وهــي :صحيفــة «الحــق يعلــو» يف مدينــة معــان التــي
بــدأ إصدارهــا بخــط اليــد يف خريــف عــام  ،1920ويف

عــام  1923صــدرت «صحيفــة الــرق العــريب» التــي تغــر
اســمها يف عــام  1926إىل الجريــدة الرســمية لحكومــة
رشقــي األردن ،واألنبــاء  ،1926وصحيفــة األردن ،1927
وجزيــرة العــرب  ،1927وصــدى العــرب  ،1928وامليثــاق
 ،1933والوفــاء  ،1938والجزيــرة  ،1939والرائــد  ،1945ثــم
صــدرت بعــد االســتقالل جريــدة الجهــاد  ،1947والعهــد
 ،1947والحريــة  ،1947واليقظــة  ،1948والرصيــح ،1948
والجامعــة اإلســامية  ،1949والدفــاع  ،1949وامليثــاق
 ،1949وشــباب العــرب .1949
وكان يقــوم بتصميــم شــعارات تلــك الصحــف خطاطــون،
زاوجــوا بــن لغــة الخــط والتشــكيل يف تصاميــم متجــددة،
ليقــدم العمــل الخطــي كعمــل فنــي ،يعكــس هويــة
الصحيفــة مــن خــال بعــض الخطــوط مثــل :خــط النســخ،
والرقعــة ،والثلــث ،والفــاريس ،والكــويف.
كــا أن صفحــات الجريــدة كانــت تخــرج مــن قبــل
مصمــم فنــي ،مهمتــه اختيــار شــكل الخطــوط وأحجامهــا
إلب ـراز األخبــار الهامــة والتنســيق فيــا بينهــا عــى ظهــر
الصفحــات ،كذلــك تصميــم الشــكل العــام للصحيفــة أو
املجلــة أو الكتــاب ..ونظ ـرا لغيــاب التوثيــق ،فقــد غابــت
أســاء الخطاطــن واملصممــن واملخرجــن.
وشــهدت فنــون الطباعــة الجرافيكيــة عــام 1923م تطــورا
كب ـرا ،عندمــا قــام اللبنــاين خليــل نــر الــذي كان يقيــم
يف فلســطني بنقــل مطبعتــه مــن حيفــا إىل عــان يف ذلــك
العــام ،وأصبحــت هــذه املطبعــة التــي أُطلــق عليهــا
مطبعــة األردن تقــوم مبهــام كثــرة ،بــدءا مــن أدوات طبــع
الحــروف واملســابك ،مــرورا مباكينــات التحريــك ،وانتهــاء
باملقاطــع وآالت التنحيــس والصقــل والتذهيــب والتجليــد
وغريهــا.
وقــد طبعــت فيهــا «جريــدة األردن» وهــي لصاحــب
املطبعــة نفســه ،ثــم تــواىل بعــد ذلــك إصــدار وطباعــة
الصحــف ،حيــث كانــت املطبعــة تطبــع كتبــا مبواضيــع
مختلفــة ،إىل جانــب املطبوعــات الدعائيــة كبطاقــات
الحفــات واألعــراس وفواتــر املحــات التجاريــة ..وكان
يقــوم بتصميمهــا حينــذاك بعــض الخطاطــن الذيــن خطــوا
إرشــادات ألســاء املــدن واملحافظــات ،ولوحــات ملحــات
تجاريــة ،ومعــامل حرضيــة كتبــت بأنــواع مختلفــة مــن
47

حروفيات لفاروق ملبز

الخــط العــريب.
أمــا املطبعــة الرســمية للحكومــة ،فقــد كانــت تقــوم
بطباعــة مــا تحتاجــه يف شــؤون إدارة الدولــة والحكومــة
والجيــش ..وباإلضافــة إىل املحــال التجاريــة ،فقــد أتاحــت
هــذه املطابــع ألصحــاب املواهــب يف الخــط العــريب
والتصميــم بــأن يقدمــوا أفضــل مــا عندهــم بهــذا
الخصــوص ..ألن الخــط العــريب بحــد ذاتــه يحمــل قيــا
تشــكيلية جامليــة وطبيعيــة تجريديــة خالصــة.
وســاهم فــن الحفــر أكــر إســهام يف صــدور الكتــاب
بصورتــه املطلوبــة ،مــن حيــث تصميــم غــاف الكتــاب
الــذي كان يزيــن بزخــارف نباتيــة وهندســية وخطيــة،
كــا اســتخدمت القوالــب الخشــبية املحفــورة بالزخــارف
التكراريــة مثــل الهندســية والنباتيــة والحيوانيــة يف طباعــة
املنســوجات واألقمشــة.
لقــد عــرف فــن الحفــر بشــكل فعــي مــع( :الصحافــة،
والكتــاب ،واإلعــان ،)..وارتبطــت تلــك العنــارص بفــن
الطباعــة عــى الــورق ،ألنهــا أوال وأخ ـرا مــادة مطبوعــة
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مــن خــال ســطح مســتو (الكليشــه) ،أو مــن خــال
الحــرف البــارز عــر مطبعــة (التيبــو) التــي تعتمــد عــى
حــروف الرصــاص.
يف البدء كان املكان:
كان ال بــد مــن هــذه املقدمــة التــي مهــدت لتأســيس
الفــن التشــكييل األردين ،كــا مهــد إعــان اســتقالل إمــارة
رشق األردن لقــدوم فنانــن تشــكيليني عــرب وأجانــب
لإلقامــة يف اإلمــارة ومنهــم :الفنــان اللبنــاين عمــر األنــي
( )1969 - 1901الــذي زار عــان عــام  ،1922وقــد مكــث
عنــد ابــن عمــه محمــد باشــا األنــي ،واألخــر كان حينذاك
رئيســا للديــوان األمــري ومديـرا للثقافــة واملعــارف ،وقــد
د ّرس األنــي وقتهــا األمــر طــال اللغــة اإلنجليزيــة ،لكنــه
يف عــام  1927غــادر إىل بــروت ،ثــم إىل باريــس لدراســة
الفــن ،وهنــاك قــدم الصــور املائيــة التــي كان قــد رســمها
يف األردن وفلســطني ألكادمييــة جوليــان للفنــون ،وبنــاء
عــى ذلــك قبــل تلميــذا فيهــا.
وعــى الرغــم مــن أهميــة األنــي يف منــو الحركــة

التشــكيلية اللبنانيــة ،إال أنــه مل يســهم يف خلــق حركــة
فنيــة خــال إقامتــه القصــرة يف األردن ،وســبب ذلــك
أنــه كان مــا يـزال يف مقتبــل العمــر ،ومل يكــن قــد امتهــن
الفــن بعــد ،فاقتــرت أعاملــه الفنيــة عــى بعــض الصــور
الزيتيــة للقــدس ،والصــور املائيــة للصحــراء ،ومنطقــة
الشــونة يف وادي األردن ،حيــث كان البــاط األمــري ينتقــل
يف الشــتاء لــدفء املنــاخ هنــاك(.)1
تبــع عمــر األنــي الفنــان الــريك األصــل ضيــاء الديــن
ســليامن ( ،)1945 1880-وهــذا الفنــان الــذي كان ملحقــا
بالســفارة الرتكيــة يف باريــس ،وضابطــا يف الجيــش الــريك،
أقــام يف فلســطني بعــد الحــرب العامليــة األوىل ،وبنــاء عــى
دعــوة قدمــت لــه يف عــام  1930مــن قبــل أحــد أقاربــه،
توجــه إىل عــان ،وبقــي فيهــا ميــارس الرســم والتصويــر
الزيتــي ،وقــد ســجل عــى مســطحات لوحاتــه مدينــة
عــان والســلط وجــرش والشــونة ،وبعــض الشــخصيات
األردنيــة ،والوجــوه البدويــة.
ويف عــام 1938أقــام بتلــك األعــال معرضــا فنيــا يف فنــدق
«فيالدلفيــا» الــذي كان يقــع مقابــل املــدرج الرومــاين يف
عــان ،وقــد القــى املعــرض وقتــذاك نجاحــا كبـرا ،وبيعــت
جميــع لوحاتــه ..ومل يــرك هــذا الفنــان الــذي تــويف يف
مدينــة الســلط عــام ( )1945ودفــن فيهــا ،أي أثــر يف
الحركــة التشــكيلية.
وإذا كانــت مصــادر توثيــق حركــة الفنــون التشــكيلية مل
تســعفنا ملعرفــة ســائر تواريــخ املعــارض األوىل ،فــإن أول
مــن أرشف عــى إعــداد وتنظيــم أول معــرض جامعــي يف
األردن عــام  1942هــو الفنــان الســوري إحســان إدلبــي،
كان ذلــك يف النــادي األهــي بعــان ،واشــرك فيــه كل مــن:
فالرييــا شــعبان ،ورفيــق اللحــام ،وكوثــر شــاهد مــن عــان،
وعفــاف حجــازي مــن إربــد .وعــى الرغــم مــن أن إدلبــي
امتهــن التجــارة واألعــال الحــرة ،فإنــه بقــي نادمــا عــى
عــدم دراســته للفــن ،وكان يرفــض بيــع لوحاتــه ،ويؤثــر أن
يهديهــا إىل معارفــه وأصدقائــه(.)2
بعــد نكبــة عــام  ،1948جــاء الفنــان الــرويس األصــل
جــورج ألييــف ( )1970 1887-مهاجــرا مــع املهاجريــن
الفلســطينيني إىل األردن ،واســتقر يف عــان حتــى عــام
 ،1967وهــو الفنــان الوحيــد الــذي كان لــه أثــر عــى

لوحة للفنانة فاطمة املحب

الحركــة التشــكيلية ،وذلــك مــن خــال تدريســه لبعــض
الفنانــن التشــكيليني األردنيــن ،مــن بينهــم :رفيــق
اللحــام ،ومهنــا الــدرة ،ونائلــة ديــب ،وهشــام عــز الديــن،
والرشيــف عبــد الحميــد رشف.
وهــو الوحيــد مــن بــن الفنانــن األوائــل الذيــن أفــادوا
الفنانــن األردنيــن املعارصيــن بتدريســهم التصويــر،
ويتســم أســلوبه باألكادمييــة الكالســيكية املحافظــة ،التــي
اســتفاد منهــا تالمذتــه ،إذ أرســت لديهــم أساســا متينــا من
التخطيــط والتصويــر بالبعــد الثالــث ،واســتخدم األلــوان
الزيتيــة واملائيــة والحــر الصينــي يف رســم مناظــر مــن
األردن وفلســطني ،أمــا الطبيعــة الروســية فــكان يصورهــا
مــن الذاكــرة(.)3
كــا قــام بعــض الهــواة أمثــال :الخطــاط والفنــان ســامي
نعمــة ،وحلمــي حميــد بعــرض أعاملهــا الفنيــة يف
املحــات العامــة ،وصالونــات الحالقــة يف أربعينــات القــرن
املــايض ،وهــذا ســاهم بتعريــف املجتمـعِ األردين باللوحــة
التشــكيلية ،وكانــت لهــم أيضــا إســهاماتهم بالخــط
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لقــد ارتبطــت بدايــة احلركــة التشــكيلية األردنيــة مــع
تأســيس « نــدوة الفــن األردنيــة « عــام  ،1952التــي كانــت أول
جتمــع للفنانــن التشــكيليني يف األردن

بالشــكل املعــروف اآلن ،وقــد شــكلت املــدارس منــارات
ثقافيــة وفكريــة حقيقيــة ،وأدت دورا مهــا يف ازدهــار
اململكــة األردنيــة الهاشــمية وتطورهــا ،وكانــت غــرف
املــدارس وصاالتهــا تحتضــن معــارض الفــن التشــكييل ،إىل
جانــب املنتــدى العــريب الــذي أسســه إبراهيــم القطــان،
وأخــذ عــى عاتقــه تشــجيع النشــاط الفنــي ،فأقــام عــام
 1951معرضــا تشــكيليا شــارك فيــه :إحســان أدلبــي ،رفيــق
اللحــام ،مهنــا الــدرة ،هشــام حجــاوي ،فالــرا شــعبان،
ونهايــة هاشــم ،وكان هــؤالء جميعــا مــن الهــواة.
مراحل تطور الحركة التشكيلية:

والتصميــم ،حيــث قــام الخطــاط ســامي نعمــة بخــط
الكثــر مــن الالفتــات واآلرمــات التجاريــة ،ومنهــا لوحــة
باســم أحــد األقســام يف الكليــة العلميــة اإلســامية التــي
تأسســت عــام .1947
كــا ســاهم الفنــان يعقــوب ســكر بتصميــم العملــة
األردنيــة ،وبعــض الطوابــع الربيديــة ،وســاهم يف هــذا
املجــال الفنــان رفيــق اللحــام أيضــا.
مل تعكــس لوحــات هــذه املرحلــة الحيــاة املعــارصة يف
األردن بصــورة كاملــة ،إال أن هــؤالء الفنانيــن كان لهــم
حضــور يف تلــك الفــرة ،وغــدوا محظوظــن برعايــة امللــك
املؤســس الــذي كانــت لديــه مجموعــة مــن أعاملهــم يف
القــر ،وهــي رعايــة نــادرة يف وقتهــا.
مرحلة التأسيس ..جيل الريادة األول:
أوائــل الخمســينات انتقــل عــدد مــن الفنانني الفلســطينيني
إىل الضفــة الرشقيــة ،واندمجــت الحركتــان التشــكيليتان
األردنيــة والفلســطينية يف مســرة واحــدة ،)4 (..جــاء هــذا
االندمــاج بعــد وحــدة (الضفتــن) التــي متــت بــن الضفــة
الرشقيــة والضفــة الغربيــة يف  24نيســان  1950يف عهــد
رئيــس الــوزراء ســعيد املفتــي ،وتــم إعــان الضفتــن بلــدا
واحــدا باســم اململكــة األردنيــة الهاشــمية.
ومــع الوحــدة بــدأت البــوادر الجــادة للحركــة التشــكيلية
تظهــر يف األردن ،وكان وراء ذلــك اهتــام الدولــة
بالتعليــم ،وهــو أحــد األســباب األساســية والجوهريــة
التــي دفعــت إىل االهتــام الحقيقــي بالفنــون التشــكيلية
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هنــاك ســتة مراحــل مــن التطــور يف تاريــخ الفــن األردين
الحديــث ،وهــذه املراحــل تتوافــق مــن الناحيــة الزمنيــة،
ومتثــل اســتمرارية واحــدة ،وارتباطــا عضويــا متداخــا،
حيــث بــدأت املرحلــة األوىل مــع بدايــة خمســينات القــرن
املــايض إىل نهايــة الســتينات ،ال ســيام أن الفنانــن الذيــن
أسســوا البدايــات كانــوا يشــاركون باملعــارض التــي كانــت
تقــام يف تلــك الحقبــة الزمنيــة ،وهــؤالء أرســلوا لدراســة
الفنــون يف الخــارج ،وبعــد تخرجهــم عــادوا يف بدايــة
الســتينات إىل الوطــن ليســهموا يف نهضتــه ،وكان اإلقبــال
عــى دراســة الفنــون يف هــذه املرحلــة قليــل جــدا ،لذلــك
آثــرت أن أطلــق عــى الفــرة املمتــدة مــن الخمســينات إىل
نهايــة الســتينات باملرحلــة األوىل.
لقــد ارتبطــت بدايــة الحركــة التشــكيلية األردنيــة مــع
تأســيس «نــدوة الفــن األردنيــة» عــام  ،1952التــي كانــت
أول تجمــع للفنانــن التشــكيليني يف األردن ،وكان مــن
ضمــن املســاهمني يف تأسيســها الفنــان رفيــق اللحــام،
ومــن األهــداف التــي كانــت تســعى إليهــا مل شــمل
الفنانــن األردنيــن ،وتشــجيعهم عــى العمــل الجامعــي.
ويف العــام نفســه أقيــم املعــرض الزراعــي الصناعــي األردين
األول يف عــان ،وضــم جناحــا تشــكيليا شــارك فيــه إىل
جانــب الفنانــن الذيــن ســبق ذكرهــم :جميــل مدانــات،
عبــد اللــه الســعودي ،عيــى أبــو الراغــب ،روبيــكا بهــو،
نعيمــة عصفــور وليــى مغنــم ،ويف عــام  1953عــرض
رفيــق اللحــام وجــورج ألييــف وفاطمــة املحــب يف الكليــة
العلميــة اإلســامية.
وتعــد فاطمــة املحــب ( )2006 - 1927املولــودة يف

لقطة لعدد من مؤسيس ندوة الفن األردين

القــدس ،أول فنانــة أردنيــة تــدرس الفــن بشــكل أكادميــي،
تخرجــت عــام  1942يف املعهــد العــايل للفنــون الجميلــة
بجامعــة إبراهيــم باشــا يف القاهــرة يف ذلــك الوقــت
(جامعــة عــن شــمس حالي ـاً) ،وحصلــت عــى دبلــوم يف
الفنــون عــام  1947مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
وبعــد عودتهــا عملــت يف تصميــم اإلعالنــات يف الديــوان
الــذي يــرف عــى شــؤون الســياحة يف اململكــة األردنيــة
الهاشــمية ،وكان مقــره يف القــدس العاصمــة الروحيــة
والســياحية آنــذاك ،ثــم تــم نقلــه يف العــام نفســه إىل
عــان ليصبــح املقــر الرئيــي ،وبقــي يف القــدس كمقــر
فرعــي ،ويف عــام  1958تحــول اســمه إىل دائــرة الســياحة.
كــا أقيــم يف رام اللــه معــرض مشــرك للفنــان إســاعيل
شــموط ،وســامية الــزرو ،ويف العــام نفســه عــرض أعضــاء
نــدوة الفــن األردنيــة يف معهــد (النهضــة العلمي) ،وشــارك
يف املعــرض خمســون فنانــا نذكــر منهــم :رفيــق اللحــام،
مهنــا الــدرة ،إحســان إدلبــي ،جميــل مدانــات ،بشــارة
أنطــاس ،خليــل العمــوري ،فخــري جاكــوخ ،ســامي نعمــة،
عيــى أبــو الراغــب ،حلمــي حميــدو ،عبــد اللــه العــوري،
أنــور زادة ،دعــد التــل ،كوثــر شــاهد ،فالــرا شــعبان،
روبيــكا بهــو ،نجــاح الخيــاط ،نعيمــة عصفــور.
وبــرز يف هــذه الفــرة الفنــان توفيــق الســيد (- 1939

 )1996الــذي رســم مجموعــة مــن البورتريهــات املعــرة،
إىل جانــب بعــض الرســومات الكاريكاترييــة ،كــا ظهــر يف
غــريب النهــر الفنــان محمــد بشــناق ( )2017 - 1934الــذي
رســم عــرات اللوحــات التــي متثــل املــدن ،واألســواق،
وتجمعــات الباعــة ،وأصحــاب املهــن ،واألماكــن املقدســة.
ويف عــام  ،1956أقــام بشــناق معرضــا فنيــا ضــم مجموعــة
مــن اللوحــات التصويريــة ،وبعــض املنحوتــات ،وكان هــذا
املعــرض األول بالنســبة لــه يف مدينــة الكويــت ،كــا بــرزت
يف هــذه الحقبــة الفنانــة عفــاف عرفــات ،التــي أقامــت
أول معــرض لهــا يف عــام  1958بفنــدق اإلمبســادور يف
القــدس ،وكان معرضهــا الشــخيص الثــاين يف املركــز الثقــايف
الربيطــاين يف عــان عــام .1959
ويف عــام  1953أســس د.حنــا قيالــة معهــد املوســيقى
والرســم يف عــان ،وكان يــرف عليــه الفنــان االيطــايل
أرمانــدو برونــو ،وقــد التحــق باملعهــد عــدد مــن الفنانــن
األردنيــن مــن بينهــم مهنــا الــدرة ،ورفيــق اللحــام ،ودعــد
التــل ،واألمــرة وجــدان الهاشــمي ،وســهى نــوريس ،ونائلــة
ديــب.
ويعــد هــذا املعهــد الــذي أقفــل يف العــام  1961بعــد
ســفر أرمانــدو ،أول محاولــة لتدريــس الفنــون يف األردن،
كــا لعــب املعهــد دورا بــارزا يف تطويــر التــذوق الفنــي،
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وتقريــب الفــن مــن الجمهــور.
وشــهد عــام  1956ثالثــة معــارض فنيــة ،األول جامعــي،
أمــا الثــاين فهــو معــرض شــخيص أقامــه الفنــان عــي
الغــول يف الكليــة الرشــيدية يف القــدس ،والثالــث للفنــان
أحمــد أبــو ســلمى يف عــان.
ويف عــام  ،1957حصلــت الفنانــة فاطمــة املحــب عــى
دبلــوم يف الفــن مــن بريطانيــا ،وأقامــت معرضهــا األول يف
فنــدق اإلمبســادور يف القــدس عــام .1958
من الهواية إىل االحرتاف:
أواخــر الخمســينات ســافر عــدد مــن الفنانــن الذيــن
أسســوا الحركــة التشــكيلية لدراســة الفن يف الخــارج ،وهم:
رفيــق اللحــام ،ومهنــا الــدرة ،وأحمــد نعــواش ،وكــال
بالطــة ،والتحــق بعضهــم بأكادمييــة الفنــون الجميلــة يف
رومــا ،واآلخــرون مبعاهــد فنيــة أخــرى ،وكانــت إيطاليــا
أول بلــد أورويب يذهــب إليــه الفنــان األردين للتخصــص يف
مجــال الفــن.
ولعــب هــذا الجيــل دورا بالــغ األهميــة يف تطويــر حركــة
الفــن التشــكييل األردين ،وخروجــه مــن دائــرة الهوايــة
إىل االحــراف ،ومــا يؤكــد ذلــك التأثــر الــذي تركــوه يف
عقــد الخمســينات مــن القــرن املــايض ،ومــا تــاه عــى
مســتوى التحــوالت ،إذ أدخلــوا تقليــدا ثقافيــا جديــدا عــى
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الوســط الثقــايف األردين ،أال وهــو «املعــرض الفنــي» الــذي
غــدا مناســبة إلبــراز إنجــازات هــؤالء الفنانــن األوائــل،
كــا أســهموا يف تكريــس لوحــة ذات مواضيــع إنســانية
وطبيعيــة ،ويف إقامــة املراســم وتأســيس املعاهــد لتعليــم
الرســم أمــام الدارســن.
يف عــام  ،1960أقامــت رئاســة التوجيــه واألنبــاء واإلعــام
معــرض التصويــر األول ،شــارك فيــه :أرســان رمضــان،
تحســن الزعبــي ،جــورج ألييــف ،ســامة خــوري ،مهنــا
الــدرة ،فــؤاد الشــهايب ،فــوزي قنــدح ،كــال بالطــة ،رفيــق
اللحــام ،صــاح الديــن املــي ،أنــور زادة ،أمــل قــادري،
أرادا كهيــان  ،أديبــة معــاذ ،جوليــت حــداد ،دعــد التــل،
ديانــا يواكيــم ،روز خــوري ،ســميحة الوعــري ،عليــا عقيــل،
عفــاف عرفــات ،غــزوة ملحــس ،نهلــة شــويحات ،نائلــة
حامرنــة ،وجــدان نــارص ،وفاطمــة املحــب.
وىف عــام  1961تأسســت رابطــة رعايــة الفنــون واألدب
يف عــان ،ونــدوة الرســم والنحــت األردنيــة ،وكان لألخــرة
فــرع يف عــان ،وآخــر يف القــدس ،وأقامــت الرابطــة
العديــد مــن املعــارض أهمهــا معــرض الخريــف الــذي
أقيــم بأمانــة العاصمــة ،وضــم أعــال خمســن فنانــا
وهاويــا ،شــارك فيــه :محمــد خطــار ،بهيــج قمــري ،أرســان
رمضــان ،إبراهيــم حــداد ،أرادا كهيــان ،توفيــق الســيد،
جــورج ألييــف ،خليــل العمــوري ،خــر الطاهــر ،حاتــم

غنيــم ،ســامة خــوري ،ســليم املشــيني ،صــاح بغــدادي،
لبيــب دعــدوش ،عدنــان نــور الديــن ،رفيــق اللحــام،
محمــد البــارودي ،هــاين الحــوراين ،صالــح أبــو شــندي،
أنــور زادة ،كــال بالطــة ،األمــرة وجــدان الهاشــمي ،ســعاد
ملحــس ،منــى الســعودي ،مريــم خطــار ،هالــة خــوري،
نائلــة حامرنــة ،هــزار حجــازي ،وهنــاء الســعودي.
وقــد ضــم معــرض الخريــف نحــو خمــس مئــة لوحــة،
توزعــت عــى مختلــف التقنيــات مــن :زيتيــة ومائيــة
ورصــاص وفحــم ،وىف العــام نفســه أقامــت الفنانــة
ديانــا واكيــم معرضهــا الشــخيص األول يف املركــز الثقــايف
األمــريك ،وتوالــت بعــد ذلــك املعــارض لــكل مــن عفــاف
عرفــات بالقــدس عــام 1963م  ،واألمــرة وجــدان الهاشــمي
يف عــان خــال األعــوام ،19 64 :و ،19 65و .1967
مؤثرات املدارس الفنية الغربية:
شــهد عــام  1964عــودة جيــل التأســيس األول :رفيــق
اللحــام ،وأحمــد نعــواش ،ومهنــا الــدرة باإلضافــة إىل كــال
بالطــة مــن الدراســة يف إيطاليــا ،تصطحبهــم مؤثــرات
املــدارس الفنيــة الغربيــة ،ولكــن هــذه املؤثــرات مــا
لبثــت أن امتزجــت بالتأث ـرات املحليــة ..وبعودتهــم ازداد
حامســهم إىل إغنــاء الحركــة التشــكيلية ،فتوالــت املعــارض
الشــخصية والجامعيــة.
ويف عــام  1965أخــذت وزارة الســياحة مبــادرة املشــاركة

بأعــال الفنانــن األردنيــن يف املعــارض الدوليــة ،وكان
معــرض نيويــورك أولهــا ،تبعتهــا معــارض أخــرى يف بغــداد
ودمشــق وباريــس ورومــا وكوبنهاجــن وبرلــن.
وقــام عــدد مــن الفنانــن بالتدريــس يف مراســمهم ،يف
الفــرة مــا بــن ( )1970 - 1965أمثــال :رفيــق اللحــام ،مهنا
الــدرة ،محمــود طــه ،يــارس دويــك ،ســامية الــزرو ،وديانــا
شــمعونيك ،كــا مــارس البعــض الرســم الكاريكاتــوري يف
الصحافــة األردنيــة أمثــال :الفنــان ربــاح الصغــر ،توفيــق
الســيد ،ومحمــود صــادق ،وجــال الرفاعــي ،وزيك شــقفة،
وأســحاق نحلــة ،ويف عــام  1966تأسســت دائــرة الثقافــة
والفنــون ،وكانــت تابعــة لــوزارة الشــباب ،وهدفهــا دعــم
الفنــون التشــكيلية واملرسحيــة واملوســيقى واألدب.
انتشار الوعي الفني:
بعــد هزميــة عــام  ،1967خضعــت الحركــة التشــكيلية
األردنيــة لظــروف مختلفــة ،تتوافــق مــع الواقــع الســيايس
واالجتامعــي ،ومتكنــت مــن تقديــم منــاذج حيــة معــرة
عــن الواقــع املعــاش ،وهيــأت لإلبــداع الشــخيص فرصــة
الــروز واالســتمرار بتقديــم همــوم وتطلعــات ومشــاعر
النــاس وآمالهــم يف تحريــر فلســطني.
خــال مرحلــة الســتينات التــي خاضهــا الفنــان األردين،
نالحــظ مــدى انتشــار الوعــي الفنــي ،وكــرة عدد الدارســن
للفنــون الجميلــة ،والتخصصــات األخــرى ،خاصــة يف البــاد
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العربيــة التــي فيهــا عــدد مــن كليــات الفنــون الجميلــة
والتاريخيــة املهمــة ،منهــا كليــة الفنــون الجميلــة يف بغــداد
ودمشــق ،وفتــح مجــاالت دراســة الرتبيــة الفنيــة أو فنــون
العــارة والتصميــم الداخــي والديكــور ،ومجــاالت الفنــون
التطبيقيــة والصناعيــة(.)5
يف هــذه املرحلــة التأسيســية ،مل يكــن لفــن الجرافيــك
(الحفــر والطباعــة) أي حضــور بجانــب التصويــر والنحــت،
وحصــل رفيــق اللحــام عــام  1967عــى منحــة دراســية
لدراســة الرســم والســراميك وفــن الحفــر والطباعــة
يف كليــة الفنــون الجميلــة التابعــة ملعهــد روتشســر
التكنولوجــي يف واليــة نيويــورك بأمريــكا ،وأقــام عــام
 1969أول معــرض لفــن (الجرافيــك) الحفــر والطباعــة ،يف
عــان ،وتنوعــت تقنيــات املعــرض مــا بــن الحفــر عــى
الخشــب ،والحفــر عــى اللينوليــو واملونوبرنــت ،إضافــة
إىل الحفــر عــى املعــدن ،ويعتــر أول فنــان أردين يقيــم
معرضــا ألعاملــه الحفريــة.
ويف أثنــاء املعــرض حــر الفنــان األمــريك بــول لنجــرن مــن
متحــف ســميثونيان بواشــنطن إىل عــان ،وإقــام دورة للحفر
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عــى اللينوليــوم ،وشــاركت يف الــدورة إىل جانــب اللحــام
األمــرة وجــدان الهاشــمي ،باإلضافــة إىل فنانــن آخريــن.
اتســمت هــذه املرحلــة مبعالجــة الحيــاة الفلكلوريــة
والشــعبية ،والطبيعــة بتنــوع األســاليب واملضامــن
والجامليــات ،وجــاءت متالمئــة مــع رؤيــة كل فنــان يف
تصويــره للواقــع ومحاكاتــه؛ وترســخت خــال هــذه
املرحلــة جملــة مــن املفاهيــم والصيــغ واألســاليب ..وبــدا
أن مجــال اللوحــة عــى صعيــدي الشــكل واملضمــون
مفتــوح عــى أفــق واســع ،وقــد اســتمر تأثــر هــذه
املرحلــة عــى جميــع التجــارب الالحقــة لهــا ..وهكــذا
توطــدت دعائــم هــذا الجيــل مــن الفنانــن الذيــن ســاروا
بالحركــة التشــكيلية خطــوات إىل األمــام.
ومــن فنــاين هــذه املرحلــة إىل جانــب مــا ذكــر :األمــرة
وجــدان الهاشــمي ،األمــر نايــف بــن عبــد اللــه ،ورســام
الكاريكاتــر ربــاح الصغــر ،وهــاين الحــوراين ،وعــي الغــول،
وســامية الــزرو ،وديانــا شــمعونيك ،ونــر عبــد العزيــز،
وجــورج صايــغ ،وصالــح أبــو شــندي ،وعــي الجابــري،
وفــاروق ملبــز ،ومحمــد مصطفــى.

املرحلة الثانية:

الحســن للشــباب ،حيــث ضــم أعــاال للــرواد والشــباب.

مثلــت مرحلــة الســبعينات التــي تلــت نكســة حزيــران
عــام  ،1967فــرة مهمــة مــن فــرات التطــور الســيايس
يف األردن ،فانعكســت عــى الحركــة التشــكيلية ،وجعلــت
املنــاخ مالمئــا لحركــة فنيــة لهــا أســاليبها ورؤيتهــا الفنيــة
التــي تتوافــق مــع املــد الجامهــري الــذي تصاعــد يف
تلــك املرحلــة ،والتــي شــهدت اهتاممــا بالفنــون متثلــت
بتأســيس مركــز تدريــب الفنــون يف وزارة الثقافــة عــام
 ،1972الــذي أخــذ عــى عاتقــه تنميــة املواهــب وصقلهــا.

كــا أفســحت الرابطــة املجــال التنافــس مــا بــن األجيــال
عــى اإلنتــاج الفنــي والعــرض ،لتمثــل بدايــة مخــاض
جديــد يف الحركــة التشــكيلية األردنيــة.

كــا ســاهمت البعثــات الفنيــة املمنوحــة لبعــض
املوهوبــن مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم إىل بلــدان
مثــل :تركيــا واالتحــاد الســوفيايت (ســابقا) والعــراق
وســورية ومــر وإيطاليــا وفرنســا وأملانيــا وإســبانيا
وبريطانيــا وأمريــكا وســويرسا والباكســتان ..يف رفــد
الحركــة التشــكيلية بالطاقــات الشــابة الجديــدة ..حيــث
أخــذت هــذه الطاقــات تفتــش عــن مفاهيــم حديثــة،
وعــن لغــة متكنهــا مــن التعبــر عــن الواقــع ،وقــد فتــح
الطريــق عــى مرصاعيــه إىل التأثــر بــكل األســاليب الفنيــة
الحديثــة عــى اختــاف أشــكالها.
ويعــد املعهــد امللــي الــذي أسســته األمــرة فخــر النســاء
زيــد عــام  1975يف عــان ،مــن أهــم املعاهــد الــذي أخــذ
عــى عاتقــه تشــجيع وتعليــم الفنانــات ،وعملــت األمــرة
عــى نقــل خرباتهــا الفنيــة للطالبــات الــايئ نجحــن يف
خلــق تيــار فنــي مــا يـزال مســتمرا يف التعبــر عــن نفســه،
ومــن الفنانــات اللــوايت درســن يف هــذا املعهــد :األمــرة
عاليــة بنــت الحســن ،هنــد بنــت الرشيــف نــارص ،ســهى
شــومان ،ربــاب منكــو ،أوفيميــا رزق ،جانيــت جنبــاط،
األمــرة ماجــدة رعــد.
رابطة الفنانني التشكيليني:
شــهد يــوم  16مــن شــهر شــباط عــام  1977تأســيس
رابطــة الفنانــن التشــكيليني األردنيــن ،حيــث ضمــت ثلــة
مــن الفنانــن التشــكيليني الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم
الدفــاع عــن الفنــان األردين ،ورعايتــه وتشــجيعه وتقدميــه
محليــا وخارجيــا ،وشــهد العــام الــذي تأسســت فيــه
الرابطــة إقامــة معــرض الفنــون التشــكيلية األول ،ثــم
تــاه املعــرض الثــاين عــام  1978يف قــر الثقافــة مبدينــة

ويف عــام 1979م ،تأسســت الجمعيــة امللكيــة للفنــون
الجميلــة برئاســة األمــرة وجــدان الهاشــمي ،ومــن فنــاين
هــذه املرحلــة :أحمــد حســان ،إبراهيــم أبــو الــرب،
إســحاق نحلــة ،أوفيميــا رزق ،أروى التــل ،كايــد عمــرو،
عبــد الرحيــم الواكــد ،عبــد الرحمــن املــري ،عبــد الرؤوف
شــمعون ،عزيــز عــي الجابــري ،زيك شــقفة ،كـرام النمــري،
يــارس دويــك ،محمــود طــه ،محمود صــادق ،نبيل شــحادة،
محمــد أبــو زريــق ،محمــد عيــى ،محمــد بوليــس ،محمــد
مريــش ،محمــد خــر ديباجــة ،محمــد شــبانة ،قاســم
عامــودي ،راتــب شــعبان ،خليــل طبــازة ،ســهيل بشــارات،
ســعيد حداديــن ،واصــف املومنــي ،بــادي طويــط ،دودي
طبــاع ،فــؤاد ميمــي ،حفيــظ قســيس ،خلــف صــوان،
عبــد النــارص عــودة ،عدنــان الحلــو ،عمــر بصــول ،عاهــد
يونــس ،رمضــان عطــون ،حســن عبيــدة ،رجــاء أبــو غزالــة،
صباحــات الرشــدان ،ليــى جعنينــي ،منــى الســعودي،
نــوال العبــد اللــه ،نبيلــة حلمــي ،نســمة النمــري ،إنصــاف
الربــي ،حنــان اآلغــا ،هنــاء الســعودي ،هنــد أبــو الشــعر،
هيــام أباظــة ،النــا منروقــة ،رحــاب النمــري ،ســمرية بــدران،
عبــد الحــي مســلم ،رزق عبــد الهــادي ،جــال إخميــس،
يوســف الحســيني ..وغريهــم.
تجسيد الواقع النفيس:
متيــزت هــذه املرحلــة بغناهــا وزخمهــا الداخــي ،وكان من
اتجاهاتهــا الرتكيــز عــى تجســيد الواقــع ،ومــا هــو عــام
يف البنــاء الشــكيل للعمــل الفنــي ،وحــل تجســيد الواقــع
النفــي محــل مــا يســمى بالتأكيــد عــى اللحظــة يف رســوم
األشــخاص ،واهتــم كثــر مــن فنــاين هــذه املرحلــة مبــا هــو
معــارص ..واســتطاعوا أن يغنــوا الفــن التشــكييل األردين
بلوحــات ذات مضامــن تاريخيــة وفلســفية هامــة ،وأصبــح
الحكــم عــى األثــر الفنــي يف املرحلــة إمنــا يأخــذ بعــن
االعتبــار املوضــوع والتكويــن والخــط والبنــاء اإليقاعــي
للعمــل الفنــي ،ثــم يرجــع بالتــايل إىل التأثــر العــام لألثــر
الفنــي عــى املشــاهد.
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شــكلت هــذه املرحلــة رافــدا مــا زال يقــدم وينبــض
بالعطــاء للحركــة الفنيــة التشــكيلية األردنيــة ،خاصــة مــع
تزايــد عــدد الفنانــن الدارســن يف مثــل تلــك األكادمييــات،
وبــروز االهتــام بــرورة خلــق التجمعــات الفنيــة
والثقافيــة التــي جعلــت مــن الفنــان مشــاركا يف الواقــع
الثقــايف املحــي والعــريب والعاملــي(.)6
املرحلة الثالثة:
بــدأت الحركــة التشــكيلية مطلــع الثامنينيــات تعــي
دورهــا ،وتأكــد ذلــك مــن خــال تأســيس املتحــف
الوطنــي للفنــون الجميلــة عــام  ،1980وكذلــك تأســيس
كليــة الفنــون الجميلــة يف جامعــة الريمــوك عــام ،1981
وخــال هــذه املرحلــة بــدأت املشــاركات يف املعــارض
العربيــة والدوليــة ،وأصبــح هنــاك تنافــس بــن مختلــف
األجيــال الفنيــة ،حيــث تشــكلت يف العــام نفســه (جامعــة
الفنانــن الشــباب) التــي كان لهــا دور مميــز عــى مســار
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الحركــة التشــكيلية األردنيــة ،وأقامــت تلــك الجامعــة
مجموعــة مــن املعــارض يف املناســبات الوطنيــة والقوميــة،
كــا أقامــت معرضــا ســنويا ألعضائهــا ،باإلضافــة للمعــارض
العربيــة التــي أقامتهــا يف كل مــن القاهــرة عــام ،1984
ودمشــق عــام  ،1986والكويــت عــام  1987باســم معــرض
الفــن األردين املعــارص ،لكــن تلــك املجموعــة تالشــت مــع
نهايــة الثامنينــات مــن القــرن املــايض ،بعــد أن توصلــت
إىل صيغــة تصالحيــة يف عــام  1988وعــادت إىل حضــن
رابطــة الفنانــن التشــكيليني األردنيــن ،وكانــت جامعــة
الشــباب تتكــون مــن :إبراهيــم أبــو الــرب ،محمــد عيــى،
حســن دعســة ،رزق عبــد الهــادي ،عدنــان يحيــى ،زيــاد
التميمــي ،محمــود دجــاين ،واصــف املومنــي ،محمــد أبــو
زريــق ،هــدى قاســم ،هنــد أبــو الشــعر وآخريــن.
وتــواىل بعــد ذلــك عــدد الخريجــن ،ســواء مــن كليــة
الفنــون يف جامعــة الريمــوك ،أو مــن كليــات فنــون عربيــة

وأجنبيــة ،لريفــدوا الحركــة التشــكيلية األردنيــة املعــارصة
بعطــاءات متميــزة ،ومتيــزت املرحلــة نضوجــا يف املســتوى
الفنــي مــن حيــث الشــكل واملضمــون ،والتطلعــات
الجديــدة.

األردنيــن ،و»رواق البلقــاء» ،وكانــت هــذه الصــاالت ســندا
مهــا لعمــوم الفنانــن ،ال ســيام أنهــا كانــت تقيــم املعارض
بــدون مقابــل مــادي ،بــل أنهــا كانــت مشــجعة وراعيــة
للفنــان مــن خــال االقتنــاء وتســويق أعاملــه الفنيــة.

ونذكــر مــن الفنانــن الذيــن قدمــوا تطلعــات جديــدة
مرتبطــة باملفاهيــم األساســية املبنيــة عــى احــرام
األســس الرئيســة يف الفــن :أحمــد حيلــوز ،أحمــد صبيــح،
كامــل قعــر ،حســني أبــو كريــم ،حســن دعســة ،محمــد
نــر اللــه ،محمــد العامــري ،محمــد عبــد الســام،
خالــد الحمــزة ،خالــد خريــس ،كالرا أمــادو خريــس،
حــازم الزعبــي ،محمــد قيتوقــة ،محمــد ســارة ،محمــد
شــعبان ،محمــد الجالــوس ،محمــد الرببــري ،ميشــيل
عجيــات ،مأمــون ظبيــان ،مارغريــت تــادرس ،حســن
نشــوان ،شــومان رضــا ،زيــاد التميمــي ،خــر نعيــم،
جــال عاشــور ،غســان أبــو لــن ،جــال عريقــات ،نــارص
عــودة ،نــوال العبــد اللــه ،ســام كنعــان ،محمــد عيــى،
رائــد الدحلــة ،رجــوة عــي ،ضيــف اللــه عبيــدات ،عاصــم
الصالحــي ،عصــام طنطــاوي ،عــار خــاش ،عدنــان
الرشيــف ،عمــر حمــدان ،عليــاء الشــنطي عمــورة ،يوســف
الحســيني ،يوســف بــداوي ،يوســف الرصايــرة ،صــاح
القطاونــة ،مكــرم الرفاعــي ،مكــرم حاغندوقــة ،هــدى
قاســم ،ســامر الطبــاع ،ســحر قمحــاوي ،ســهى شــومان ،رىل
الشــقريي ،نعمــت النــارص ،غــادة دحدلــة ،غالــب ســعيد،
هــاين املــوىس ،نجــوى عنــاب ،الريســا النجــار ،ليــى حــداد،
إنصــاف الربــي ،إبتهــاج األمــركاين ،هــاين الخزاعلــة ،إيــاد
املــري ،ليــى البســطامي ،رهــام غصيــب ،باســم ســعادة،
برهــان ســعادة ،يحيــى ســعادة وغريهــم.

وعكســت هــذه الرعايــة إىل حــد كبــر مــدى اهتــام أمانة
عــان ورعايتهــا لهــذا املجــال ،وكذلــك وزارة الثقافــة التــي
عملــت عــى دعــم الفنــان مــن خــال االقتنــاء ،وخــال
هــذه املرحلــة اســتطاع العديــد مــن الفنانــن التشــكيليني
مــن امتــاك ناصيــة لغــة الفــن الرفيعــة الراقيــة ،وكذلــك
الســيطرة عــى األدوات ومهــارة األداء يف التصويــر والنحت
والحفــر والتصميــم والخــزف والكاريكاتــر.

املرحلة الرابعة:
تــأيت هــذه املرحلــة تتويجــا للمراحــل الثــاث الســابقة،
حيــث شــهدت مرحلــة التســعينات تحــوال مهــا يف مســرة
الحركــة التشــكيلية األردنيــة ،ففــي خــال هــذه املرحلــة
زادت أعــداد جالرييهــات العــرض الخاصــة والعامــة،
مثــل صــاالت أمانــة عــان يف رأس العــن ،وصالــة فخــر
النســاء زيــد التابعــة للمركــز الثقــايف امللــي ،وجالــري
دارة الفنــون ،و»بلدنــا» ،و» 4جــدران» يف فنــدق الرشاتون،
و»رؤى» ،و»جــودار» ،ورابطــة الفنانــن التشــكيليني

وظهــر يف هــذه املرحلــة :آين ســكاب ،أمجــد رســمي،
أســامة حجــاج ،إبراهيــم شــاكر ،أميــن غرايبــة ،هيلــدا
الحيــاري ،مهــا محيســن ،ســمر حداديــن ،ســناء املــري،
ســناء هنــدي ،عبــر الحنبــي ،جــان النمــري ،عــاد
حجــاج ،عبــد العزيــز أبــو غزالــة ،لحــاظ أبــو كشــك ،كــال
أبــو حــاوة ،إحســان البنــدك ،عرفــات النعيــم ،أحمــد
شــاويش ،محمــد الرببــري ،ميشــيل عجيــات ،أحمــد
صبيــح ،خلــدون أبــو طالــب ،خلــدون غرايبــة ،جهــاد
عورتــاين ،أديــب عطــوان ،نذيــر العتــوم ،نــارص الجعفــري،
عــز الديــن شــحرور ،عــاد مدانــات ،عبــد الســام كنعــان،
أحمــد الحشــوش ،حنــان الخالــدي ،رحــاب صيــدم ،غســان
مفاضلــة ،فاديــة عابــودي ،خليــل الكوفحــي ،صبــا عنــاب،
دعــد املفلــح ،محمــد تــريك ،شــرين عــودة ،خــري حــرز
اللــه ،نــادر ســارة ،هــاين علقــم ،عــاد أبــو حشــيش،
إدريــس الجــراح ،رســمي الجــراح ،فايــز دويــك ،خالــد
البــدور ،زيــاد حــداد ..وغريهــم.
ومــا يثــر االنتبــاه ،أن بعــض الفنانــن الشــباب قــد علمــوا
أنفســهم بأنفســهم ،ومل يخضــع أي منهــم إىل التعليــم يف
كليــات فنــون أو معاهــد مختصــة ،والبعــض اآلخــر تعلمــوا
يف محرتفــات فنانــن ،وأن الكثــر مــن هــؤالء الفنانــن
الشــباب قــد طــوروا ملكاتهــم اإلبداعيــة مــن خــال
كليــات الفنــون والــورش الفنيــة ،واالحتــكاك املبــارش مــع
الفنانــن الكبــار.
املرحلة الخامسة:
ويف األلفيــة الجديــدة ،ومــع تأســيس كليــة الفنــون
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والتصميــم يف الجامعــة األردنيــة ،بدأنــا نالحــظ ظهــور
فــن الحفــر ( الجرافيــك ) إىل جانــب التصويــر والنحــت يف
املعــارض ،ونســتطيع القــول بــأن قســم الحفــر ( الجرافيــك
) قــد خــرج أجيــاال مــن فنــاين الحفــر ،مــا ســاعد عــى
حضــور هــذا الفــن يف املعــارض الفنيــة ،كــا ســاهمت
كليــات الفنــون يف الجامعــات الخاصــة برفــد الحركــة
التشــكيلية بتخصصــات مختلفــة ..وهــذا أدى إىل ظهــور
تجــارب فنيــة شــبابية ،مثلــت قمــة التمــرد عــى كل مــا
هــو تقليــدي يف التعبــر الفنــي ،وهــذه التجــارب التــي
اســتقطبت مــن قبــل أصحــاب صــاالت العــرض ،أخــذت
عــى عاتقهــا التجديــد ،وشــق الطريــق أمــام التيــارات
الفنيــة عــى اختــاف أمناطهــا ..فراحــت تجــرب بوعــي
وحــذر معــا ،بينــا اكتفــت بعــض التجــارب األخــرى
باللعــب عــى الســطوح ،وبــن هــذا وذاك بــرزت أســاء
مل تــدرس الفــن يف أكادمييــات فنيــة ،لكنهــا حققــت قــدرا
متباينــا مــن مهــارة األداء ،وامتــاك األدوات ،وأخـــذت
لوحاتهــم دورهــا التغيــري ،وفرضــت نفســها ،وأثبتــت
وجودهــا ،ودخلــت املنافســة بقــوة ،وحققــت لهــا موقعــا
ومكانــا بــن التجــارب الفنيــة املحليــة والعربيــة.
نذكــر مــن فنــاين هــذه املرحلــة :أمجــد رســمي ،جهــاد
العامــري ،إبراهيــم الخطيــب ،غانــدي الجيبــاوي ،إيــاد
كنعــان ،عبــد املجيــد حــاوة ،زيــاد مهيــار ،وليــد أقصــوي،
عبــد اللــه منصــور ،محمــد عــوض ،مهــا خــوري ،أنيســة
أبــو بكــر ،دانــا عمــرو ،آالء يونــس ،أمــل إبراهيــم ،ســحر
العــي ،هنــاء الخضــور ،فاطمــة بــور حامتــي ،فايــدة
ماتــوخ ،بســمة النمــري ،نــدى عطــاري ،عــي عمــرو،
يعقــوب العتــوم ،محمــد ذيابــات ،وليــد التميمــي ،عبــد
اللــه التميمــي ،عصــام البــزور ،ياســمني محمــد ،وصفــي
الحديــدي ،إميــان الطرمــان ،عــادل الــرع ،فراس رواشــدة،
عبــد اللــه الســنجالوي وروان العــدوان.
املرحلة السادسة:
شــهدت هــذه املرحلــة املمتــدة مــا بــن  2010و،2020
مجموعــة مــن النشــاطات الفنيــة ،كان أهمهــا مــا أقامتــه
رابطــة الفنانــن التشــكيليني األردنيــن ،التــي قدمــت
وجههــا املعــارص مــن خــال طــرح نتــاج الفنــان األردين
للحــوار اإلنســاين ،ولتبــادل األفــكار والــرؤى مــن خــال
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املعــارض الفرديــة والجامعيــة ،يف قاعتهــا التــي تحمــل
اســم الفنــان الراحــل توفيــق الســيد ،كــا أقامــت الرابطــة
نــدوات ودورات وورش فنيــة مــع املجتمــع املحــي،
وكذلــك ملتقيــات فنيــة مثــل ملتقــى عــان التشــكييل
العــريب األول والثــاين والثالــث ،وملتقــى الجرافيــك
الــدويل ،إىل جانــب العديــد مــن املعــارض الفرديــة
والجامعيــة املحليــة والعربيــة ،وســاهمت وزارة الثقافــة
يف الحــراك التشــكييل بإقامــة أكــر مــن ملتقــى فنــي،
إىل جانــب معــارض فنيــة مصاحبــة لألســابيع الثقافيــة
األردنيــة يف الخــارج ،ومــن املؤسســات التــي أقامــت
ملتقيــات تشــكيلية أيضــا «املتحــف الوطنــي األردين
للفنــون الجميلــة» ،و«وبنــك القاهــرة عــان» ،و«رواق
البلقــاء» ،و«دارة الفنــون» ،و«كليــة الفنــون والتصميــم يف
الجامعــة األردنيــة» ،و«جمعيــة البلقــاء للفــن التشــكييل»،
و«جمعيــة أيلــة للثقافــة والفنــون» ،و«جمعيــة الــرواد
للفنــون التشــكيلية».
جيل جديد:
شــهدت هــذه املرحلــة ثــورة تقنيــة يف عــامل االتصــاالت
والفضائيــات ،ولفتــت انتبــاه الجيــل الجديــد إىل مــا
أحدثتــه مــن متغـرات يف الفنــون ،ويف تجربــة هــذا الجيــل
تتضــح معــامل التأثــر بتلــك التطــورات يف بعــض التطبيقــات
الحاســوبية ،والرســوم الرقميــة ،إىل جانــب فــن األرض،
وفــن الجســد ،وتجهيـزات الفـراغ والفيديــو آرت ،..حيــث
تــم توظيــف هــذه العنــارص كبدائــل برصيــة وتركيبيــة
معــارصة.
فقــد تلقــف الفنانــون الشــباب كل مــا هــو جديــد يف الفن
مــن أجــل التفاعــل معــه ،حيــث ومــا عــادوا يتعاملــون مع
فضــاء واحــد وأوحــد ،بــل تنقلــوا مــا بــن اللوحة املســندية
إىل الجداريــات ،وإىل تلــك العنــارص الحديثــة ،ونذكــر مــن
أهــم الجداريــات جداريــة بانورامــا مئويــة الثــورة العربيــة
الكــرى للفنــان إبراهيــم الخطيــب املوجــودة عــى
جــدار رئاســة الــوزراء يف منطقــة الــدوار الرابــع ،وهــذه
الجداريــة التــي نفــذت بفسيفســاء الزجــاج ،متثــل مســرة
الثــورة العربيــة الكــرى مــن بداياتهــا ،وصــوال إىل اســتقالل
ووحــدة العــرب ،وتبلــغ أبعــاد الجداريــة مرتيــن ونصــف
املــر طــوال ،وبعــرض  20م ـرا.

بــدأت احلركــة التشــكيلية مطلــع الثمانينيــات دورهــا ،وتأكــد ذلــك مــن خــال تأســيس
املتحــف الوطنــي للفنــون اجلميلــة عــام  ،1980وكذلــك تأســيس كليــة الفنــون اجلميلــة يف
جامعــة اليرمــوك عــام 1981

ومــن هــؤالء الفنانــن :وليــد الــواوي ،معاويــة باجيــس،
روزانــا الخطيــب ،فــراس شــحادة ،صبــا عنــاب ،أحمــد
ســامة ،فايــز األغــر ،طالــب الصقــور ،عمــر العطيــات،
رائــد القطنــاين ،صفــاء الرشيــف ،مهــا الذويــب ،حســان
منــارصة ،شــادن يوســف ،مريــم أبــو زيــد ،مهــا شــاهني،
غانيــة قاعــود ،أنــس الرببـراوي ،عبــر ضمــرة ،نهلــة آســيا،
يونــس العمــري ،محمــد القطعــان ،صبــا عنــاب ،داليــا أبــو
هنطــش ،عصمــت العمــد ،نــر الزعبــي ،يانــا كافيــه ،روال
حمــدي ،مريفــت حمــدي ،فرنــاز البطيخــي ،لــؤى دبــو،
محمــد الســمهوري ،دانــة عمــرو ،أنــور حداديــن ،عدلــة
أحمــد ،نيفــن عــز الديــن ،نــور القواســمي ،دنيــا تركيــة،
هنــاء الخضــور ،ياســمني بسيســو ،ســناء حســن ،ديــاال
الدغليــس ،منــال النشــاش ،هبــة عبــد الرحمــن ،ســرين
الشــوبيك ،غديــر حداديــن ،ليــايل منصــور ،ســهى الكيــاين،
ســحر دغلــس ،محمــد دحيــدل ،محمــد جــرار ،جنــان
خليــل ،يــزن ســليامن ،أحــام إحميــدان ،يــارس الوريــكات،
والء حياصــات ،ياســمني طوقــان ،هاشــم آســندر ،زيــاد
نعــواش ،خلــود أبــو حجلــة ،نــدى العطــار ،ربــا أبــو
شوشــة ،مريفــت هليــل ،أمــل فاخــوري ،أســيل عزيزيــة،
نــوال عبــد الرحيــم ،وســاح حجــاوي.
إن تطــور مســرة الحركــة التشــكيلية األردنيــة ،جــاء عــى
يــد الفنــان األردين ،وكل إنجــاز تحقــق لهــا إمنــا كان بفضــل
هــذا الفنــان وحــده ،ومثــرة لجهــده وتعبــه ،ووقوفــه
مبواجهــة ظــروف اجتامعيــة واقتصاديــة صعبــة ،وباملثابــرة
واملامرســة وعــدم االستســام ،اســتطاع هــذا الفنــان أن
يبنــي حركــة فنيــة متميــزة ،ويعــر عــن رأيــه ،ويفــرض
وجــوده عــى مجتمعــه ،ويعمــل مــن أجــل مســتقبل فنــي
أفضــل(.)7
شــهدت حركــة الفــن التشــكييل األردين خــال مســرة

الدولــة األردنيــة منــذ تأسيســها إىل اآلن ،مراحــل مختلفــة،
ومــرت بخطــوات متالحقــة مــن التطويــر واالهتــام،
حتــى وصلــت إىل املســتوى الــذي نشــهده اليــوم ،حيــث
اتســمت بالتنــوع الشــديد يف اتجاهــات التشــكيل وتقنياته
ومدارســه املختلفــة.
كان كل ذلــك بفضــل رعايــة مؤسســات الدولــة مثــل :وزارة
الثقافــة ،ووزارة الرتبيــة والتعليــم ،واملعاهــد والجامعــات
التــي تكفلــت بإيفــاد املوهوبــن إىل بعثــات دراســية
للتــذوق ،ليكتمــل النضــج الفنــي لهــم ،حتــى يعــودوا
وهــم أقــدر مــا يكونــون عــى القيــام بواجبهــم تجــاه
الوطــن ،واإلفــادة بهــم يف املجــاالت التــي تســهم يف بنــاء
النهضــة الفنيــة للدولــة ،كــا أســهمت كل مــن وزارة
الثقافــة ،وأمانــة عــان بالرعايــة والتشــجيع مــن خــال
تقديــم الفنانــن واقتنــاء أعاملهــم الفنيــة
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مئة عام من التصوير يف األردن
محمد جميل خضر
قاص وكاتب صحفي أردين
الصــورة األردنيــة الوطنيــة التقطــت مبك ـرا ،إال أن الصــور بعيــون غرينــا هــي لخدمــة أولئــك اآلخريــن ،وتحقيــق مآربهــم
االســتعامرية التوســعية ،فصــور املســترشقني ،كــا رســوماتهم وكتاباتهــم ومذكراتهــم ،أشــعلت الحامســة يف أعــاق قــادة
تلــك الحمــات الغربيــة االســتعامرية التــي اســتهدفت مقدراتنــا وتاريخنــا وخصوصياتنــا ،وأســهمت بدعــم املوجــات
االســتعامرية التــي ابتــي بهــا رشقنــا خــال ثالثــة قــرون ماضيــة.
مــن هنــا ،فــإن الصــورة األردنيــة الوطنيــة الهاشــمية ،رفعــت منــذ بداياتهــا شــعارها املتــن :صورنــا بعيوننــا ...وعيوننــا عــى
وطننــا الــذي نفديــه باملقــل واألفئــدة والدمــاء وكل غــال ونفيــس.
ليــس غريبــا والحــال كذلــك ،أن يكــون أول مصــور لجاللــة امللــك املؤســس عبــد اللــه األول ابــن الحســن ،مواطنــا أردنيــا
جــاء مــن بــاد األرمــن ،وليــس غريبــا أن يكــون مصــور الحســن البــاين -طيــب اللــه ث ـراه -مواطنــا أردنيــا مــن األصــول
نفســها ،وأن يكــون الضابــط املتقاعــد أرســان رمضــان بكــج ذو األصــول الرشكســية ،ممــن حملــوا الكامـرا فــور تقاعــده مــن
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العســكرية ،وممــن أســهموا بجــدارة بالتوثيــق واالحتفــاظ
مبجموعــات نــادرة مــن الصــور الوطنيــة العابقــة بالشــعار
نفســه :صورنــا بعيوننــا.
لقــد كانــت هجــرة األرمــن إىل األردن قــب ســبقت
تأســيس الدولــة بســنوات قليلــة ،إذ وصلــت أوىل طالئعهــم
بحــدود العــام  ،1915ومــن فورهــم ،وعــى دارج آبائهــم
وأجدادهــم ،بــدأوا يكــدون يف أعــال وحــرف متيزهــم
عــن غريهــم ،فــإذا بأوائــل الخياطــن منهــم ،وكــذا
أوائــل الصاغــة ،وأوائــل مــن افتتحــوا كراجــات لتصليــح
الســيارات ،إال أن عالقتهــم مــع الصــورة والتصويــر تحمــل
خصوصيــة تفــوق خصوصياتهــم األخــرى.
كان وســط البلــد -قــاع املدينــة ،-مســاحة إظهارهــم
ملهاراتهــم وقدراتهــم ،وفيــه افتتحــوا أول أســتوديو تصويــر
يف األردن ،وعليــه ..ومــا أن وصــل امللــك املؤســس عـ ّـان
مطالــع العــام  ،1921حتــى ســمع بقدراتهــم يف التصويــر،
فــإذا بــه ينتــدب مــن بينهــم املصــور يعقــوب بربريــان
ليكــون مصــوره الشــخيص ومصــور النهضــة وهــي تحفــر
حروفهــا األوىل.
إضافــة لرببريــان ،وزهــراب ماركريــان املصــور الشــخيص
للملــك الحســن بــن طــال ،بــرز منهــم يف هــذا الحقــل:
بيــر كتشــجيان ،وهايــك بربريــان ،وبــدروس دومانيــان،
والدكتــور جوزيــف ماليكيــان ،وجــاك صلبيشــيان،
ويعقــوب قوتشــونيان ،وهاكــوب ،وال أدري إن كان هــو
نفســه هايــك بربريــان الــذي أوردنــاه هنــا ،أم أن هاكــوب
مصــور آخــر ،دون أن ننــى أن هاكــوب ويعقــوب قــد
يكونــان اســا واحــدا ،إضافــة إىل مصــور آخــر مــن
مصــوري العائلــة املالكــة يدعــى يعقــوب تورنيــان.

ســليامن يف مقــال نرشتــه لــه جريــدة “الــرأي” أســتوديو
“دنيــا” قــرب ســينام “دنيــا” ،وأســتوديو “الرينبــو” قــرب
ســينام “الرينبــو” ،وأســتوديو “ســبورت” عــى درج بســان
لصاحبــه محمــد أكــرم الطويــل (أبــو غالــب).
كل مــا تقــدم يتعلــق بالتصويــر كحرفــة ،التصويــر لذاتــه
عندمــا كانــت األرس تذهــب بقضهــا وقضيضهــا لتأخــذ
صــورة جامعيــة يف واحــد مــن أســتوديوهات أي مدينــة،
ســواء كانــت تلــك املدينة هــي عـ ّـان ،أو الزرقــاء ،أو إربد،
والحقــا أســتوديوهات يف الكــرك وعجلــون واملفــرق ،وصوال
إىل أســتوديوهات يف مختلــف املحافظــات ،ويف املــدن
الكبــرة والصغــرة ،وحتــى يف بعــض القــرى ،إضافــة إىل
األســتوديوهات املوجــودة يف املخيــات ،ففــي طفولتــي
تعاملــت مــع ثالثــة أســتوديوهات :أســتوديو األه ـرام يف
مخيــم الحســن ،وأســتوديو أنطــون يف جبــل الحســن،
وأســتوديو جــورج يف الشابســوغ قــرب ســوق الذهــب.
مسرية التصوير اإلخباري..
أقــول ..هــذا مــا كان عليــه األمــر حــول التصويــر بوصفــه
حرفــة ،أي بــاب رزق ،فكيــف كان الحــال مــع التصويــر
بوصفــه جــزءا مــن الخــر الصحفــي ،أو مــن حيــث يكــون
منطلقــا مــن دافعيــة توثيقيــة وأرشــيفية؟!.

عــى خطــى املؤسســن األرمــن ،انتــرت يف عـ ّـان ،وباقــي
محافظــات الوطــن أســتوديوهات التصويــر ،وبعــد أن
كان عددهــا خمســة أســتوديوهات فقــط ،حســب مــا
قــال زهـراب يف مقابلــة أجرتهــا معــه قنــاة “رؤيــا” ،فإنهــا
تناهــز اآلن نحــو خمســة آالف أســتوديو.

هــل عمــل يف صحيفــة “الحــق يعلــو” كأول صحيفــة
أردنيــة جــاءت مــع امللــك املؤســس مــن الحجــاز مصــورون
صحفيــون؟ واقــع الحــال يقــول أن الجــواب عــى األغلــب
ال ،فــا وصلنــا مــن أعــداد الصحيفــة ،وهــي عمومــا
جميعهــا خمســة أعــداد فقــط ،ال تحتــوي عــى صــور
داخــل صفحاتهــا ،بــل حتــى أنهــا كانــت تكتــب باليــد ،ثــم
تســحب (ستانســل) ،وكــذا الحــال مــع “الــرق العــريب”،
الجريــدة األوىل يف العــام  1923بعــد تأســيس اإلمــارة
وانطــاق الدولــة ،حاملــة إرث الثــورة وفكرهــا ،ومتابعــة
مســرة النهضــة األردنيــة ،إذ ورغــم احتــواء األعــداد التــي
صــدرت منهــا عــى مقــاالت علميــة وفنيــة وأدبيــة ،إال
أنهــا كانــت تخلــو مــن الصــور.

الكاتــب نبيــل عــاري يــورد يف مقــال لــه أســاء بعــض
األوســتوديوهات األخــرى :أســتوديو رسكيــس الكبــر،
أســتوديو زيك أبــو ليــى يف الزرقــاء ،أســتوديو جــوين
لصاحبــه رسكيــس الصغــر وجــوين ،كــا يذكــر الزميــل وليد

وحتــى بعــد إدخــال أول مطبعــة حديثــة للبــاد ،وتــوايل
إصــدار الصحــف ،ودخــول القطــاع الخــاص ابتــداء مــن
عــام  1927إىل هــذا القطــاع ،وصــدور عـرات املطبوعــات
مثــل« :جزيــرة العــرب» ،و«الرشيعــة» ،و«صــدى العــرب»،
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و«األنبــاء» ،و«األردن» ،و«امليثــاق» ،و«املجلــة القضائيــة»،
و«الوفــاء» ،و«مجلــة الجيــش العــريب» ،و«الجزيــرة»
وغريهــا ،إال أن أحــدا ال يذكــر لنــا أســاء املصوريــن الذيــن
عملــوا يف هــذه الصحــف واملجــات.

كــا يعــد املصــور الصحــايف الراحــل جميــل املزرعــاوي مــن
رواد التصويــر الصحفــي يف األردن ،إذ عمــل زهــاء ()30
عامــا مصــورا صحفيــا يف وكالــة األنبــاء األردنيــة (ب ـرا).،
ونجلــه حمــزة ورث عنــه مهنــة التصويــر الصحفــي.

وهــل كان الجميــع يســتفيد مــن صــور يعقــوب بربريــان
مصــور امللــك املؤســس؟ هــل كانــت جميعهــا بــا صــور؟
هــل كانــت تعتمــد عــى صــور وكاالت األنبــاء؟ أســئلة
حــرى ،تكشــف أن التوثيــق مل يكــن منصفــا ،وأن مــن
رصــدوا مســرة األردن والدولــة يف مئــة عــام مل يلتفتــوا
للمصوريــن بوصفهــم جــزءا ال يتجــزأ مــن العمــل
الصحفــي ،ومــن دورة صــدور الخــر.

ومــن املصوريــن الذيــن أعرفهــم وزاملتهــم :املصــور
الراحــل زهــران زهــران ،واملصــور الراحــل محمــد أبــو
عوميــر (أبــو ربيــع) الــذي تخصــص بتصويــر املهرجانــات
املرسحيــة والفنيــة ،ومثــل يف بعــض األعــال البدويــة،
واملصــور خليــل املزرعــاوي ابــن عــم املصــور الراحــل
جميــل ،يعــد أول مصــور صحفــي يفــوز بعضويــة مجلــس
نقابــة الصحفيــن.

بخــاف املوثقــن ،كان امللــك املؤســس ممــن أولــوا قطــاع
التصويــر الفوتوغـرايف (الضــويئ) اهتامما أساســيا تأسيســيا،
وليــس أدل عــى ذلــك مــن منحــه الفوتوغـرايف الرائــد عبــد
الــرزاق بــدران ( )2003-1917وســام النهضــة مــن الدرجــة
األوىل ،ويعــد بــدران مــن الــرواد العــرب األوائــل يف مجالــه
بإدخالــه التصويــر الضــويئ الحديــث ،والفنــون التطبيقيــة
مبكــرا إىل فلســطني والكويــت واألردن ،وأنــا شــخصيا
درســت عــى يديــه يف العــام  1983مــادة التصويــر الضــويئ
يف الجامعــة األردنيــة.

شغف التصوير..

شــخصيا أيضــا ،وأيضــا ،أتذكــر املصــور يوســف العــان
(مصــور جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين) ،عندمــا كان يف
ســبعينات القــرن املــايض مصــورا صحفيــا رياضيــا ،وأظنــه
مــن أوائــل مــن عملــوا يف صحيفــة “الدســتور” التــي
انطلقــت يف العــام  ،1967بوصفهــا مخرجــات توحيــد
صحيفتــي “فلســطني” و”املنــار”.
العــان أقــام ذات مــرة معرضــا للوجــوه ،صــور معرضــه
كانــت مشــعة بالتعابــر ،بعــض تلــك الوجــوه روت قصــص
الزمــان ،وعكســت متواليــات الحيــاة.
وأذكــر أيضــا املصــور عبــد اللــه أيــوب ،الــذي عمــل يف
حقــل الصحافــة الرياضيــة يف نفــس الوقــت الــذي كان
يعمــل فيــه العــان ،فقــد عمــل يف صحيفــة “الــرأي”،
وهــو مــن عائلــة تصويــر صحفــي ،فشــقيقه املصــور نــارص
أيــوب الــذي عمــل فــرة مصــور جاللــة امللكــة رانيــا،
وشــقيقه اآلخــر حســن أيــوب مصــور أيضــا.
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بعيــدا عــن التصويــر بوصفــه حرفــة وبــاب رزق ،وعمــا
صحفيــا ،فــإن كثــرا مــن جامليــات التصويــر وفنونــه
تتجــى أكــر مــا تتجــى عنــد مــن يتعاملــون مــع التصويــر
بوصفــه شــغفا ،وهوايــة يعشــقونها ،ويجربــون التمــرد
خــال التقــاط نبضهــا.
يف هــذا اإلطــار تأسســت خــال املئــة عــام املاضيــة
العديــد مــن الجمعيــات واملؤسســات والهيئــات والنــوادي
التــي تعنــى بهــذا النــوع مــن التصويــر ،حتــى إن األمــر مل
يتوقــف عنــد ذلــك ،بــل وصــل إىل تآلــف عــدد مــن الهــواة
تحــت عناويــن أقــل مــن جمعيــات ومؤسســات ،ومبــا
يشــبه املبــادرات ،أو ال َج ْمعــات الشــبابية تحــت عنــوان
“طلعــة تصويــر” وغريهــا مــن العناويــن.
أول مــا يخطــر عــى البال هنــا الجمعيــة األردنيــة للتصوير
التــي تأسســت عــام  ،1994وهــي جمعيــة رائــدة يف هــذا
املجــال ،تهــدف إىل رعايــة الحركــة التصويريــة يف األردن،
وإىل نــر ثقافــة الصــورة مــن خــال تشــجيع الهــواة
املبتدئــن ،وتنميــة االهتــام باألبعــاد الجامليــة للصــورة،
وعــر التعــاون مــع املؤسســات الرســمية والخاصــة،
وتقديــم االستشــارات لهــا ،واملســاعدة الفنيــة يف مجــال
التصويــر.
كــا تحــث الجمعيــة عــى اإلنتــاج الفنــي يف مجــال
التصويــر ،واعتبــاره جــزءا مــن الوثائــق التاريخيــة والعلمية
والفنيــة التــي تتمتــع بالحقــوق املحليــة والدوليــة ،وعــادة

مــا متثــل الجمعيــة األردن يف املناســبات ذات العالقــة
التــي يجــري تنظيمهــا يف الداخــل والخــارج ،وهــي تســعى
إىل توطيــد أوارص الصداقــة والتعــاون بــن الجمعيــة
واملؤسســات املهتمــة بالتصويــر يف الوطــن العــريب والعــامل،
وإىل إدخــال التصويــر يف املــدارس بالتعــاون مــع وزارة
الرتبيــة والتعليــم ،لجعــل مــادة التصويــر جــزءا مقــررا مــن
حصــص النشــاط املــدريس.
وبنظــرة عــى األعضــاء املؤسســن للجمعيــة ،يتبــن البعــد
حصن ـ ًة
الجــايل الفنــي العلمــي الــذي قامــت الجمعيــة ُم َّ
بــه ،فمــن مؤسســيها املصــور الفنــان ســقراط قاحــوش،
واملصــور الفنــان راســم زيــد الكيــاين عاشــق تصويــر
الطيــور ،الجامــع بــن فــن التصويــر وفنــون الجراحــة
البرشيــة بوصفــه طبيبــا جراحــا ،واملصــور الفنــان يحيــى
مســاد عاشــق اللقطــات اإلنســانية ،املؤمــن بلغــة الضــوء،
ّ
ومــن مؤسســيها املخــرج الراحــل زيــد عبــد الحليــم كلــوب
الــذي ربــط بــن جامليــات الصــورة الثابتــة وجامليــات
الصــورة املتحركــة ،وكل مــن أســهم يف تأسيســها هــم مــن
قامــات التصويــر بوصفــه فنــا ومســاحة إبــداع ومهــارة
التقــاط للحظــة.
هــؤالء يدركــون أن الحساســية العاليــة ،واليقظــة املنتبهــة،
وال َجلَــد األكيــد ،واللامحيــة الذكيــة الوثابــة ،مــن عنــارص
إنجــاح الصــورة الباحثــة عــن مــكان لهــا بــن أقانيــم
الفنــون.
ـام مــن مســرة الضــوء معانقــا شقشــقة الظــال،
مئــة عـ ٍ
مــن تاريــخ الكامــرات والعدســات بحســب زهــراب
فــإن كام ـريتّ“ :ياشــيكا مــات” اليابانيــة ،و”رولفليكــس”
األملانيــة ،هــا مــن أول األنــواع التــي دخلــت األردن.
ومــن تصويــر باســتخدام الزجــاج ،وتصويــر الغرفــة
(القُمــرة) املظلمــة ،مــرورا بالتصويــر الفــوري (البوالريــد)،
وصــوال إىل أعــى تقنيــات التصويــر الرقمــي ،خــاض
التصويــر يف األردن رحلــة غامــرة ،دخــل كل البيــوت بعــد
أن كان يخــى بعــض النــاس إدخــال الصــورة إىل بيتــه،
صــار التصويــر الحافــظ لذاكرتنــا الحقيقيــة واالفرتاضيــة،
خـزان لحظاتنــا ،والهجعــة التــي نحتــاج أن نعــود فيهــا إىل
أنفســنا ،أو إىل تذكــر بعــض أحبابنــا الراحلــن
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عاللي

حراس الفنون الصخرية القدمية
والنقوش يف وادي رم والصحراء
تايلور الك
كاتب صحفي أمرييك.

ترجمة :أسيل عزيزية
مرتجمة ،فنانة تشكيلية أردنية مقيمة يف تركيا

يحمــل محمــد دومــان هاتفــه املحمــول ويوجهــه نحــو صخــرة كبــرة ،محدقًــا بالنقــش والخطــوط العريضــة املنحوتــة لـــ :صيــاد،
ـص غــر مفهــوم محفــور منــذ آالف الســنني.
ونعــام ،وأســد ،ونـ ٍّ
يقــول محمــد وهــو يقــرأ شاشــة هاتفــه« :قامــات بــن خلــف» ،ويضيــف« :ليــس عليهــا أي تغيــر» .ومــن ثــم ينقــر عــى هاتفــه،
ويتــم اإلرســال.
إن النصــوص غــر املألوفــة ،والفنــون البدائيــة ،ال تلقــى صــدى كبـرا لــدى بعــض األردنيــن الذيــن ينظــرون إليهــا عــى أنهــا إرث
مــن القــوى األجنبيــة ،لكــن تلــك الخطــوط والنقــوش وجــدت اليــوم عشــاقا وجمهــو ًرا جديــدا لهــا.
يحتضــن الحجــر الرمــي يف الــوادي الشاســع جنــويب األردن ،بحـ ًرا مــن الفنــون الصخريــة ،كقوافــل مــن اإلبــل املنحوتــة ،والصياديــن،
والقصائــد ،وغريهــا مــن الكتابــات الهريوغليفيــة ذات الطابــع األجنبــي ،والعربيــة القدميــة املتناثــرة عــر املنحــدرات والصخــور
وجــدران الكهــوف ،ومتــى رأيتموهــا أول مــرة فإنكــم ترونهــا يف كل مــكان ،أو ميكنكــم أيضــا التغــايض عــن هــذا الفــن الطبيعــي
املحفــور ،كــا فعــل العديــد مــن البــدو املحليــن لســنوات عديــدة مضــت ،معتربيــن نصوصــه ورســوماته البدائيــة غــر القابلــة
للفهــم «ال معنــى لهــا» .وأن األســوأ مــن ذلــك كلــه ،هــو تشــويه تلــك النقــوش القدميــة بكتابــات مثــل« :كنــت هنــا».
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باللغــة الثموديــة ،أو الصفائيــة ،وهــي نصــوص للقبائــل
البدويــة التــي عاشــت يف شــال شــبه الجزيــرة العربيــة
منــذ أكــر مــن  3000ســنة.
ثــم جــاء األنبــاط الذيــن بنــوا إمرباطوريتهــم يف القــرن
الثالــث قبــل امليــاد ،وكانــت عاصمتهــم الب ـراء ،ونقشــوا
الصــور والنصــوص بلغتهــم الخاصــة املســتمدة مــن اللغــة
الثموديــة.
تحتــوي جــدران الجــرف أيضــا عــى رســائل وآيــات قرآنيــة
بالخــط الكــويف ،وهــو نــص عــريب قديــم ،كــا أن هنــاك
النقــوش الصخريــة البدائيــة ،وصــور الرجــال ،والنســاء،
والحيوانــات ،والرمــوز غــر القابلــة لفــك الشــفرة التــي
ســبقت كل تلــك الحضــارات بــآالف الســنني.
متثــل هــذه املعــامل والتــي تعــود لنحــو ( )12ألــف عــام
مــن الحيــاة البرشيــة الصحراويــة املســتمرة ،تطــورا للفكــر
البــري ،واملراحــل األوىل لتطويــر األبجديــة.
تراث عاملي:

حراس النقوش:
أمــا اآلن ،فــإن تلــك األيــام قــد ولــت ،واليــوم ،يعمــد البــدو
إىل تحذيــر أي شــخص يحــاول الكتابــة عــى تلــك الصخــور
الورديــة ،أو العبــث بهــا ،كــا يقومــون بتنبيــه مديــري
املواقــع املعرضــة لخطــر الــرر بذلــك.
يتســلح هــؤالء البــدو بهواتــف ذكيــة ،وقــد أطلقــوا مــن
قبــل دائــرة الســياحة واآلثــار األردنيــة ،وأصبحــوا حــاة
لــإرث مــن الفنــون القدميــة.
يقــول الشــيخ محمــد الحويطــي« :ممنــوع أن تلمســوا
أو تكتبــوا عــى هــذه النقــوش» .ويضيــف« :إن هــذا مــن
شــأنه أن يهــن أســافنا ويدمــر مرياثنــا».
تتنــوع منحوتــات وادي رم ،كتاريــخ مفــرق الطــرق
الرمليــة الوعــرة بــن شــبه الجزيــرة العربيــة والبحــر
األبيــض املتوســط وشــال إفريقيــا.
وهنــاك الكثــر مــن األعــال الفنيــة والنقــوش مكتوبــة

أدرجــت اليونســكو وادي رم كموقــع للــراث الطبيعــي
العاملــي عــام  .2011وحــددت مســاحة ( )278ميـ ًـا مرب ًعــا
كموقــع طبيعــي وثقــايف ذي «قيمــة عامليــة اســتثنائية»،
وأشــارت إىل أن النقــوش كانــت «واحــدة مــن أغنــى
مصــادر توثيــق العــامل» للحضــارات عــى مــدى آالف
الســنني.
ولحاميــة وادي رم ،اعتمــد علــاء اآلثــار مــؤرش اســتقرار
الفــن الصخــري إلنشــاء تطبيــق جاهــز للتوثيــق باللغــة
العربيــة ،وقاعــدة بيانــات للفنــون الصخريــة ،والنقــوش يف
وادي رم.
وعمــل ســكان املنطقــة كحـراس للفنــون الصخريــة ،وعــى
مــدى العامــن املاضيــن ،وظفــوا هواتفهــم الذكيــة لتوثيــق
وتصويــر وقيــاس أكــر مــن ( )12500قطعــة مــن الفنــون
الصخريــة والنقــوش ،بدعم مــنSCHEP Sustainable( :
Cultural Heritage)، (Through Engagement of
 )Local Communities Projectمــروع الـراث الثقــايف
املســتدام مــن خــال إرشاك املجتمعــات املحليــة ،وبتمويل
مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،منظمــة الـراث
الثقــايف األردين.
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وتــم تعليــم ســكان املنطقــة مــن البــدو يف وادي رم،
الراغبــن باالنضــام لحراســة تلــك الفنــون الصخريــة
والنقــوش ،قــراءة وكتابــة الرمــوز والنصــوص املختلفــة،
كــا متــت مشــاركة دليــل الرتجمــة مــع املــدارس املحليــة.
وشــارك علــاء مــن الجامعــات األردنيــة -وهــم عــى
درايــة جيــدة بالنقــوش النبطيــة والثموديــة -بتعليــم
العاملــن يف املوقــع والح ـراس املهــارات الالزمــة ،متكنهــم
اآلن قــراءة وكتابــة الرمــوز باللغــات املختلفــة ،ويقــوم
الحــراس بتعيــن موقــع ( )GPSباســتخدام التطبيــق،
وتتبــع الحالــة الحاليــة لــكل عالمــة ،ويقيــدون التهديــدات
القصــرة وطويلــة األجــل التــي قــد يشــكلها البــر ،أو
البيئــة ،أو تنميــة الســياحة عــى تلــك الفنــون والعالمــات.
يقــول الخـراء« :إن الــوادي يحتــوي عــى مــا يقــارب مــن
( )45ألــف نقــش قديــم».
قــام الســيد دوميــان مديــر املوقــع ،وقائــد حـراس الفنــون
الصخريــة ،بتعليــم ( )25مرشــدا ســياحيا بدويــا مــن وادي
رم ،والقــرى املحيطــة كيفيــة قــراءة وتفســر الفنــون
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الصخريــة .كــا حــاول هــو وآخــرون إقنــاع املجتمــع بــأن
هــذه األعــال الفنيــة هــي تراثهــم الثقــايف ،وليســت فرضــا
أجنبيــا دخيــا عــى ثقافتهــم.
رموز قبلية:
يقــول نـزار العداربــة ،رئيــس الفريــق يف ( )SCHEPوكالــة
التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة ،التــي تــروج
نهجــا مجتمعيــا مشــابها« :يشــعر النــاس هنــا بــأن كل
هــذه الحضــارات يف األردن كانــت عبــارة عــن سلســلة مــن
اإلمرباطوريــات األجنبيــة التــي جــاءت وذهبــت ،وليســت
لهــا أيــة عالقــة بهــم» .لكــن أســافنا هــم مــن بنــوا
هــذه اآلثــار واملــدن ،وقــد تركــوا وراءهــم هــذه الفنــون
والشــعر ،نعــم قــد تتغــر أســاء اإلمرباطوريــات ،لكنهــم
سلســلة متصلــة تربــط بعضهــم ببعــض.
وتوضــح غالبيــة األعــال الفنيــة الصخريــة أفــراد القبائــل
القدامــى وطريقتهــم يف الصيــد ،وتظهــر كــم هــي مشــابهة جدا
لطريقــة الصيــد الحاليــة ،إمــا مــع الــكالب ،أو عــى الجــال ،أو
باســتخدام الفخــاخ ،أو بعــض الفرائــس مثــل األرانــب.

تتنــوع منحوتــات وادي رم ،كتاريــخ مفتــرق الطــرق الرمليــة
الوعــرة بــن شــبه اجلزيــرة العربيــة والبحــر األبيــض
املتوســط وشــمال إفريقيــا

كــا تشــمل النقــوش األخــرى بعــض التعبــرات لآللهــة
الدينيــة مثــل اإللــه النبطــي الالت ،وحتــى اآليــات القرآنية،
وهــذا متامــا كــا يحــدث هــذه األيــام ،حيــث (يكتــب
الســكان املحليــون هنــا ،كــا هــو الحــال يف املجتمعــات
الريفيــة األخــرى يف األردن ،رســائل مامثلــة باللغــة العربيــة
عــى الصخــور ،وجــدران الشــوارع ،وعالمــات الطــرق
الرسيعــة) معربيــن عــن بعــض مشــاعرهم ،أو رفضهــم ،أو
مــا يــدور حولهــم.
إن بعــض األشــكال والخطــوط الهندســية هــي رمــوز
قبليــة ،وعالمــات تشــر إىل املمتلــكات للــزوار الخارجيــن؛
وقــد فعلــت القبائــل الــيء نفســه يف الخمســينات مــن
القــرن املــايض.
حالة الحب:
د َّون بــدو وادي رم القدمــاء أيضــا موضوعــا مــا يـزال قريبــا
مــن قلــوب الشــباب والشــابات :إنــه الحــب ،يقــول دومان:
«معظــم هــذه النقــوش عبــارة عــن أســاء أشــخاص ،أو
ترصيحــات عــن الحــب ،متامــا كــا يضــع الشــباب اليــوم

قلبــا واســمهم بجانــب اســم حبيبتهــم»« .وهــذا يُوضــح
أنــه وبعــد كل هــذه اآلالف مــن الســنني ،ومــع كل هــذه
التكنولوجيــا ،مل تتغــر األشــياء أبــدا عــى اإلطــاق».
اكتشــف املرشــدون البــدو ،والســكان املحليــون أيضــا ،أن
العديــد مــن أســافهم كانــت أســا ُءهم :صالــح ،وعمــر،
وعــي ،وســعد ،وعــودة ،وهــي أســاء ال تــزال شــائعة
حتــى اآلن بعــد ألفــي عــام.
ويقــول جــازي املناجعــة« :لقــد عــاش أفــراد العــر
الثمــودي ،أو األنبــاط ،حيــاة مامثلــة لحياتنــا اليــوم ،وقــد
تركــوا وراءهــم دليــا ألســلوب حياتنــا املشــرك».
عمــل جــازي املناجعــة يف الســياحة ملــدة عــام واحــد فقط،
لكنــه بالفعــل يــدرك جيــدا أهميــة النقــوش ،والفنــون
الصخريــة ،ويضيــف« :إن لدينــا الكثــر مــن التاريــخ
لنشــاركه مــع العــامل ،وليــس فقــط الصحــراء».
لقــد كان هــذا ال ـراث ،وتحديــدا هــذا النــوع مــن الفــن
القديــم ،مبثابــة نقطــة جــذب للســياح الذيــن يبلــغ
عددهــم حــوايل ( )4000شــخص يوميــا.
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خيال الطل
من العروض املرسحية

احلركة املسرحية األردنية..
سريورة الوعي
جمال عياد
ناقد مرسحي وصحايف

يعكــس املســرح املنظومــة الثقافية التي تتصــل بواقع احلراك االقتصــادي واالجتماعي
والسياســي ضمــن فــرة معينــة ،دومنــا أن يتخلــى عــن إثــارة مــزاج املشــاهد بنــوع مــن
الهواجــس التــي تشــد املتلقي.
وميكــن رصــد نشــوء املســرح األردين عــر مراحــل معينــة أبرزهــا مــا قبــل الســتينات مــن
القــرن املاضــي ،والســبعينات ،والثمانينــات ،والتســعينات ،التــي أثــرت يف تطــوره الالحــق.
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شــهدت هــذه الفــرة وجــود ظواهــر طقســية ،تعــد
ســمة مــن إحــدى ســات الوجــود الثقــايف للشــعوب،
ولكنهــا تظــل بعيــدة عــن إمكانيــة وصــف أشــكالها
باملــرح املتعــارف عليــه ضمــن منــط العلبــة اإليطاليــة،
ومل تختلــف تلــك املرحلــة عــن املناخــات التــي شــهدتها
املجتمعــات العربيــة ،مبــا فيهــا منطقــة بــاد الشــام
التــي تتصــل بظواهــر طقوســية؛ منهــا املتعلقــة
بالعــادات الدينيــة يف األعيــاد ،واملناســبات الزراعيــة
كمواســم الحصــاد ،والجوانــب االجتامعيــة كاألفــراح
واألتــراح.
ومــن جهــة ثانيــة ،مــا أكــده الواقــع الدميغــرايف لبــاد
الشــام بعــد خــروج تركيــا األتاتوركيــة ،وتقســيم
الهــال الخصيــب آنــذاك مــن قبــل االحتــال الفرنــي
والربيطــاين ،وفــق اتفاقيــة ســايكس بيكــو ،ويف هــذه
املرحلــة كان املــرح باملفهــوم الغــريب املتعــارف عليــه
غــر موجــود ،وإمنــا شــهدت املرحلــة ظواهــر مرسحيــة؛
مــن أبرزهــا وجــود مشــاهد متثيليــة يف بعــض املــدارس،
واألديــرة.
الحراك املرسحي:
تعــد هــذه الفــرة ،بــرأي باحثــن فــرة التأســيس
الحقيقيــة لظاهــرة الحــراك املرسحــي األردين؛
بحســب الحــاالت الثقافيــة املتبلــورة فيهــا ألســباب
كثــرة ،أهمهــا أن أغلــب صانعيــه هــم مــن خريجــي
الجامعــات يف األقطــار العربيــة ،وخصوصــا القاهــرة،
غــر أن األهــم يف هــذه املرحلــة العامــل الفكــري ،إذ
كان ومــا يــزال التقــارب بــن الفضــاءات االجتامعيــة
لــدى الرشائــح الكــرى يف هــذه األقطــار يحــر بقــوة،
لذلــك عنــد تنــاول الحــراك املرسحــي يف األردن يف
مكوناتــه وتجلياتــه الجامليــة ،نجدهــا متقاطعــة مــع
أغلــب الظواهــر املرسحيــة يف األقطــار العربيــة.
وتســعى هــذه املــادة إىل ق ـراءة ممي ـزات هــذا النشــاط،
بتنــاول أســاليب ومضامــن وفضــاءات العــرض املرسحــي،
ملعرفــة العالقــة الجدليــة للتجاذبــات والتأثــرات مــن
تداعيــات الظواهــر املرسحيــة يف العــامل عــى الحــراك
املرسحــي العــريب واملحــي ،والتــي أســهمت يف إظهــار
الحــراك املرسحــي األردين.

منهج التناول:
إن ظاهــرة املــرح ،ومبختلــف اتجاهاتهــا الجامليــة ،هــي
جــزء ال يتجــزأ مــن الثقافــة التــي متثــل جــزءا أساســيا مــن
البنــاء الفوقــي ،الــذي يعكــس ويعــر عــا ميــور يف تجليــات
البنــاء التحتــي ،املؤتلــف مــن الجوانــب االقتصاديــة
واالجتامعيــة والسياســية وســواها.أما مــن يقــوم بإنشــاء
هــذا البنــاء التحتــي ،وباملفهــوم «الخلــدوين» (العمــران)،
فهــم النــاس؛ أي املجاميــع والطبقــات االجتامعيــة ،مبختلــف
أطيافهــا وفئاتهــا ،ومبعنــى آخــر ،فــإن أي تغــر يف قــوى
اإلنتــاج االقتصــادي ينعكــس مبــارشة عــى مناخــات العامــل
االجتامعــي وظروفــه ،ومــن ثــم تظهــر تجليــات هــذا التغــر
يف مجــاالت الثقافــة والفنــون ،خصوص ـاً املــرح (.)1
كان الح ـراك املرسحــي يف األردن ،يف أول ظهــور لــه أقــرب
لالكتــال عــى مســتوى الشــكل يف املرسحيــة يف الســتينات
مــن القــرن املــايض ،ومثــل الواقــع الســيايس والثقــايف الــذي
أنشــأ الجامعــة األردنيــة عــام  1962املنــاخ لظهــور فرقــة
أرسة املــرح الجامعــي ،التــي نهــض بهــا هــاين صنوبــر،
خريــج جامعــة «كودمــان ثيــر» عــام 1957مــن الواليــات
املتحــدة األمريكيــة.
وتعــززت أرسة املــرح بعيــد إنشــاء دائــرة الثقافــة والفنون
عــام  1966مــن قبــل وزيــر الثقافــة الرشيــف عبــد الحميــد
رشف ،الــذي كان ضمــن حكومــة الشــهيد وصفــي التــل،
كــا انبثقــت عنهــا أرسة املــرح األردنيــة؛ وتحديــدا مــع
عــودة العديــد مــن املرسحيــن األردنيــن بأعــداد ليســت
قليلــة يف نهايــة الســتينات والســبعينات مــن القــرن املــايض
مــن خريجــي الجامعــات العربيــة (.)2
املرسح الشعبي:
كان إنشــاء كليــة الفنــون يف جامعــة الريمــوك الحــدث
الجامعــي األهــم مرسحيــا يف مثانينــات القــرن املــايض،
التــي كان (يهنــدس) منهاجهــا املــري الدكتــور عبــد
الرحمــن عرنــوس ،وكان لخريجيهــا األثــر القــوي عــى
رفــد الدمــاء الشــابة يف رشايــن الح ـراك املرسحــي األردين،
فضــا عــن معطيــات أخــرى حدثــت يف الثامنينــات ،ومنهــا
إنشــاء فــرق الفوانيــس ،ومــرح املــرح ،ومــرح الـــ 60
كرســيا ،واملــرح الشــعبي ،ومــرح الفــن يف إربــد ،ومختــر
الرحالــة ،ومــوال املرسحيــة ،ومركــز الفنــون األدائيــة الــذي
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تحــول الحقــا إىل املركــز الوطنــي للفنــون األدائيــة.
مرحلة التسعينات:
كان مــن نتائــج ثــورة تكنولوجيــا املعلومــات ،مــا متظهــر
يف رسعــة انتشــار آثــار الركــود االقتصــادي العاملــي الراهــن،
وبالتــايل أخــذت تداعياتــه تصعــد إىل البنــاء الفوقــي ،ومنــه
الثقــايف ،وخصوصــا املــرح ،كــون حساســياته منفتحــة عــى
تطــورات جميــع حقــول املعرفــة اإلنســانية ،التــي تربطــه
بهــا عالقــات جدليــة ،تنعكــس تجلياتهــا مبــارشة عــى
الخشــبة؛ إشــارات ســمعية ومرئيــة لجهــة املبنــى ،وتفــي
إىل حقــول دالليــة نســغها الفكــر لجهــة املعنــى.
وبفعــل أزمــات الركــود االقتصــادي التــي اجتاحــت
األســواق العامليــة كافــة ،أخــذت الحكومــات ترتاجــع
عــن دعــم اإلنتــاج الثقــايف ،وبخاصــة املــرح ،ولكــون أن
عــامل الشــال الغنــي مصــدر ثــورة التكنولوجيــا ،ومنشــئ
املتغــرات االقتصاديــة الكــرى ،وخصوصــا أزماتــه ،وكــون
األقطــار العربيــة -مبــا فيهــا األردن -ال تــزال مســتوردة،
وتابعــة اقتصاديــا اســتهالكيا لــه ،وحتــى يف األمنــاط الثقافيــة
التــي بتنــا نراهــا يف املجــات الثقافيــة ،فــإن كل ذلــك عمــق
الهوتــن املعرفيــة والرقميــة الهائلتــن بينــه وبــن األقطــار
العربيــة.
فلــم يســتقر املــرح حضاريــا يف األردن ،وال حتــى يف
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األقطــار العربيــة بعــد ،كونــه يشــكل إحــدى تجليــات
املفهــوم الدميقراطــي الــذي جــاء حالــة ثقافيــة لرتاكــات
معرفيــة يف املجتمعــات الصناعيــة ،لذلــك ،ظــل املــرح
عربيــا يؤكــد أنــه يف حالــة قطيعــة مــع البنيــة القبليــة
والريفيــة التــي تتأســس عليهــا مجتمعاتنــا ،لذلــك تظــل
بقايــا الطبقــة الوســطى املرتهــن تطــور مســتقبلها يف بقــاء
قيــم املدينــة ،هــي مــن بقيــت تقلــق عــى غيــاب املــرح،
ألنــه يعــد أحــد األجـزاء األساســة للوجــه اآلخــر للدميقراطية
الحقيقيــة الغائبــة ،هــذه الطبقــة التــي كانــت مؤهلــة
لنقــل املجتمعــات العربيــة مــن قيــم الريــف والقبيلــة،
إىل فضــاءات هــذه املدينــة املنتميــة إليقــاع العــر التــي
أطاحــت بهــا تجليــات سياســات «الخصخصــة» االقتصاديــة،
واملتمــم لهــا القمــع الســيايس عــى حســاب مــوت القطــاع
العــام (.)3
ومــع اســتفحال املعطــى الســابق يف املجتمــع املحــي،
واملجتمعــات العربيــة ،بقــي املــرح حائــرا يقــف عــى
«بــاب املدينــة» ،فلــم يدخلهــا مــن بعــد تحقيــق االســتقالل
(الســيايس) وحتــى اآلن ،مــن حيــث اســتيعاب ســلطات
مجتمــع املدينــة للتقاليــد الدميقراطيــة املدنيــة ،فتشــهد مدننا
العــارات اإلســمنتية املرتفعــة عاموديــا ،واملنبســطة أفقيــا،
ولكــن قاعــات الثقافــة فيهــا فارغــة إال مــن نفــس الجمهــور
القليــل ذاتــه الــذي يظــل يــدور يف مرافقهــا ،ولهــذا ..مهــا

فعلــت الفــرق واملهرجانــات مــن جهــود لجــذب املواطنــن
ملرسحياتهــا ،ســتضل طريقهــا إال مــن بعــض النجاحــات يف
وجــود املشــاركني الفنانــن أنفســهم يف التظاهـرات املرسحيــة،
جالســن يف قاعــات العــرض املرسحــي ،فضــا عــن غيــاب
الرشائــح الشــعبية الكــرى مــن غــر الفنانــن وبعــض املثقفــن
عــن هــذه القاعــات ،ففــي حــال توقــف الدعــم الحكومــي
مبختلــف أشــكاله ،أو الدعــم األجنبــي بصــوره املختلفــة ،فــإن
املــرح ســينكمش إىل أقــل درجــة ميكــن أن نتخيلهــا.

كان احلــراك املســرحي يف األردن ،يف أول ظهــور لــه أقــرب
لالكتمــال علــى مســتوى الشــكل يف املســرحية يف الســتينات
مــن القــرن املاضــي

النقد املرسحي:
خالصــة مــا ذهبــت إليــه ،أنــه ويف وســط املتغ ـرات الكــرى
التــي أصابــت املــرح يف العــامل ،وبخاصــة الغــريب ،يظــل تأثــر
تجــارب الحـراكات املرسحيــة األخــرى ضئيــا ،ســواء الصينيــة،
أو األندونيســية ،أو اليابانيــة وغريهــا ،نســبة لحيويــة التأثــر
الغــريب املبــارش يف الحـراك املرسحــي العــريب ،فقــد بقــي هــذا
األخــر تابعــا مقلــدا مستنســخا لظواهــر حراكــه ،وكذلــك
األمــر يف الح ـراك املرسحــي األردين.
ظــل اإلفــاس الفكــري يؤطــر األعــال املرسحيــة العربيــة
عمومــا ،فالحــراك املرسحــي العــريب مبــا فيــه املحــي ،كــا
يقــول صــاح القصــب(*) يف أحــد الحــوارات بــأن املــرح
ذاهــب إىل مــوت مؤقــت(.)4
حتــى ونحــن نقــرب مــن أن نــودع العــام الواحــد والعرشيــن
يف األلفيــة الثالثــة ،مل يقــدم النقــد املرسحــي ،محليــا وعربيــا،
مقرتحاتــه الجديــدة مــن تعاقــب التاريــخ اإلنســاين ،كــا
أن بعــض املشــاريع النقديــة -التــي ميكــن التعويــل عليهــا-
ال تــزال يف تأســيس حــراك نقــدي مرسحــي مســتقبيل،
مطمئنــة الســتغراق مقرتحاتهــا يف التطبيقــات التفكيكيــة،
والســيميولوجية ،والحداثيــة ،ومــا بعــد الحداثيــة ،وإىل
غــر ذلــك مــن املناهــج األخــرى ،والتــي تجــيء إيجابيــة
يف الدراســات التعليميــة التطبيقيــة ،وخصوصــا مــن جهــة
التحليــل ،غــر أنهــا مل تســهم بتطــور املــرح يف املنطقــة
العربيــة يف املبنــى واملعنــى ،ذلــك أن أغلــب دراســاتها ظلــت
تحــوم حــول الفكــر دومنــا الدنــو منــه ونقــده ومراجعتــه.
وال ي ـزال النــص املرسحــي يشــكل أحــد اإلربــاكات األساســية
يف تحقيــق فرجــة مرسحيــة تلفــت نظــر املشــهد املرسحــي
املحــي ،وذلــك أن حــدوث نظريــات أو رؤى فكريــة جديــدة،

تطــرح بالــرورة مــن فضــاءات النــص املرسحــي أساســا ،فجــل
النصــوص املرسحيــة املقدمــة يف الحــراك املرسحــي العــريب،
خــال مــن املضامــن الفكريــة املبتكــرة ،وحتــى النصــوص
الدراميــة التــي توقــع مــن أســاء المعــة يف حقــل اآلداب،
تظــل بعيــدة عــن نــص العــرض املرسحــي فنيــا ،بســبب بنيتهــا
الذهنيــة األدبيــة ،عــدا بعــض النصــوص التــي ال تتجــاوز
أصابــع اليــد الواحــدة.
ويف هــذا الســياق ،خلــت األوراق املقدمــة يف أغلــب نــدوات
املهرجانــات ،واملنتديــات املرسحيــة مــن الجــدة واالبتــكار،
وظلــت قريبــة مــن الــرد والوصــف املألــوف املكــرور ،كــا
اتســمت هــذه األوراق أحيانــا بالطابــع التعليمــي املمــل ،وغاب
املصطلــح النقــدي ،وجــاء املعطــى األخــر عالمة أخــرى رصيحة،
ليــس عــى انحــدار مســار ســوية النــص املرسحــي وتراجعــه
عــى الصعيــد العــريب ،بــل أيضــا بســبب غيــاب الدراســات
املبتكــرة املشــتملة عــى التحاليــل والــرؤى النقديــة الجديــدة.
حساسيات تعبريية:
وال بــد مــن التأكيــد ،بــأن انبعــاث أي تطــور مرسحــي كظاهــرة
ثقافيــة ،كــا عــرف مــن رصــد لهــذه الظواهــر يف تاريــخ
البرشيــة وحتــى اآلن ،يبــدأ «برتاكــم كمــي» ،وصــوال يف تطــوره
الالحــق نحــو «تراكــم نوعــي» ،وهــذا النوعــي ينفــي القديــم
وفــق قانــون وحــدة ورصاع األضــداد ،محققــا قطيعــة معــه،
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ويرصــد انبعــاث الــرؤى الجديــدة ،ويســتكنه قدومهــا ،ثــم
تطرحــه تجــارب لهــا حساســية مرسحيــة تعبرييــة جديــدة،
ويفــرض أن تتبــدى هــذه «الحساســية» يف أدوات التعبــر
املغايــرة ،لتســتطيع تجســيد الفضــاءات الجديــدة وبخاصــة
الفكريــة(.)5
كــا أن املقصــود بالجديــدة هنــا ليــس اقرتانهــا بالشــباب ،أو
بســن عمــري محــدد ،بقــدر اقـران هــذه التجربــة بحداثيتهــا
النســبية لجهــة املبنــى واملعنــى ،بغــض النظــر عمــن طرحهــا
لجهــة الســن العمــري ،وكذلــك األمــر ،فليــس املقصــود
مقرتحــات إخراجيــة جديــدة برصيــة وســمعية وفيزيائيــة عــى
نــص مرسحــي معــروف عامليــا ،فأيــن هــذه الحساســية التــي
ميكــن تلمســها يف الح ـراك املرسحــي األردين()6؟.
جــاء الحـراك املرسحــي املحــي ،وكــا هــو يف العــريب ،مبعطييه
التطبيقــي يف العــروض والــورش الفنيــة ،والفكــري مــن جهــة
أخــرى ،ســواء النــدوات ،والتأليــف التنظــري ،بعيــدا عــن
اإلضافــة النوعيــة ،ال بــل ظلــت محموالتــه قريبــة مــن املكرور،
وإعــادة إنتــاج مــا طــرح ســابقا بفعــل غيــاب التجديــد الفكري
عــن الخطــاب الثقــايف الشــائع ،ليــس يف املحــي والعــريب
حســب ،ال بــل يف مختلــف القــارات الخمــس التــي تهيمــن
عليهــا الهويــات التعدديــة املنطويــة ضمــن الفكــر الرأســايل
املتهافــت يف أزماتــه ونكوصاتــه ،فلــم ِ
تجــد كــرة املعاهــد
والكليــات التــي تــدرس املــرح يف إنتــاج أفــكار ورؤى جديدة
لطاملــا ظلــت مناهجهــا ثابتــة ،أمــام إلحــاح طالئــع املتغـرات
الكــرى التــي بتنــا نتلمــس قدومهــا يف األفــق بفعــل تقنيــات
املعرفــة املندفعــة وفــق أمنــاط املتواليــات الهندســية.
مقرتحات إخراجية:
عــرت مقرتحــات إخراجيــة مغايــرة يف اتجاهاتهــا الجامليــة
وحلولهــا التعبرييــة ،عــن حساســية جديــدة يف املــرح األردين،
واكبــت عــودة الحيــاة النيابيــة للبــاد يف بدايــة التســعينات
مــن القــرن املــايض ،وال ت ـزال هــذه الحساســية هــي نفســها
الحــارضة يف املشــهد املرسحــي حتــى كتابــة هــذه املــادة،
وأبرزهــا تجــارب وظفــت ثيــم اتجاهــات جامليــة يف إنشــاء
الفرجــة املرسحيــة ،لصالــح هــذه الــرؤى الجديــدة؛ كخالــد
الطريفــي ،ومحمــد الضمــور ،وغنــام غنــام ،ويف النصــوص
الكالســيكية وبخاصــة الرتاجيديــة كالراحــل نــادر عمــران،
وحكيــم حــرب ،ويف املشــهد الطقــي كعبــد الكريــم الجـراح،
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ود .فـراس الرميــوين ،ويف التجــارب الخاصــة باملــرح الوجودي
كخليــل نصــرات ،ومحمــد بنــي هــاين ،وقاســم ملــكاوي،
ويف براعــة اســتخدام الصــورة املوظفــة دراميــا كزيــاد جــال،
وحســن نافــع ،وسوســن دروزة ،ولينــا التــل ،ورانيــا قمحــاوي،
وعــي الج ـراح ،وســمري خوالــدة ،وغــر ذلــك مــن املقرتحــات
واالتجاهــات لــدى آخريــن(.)7
املعنــى والرســائل يف تجــارب هــؤالء املرسحيــن عمومــا،
تشــابكت وتوحــدت حــول معــان ألحــت عليهــا األبنيــة
الســطحية والعميقــة؛ نحــو االق ـراب مــن «مــرح التمــرد»
عــى كل مــا هــو ســائد ،وبخاصــة يف التنبــؤ والهجــس بالتمــرد
عــى آليــات ســلطات القمــع السياســية واالجتامعيــة التــي
تنــوء تحــت كلكلهــا الشــعوب العربيــة ،عندمــا جســدت
املتغـرات التــي حلــت بهــا مبحاولــة ســلطات النظــام العــريب
الرســمي الســائد تحويــل إنســانه مــن أمزجــة وهواجــس حــرة
طليقــة ،إىل حالــة إنســانية مدجنــة جاهــزة لالنضــام إىل
«القطيــع» مبفهــوم «نعــوم تشومســي» ،كإشــارة مــن هــذا
الح ـراك إىل مــدى مــا وصــل إليــه هــذا الخ ـراب الحضــاري
الفاتــك بشــعوب دول الجنــوب الفقــر.
وكان تيــار الوعــي يف ســياق التوجهــات الجامليــة الســابقة
الذكــر ،ســواء الرتاجيــدي أو الشــعبي ،فيهــا مــا يــؤذن
بالثــورة ،ثــورة الفــرد البعيــدة عــن رؤى التنظيــات السياســية
واأليديولوجيــة عمومــا ،واملرسحيــة خصوصــا ،وهــذا مــا جــاء
متناغــا مــع الثــورات الشــعبية التــي شــهدتها بعــض األقطــار
العربيــة( ،ظاهــرة الربيــع العــريب).
الرؤية والبنية:
وبطبيعــة الحــال ،فــإن تلــك الــرؤى املغايــرة نســبيا ،كــا
أرشت ملســتوى املــرح يف بدايــات التأســيس ،رشعنــت
نفســها بحلــول برصيــة وســمعية تناســب هــذه «املغايــرة»
واالختــاف ،فحــرت بقــوة يف هــذا الحــراك مســألة
اســتخدام أســاليب اإلضــاءة ،املحققــة ألهــداف كثــرة،
تتمحــور يف أغلــب الخصائــص كــا حددهــا أدولــف إيبيــا
(**) ،وهــي القــوة ،والشــدة ،واللــون ،والتوزيــع ،وخصوصــا
يف توزيــع درجــات الضــوء والظــال عــى الكتــل وأداء
الشــخوص ،كاملــؤرش إىل االنتقــال مــن زمــن إىل آخــر يف
رجوعــه باألحــداث إىل الــوراء ،واســتخدام املكيــاج(.)8
وال يــزال التغيــر يف الشــكل املرسحــي يف الحــراك

من عروض املهرجانات املرسحية

املرسحــي األردين ،أو يف مختلــف األقطــار العربيــة متجهــا
نحــو تعميــق الصــورة لغــة تعبــر أساســية ،فضــا عــن
االتجــاه إىل تقديــم االســتعراضات املرسحيــة املتأسســة
عــى جامليــات التقنيــات الحديثــة ،والفنــون األدائيــة،
والســرك ،بــدال مــن املرسحيــة يف شــكلها املألــوف ،وطــرح
مســألة مــا بعــد الدرامــي عــر مقرتحــات برصية وســمعية،
ومحاولــة تغيــر أســلوب التلقــي مــع الجمهــور ،وذهــب
عــان إىل تأســيس املــرح
مركــز الفنــون األدائيــة يف ّ
الغنــايئ؛ املتوالفــة عنــارصه مــن الغنــاء ورقــص الباليــه
والحديــث ،وحضــور فرقــة أوركس ـرا حيــة ضمــن عنــارص
العــرض ،كل ذلــك يجــيء عــى حســاب انحســار املــرح،
وخصوصــا الدرامــا.
كــا أخــذت املهرجانــات املحليــة يف تحوالتهــا تحــايك
العربيــة والدوليــة لجهــة الفعاليــات ،والعــروض املشــاركة
فيهــا ،إذ أصبحــت تحــوي أجناســا أدبيــة وفنيــة أخــرى
تــكاد تطغــى عــى حضــور العــروض املرسحيــة ،كل ذلــك
يعــد تطــورا نســبيا لهــذا الحـراك املرسحــي املحــي لجهــة
املبنــى واملعنــى ،وميكــن تلمســه يف الفــرة الســابقة.
فضــا عــن مجــيء مخرجــن تبلــورت تباشــر إخراجيــة
مهمــة لديهــم يف الســنوات الخمــس عــرة األخــرة،

كتجــارب محمــد اإلبراهيمــي ،ووائــل املغــريب ،وغســان
زقطــان ،وزيــد خليــل ،والنــا النــارص ،ومجــد القصــص،
وأرشف العــويض ،وحســن ســبايلة ،وعبــد الصمــد البصــول،
وكاشــف ســميح ،ووصفــي الطويــل ،وعبــد اللــه جريــان،
وغريهــم.
املرسح اليومي:
وهنــاك املــرح اليومــي الكوميــدي ،الــذي شــكل مجيئــه
يف بدايــة التســعينات مــن القــرن املــايض معطــى جديــدا
يف الحــراك املرسحــي األردين ،إذ أنــه املــرح الوحيــد
الــذي كانــت تســتمر عروضــه عــى مــدار العــام ،وتذاكــره
مدفوعــة مــن املواطــن نفســه ،وليســت مــن أيــة جهــة
أخــرى ،فــكان نشــطا يف العقــد الزمنــي الســابق ،وكاد
وجــوده ينعــدم الحقــا ألســباب عديــدة ،أبرزهــا العامــل
االقتصــادي.
والســبب الرئيــس يف ظهــور هــذا املــرح الجــاذب
للجمهــور؛ بــروز فــرق آنــذاك متتلــك رؤيــة ،ويف نفــس
الوقــت سياســات تنفيــذ لهــذه الرؤيــة ،كفرقــة (املــرح
الوطنــي األردين) التــي شــكلها محمــد الشــواقفة بوصفــه
منتجــا ومؤلفــا ومخرجــا يف تســعينات القــرن املــايض،
إىل جانــب النجــم الفنــان مــوىس حجازيــن أحــد نســقي
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املــرح اليومــي الرئيســيني بتوجهاتهــا السياســية
يف مرسحياتهــا ،فعمــل الشــواقفة وحجازيــن عــى
توظيــف الكوميديــا لتقديــم طروحــات نقديــة يف
قضايــا الشــأن العــام ،ال ســيام الســيايس منهــا ،بحيــث
مثــا تســاؤالت املواطــن العــادي ،وجانبــا مــن توجهــات
تيــارات املعارضــة السياســية ،فيــا متثــل النســق اآلخــر
مــن هــذا النــوع مــن مــرح التســعينات اليومــي عــر
تجربــة مــرح هشــام يانــس ونبيــل صوالحــة ،والتــي
عكســت طروحــات مرسحيــة بأســلوب كوميــدي
ســاخر ،إال أنــه يقــرب مــن األدبيــات السياســية
للحكومات املتعاقبة.
وكان هــذان املرسحــان فاعلــن تنويريــا ،يطرحــان
رســائلهام بشــكل حضــاري بعيــدا عــن اإلســفاف واغتيــال
الشــخصيات ،وقريبــا مــن األطروحــات الجامليــة وأهمهــا
الوحــدة الوطنيــة.
لذلــك تظــل الفــرق املرسحيــة املحليــة عرضــة لالختفــاء
عنــد توقــف الدعــم املــايل واللوجســتي لهــا ،أو عنــد وفــاة
أحــد املؤسســن الرئيســيني ،كــا حــدث الحقــا مــع فرقــة
الفوانيــس بابتعــاد أقطابهــا عنهــا ،وكان آخرهــم وفــاة
الفنــان نــادر عمــران ،أو غيــاب مخرجهــا الرئيــس ،كــا
حــدث مــع فرقــة مــرح املــرح بتوقــف الفنــان خالــد
الطريفــي عــن العمــل ضمــن إطارهــا.
وملــا كانــت الفــرق املســتقلة ،ومبختلــف اآلراء املهنيــة،
هــي التــي يعــول عليهــا يف دفــع الحـراك املرسحــي املحــي
إىل األمــام ،فــإن وجــود الفرقــة الوطنيــة للمــرح ،التــي
تــوازي املــرح القومــي يف الــدول ذات النظــام الجمهوري،
تشــجع عــى ظهــور الفــرق املرسحيــة املســتقلة مــن
خــال اإلســهام يف تقديــم الدعــم اللوجســتي املتخصــص
لهــا ،إضافــة إىل إنتاجاتهــا الضخمــة التــي ال تســهم فقــط
يف النهــوض باملــرح األردين ،وإمنــا الدرامــي عمومــا.
مهرجانات الجامعات:
لعبــت مختلــف الجامعــات ،وكليــات املجتمــع ،وبخاصــة
املتوســطة والخوارزمــي ســابقا ،ومهرجــان فيالدلفيــا
للمــرح الجامعــي العــريب ،والــذي كانــت تحــرص العديــد
مــن الجامعــات العربيــة واملحليــة عــى املشــاركة فيــه ،دورا
حيويــا يف الحركــة املرسحيــة األردنيــة لجهــة زرع ثقافــة
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املــرح لــدى جيــل النــشء ،والشــباب الجامعــي ،والكشــف
عــن العديــد مــن املواهــب التــي تكرســت حــارضا كوجــوه
فنيــة عــى الســاحة الدراميــة عمومــا ،أو عــى خشــبة
املــرح بشــكل خــاص.
ومــا زال مــن الصعب اســترشاف الرؤيــة املســتقبلية للحراك
املرسحــي األردين ،إذ أن هــذا الح ـراك برمتــه هــو صناعــة،
يقــف خلفهــا مصــدران للدعــم والتمويــل وهــا :وزارة
الثقافــة ،ويف مرحلــة ســابقة أمانــة عــان الكــرى ،إضافــة
إىل مــا تتلقــاه بعــض الهيئــات والفــرق املرسحيــة مــن دعــم
مــايل مــن هيئــات ثقافيــة عربيــة أو أجنبيــة ،أو منظــات
دوليــة معنيــة باملــرح بشــكل أو بآخــر ،وبالتــايل ..فــإن
الحـراك املرسحــي دون وجــود فــرق مســتقلة كليــا اســتقالال
ماديــا ،بحيــث تســتطيع متويــل نفســها بنفســها ،كتجــارب
املــرح اليومــي يف تســعينات القــرن املــايض املذكــورة
آنفــا ،ســيبقى الحـراك املرسحــي رهينــا لقـرارات مؤسســات
معينــة.
املرسح يف فضاءات «الكورونا»:
ظهــور وبــاء «الكورونــا» أحــدث متغـرات كــرى يف األمنــاط
األنســانية ،واملـزاج العــام لــدى البــر ،فــأدى ظهــور الوبــاء
إىل خلــق حــاالت مــن الخــوف والرعــب بأحاســيس النــاس
ومشــاعرهم ،بفعــل عــدواه التــي اجتاحــت عقــول البــر
مــن تداعياتــه املميتــة كــا صورهــا اإلعــام املربمــج عــى
مســتوى العــامل.
وبغــض النظــر عــن مســببات هــذه الجائحــة ،إال أن جميــع
البلــدان أخــذت تحــرص عــى أخــذ االحتياطيــات الالزمــة
لتكريــس أمنــاط مــن الحاميــة ملجتمعاتهــا أفـرادا وجامعات،
فبتنــا نكــرس ظاهــرة التباعــد االجتامعــي بأشــكال متعــددة.
ومــن ذلــك متابعــة التظاهــرات الفنيــة عــن بعــد؛ وفــق
التقنيــات اإللكرتونيــة املتعــددة األشــكال ،عــر املنصــات
واأللــواح اإللكرتونيــة ،أو املتابعــة عــر الشاشــات التلفازيــة
يف البيــوت ،وغريهــا.
وبالتــايل ..بدأنــا نشــهد انزياحــا نوعيــا يف عمليــة التلقــي
املرسحيــة (الحيــة) ،بغيــاب «الجــدار الرابــع» ،لنجــد أنفســنا
فجــأة أمــام عــرض رمبــا يســميه البعــض غــر مرسحــي ،ألنــه
فقــد أحــد أهــم رشوط تحقــق املرسحيــة ،أال وهــو الجمهــور.

الفنان موىس حجازين  -مرسحية اآلن فهمتكم

ففــي مســار التطــور التاريخــي للمرسحيــة ،مل نفقــد
الجمهــور يف أيــة مرحلــة مــن مراحلــه؛ فــكان التغــر دامئــا
يجــيء فيــه جامليــا ،أو كــا حــدث كذلــك عــى مســتوى
املــدارس مــن ظهــور تعدديــة بظهــور الربيختيــة إىل جانــب
األرســطية.
أقــول كل تلــك املتغــرات التــي ظهــرت عــى املرسحيــة،
كان الجمهــور دامئــا حــارضا يف القاعــة ،مرتابطــا متفاعــا
ســيميائيا مــع أداء عالمــات العــرض ،فهــو الغايــة األوىل
واألخــرة مــن صناعــة املرسحيــة.
أمــا اآلن ،فبتنــا ال نشــهد التفاعــل الحي املبارش بــن الجمهور
والفنــون التفاعليــة الســمعية والبرصيــة والفيزيائيــة ،وهــذا
األمــر ،ســيدوم عــى مــا يبــدو لســنني ليســت بالقليلــة،
بحســب توقعــات أغلــب منظــات األوبئــة يف دول العــامل.
وقــد كان مــن أوىل املهرجانــات -ضمــن التواصــل عــن
بعــد -مهرجــان املــرح الحــر يف دورتــه لعــام  ،2020ثــم
تلتــه مهرجانــات وزارة الثقافــة الثالثــة :املحرتفــن والشــباب
والطفــل.
ورمبــا ،حتــى لــو تــم القضــاء عــى هــذا الوبــاء ،يســتمر هــذا

النمــط مــن العــروض ،ألنــه أقــل كلفــة ،وأكــر حريــة يف
تشــكيل املبنــى ،والبــوح باملعنــى ،فهــل تكــون «الكورونــا»
ســببا يف إنشــاء منــط فنــي جديــد دائــم يف التلقــي املرسحــي،
بينــا هــي تغيــب

املراجع واإلحاالت:

( )1هــذه املــادة مجــزوءة ضمــن ورقــة عمــل قدمــت ضمــن كتــاب أعــده
امللتقــى الفكــري أليــام الشــارقة املرسحيــة ،العــام  2012اســترشافا ملناقشــة
مســتقبل املــرح العــريب.
( )2املرجع السابق.
( )3املرجع السابق.
( )4املرجع السابق.
( )5املرجع السابق.
( )6املرجع السابق.
( )7املرجع السابق.
( )8املرجع السابق.

*صــاح القصــب :الثقافــة ذاهبـ ٌة إىل التــايش ،واملــرح إىل مــوت مؤقــت ،حــوار يف
صحيفــة دار الحيــاة 30 ،مايــو .2010
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صورة تعبريية

املؤلف يف املسرح األردين
د .يحيى سليم البشتاوي
أكادميي وباحث ومخرج مرسحي
تعــود بدايــة املــرح األردين إىل عــام  ،1918عندمــا وصــل األب إنطــوان الحيحــي ( )1965 - 1883إىل مدينــة مأدبــا
األردنيــة قادمــا مــن القــدس ،وأنشــأ جمعيــة الناشــئة الكاثوليــك العربيــة ،وكان مــن أهدافهــا القيــام بالنشــاطات التمثيليــة،
وشــاركت مــع األب الحيحــي مجموعــة مــن الشــباب التواقــن للفــن ،مــا أســهم بظهــور املــرح األردين الحديــث يف العقــد
الثــاين مــن القــرن العرشيــن ،وكان مــن بــن املشــاركني وقتــذاك روكــس بــن زائــد العزيــزي ،واألب زكريــا الشــوميل.
قــدم الحيحــي يف مأدبــا باكــورة أعاملــه اإلخراجيــة ،فكانــت مرسحيــة “ َملــك وشــياطني” مــن تأليــف عبــاس عــام  ،وهــي
هزليــة عرصيــة ،يف أربعــة فصــول ،تتنــاول الـراع بــن الخــر والــر مــن خــال ظهــور شــخصيتي الشــيطان واملــاك وهــا
يتصارعــان ،وتنتهــي األحــداث بانتصــار املــاك الــذي ميثــل الخــر عــى الشــيطان الــذي ميثــل الــر ،كــا قــدم مرسحيــة
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جــاءت تلــك املســرحيات اســتجابة لألحــداث والظــروف
الوطنيــة والقوميــة ،وتعــزز املوقــف بعــد نكبــة فلســطني
عــام  ،1948وبقيــت محــاوالت الكتابــة يف املســرح األردنــي
محــاوالت متفرقــة هنــا وهنــاك.

“الجهــاء املدعــن بالعلــم” ،أو “هــات الــكاوي يــا ســعيد”
مــن تأليــف إبراهيــم الطبيــب ،وهــي مرسحيــة هزليــة
توجــه النقــد ملــن يدعــون املعرفــة فيخدعــون البســطاء
مــن النــاس البت ـزاز أموالهــم.
ويف عــام  1919قــدم الحيحــي باللغــة الفصيحــة مــن
تأليــف األب بولــص الســمعاين روايــة “الرساديــب” ،وهــي
مرسحيــة دينيــة متثــل نشــأة النرصانيــة يف رومــا ،عندمــا
كان أتباعهــا ميارســون طقوســهم يف الكهــوف واملغــاور.
اهتــم الحيحــي عــى صعيــد التأليــف املرسحــي باملشــاهد
الوعظيــة ،واالســتعراضات التمثيليــة التــي تحــض عــى
مــكارم األخــاق ،واقتبــس موضوعاتهــا مــن التاريــخ
العــريب ،فقــدم عــام  1920اســتعراضات متثيليــة لحيــاة
عــدد مــن الشــخصيات التاريخيــة منهــم :الحجــاج،
معــن بــن زائــدة ،حاتــم الطــايئ ،ابــن وائــل وغريهــم،
أظهــر مــن خــال تلــك االســتعراضات شــخصية الحجــاج
املركبــة ،وســاحة اإلنســان العــريب وكرمــه وشــجاعته ،بــل

وســلبيات النزاعــات القبليــة التــي ال تنفصــل عــن الواقــع
الــذي عاشــه الحيحــي ،وخــال ذلــك كتــب عثــان قاســم
مرسحيــة “ســهرات العــرب” عــام  1920التــي قدمــت يف
إربــد ،وكانــت تحــي فــرة تاريخيــة حاســمة إبــان الحكــم
العثــاين وحتــى الثــورة العربيــة الكــرى.
الوعي املرسحي:
وبعــد عــودة األب الحيحــي إىل فلســطني عــام ،1920
أخــذ األهــايل يدعــون تالمذتــه وعــى رأســهم روكــس بــن
زائــد العزيــزي ( )2004 - 1903للقيــام بتمثيــل الفصــول
املرسحيــة يف بيوتهــم ،بعــد أن أخــذوا يتذوقــون الفــن
املرسحــي ،وقــام العزيــزي بتأليــف عــدد مــن الفصــول
املرسحيــة التــي تناولــت موضوعــات دينيــة ودنيويــة،
فظهــرت مرسحيــة “العاشــقان” التــي ألفهــا وأخرجهــا
العزيــزي عــام  ،1921وتناولــت تابوهــات لوقائــع
اجتامعيــة.
ويف عــام  1922قــدم العزيــزي فصــا ثانيــا بعنــوان
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ظهــرت يف الثالثينــات اجلهــود املســرحية لــكل مــن :روكــس
العزيــزي الــذي واصــل نشــاطه املســرحي يف الســلط وعمــان،

روكس بن زائد العزيزي

“املتهمــة” ،والتــي تناولــت قصــة فتــاة طلقت أمهــا وتزوج
والدهــا بأخــرى ،فوقعــت تحــت ســطوة زوجــة األب التــي
أخــذت متــارس عليهــا كل أشــكال الظلــم حتــى تقنــع
األب يف النهايــة بــأن ابنتــه عاشــقة ،فيأخــذ األب ابنتــه إىل
منطقــة نائيــة ويقــوم بذبحهــا تالفيــا للعــار.
ويف العــام ذاتــه ،قــدم العزيــزي فصلــه الثالــث بعنــوان
“املتمــردة” تأليفــا وإخراجــا ،حيــث تنــاول قصــة فتــاة
يرغمهــا أهلهــا عــى الــزواج مــن شــاب ال تريــده،
متجاهلــن حقهــا يف اختيــار رشيــك حياتهــا.
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ومصطفــى وهبــي التــل ،وحســني فريــز وغيرهــم

يف املــرح األردين ،وهــو رجــل ديــن عــريب مــن بيــت
ســاحور يف فلســطني ،حــل محــل الحيحــي يف رعايــة
طائفــة الالتــن ،وتعــاون مــع روكــس بــن زائــد العزيــزي
يف تأســيس املنتــدى العــريب ،الــذي قــدم عــدة مرسحيــات
منهــا مرسحيــة “الســموأل” عــام  ،1923مــن تأليــف
الشــيخ نجيــب الحــداد ،وإخ ـراج العزيــزي ،وإرشاف األب
الشــوميل.
تتنــاول املرسحيــة قصــة الشــاعر الســموأل ،الــذي ضحــى
بابنــه ليحافــظ عــى دروع الشــاعر امــرئ القيــس،
ومرسحيــة “صــاح الديــن األيــويب” عــام  ،1924وهــي
مرسحيــة نرثيــة شــعرية اقتبســها الشــيخ نجيــب الحــداد
عــن “والــر ســكوت” ،وأخرجهــا العزيــزي ،وأرشف عليهــا
األب الشــوميل أيضــا.

لكــن املرسحيــة التــي كانــت عالمــة فارقــة يف مســرة
العزيــزي ،فهــي مرسحيــة “األرض أوال” التــي ظهــرت مــع
نهايــة الثالثينــات مــن القــرن العرشيــن ،وفيهــا يعــود
العزيــزي إىل عــام  ،1832حينــا احتضــن شــيخ الكــرك
وحاكمهــا الزعيــم الوطنــي إبراهيــم الضمــور ثــوار نابلــس
بقيــادة الثائــر قاســم األحمــد الجامعينــي الهاربــن مــن
عســف وظلــم الحاكــم املــري محمــد عــي باشــا ،فــا
كان منــه ومــن جامعتــه إال أن احتمــوا بالكــرك وزعيمهــا،
لتحــارص الكــرك مــن قبــل قائــد الحملــة املــري إبراهيــم
باشــا ،وتُحــرق البلــدة ،ويُحــرق أبنــاء الزعيــم دون أن
ترضــخ املدينــة ،أو يرضــخ زعيمهــا ويســلم مــن احتمــوا
بالكــرك ومــن الذوا بأهلهــا ،وشــكلت هــذه الحادثــة
محطــة أساســية يف وعــي العزيــزي الــذي ولــد لعشــرة
أردنيــة مســيحية ،مؤمنــا بوطــن حــر مســتقل ينهــض
أبنــا ُءه بالعلــم والعمــل ،ليمــي قرابــة ســتة عقــود يف
مهنــة التدريــس ،متنقــا بــن األردن وفلســطني.

عنــد دراســة تاريــخ املــرح األردين يف الثالثينــات مــن
القــرن العرشيــن ،نجــد أن هنــاك عــددا مــن األســاء
الالمعــة التــي ظهــرت منهــا :الشــيخ فــؤاد الخطيــب الــذي
كتــب مرسحيــة شــعرية بعنــوان “فتــح األندلــس” ،وتعــد
أول مرسحيــة أردنيــة مطبوعــة ،حيــث صــدرت يف دمشــق
عــام  ،1931ومحمــد بطــاح املحيســن ()1942 - 1888
الــذي كتــب مرسحيــة “األســر” ،وأهداهــا إىل األطفــال
املجاهديــن مــن أبنــاء الثــورة الســورية مــن أحفــاد
املجاهــد ســلطان باشــا األطــرش ،وتنــاول املحيســن يف
مرسحيتــه نضــال اإلخــوة املغاربــة ،ومقاومتهم لالســتعامر،
مخلــدا فيهــا دور األمــر املجاهــد عبــد الكريــم الخطــايب.

وال ميكــن هنــا تجــاوز جهــود األب زكريــا الشــوميل

كــا كتــب مرسحيــة “الذئــب األغــر” ،تتنــاول حركــة

كتابات مرسحية:

مصطفــى كــال يف تركيــا ،ومــا لقيــه العــرب مــن تنكيــل
عــى يديــه ،عرضــت املرسحيــة عــى خشــبات املــرح
يف أمريــكا ،وأســهم ريــع عرضهــا آنــذاك بإصــدار جريــدة
(الــراط).
مرسح الجامعة:
كــا ظهــرت يف الثالثينــات الجهــود املرسحيــة لــكل مــن:
روكــس العزيــزي الــذي واصل نشــاطه املرسحي يف الســلط
وعــان ،ومصطفــى وهبــي التــل ،وحســني فريــز وغريهــم،
ويعــد الشــاعر حســني فريــز واحــدا ممــن أســهموا بحركــة
التأليــف املرسحــي يف األردن ،إذ نــرت مرسحياتــه ضمــن
ديوانــه هيــاكل الحــب عــام  ،1986وهــي“ :الطوفــان”،
و”مــع اآللهــة عــى اإلكروبــول” ،و”الحــب يعلــو”.
وأســهمت الجمعيــة الخرييــة الرشكســية يف عامن بالنشــاط
املرسحــي ،إذ كتــب كبــه شــعبان مرسحيتــن قدمتــا يف
أوائــل الخمســينات ،وكتــب إبراهيــم مســيس أعــاال
مرسحيــة قدمهــا مــن خــال الفرقــة األردنيــة للســينام
واملــرح التــي تأسســت يف أواخــر عــام .1948
وجــاءت تلــك املرسحيــات اســتجابة لألحــداث والظــروف
الوطنيــة والقوميــة ،وتعــزز املوقــف بعــد نكبــة فلســطني
عــام  ،1948وبقيــت محــاوالت الكتابــة يف املــرح األردين
محــاوالت متفرقــة هنــا وهنــاك ،ومل تبــدأ برتســيخ نفســها
كحركــة فنيــة متلــك مقومــات االســتمرار والنمــو واالنتشــار
والتطــور إال يف بدايــة الســتينات ،عندمــا التقــى عامــان
مهــان مــن عوامــل تأســيس املــرح األردين هام :تأســيس
الجامعــة األردنيــة عــام  ، 1962التــي انبثــق عنهــا نشــاط
مرسحــي تحــت عنــوان أرسة املــرح الجامعــي ،وقــدوم
هــاين صنوبــر وهــو أول مــن درس اإلخ ـراج املرسحــي يف
أمريــكا ،وبــدأ نشــاطه اإلخراجــي مــن خــال أرسة املــرح
الجامعــي ،إذ أســهم وجــود أرسة املــرح واملخــرج صنوبــر
معــا بتقديــم عــدد مــن املرسحــات العامليــة املرتجمــة
عــى مــرح الجامعــة ،وشــكل أعضــاء هــذه األرسة النــواة
الصلبــة األوىل للحركــة املرسحيــة األردنيــة.
وظهــر عــدد مــن الكتــاب الذيــن قدمــوا نصوصــا مرسحيــة
متقدمــة يف شــكلها ومضمونهــا وبنائهــا الفنــي ،وكان مــن
بينهــم :عبــد الرحيــم عمــر ،جــال أبــو حمــدان ،محمــود
ســيف الديــن اإليــراين ،أمــن شــنار ،جربيــل الشــيخ،

محمــود الزيــودي ،هاشــم غرايبــة ،عبــد اللطيــف شــا،
إبراهيــم الســعافني ،خالــد الطريفــي ،غنــام غنــام ،ه ـزاع
ال ـراري ،مفلــح العــدوان ،وغريهــم.
كتــب الشــاعر عبــد الرحيــم عمــر ( )1929-1993عــددا
مــن املرسحيــات الشــعرية ،بعضهــا مطبــوع ،وبعضهــا
اآلخــر عــرض عــى خشــبة املــرح ،ومنهــا مــا هــو
مخطــوط ،مــن هــذه املرسحيــات؛ “حوريــات القــر”
 ،1964و”تــل العرايــس”  ،1965و”طريــق اآلالم” .1968
ويف عــام  1970كتــب عمــر مرسحيــة “خالــدة”،
تحــي حقبــة تأســيس األردن ووحــدة الشــعبني األردين
والفلســطيني ،وتقــدم قصــة نضــال مــن أجــل تحقيــق
الوحــدة ،كــا كتــب مرسحيــة “آبــاء وأبنــاء” عــام ،1973
أفــاد يف اختيــار شــخوصها مــن مالمــح الشــخصيات
الفلكلوريــة؛ وتحســس الكاتــب لألحــداث اليوميــة ،ومــن
املرسحيــات التــي كتبهــا الشــاعر عبــد الرحيــم عمــر
“كلــات لــن متــوت ،و”اليســار والصهيونيــة” ،و”ع ـرار”،
و”الثائــرة” ،و”ثــورة الحجــارة” ،و”وجــه مباليــن العيــون”
عــان عــام .1984
التــي صــدرت عــن دار الكرمــل يف ّ
تحوالت الكتابة املرسحية:
تعــد تجربــة األديــب جــال أبــو حمــدان ()2015 - 1944
مــن التجــارب املهمــة يف املــرح األردين ،ويف بداياتــه كتب
مرسحيتــي “الجـراد” ،و”املفتــاح” ســنة 1970؛ مركـزا عــى
اإلنســان كقيمــة كــرى ســامية ،داعيــا فيهــا إىل الحريــة
والحيــاة الكرميــة ،والنهــوض واالرتقــاء بالواقــع العــريب،
وصــوال إىل ســعادته ومنحــه اإلحســاس بوجــوده.
يف مرسحيــة “املفتــاح” تنــاول أبــو حمــدان رصاع اإلنســان
العــريب ضــد االحتــال الصهيــوين يف فلســطني ،وتنــاول يف
املرسحيــة أثــر االحتــال اإلرسائيــي عــى مــا تبقــى مــن
األرض الفلســطينية ،وبعــض األرايض العربيــة بعــد نكســة
الخامــس مــن حزي ـران عــام .1967
ويف مرسحيــة “علبــة بســكويت ملــاري أنطوانيــت” التــي
كتبهــا أبــو حمــدان عــام  ،1971قــدم فيهــا شــخصية
تاريخيــة متســلطة؛ ملكــة فرنســا «مــاري أنطوانيــت»،
مســتحرضا الــراع بينهــا وبــن الشــعب الجائــع الــذي
يطالــب بالخبــز ،لــرد عليهــم مــاري أنطوانيــت بــأن
يأكلــوا البســكويت ،كــا كتــب أبــو حمــدان أوبريتــا
79

ظهــر عــدد مــن الكتــاب الذيــن قدمــوا نصوصــا مســرحية
متقدمــة يف شــكلها ومضمونهــا وبنائهــا الفنــي ،وكان مــن
بينهــم :عبــد الرحيــم عمــر ،جمــال أبــو حمــدان ،محمــود
ســيف الديــن اإليرانــي ،أمــن شــنار ،جبريــل الشــيخ،
محمــود الزيــودي ،هاشــم غرايبــة ،عبــد اللطيــف شــما،
إبراهيــم الســعافني ،خالــد الطريفــي ،غنــام غنــام ،هــزاع
البــراري ،مفلــح العــدوان ،وغيرهــم

جامل أبو حمدان

غنائيــا بعنــوان “عطشــان يــا صبايــا” ،حــاول فيــه إب ـراز
القضيــة الفلســطينية ،ونضــال الشــعب الفلســطيني
ضد القوى الصهيونية الغاشمة.

السياســية الناقــدة للواقــع الســيايس مــن زاويــة إســامية،
وعكســت أطروحاتــه الصوفيــة ثــورة روحيــة احتجاجيــة
عــى الواقــع الســيايس.

وتأثــرت كتابــات محمــود ســيف الديــن اإليـراين املرسحيــة
ومنهــا« :األقنعــة» عــام  1975بالكاتــب اإليطــايل
«بريانديللــو» ،وكتــب أمــن شــنار ()2005 - 1933
ســبع مرسحيــات ،أشــهرها« :ظــام يف عــن الشــمس»
 ،1975و«الليلــة يطلــع القمــر»  ،1976و«الزلــزال»
 ،1979و«الســد»  ،1982و«قريــة الشــيخ حــاد» 1982
التــي يتحــدث فيهــا عــن الــراع بــن شــهوات النفــس
واندفاعهــا لالنغــاس يف ملــذات الحيــاة الدنيــا ،والحــرص
عــى الحيــاة الدنيــا ومتعهــا الزائلــة ،ووجــوب تطهريهــا
واالرتقــاء بهــا بعيــدا عــن كل مــا يحــول دون املــرء وربــه،
والتطهــر مــن الغــرور والريــاء ،والتأكيــد عــى أن تكــون
أعاملنــا خالصــة لوجــه اللــه.

استلهام الرتاث:

والقــت هــذه املرسحيــات تجاوبــا مــن املشــاهدين ،رغــم
صعوبــة الطــرح الفكــري فيهــا ،ومــن املالحــظ يف هــذا
الســياق ،أن شــنار جمــع يف شــعره وأدبــه ومرسحــه بــن
النزعــة الصوفيــة التــي تكرســت يف الســبعينات ،والنزعــة
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شــهدت الســاحة األردنيــة ظهــور تجربــة الكاتــب جربيــل
الشــيخ ،الــذي اعتمــد عــى اســتلهام ال ـراث يف نصوصــه
املرسحيــة ،مثلــا فعــل يف مرسحيــة “تغريبــة زريــف
الطــول” التــي أخرجهــا الفنــان الراحــل هــاين صنوبــر عــام
 ،1983و”شــجرة الحكمــة”  ،1987و”جبــل الســحاب”
 ،1988و”قحطــان والبعــر” ،و”البغــل” ،و”املهــرة
والربابــة” ،و”الحــاذق” وغريهــا.
وتعــد مرسحيــة “تغريبــة زريــف الطــول” مرسحيــة
شــعبية فرجويــة ،تقــوم عــى عــدد مــن القيــم الجامليــة
واألخالقيــة ،وتشــكل مدخــا صحيحــا لنقــد الواقــع
ضمــن منهجيــة أكــر إمتاعــا ،وأصــدق إقناعــا ،ســعت إىل
توجيــه الشــخصيات توجيهــا عمليــا ،شــكل طبيعة ســلوكها
الفــردي والجامعــي ،وفيهــا قــام الشــيخ بتشــخيص األغــاين
الشــعبية ،وصياغتهــا مرسحيــا ،عارضــا قضيــة االحتــال
الصهيــوين لفلســطني ،وانعكاســاتها الســلبية عــى واقــع
اإلنســان الفلســطيني ،والتــي فجــرت مقاومــة شــعبية

راحــت تواجــه االحتــال بــكل قوتهــا ،وكذلــك مــن ضمــن
أحــداث املرسحيــة ،يســافر ظريــف الطــول إىل حلــب ،ثــم
يرجــع بالحكمــة ألهــل بلــده ،وتنتهــي املرسحيــة برســالة
الحكمــة التــي يرســلها إىل شــعبه قبــل مقتلــه يف الخــارج،
بأنهــا املحبــة وااللتحــام بــن الثــوار.
تحوالت يف املوضوع والشكل:
حملــت األعــال الكتاببــة املرسحيــة ملحمــود الزيــودي
أبعــادا قوميــة ووطنيــة واجتامعيــة ،وكان مــن بينهــا
مرسحيــات “الضبــاع”  ،1972و”املحجــر”  ،1975و”رســالة
مــن جبــل النــار”  ،1976و”املقــرة”  ،1977و”حــادث
بحــري”  ،1986و”امــرأة بــن خمســة جــدران” ،1978
و”ضيــف الغــروب”  ،1979و”معايــد قريتــن” ،1981
و”بيــادر وحكايــات”  ،1984و”شــجرة عــى الحــدود”
 ،1996و”واحــد صايــع والثــاين ضايــع”  ،1998و”الشــيخ
والقلعــة”  ،1998وغريهــا.
ففــي مرسحيــة “املحجــر” تنــاول قضيــة اجتامعيــة تتعلــق
بعــال املحاجــر ،ومــا يعانونــه مــن اســتغالل ،ومــن خــال
هــذه التجربــة فتــح البــاب نحــو املــرح الشــعبي ،أمــا
يف مرسحيــة “رســالة مــن جبــل النــار” ،فتنــاول فيهــا

قصــة كفــاح وتالحــم الشــعبني األردين والفلســطيني ضــد
االحتــال الصهيــوين.
وكتــب د .إبراهيــم الســعافني مرسحيتــن هــا“ :الطريــق
إىل بيــت املقــدس” التــي تتنــاول فــرة الغــزو الصليبــي،
وموقــف صــاح الديــن األيــويب مــن الصليبيــن ،مركــزا
عــى إب ـراز قيــم الحريــة والعــدل واإلنســانية ،ومرسحيــة
«ليــايل شــمس النهــار» التــي متجــد الحريــة وتعــي قيمتهــا
ضــد مــن يقفــون يف طريقهــا.
أمــا هاشــم غرايبــة الــذي كتــب للكبــار واألطفــال عــددا
مــن املرسحيــات منهــا« :كان ومــا يــزال» ،و«البــاب
املســحور» ،و«مــرع مقبــول ابــن مقبــول» عــام ،1985
والوقــوف عــى قــدم واحــدة”  ،1990ومــن أعاملــه
يف مــرح الطفــل «الغابــة املســحورة» عــام ،1995
و«الطريــق» ســنة  ،2008اســتلهم يف كتابتــه ملرسحيــة
«كان ومــا يـزال» حكايــة مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلة،
تــدور أحداثهــا حــول ســلطانة ذكيــة وماكــرة ،تبحــث
عــن تخليــد اســمها بطريقــة رشيــرة ،وهــي أن تجمــع
مئــة رأس تقطعهــم بيديهــا ،وتجــري مســابقة لشــباب
املدينــة ،وتعــد مــن يقــدم لهــا لغ ـزا ال تســتطيع حلــه
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لقــد جذبــت الكتابــة للمســرح يف الســنوات األخيــرة
العديــد مــن املبدعــن يف الوســطني األدبــي والفنــي ،وكان
للمــرأة حضورهــا يف الكتــاب املســرحية ،فضـ ً
ـا عــن االهتمام
مبســرح الطفــل

أمني شنار

بالــزواج ،وإال تقطــع رأســه ،ويتمكــن الشــاب «مه ـران»
مــن اجــراح لغــز تعجــز الســلطانة عــن إيجــاد حــل لــه،
وبذلــك يكــون الناجــي الوحيــد مــن القتــل.
مرسح الفرجة:
تنــاول غنــام غنــام يف مرسحياتــه التــي كتبهــا همــوم
الحيــاة اليوميــة وحكمهــا ،وأهازيجهــا وفلســفتها
وطقوســها ،ومــرح حكايــات النــاس ،وجســد يف
مرسحياتــه روح الفرجــة املرسحيــة بأشــكال متعــددة
ومختلفــة ،متأث ـرا مبــرح ســعد اللــه ونــوس ،وبتجربــة
جربيــل الشــيخ الــذي قــدم معــه عــام  1986تجربــة
مشــركة هــي مرسحيــة «اللهــم اجعلــه خــرا» ،مــن
تأليــف غنــام وإخــراج جربيــل الشــيخ.
ويف مطلــع عــام  1990ولــد «مختــر مــوال املرسحــي»،
يف الوقــت الــذي أصبحــت فيــه الفرجــة املرسحيــة
واالحتفاليــة هاجســا يطــارد غنــام ،وكان شــعار الــوالدة
الجديــدة للمختــر هــو (مــرح لــكل النــاس) ،إذ
تبلــورت رؤيتــه يف التجربــة املفصليــة «عنــر زمانــو
والنمــر» عــام  ،1993التــي أفضــت الحقــا إىل كتابــة نــص
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فرجــوي آخــر هــو «ســهرة مــع أيب ليــى املهلهــل» عــام
 ،1994ومــن ثــم كتــب غنــام ،ومبــا يتوافــق مــع رؤيتــه
للفرجــة املرسحيــة مرسحيــة “مــا قالــه الــراوي عــن
معــروف اإلســكايف” عــام  ،2000واســتلهم غنــام يف هــذا
النــص حكايــة مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة ،بحيــث
جــاءت األحــداث لتعــر عــن طبيعــة الظــرف الســيايس
واالقتصــادي واالجتامعــي يف بدايــة األلفيــة الثالثــة ،ويف
عــام  2002كتــب غنــام نــص “تجليــات ضيــاء الــروح”،
وقــام بإخراجــه عــى الخشــبة ،والــذي وصفــه بأنــه نــص
فرجــوي بلغــة صوفيــة يقــوم عــى تعشــيق الفرجــة
بتقنيــات املــرح الكالســييك.
وكتــب هــزاع الــراري عــددا مــن املرسحيــات منهــا
«العــرض املجهــول»  ،1997و«حلــم أخــر» ،1998
و«مرثيــة الذئــب األخــرة»  ،2000و«ال ُعصــاة ،»2002
و«النــاي والنهــر  ،»2004و«هانييــال  ،»2005و«قــادة
الــدم  ،»2007و«زمــن اليبــاب» التــي فــازت باملركــز
األول بجائــزة الهيئــة العربيــة للمــرح (فئــة النــص
املوجــه للكبــار) يف مســابقة الشــيخ القاســمي للــدورة
التاســعة عــام .2017

تنــاول الــراري يف مرسحيتــه «مرثيــة الذئــب األخــرة»
فكــرة التمييــز العنــري ،وتهميــش الفــرد ،وســط أجــواء
أســطورية ،مــن خــال شــخصية (األســود/عنرتة) الــذي
يتعــرض لالســتعباد ألنــه ابــن امــرأة ســوداء ،رغــم أن
أبــاه هــو الســلطان ،بــل ويتــم التنكــر لــه أيضــا مــن قبل
أخيــه الــذي يحكــم عليــه وعــى أمــه (جــرداء) بالتيــه
والضيــاع يف الصح ـراء ،طمعــا باالســتئثار بالســلطة.
املرأة يف املرسح:
كان للمــرأة حضورهــا يف الكتابــة املرسحيــة ،ومنهــن
الدكتــورة ســناء الشــعالن التــي كتبــت عــددا مــن
النصــوص املرسحيــة منهــا« :دعــوة عــى رشف اللــون
األحمــر» ،و«ســيلفي مــع البحــر» ،و«وجــه واحــد
الثنــن ماطريــن» ،و«محاكمــة االســم  ،»Xو«الســلطان
ال ينــام» ،و«خ ّراف ّيــة ســعديّة أ ّم الحظــوظ» ،وتقــدم
الشــعالن يف مرسحياتهــا مســتويات مختلفــة مــن الرؤيــة
تجــاه الرصاعــات التــي يعيشــها اإلنســان املعــارص ،ال
ســيام اإلنســان العــريب يف خضــم ظــروف قهريــة ،وقــوى
ســاحقة ،وتحديــات كــرى ،وأنســاق اســتالبية وتصدعات
حياتيــة.
وكتبــت هيــا صالــح عــددا مــن األعــال ملــرح الطفــل
منهــا “مــن ح ّقــي أن” ،وقــد فــازت باملركــز الثالــث يف
مســابقة النــص املرسحــي املوجــه للطفــل التــي تنظمهــا
الهيئــة العربيــة للمــرح عــام .2013

وظهــرت لغنــام غنــام نصوصــه “خمــس دمــى” ،2003
و”أنــا لحبيبــي”  ،2007و”ســأموت يف املنفــى” ،2017
وكتــب مفلــح العــدوان “آدم وحيــدا” ،و”تغريبــة ابــن
ســرين” ،و”مرثيــة الوتــر الخامــس” التــي فــازت بالجائزة
األوىل يف املســابقة الدوليــة لنصــوص املونودراما ،النســخة
العربيــة التــي تجريهــا هيئــة الفجــرة للثقافــة واإلعــام
 ،2015فيــا كتــب شــايش النعيمــي “النجمــة والهيــكل”،
و”الرســالة” ،وسوســن دروزة “مصابــة بالوضــوح”،
وفتحــي عبــد الرحمــن “لعبــة الشــاطر” ،وكتــب حســن
ناجــي “داليــا”  2008وهــي مونودرامــا لألطفــال.
كــا كتــب يف املونودرامــا عائــد مــايض «شــاطئ الفنــان»،
ومنصــور عاميــرة «ابــن فضــان يف بــاد العربــان» ،وهناء
البــواب «عــى قيــد املــوت» ،وأحمــد الطراونــة «فيــس
بــوك» ،وعاطــف الفرايــة «البحــث عــن عزيــزة ســليامن»
عــام  2013والتــي فــازت بالجائــزة األوىل يف املســابقة
الدوليــة لنصــوص املونودرامــا ،النســخة العربيــة التــي
تجريهــا هيئــة الفجــرة للثقافــة واإلعــام.
لقــد جذبــت الكتابــة للمــرح يف الســنوات األخــرة
العديــد مــن املبدعــن يف الوســطني األديب والفنــي ،ولكني
يف هــذه العجالــة حاولــت أن أســلط الضــوء عــى عــدد
مــن التجــارب مبناســبة مئويــة الدولــة األردنيــة ،تــاركا
املجــال ملقــاالت ودراســات مســتقبلية تســلط الضــوء
عــى تلــك تجــارب أخــرى

فيــا كتبــت الدكتــورة نهلــة الجمــزاوي عــددا مــن
املرسحيــات للكبــار واألطفــال ،منهــا للكبــار “الشــظية”
التــي عرضــت عــى مــرح وزارة الثقافــة املرصيــة يف
القاهــرة ،و”كوكــب األحــام” التــي شــاركت يف مهرجــان
مــرح الطفــل الثالــث الــذي تنظمــه وزارة الثقافــة يف
األردن.
مونودراما:
مل يكــن الكاتــب املرسحــي األردين مبعــزل عــن كتابــة
نصــوص املونودرامــا ،ومنهــم :نــادرة عمــران إذ كتبــت
مونودرامــا “كواليــس”  ،1992وقامــت بتمثيلهــا،
وأخرجهــا جــواد األســدي ،كــا كتــب جــال أبــو حمــدان
مونودرامــا “ليلــة دفــن املمثلــة جيــم” .1992
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املشهد السينمائي األردين

إجنازات طموحة ومعاجلات
درامية وجمالية مبتكرة
ناجح حسن
ناقد سيناميئ وكاتب صحفي
عــان،
“ذات يــوم رسى نبــأ مهــم يف املحطــة عــن افتتــاح دار ســينام يف ّ
وعــن صــور وأنــاس وبيــوت وأشــياء أخــرى تتحــرك وتــروح وتجــيء دون أن
يحركهــا أحــد ،مــا أثــار عجــب النــاس ودهشــتهم ..وأخــذ النــاس يتوافــدون
عليهــا بكــرة ملشــاهدتها ،فيعــودون مبهوريــن مســتغربني ،ويتحدثــون
عنهــا ألصدقائهــم ومعارفهــم وعــا رأوه فيهــا مــن عجائــب وغرائــب تــكاد
تذهــب بعقولهــم”.
هكــذا قدمــت نجمــة حكمــت ،البدايــات األوىل للعــروض الســينامئية يف
أوائــل العقــد الثــاين مــن القــرن العرشيــن يف األردن ،طــي كتابهــا الــذي
حمــل عنــوان 65“ :عام ـاً مــن حيــاة امــرأة أردنيــة -رحلتــي مــع الزمــن”.
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البدايات العروض السينامئية:
إن واقــع األمــر يحــي أن دخــول الفــن الســيناميئ إىل
رشقــي األردن جــرى قبــل ذلــك  ..وتحديــدا مــع الســنوات
األوىل لبدايــة القــرن العرشيــن ،حيــث كانــت مثــل هــذه
العــروض الســينامئية ال تخــص ســكان املنطقــة ،بــل هــي
وســيلة ترفيهيــة لبعــض العائــات الوافــدة مــن شــتى
بقــاع الواليــات العثامنيــة ،التــي كانــت آنــذاك تتعــرض
النحســار ملحــوظ يف الرقعــة الجغرافيــة ..بســبب األطــاع
االســتعامرية األوروبيــة ،التــي أخــذت تحــل محــل الوجــود
العثــاين ،وكان مــن أثــر ذلك جلــب آالت تصوير ســينامئية
تســجل وتوثــق حــراك العابريــن مــن القــوات األجنبيــة
اآلتيــة مــن أصقــاع الدولــة العثامنيــة يف طريقهــا إىل
الســاحل الفلســطيني ،ثــم مــرت ســنوات قبــل أن تســتقبل
مناطــق أردنيــة آالت عــرض ســينامئية داخــل أماكــن تواجد
القــوات الربيطانيــة ،وعــدد مــن البيــوت العامنية ،كوســيلة
ترفيهيــة يف منطقــة تعيــش ظروفــا صعبــة ،إذ بــدأت أوىل
خيــوط االنفتــاح الجديــد عــى هــذا الفــن الوافــد ،ومــن
هنــا بــدأت عمليــة تنظيــم هــذا التحــول املفاجــئ يف
نفســية املشــاهد العــادي ،الــذي وجدهــا وســيلة ترفيهيــة،
ومنفــذا آخــر لقضــاء أوقــات الفــراغ إىل جانــب املقهــى
الشــعبي آنــذاك ،وحكاياتــه التقليديــة.
ومــع مطلــع العقــد الثــاين مــن القــرن الفائــت ،وبدايــة
تأســيس الدولــة األردنيــة ،جــاءت عمليــة إنشــاء دور
الســينام املبكــرة يف األردن ،التــي أخــذت الحقــا تعــرض
أفالمــا عربيــة إىل جانــب الفيلــم األجنبــي ،حيــث كانــت
ســينام النــر أول دار للســينام يف عــان ،والتــي كان يطلق
عليهــا اســم (ســينام أبــو صيــاح القبــاين) نســبة لصاحبهــا،
وهــو رجــل ســوري ،وكانــت مســقوفة بصفائــح التنــك،
تقــع يف شــارع الب ـراء الحــايل جــوار مقهــى قاســم شــقري،
وتتســع لنحــو ( )1000شــخص ،وحــن أنشــئت هــذه
الســينام أواخــر العرشينــات قدمــت األفــام الصامتــة،
وكان يعلــن عنهــا بواســطة النفــخ بالبــوق الــذي يطلــق
عليــه اســم (البــورزان) ،إضافــة إىل املنــاداة والــرب
عــى الطبــل ،ومــع ازديــاد اإلقبــال عــى الســينام أخــذت
الصــاالت بالتنامــي واالزديــاد ،ودخــل عنــر املنافســة
بينهــا ،وبــدأت طقــوس أخــرى جديــدة للعــروض متثلــت
يف تهيئــة قاعــات عــرض خاصــة ،مثــل توفــر كــرايس
الخشــب بــدال مــن الحصائــر.

ومــع أن األفــام املعروضــة كانــت مــن األفــام الصامتــة،
غــر أن هــذه الصــاالت كانــت تتســابق يف وضــع صناديــق
ســاعية (فونوغــراف) لتحســن شــكل العــرض ،وغالبــا
مــا ترافــق الفيلــم أغنيــة لعبــد الوهــاب ،أو أم كلثــوم،
والبعــض اآلخــر كان يقــوم باســتئجار (أكورديــون) أو طبل.
واســتمرت عمليــة اعتــاد الســوق الســيناميئ األردين
آنــذاك عــى الفيلــم الصامــت حتــى عــام  ،1934حيــث تــم
بنــاء أول دار للســينام صممــت خصيصــا لعــرض األفــام
الناطقــة ،وعرفــت باســم ســينام البـراء ،التــي ظلــت قامئــة
حتــى نهايــة عــام  ،1981وقــد كانــت الصالــة اليتيمــة حتى
مطلــع األربعينــات ،حيــث أقيمــت صالــة للســينام ســميت
باســم “اإلمــارة” ،وتقــع يف شــارع امللــك حســن موقــع
البنــك اإلســامي حاليــا ،وأصحابهــا (تجــار مــن الشــام)،
وكانــت تعمــل بالنظــام الصيفــي ،إذ اســتغل أصحابهــا
ســطوح البنايــات املعروفــة يف عــان ليضعــوا عليهــا
مقاعــد للمتفرجــن ،وأحــروا آلــة للعــرض يعرضــون
مــن خاللهــا األفــام الناطقــة ،قبــل أن يبنــي هــؤالء بنايــة
جديــدة لصالتهــم تصلــح للعمــل صيفــا وشــتا ًء.
مــع منتصــف األربعينــات ،تــواىل ظهــور صــاالت الســينام
يف عــان؛ ســينام الفــردوس والفيومــي (الخيــام) حاليــا،
وســينام األردن واســتديو األردن ،وســينام بســان وشــهرزاد
يف جبــل عــان مقابــل الرينبــو حاليــا ،وقــد كانــت هــذه
الصالــة تعمــل بنظــام  16ملــم ،وتوقفــت بعــد أن ظهــرت
صــاالت أخــرى مناســبة تعمــل عــى نظــام  35ملــم
مثــل ســينام زه ـران واســتديو زه ـران ،وعــان ورغــدان
وفلســطني والحمـراء والرينبــو والحســن وريفــويل والــرق
وغرناطــة واألهــي واألمــر والقــدس ،وجميعهــا توقفــت
مؤخــرا ،وصــوال إىل مــا تشــهده العاصمــة حاليــا مــن
صــاالت حديثــة ومكيفــة موزعــة يف املراكــز التجاريــة
الكــرى.
التأسيس لإلنتاج السيناميئ:
أنْشــئت أول مؤسســة إلنتــاج األفــام يف اململكــة األردنيــة
الهاشــمية عــام  1965باســم “دائــرة الســينام والتصويــر”،
وكانــت تتبــع وزارة الثقافــة واإلعــام آنــذاك ،وأخــذت
عــى عاتقهــا إنتــاج وتوزيــع األفــام الســينامئية املصــورة
يف داخــل اململكــة وخارجهــا.
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روائيــة طويلــة ،بهــدف تقليــد اإلنتــاج الســيناميئ املــري
والســوري ،ففــي العــام  ،1958قامــت مجموعــة مــن
الشــباب األردنيــن بإنجــاز ماكنــات تصويــر ســيناميئ ،مــع
ماكنــات تحميــض األفــام ،وعمــل مونتــاج لهــا ،وطباعــة
الصــوت عليهــا ،يف الوقــت الــذي قــام فيــه فريــق آخــر
بكتابــة قصــة ســينامئية وســيناريو لهــا ،أطلــق عليــه فيلــم
“رصاع يف جــرش” ،والتــي تتجــاوز مــدة عرضــه نحــو
الســاعة والنصــف ،ويحــي عــن ســائحة تجــوب العديــد
مــن املناطــق الســياحية األردنيــة مبرافقــة رجــل أمــن،
ارتبــط بعالقــة صداقــة ســابقة مــع والدهــا ،بينــا هنــاك
عصابــة ترتبــص بهــا.
فيلم الرشاكسة

جــاء تأســيس هــذه الدائــرة يف خضــم أحــداث جســيمة
عصفــت باملنطقــة يف تلــك الفــرة ومــا تالهــا ،مثــل حــرب
حزيـران عــام  ،1967ومــا نتــج عــن ذلــك مــن وفــود أعداد
كبــرة مــن النازحــن إىل األردن ،وســعت مجموعــة األفــام
التســجيلية التــي حققتهــا هــذه الدائــرة يف فــرة وجيــزة،
إىل التمســك بالحقــوق العربيــة يف فلســطني ،وإظهــار نوايا
إرسائيــل العدوانيــة لــدى الــرأي العــام العاملــي ،ومــن بــن
إنتاجــات الدائــرة :الفيلــم التســجييل “عــام بعــد النكســة”،
وفيلــم “مصانــع الرجــال” ،وفيلــم “هجــرة  ،”67الــذي
ُعـر َِض يف مهرجــان “طشــقند” ،وفيلــم “قيــام إرسائيــل غــر
قانــوين” ،إىل جانــب بعــض األعــال التســجيلية املكرســة
للرتويــج الســياحي ،وكانــت عمليــات تســجيل الصــوت
والدبلجــة والتحميــض تتــم عــى أيــدي فنانــن أردنيــن،
ومل تســتعن بــأي خبــر أو ســيناميئ أجنبــي.
وحين ــا ت ـ ّم رب ــط الدائ ــرة بالتلفزي ــون ،من ــح التلفزي ــون
املشـــاهد فرصـــة متابعـــة إنتـــاج األفـــام الوثائقيـــة
والتســـجيلية ،كـــا عملـــت الدائـــرة عـــى تزويـــد
التلفزي ــون بع ــدد م ــن األف ــام مث ــل“ :زه ــرة املدائ ــن”،
إضاف ــة إىل املس ــاعدة املالي ــة الت ــي قدمته ــا ل ــه إلنج ــاز
عـــدد مـــن الربامـــج واألفـــام الســـينامئية.
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وتحصــل املواجهــة بــن الســائحة ورجــل األمــن مــن جهــة،
وأفـراد العصابــة مــن جهــة أخــرى عند آثــار جــرش ،ينترص
فيهــا رجــل األمــن عــى العصابــة ،وحمــل الفيلــم اســم
واصــف الشــيخ ياســن مخرجــا ،إىل جانــب قيامــه بالتمثيل
مــع مجموعــة أخــرى مــن الفنانــن منهــم :أحمــد القــري،
عــي أبــو ســمرة ،فائــق القبطــي ،صبحــي النجــار ،غــازي
هــواش ،وكتــب قصــة الفيلــم فخــري أباظــة.
ومثــل هــذا الجهــد الجامعــي تكــرر يف صناعــة الفيلــم
الــروايئ الطويــل الثــاين “وطنــي حبيبــي” عــام ،1964
عــن قصــة وإخــراج عبداللــه كعــوش ،ومتثيــل :عــي
هليــل ،محمــود كعــوش ،ناديــة فــؤاد ،جهينــة إبراهيــم،
عــي ســمرة ،فائــق القبطــي ،عبــد الفتــاح جبــارة ،غــازي
هــواش ،وليــد الكــردي ،جــورج نـراوي ،عرفــان األدلبــي،
فتحــي هــارون ،نــداء شــوقي ،وفيصــل حلمــي.
وجــاء يف كتيــب الدعايــة ،أن هــذا الفيلــم أردين صميــم
مــن إنتاجــه إىل إخراجــه ،وكذلــك أبطالــه ،وتــم حشــد
إمكانيــات ضخمــة لــه مــن العســكريني ليكــون نقطــة
انطــاق تبــدأ منهــا صناعــة الســينام يف األردن ،ويتنــاول
بطــوالت القــوات املســلحة األردنيــة -الجيــش العــريب يف
مواجهــة القــوات العســكرية اإلرسائيليــة املعتديــة ،مــن
خــال قصــة حــب مأســاوية شــبيهة بقصــص األفــام
املرصيــة التــي كانــت ســائدة حينــذاك.

بواكري صناعة السينام األردنية:

أفالم روائية:

ســبقت نشــاط دائــرة الســينام والتصويــر ،بعــض
املحــاوالت الســينامئية يف ســبيل تحقيــق إنتــاج أفــام

يف نهايــة الســتينات ،قــدم املخــرج عبــد الوهــاب الهنــدي
فيلمــن روائيــن طويلــن ،حمــل األول عنــوان “الطريــق

إىل القــدس” ،متثيــل عــادل عفانــة وســهام منــاع ،والثــاين
“كفــاح حتــى التحريــر” ،واتســم الفيلــان بضعــف
الحبكــة القصصيــة الدراميــة ،وتــم اســتخدام تقنيــات
بدائيــة يف اإلخــراج ،وقبــل ذلــك بســنوات قليلــة كان
املخــرج فــاروق عجرمــة حقــق يف فيلمــه الــروايئ الطويــل
“عاصفــة عــى البــراء” ،وهــو مــن اإلنتــاج املشــرك
بــن األردن ولبنــان وإيطاليــا ،وقامــت رشكــة “إيطاليــان
أنرتناشــونال” بتوزيعــه يف جميــع أنحــاء العــامل ،وقامــت
رشكــة “بــرا” بتوزيعــه محليــا وعربيــا.
تجــري أحــداث الفيلــم يف مناطــق جــرش ،والبــراء،
والقــدس ،وأريحــا ،وزيزيــا ،ورأس العــن ،وشــارك فيــه
ممثلــون مــن األردن منهــم :عدنــان البيــاري وأحمــد
القــري ،وتــم تســجيل األغــاين يف اإلذاعــة ،وقــام بالتلحــن
الفنــان جميــل العــاص ،وتــدور أحــداث الفيلــم حــول
رصاع عــى منجــم ذهــب بــن عصابــة عامليــة ،وبــن
الرشطــة األردنيــة.
جيل جديد من السينامئيني:
مــع بدايــة الســبعينات أنجــز التلفزيــون األردين مجموعــة
مــن األفــام الروائيــة الطويلــة ،أبرزهــا تجربــة املخــرج
جــال طعمــة الــذي قــدم أول عمــل درامــي بعنــوان
“وعــد بلفــور” ،عــن ســيناريو ألحمــد العنــاين ،وبعــد
عامــن أنجــز الفيلــم الــروايئ الطويــل “األفعــى” الــذي
مثــل األردن يف مهرجــان دمشــق الســيناميئ للشــباب العــام
 ،1972تــاه فيلــم روايئ تســجييل قصــر بعنــوان “الغصــن
األخــر” حصــل عــى جائــزة مــن مهرجــان “أوبرهــاوزن”،
ثــم فيلــم روايئ ثالــث بعنــوان “االبــن الثــاين عــر” ،وهــو
مــن نــوع الكوميديــا املحليــة.
ويف الفــرة نفســها ،كان املخــرج محمــد عزيزيــة يحقــق
فيلمــه الــروايئ الطويــل “الشــحاذ” عــام  ،1972ومــى
وقــت طويــل قبــل أن يتــم إنجــاز الفيلــم الــروايئ “حكايــة
رشقيــة” عــام  ،1991عــن قصــة للكاتــب الســوري هــاين
الراهــب ،ونــص ســيناميئ للناقــد الســيناميئ عدنــان
مدانــات ،وإخــراج نجــدت أنــزور ،ويحــي عــن قصــة
صحفــي تنتابــه هواجــس وكوابيــس بفعــل اإلحبــاط
وســوداوية واقعــه االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس،
قــام بتصويــر الفيلــم هشــام العبدالــات ومحمــود اليف،

ويف أدوار البطولــة كان جميــل عــواد ،ومحمــد القبــاين،
وجولييــت عــواد.
وكان املخــرج الشــاب محمــد علــوة حقــق فيلــا روائيــا
قصــرا بعنــوان “الحــذاء”  ،1986عــن قصــة الكاتــب
محمــد طمليــه ،يتنــاول الحيــاة الصعبــة والقاســية لعائلــة
داخــل مخيــم يف األردن ،وقــد عــرض العمــل يف أكــر مــن
مهرجــان عــريب ودويل.
ومــن االتحــاد الســوفيتي (ســابقا) ،عــاد املخــرج فيصــل
الزعبــي حامــا رشيطيــه الروائيــن القصرييــن (قيــاس 35
ملــم) ،األول بعنــوان “ليــس كذلــك متامــا” ( 40دقيقــة)،
ويتنــاول ال ـراع العــريب -اإلرسائيــي بأبعــاده التاريخيــة،
والحضاريــة ،والدينيــة ،يف محاولــة جريئــة للخــروج بالفــن
مــن األيديولوجيــة إىل الرتكيــز عــى املشــاعر واألحاســيس
اإلنســانية ،إزاء أعقــد القضايــا وأكرثهــا رصاعــا ودمويــة،
والثــاين بعنــوان “الحربــاء” ( 24دقيقــة) ،وهــو مأخــوذ
عــن قصــة قصــرة للكاتــب الــرويس أنطــون تشــيخوف.
ومــن القاهــرة عــاد املخــرج الشــاب إيهــاب الخطيــب
ومعــه رشيطــه الــروايئ القصــر “أوراق البحــر” ،1991
يتنــاول فيــه اللحظــات األخــرة والحاســمة يف حيــاة بطلــه
الكاتــب الشــاب ،وتشــابك العالقــات اإلنســانية ،مــن
خــال عالقــة الشــاب بتلــك املــرأة القادمــة إىل حياتــه
بوصفهــا حبيبــة ،أو عابــرة طريــق ،مــع مــا يعانيــه مــن
هواجــس وكوابيــس ،تأخــذه بعيــدا نحــو آفــاق التطلــع
والحلــم واألمــل املنشــود.
وشــهدت ســاحة اإلنتــاج الســيناميئ يف األردن يف العــام
 ،1994والدة ثالثــة أفــام روائيــة قصــرة للمخــرج الشــاب
نبيــل الشــوميل ،حققهــا بالتعــاون مــع مخــرج أردين شــاب
يــدرس الســينام يف إيطاليــا ،هــو عبــد الحكيــم أبــو جليلــة،
وتــم إنتــاج األعــال الثالثــة بجهــد ذايت ،وبالتعــاون مــع
رابطــة الفنانــن آنــذاك (نقابــة الفنانــن حاليــا) ،وكان
الفيلــم األول بعنــوان “الثــوب” ،وهــو مأخــوذ عــن قصــة
قصــرة لألديبــة جواهــر الرفايعــة ،تتنــاول فيهــا محاولــة
طفلــة االنفــات مــن قيــود اجتامعيــة صارمــة ،والثــاين
“صبــاح الخــر” عــن فكــرة للمخــرج نفســه ،يقــارن
فيــه بــن عاملــن لواقــع الطفولــة ،أمــا الفيلــم الثالــث
“االكتشــاف” ،فهــو عــن قصــة للكاتــب محمــد طمليــه،
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يتوغــل فيهــا املخــرج إلضفــاء الشــكل التجريبــي عــى
فيلمــه عــى نحــو شــديد االلتبــاس.
السينام الهوليودية:
وخــارج حــدود األردن ،حقــق عــدد مــن املخرجــن بعــض
األفــام الســينامئية ،كــا يف تجربــة محــي الديــن قنــدور
يف صناعــة الســينام الهوليوديــة ،وتجربــة نديــم وجوليــا
صوالحــة يف الســينام اإلنجليزيــة ،وهنــاك أيضــا تجربــة
توفيــق النــارص إســعيد يف إيطاليــا ،وفيلمــه املهــم “ 3يف
الداخــل و 10يف الخــارج”  ،1982وتجربــة املنتــج معــن
النابلــي يف فيلــم “قصــة كلوديــا” ،وهــو فيلــم أردين
أمــريك بريطــاين مشــرك ،وقــد عــرض يف معظــم دول
العــامل بنجــاح ،ومــن توقيــع املخــرج العاملــي مايــكل ويــر.
املكان األردين يف السينام:
نتيجــة ملــا ميلكــه األردن مــن إمكانيــات واســتوديوهات
طبيعيــة ،وضامنــا لتحقيــق التكامــل الفنــي والســيناميئ
تحديــدا ،فقــد شــهد مطلــع عقــد الســتينات تصويــر أكــر
مــن فيلــم عاملــي ،أبرزهــا الفيلــم الربيطــاين “لورنــس
العــرب” لديفيــد لــن ،الــذي يتنــاول ســرة الثــورة العربيــة
الكــرى عــر مذكــرات لورنــس ،التــي تضمنهــا كتابــه
الــذي حمــل عنــوان “أعمــدة الحكمــة الســبعة” ،ويومهــا
اســتقبل األردن عــددا متمي ـزا مــن نجــوم الفــن الســابع
منهــم :بيــر أتــول ،وأنتــوين كويــن ،وعمــر الرشيــف،
وتكــررت التجربــة يف الفيلــم العاملــي “الســندباد وعــن
النمــر” الــذي تــم تصويــره يف مدينــة البـراء األثريــة ،وهــو
مــن النــوع الغرائبــي التاريخــي ،ومثــل هــذا األمــر تكــرر
يف حقبــة الثامنينــات يف فيلــم “أنديانــا جونــز والحملــة
األخــرة “ ،1998لســتيفن ســبيلربغ ،وإنتــاج جــورج لوكاس،
ومتثيــل هاريســون فــورد ،وشــن كونــري ،يف تك ـرار ثالــث
لسلســلة أنديانــا جونــز الشــهرية مبغامراتهــا التاريخيــة
والغرائبيــة ،داخــل آثــار البـراء الورديــة وخزنتهــا الشــهرية.
الهيئة امللكية األردنية لألفالم:
توجــت صناعــة األفــام األردنيــة لــدى تأســيس الهيئــة
امللكيــة األردنيــة لألفــام عــام  ،2003والتــي تفــرع عنهــا
الحقــا صنــدوق متويــل األفــام األردين ،بجملــة مــن
اإلنجــازات اإلبداعيــة لفتــت اهتــام النقــاد واملشــاركني
يف امللتقيــات الســينامئية العربيــة والدوليــة ،حــن جالــت
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أفــام عــى غ ـرار“ :ذيــب” لناجــي أبــو نــوار ،و”الجمعــة
األخــرة” ليحــي العبــد اللــه ،و”عمــو نشــأت” ألصيــل
منصــور ،و”ملــا ضحكــت موناليـزا” لفــادي حــداد ،و”عــى
مــدى البــر” ألصيــل منصــور ،و”الفــرق  7ســاعات” لدميــا
عمــرو ،و”الرشاكســة” ملحيــي الديــن قنــدور ،و”انشــالله
اســتفدت” ملحمــود املســاد ،و”كابــن أبــو رائــد” ألمــن
مطالقــة ،وســواها كثــر مــن األفــام التــي عرضــت يف أرجاء
املعمــورة ،وحــاز البعــض منهــا عــى جوائــز وشــهادات
تقديــر ،وهــو مــا أثــرى الذائقــة الســينامئية بألــوان مــن
اإلبــداع اإلنســاين يف هــذا الحقــل التعبــري.
وكانــت ذروة املشــهد ،اختيــار الفيلــم الــروايئ األردين
الطويــل “ذيــب” ،للمخــرج ناجــي أبــو نــوار ضمــن القامئــة
القصــرة لألفــام املتنافســة عــى جائــزة األوســكار ألفضــل
فيلــم أجنبــي ،وهــي مرتبــة رفيعــة ،يطمــح إليهــا أشــهر
صنــاع الســينام بالعــامل ،جــاء هــذا بعــد فــوزه بالعديــد من
الجوائــز الدوليــة والعربيــة ،ومــا تركــه مــن أثــر إيجــايب
لــدى املشــاهدين يف العــامل ،وفيــه جهــد إبداعــي أردين
يــؤرش عــى مســتقبل مــرق يف هــذا الحقــل التعبــري ،إذ
اســتطاع املخــرج وفريــق عملــه أن يــرك بصمــة تعكــس
ألوانــا مــن القصــص والحكايــات يف الحيــاة األردنيــة مطلــع
القــرن املــايض ،تتعلــق بانطالقــة الثــورة العربيــة الكــرى،
عــر حكايــة بســيطة لفتيــان مــن الباديــة األردنيــة يف
مواجهــة تحديــات جســيمة مرشعــة عــى املــكان ،والبيئــة
الصحراويــة املفعمــة بقيــم األصالــة التــي ترنــو إىل التحــرر
واالنعتــاق.
أمــا فيلــم “ملــا ضحكــت املوناليــزا” ،الــذي يعتــر أول
أعــال مخرجــه فــادي حــداد الروائيــة الطويلــة ،بعــد
أن قــدم ثالثــة أفــام روائيــة قصــرة ،فعايــن العالقــة
التــي تجمــع بــن الفتــاة األردنيــة (موناليــزا) ،والشــاب
(حمــدي) العامــل الوافــد مــري الجنســية ،مثلــا طــرح
أيضــا جملــة مــن العالقــات اآلتيــة مــن داخــل نســيج
ثقافــة املجتمــع األردين.
يســتهل فيلــم “ملــا ضحكــت املوناليــزا” أحداثــه بروايــة
لحيثيــات مجرياتــه عــر اتباعــه ألســلوبية الســينام
الصامتــة ،واللجــوء إىل اللقطــات الفوتوغرافيــة املتعاقبــة
مــع نــزول عناويــن الفيلــم ،وفيهــا يرســم املخــرج مبهــارة
املالمــح الرئيســة لشــخوصه ،يف مواقــف مليئــة بالدعابــة،

واألحــداث املتباينــة ،بإحســاس فنــي الفــت يف قدرتــه عــى
الربــط بــن أحــداث املــايض والحــارض.
أمــا فيلــم “عــى مــد البــر” ،الــذي يعــد أول أعــال
املخــرج األردين أصيــل منصــور الروائيــة الطويلــة ،وهــو
مــن النــوع الدرامــي التشــويقي ،فقــد صــور يف ضواحــي
العاصمــة عــان ،واضطلــع بــأداء الدوريــن الرئيســن فيــه
املمثلــة ناديــا عــودة ،واملمثــل خالــد الغويــري ،يحــي
الفيلــم قصــة امــرأة أوائــل العرشينــات مــن العمــر ،تعيش
أيامــا صعبــة ،يتحتــم عليهــا إعــادة النظــر يف خيــارات
اتخذتهــا خــال حياتهــا بعــد لقائهــا املفاجــئ ذات ليلــة
بلــص ســيارات يســعى لرسقــة ســيارتها ،تنجــح يف توقيفــه،
ومــع انتظــار رجــال األمــن يبــوح كل منهــا مبــا يــري
داخــل حياتــه ،ومــا أفــى بهــا إىل هــذا املوقــف ،بعــد أن
اتخــذ كالهــا خيــارات غــر عاديــة.
الثقافة السينامئية:
عــى صعيــد الثقافــة الســينامئية ،فقــد شــهد األردن أكــر
مــن محاولــة لتأســيس نــوا ٍد وتجمعــات ســينامئية ،تعنــى
بجوانــب الثقافــة والصناعــة الســينامئية ،كان أبرزهــا
النــادي الســيناميئ األردين ،ولجنــة الســينام يف مؤسســة
عبــد الحميــد شــومان ،وبيــت األفــام يف مقــر الهيئــة
امللكيــة لألفــام.
كــا قامــت الســفارات األجنبيــة مــن خــال املراكــز
الثقافيــة فيهــا ،بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة ،واملركــز
الثقــايف امللــي ،ومؤسســة شــومان ،ومركــز الحســن الثقــايف
يف أمانــة العاصمــة ،أحيانــا بتنظيــم عــدد مــن املهرجانــات
والتظاهــرات الســينامئية ،ألفــام مختلفــة وجديــدة ،مل
يســبق وأن عرضت يف الســوق الســينامئية األردنية بســبب
عوامــل العــرض والتوزيــع.
وأولــت وزارة الثقافــة اهتاممهــا بإطــاق عــدد مــن
املهرجانــات الســينامئية لألفــام القصــرة عــى املســتوى
املحــي ،كان أولهــا عــام  ، 2013ثــم يف عامــي 2014
و ، 2015وأطلقــت عــام  2016املهرجــان عــى املســتوى
الــدويل ليواصــل دوراتــه لغايــة  2019وجاهيــا ،فيــا
جــرى عــام  2020تقديــم العــروض الســينامئية املشــاركة
يف مهرجــان األردن الــدويل لألفــام الثامــن ،عــر املنصــات
الرقميــة الخاصــة لــوزارة الثقافــة بســبب جائحــة كورونــا.

فيلم مدن ترانزيت

وتنوعــت األفــام املشــاركة يف املهرجــان الــذي متنــح فيــه
جوائــز “ب ـرا” بــن محليــة ودوليــة ،حاصلــة عــى جوائــز
عامليــة يف الفــرة  ،2020 - 2019وقــد تــم اختيارهــا
ملناســبتها جميــع الفئــات العمريــة ذات االهتــام.
وشــاركت وزارة الثقافــة يف دورة املهرجــان الثامنــة ،بإنتــاج
أربعــة أفــام روائيــة قصــرة هــي“ :الشــاهد” مــن إخـراج
هاشــم العامــر ،و”ت ُنــى” مــن إخــراج رشــيد ملحــس،
و”ش ـ ّباك” مــن إخ ـراج محمــد اإلبراهيمــي ،و”يــا جــار”
مــن إخ ـراج إســحاق إليــاس.
وشــارك يف املهرجــان ( )21فيلــا عربيــا وأجنبيــا ،توزعــت
بــن :مــر ،ولبنــان ،والكويــت ،والعــراق ،واملغــرب،
وتركيــا ،والهنــد ،وفرنســا ،وبولنــدا ،وإســبانيا ،وبريطانيــا،
واألرجنتــن ،وأملانيــا ،والدمنــارك ،والرنويــج ،وماليزيــا.
فيــا أطلقــت الهيئــة امللكيــة األردنيــة لألفــام أول مهرجــان
ســيناميئ أردين “مهرجــان عــان الســيناميئ الــدويل” يف 23
آب عــام  ،2020وكانــت عروضــه عىل نســق “درايــف إن” يف
الهــواء الطلــق يف منطقــة العبــديل وســط عــان ،متاشــيا مــع
قواعــد الربوتوكــول الصحــي التــي تتطلــب التباعد الجســدي،
إذ عمــدت إدارة املهرجــان إىل إيجــاد طريقــة بديلــة مــن
خــال نصــب ثــاث شاشــات ســينام عمالقــة يف بــارك منطقــة
العبــديل الــذي يتســع لنحــو ( )240ســيارة ،باإلضافــة اىل
منصــات املهرجــان اإللكرتونيــة ،وشــارك يف املهرجــان ()39
فيلــا مــن أحــدث اإلنتاجــات الســينامئية األردنيــة والعربيــة
والعامليــة ،والتــي تنوعــت بــن األفــام الروائيــة الطويلــة،
والوثائقيــة ،والقصــرة ،كــا أفــردت لهــا جوائــز “السوســنة
الســوداء” ،عــاوة عــى ورش العمــل والنــدوات
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رفيق اللحام  ....ورحلة الفن واحلياة
هاني حوراني
فنان برصي وباحث

برحيــل الفنــان التشــكييل رفيــق اللحــام ( )2021 / 1931يف أواخــر يوليــو  /متــوز املــايض ،إنطــوت صفحــة أحــد الــرواد
البارزيــن للحركــة التشــكيلية األردنيــة ،والــذي مل ينقطــع عــن املشــهد الفنــي منــذ مطلــع خمســينيات القــرن املــايض
وحتــى نهايــة العرشينيــة الثانيــة مــن القــرن الجديــد ,أي لنحــو ســبعني عامــاً ،مــا أورثــه لقــب «شــيخ التشــكيليني
ـت أرى فيــه (وأطلــق عليــه لقــب) «شــيخ شــباب» التشــكيليني وليــس مجــرد شــيخهم ،ال لــيء ســوى
األردنيــن» بينــا كنـ ُ
ســباقه الدائــم مــع الزمــن ،وميلــه الــذي ال يهــدأ للتجريــب ،وحضــوره القــوي يف مختلــف املحطــات الفارقــة يف التأســيس
للحركــة التشــكيلية األردنيــة والعربيــة .
تعــود املكانــة املرموقــة التــي حققهــا رفيــق اللحــام يف مســرة الحركــة التشــكيلية األردنيــة ,اىل عوامــل عــدة ،ليــس أقلهــا
قــدم إنشــغاله يف الرســم والعــرض الفنــي ،والتــي تعــود اىل عــام  ،1953مــع تشــكيل «نــدوة الفــن األردنيــة» ،وكذلــك ايضـاً
لســببني رئيســيني ،أولهــا تنــوع تجاربــه الفنيــة وتنقلــه بــن العديــد مــن االجنــاس التشــكيلية ،مــن رســم وحفــر ونحــت
وخــزف ،واىل إدماجــه الخــط العــريب ،الــذي يتقنــه حــد االحــراف ،يف بنــاء لوحتــه الفنيــة ،هــذا اىل جانــب مســاهامته
الطويلــة يف الفنــون التطبيقيــة ،والســيام يف التصميــم ،ســواء عــى صعيــد امللصــق الســياحي او الطوابــع الربيديــة او
امليداليــات والشــارات والشــعارات .
أمــا الســبب الثــاين الــذي يفــر احتــال اللحــام مكانــة رياديــة يف الحركــة التشــكيلية األردنيــة (والعربيــة) فهــو ســاته
الشــخصية كناشــط ومنظــم ،والتــي ســمحت لــه بلعــب أدوار قياديــة يف مراحــل مختلفــة مــن تاريــخ الحركــة التشــكيلية .
وهــذا يقودنــا اىل التوقــف عنــد نشــأة رفيــق اللحــام ومراحــل تكونــه الفنــي ،وإىل الســياق التاريخــي والثقــايف الــذي
أحــاط مامرســته ألدوار متعــددة يف االنتــاج الفنــي خــال الســنوات الســبعني املاضيــة .
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من دمشق اىل عامن
ولــد رفيــق اللحــام يف حــي الصالحيــة الدمشــقي الشــهري
يف العــام  ،1931ألرسة مــن الطبقــة الوســطى  .وكان والــده
يعمــل يف مجــال تعهــدات بنــاء املنــازل ،لكنــه كان متذوقاً
للشــعر واألدب ،وصديقــاً لعــدد مــن شــعراء دمشــق
وصحافييهــا ،منهــم الشــاعر خليــل مــردم والصحفــي
يوســف العيــى ،رئيــس تحريــر مجلــة «الــف بــاء»
العريقــة .
تلقــى اللحــام تعليمــه االبتــدايئ يف املدرســة األيوبيــة يف
الصالحيــة يف دمشــق ،ثــم التحــق بعدهــا بـــ «دار الصناعة
والفنــون» ،وكان لألخــرة دور بــارز يف تكوينــه واكســابه
املهــارات الفنيــة ،الســيام الرســم املعــاري وأصــول الخــط
العــريب .
ويف دار الصناعــة والفنــون درس اللغــة العربيــة عــى
يــد األســتاذ نجــاة قصــاب حســن ،أحــد اعــام دمشــق
حينــذاك ،كــا تعلــم الرســم عــى يــد الفنــان ميشــيل
كرشــه ،والخــط العــريب عــى يــد حلمــي حبــاب ،أســتاذ
الخــط لعــدة أجيــال مــن الفنانــن والخطاطــن .
بعــد تخرجــه مــن دار الصناعــة والفنــون ،عــام ،1947
انتقــل مــع عائلتــه اىل عــان ،وكان والــده قــد تحــول اىل
تاجــر ملــواد البنــاء ،حيــث ُ افتتــح لــه محــاً يف وســط
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العاصمــة األردنيــة ،ويف االخــرة مل يــردد رفيــق اللحــام
إبــن السادســة عــر يف تلقــي دورات تعليميــة مختلفــة
تســاعده يف الحصــول عــى عمــل ،وهكــذا تعلــم الطباعــة
والــرب عــى االلــة الكاتبــة ،ودرس املحاســبة ومســك
الدفاتــر ,كــا تلقــى دورات يف اللغتــن اإلنجليزيــة
واإليطاليــة .
من الرسم املعامري اىل مسك الدفاتر!!...
كانــت أوىل الوظائــف التــي عمــل بهــا اللحــام هــو
تدريــس الرســم والرســم املعــاري يف « معهــد النهضــة
العلمــي « ،الــذي أسســه كــال عــودة ،وهــو أحــدى
الشــخصيات املســتنرية التــي عرفتهــا العاصمــة األردنيــة،
يف أواســط القــرن املــايض ،وإذ حــول معهــده اىل رصح
ثقــايف وحاضنــة للمبــادرات واألنشــطة الفنيــة ،يف
مقدمتهــا «نــدوة الفــن األردنيــة» التــي انطلقــت مــن
املعهــد ،يف العــام . 1953
ومل يلبــث أن إنتقــل اللحــام اىل كليــة الحســن ليــدرس
طالبهــا املحاســبة ومســك الدفاتــر والطباعــة  .وكان مــن
حســن حظــه أن ا ُعلنــت وزارة األشــغال عــن حاجتهــا
لرســام معــاري ،وهكــذا تقــدم للمســابقة ونجــح يف
الحصــول عــى هــذه الوظيفــة ،التــي زاولهــا لســنتني ،اىل

لوحة للفنان اللحام

جانــب تدريســه يف كليــة الحســن .
عمــل اللحــام يف وزارة االشــغال العامــة ،تحــت إرشاف
شــيخ املعامريــن األردنيــن ،ســمعان شــامية ،واأليقونــة
املعامريــة جعفــر طوقــان ،نجــل الشــاعر ابراهيــم
طوقــان  .ومــن وزارة األشــغال إنتــدب للعمــل يف القصور
امللكيــة رســاماً معامريــاً ،حيــثُ قــى فيهــا اكــر مــن
مثانيــة ســنوات ،عمــل خاللهــا مســاعدا ً ملهنــدس القصــور
امللكيــة «طاهــر الطاهــر» إضافــة اىل مهندســن آخريــن .
كانــت اخــر محطــات رفيــق اللحــام الوظيفيــة هــي وزارة
الســياحة التــي انتقــل اليهــا مطلــع الســتينيات ،وظــل
فيهــا حتــى تقاعــده برتبــة امــن عــام مســاعد .
خــال مســاره املهنــي والوظيفــي الطويــل عــى حــواف
الحركــة التشــكيلية كان هاجســه الدائــم هــو الحصــول
عــى التأهيــل األكادميــي لصقــل موهبتــه الفنيــة ،وقــد
تحققــت أمنيتــه حــن حصــل عــى بعثــة دراســية اىل روما

يف عــام  ,1963إذ التحــق بأكادمييــة الفنــون الشــهرية
«إنالــك» ( ،) ENALCومــن ثــم معهــد «ســان جاكومــو».
( ،)SAN GIACOMOوهنــاك درس الفــن ,ألول مــرة,
بصــورة منهجيــة ،ليكــون واحــدا ً مــن مجموعــة الفنانــن
األوائــل الذيــن تلقــوا تعليـاً اكادمييـاً ،وتأهلــوا ملامرســة
الفــن مامرســة احرتافيــة ،يف حــن كانــت الغالبيــة
الســاحقة مــن الفنانــن التشــكيليني األردنيــن ميارســون
الفــن كهوايــة ,وبــدون دراســة ســابقة للفنــون .
وقــد تخــرج اللحــام مــن معهــد أنالــك ،وعــاد اىل عــان
يف عــام . 1964
بالتــوازي مــع الوظائــف التــي شــغلها رفيــق اللحــام يف
املؤسســات الحكوميــة املختلفــة ،كانــت هنــاك حيــاة
اخــرى هــي حيــاة الفنــان املــارس ,مــن خــال مرســمه
الخــاص يف جبــل عــان ،والــذي وفــر الفرصــة لهــواة
الفــن لتعلــم اصــول الرســم عــى يديــه ،وخاصــة ألعضــاء
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الجاليــات األجنبيــة يف العاصمــة االردنيــة .
معارض جامعية وفردية منذ نهاية 1951
يعــود تاريــخ أول املعــارض التــي شــارك فيهــا رفيــق
اللحــام اىل  ،1951/12/20وقــد اقيــم يف «املنتــدى العريب»،
وكان معرضـاً جامعيـاً مبشــاركة فنانــن من ضفتــي االردن،
وهــم احســان إدلبــي ،فالرييــا شــعبان ،كوثــر الشــاهد،
نهايــة هاشــم ،وهشــام حجــاوي ومهنــا الــدرة .
ثــم تتالــت مشــاركته يف معــارض جامعيــة اخــرى ،اقيمــت
يف الســنوات األوىل مــن عقــد الخمســينيات عــى أن
أول معارضــه الشــخصية اقيمــت يف جمعيــة الشــابات
املســيحيات يف عــان ،بعــد عودتــه مــن ايطاليــا ،عــام
 ،1964لتتــواىل معارضــه الفرديــة بعــد ذلــك يف العاصمــة
عــان واملــدن العربيــة األخــرى .
دراسة فن الحفر
يف عــام  1967حصــل رفيــق اللحــام عــى بعثــة دراســية
ثانيــة ،ولكــن إىل الواليــات املتحــدة ،حيــث التحــق بكليــة
الفنــون الجميلــة التابعــة ملعهــد روتشســر التكنولوجيــة
( ) RITيف واليــة نيويــورك ،حيــث درس خــال العامــن
( )1967/1968فــن الحفــر والطباعــة ،إضافــة اىل الرســم
والخــزف  ،وبعــد عودتــه اىل األردن أقــام معرضـاً ألعاملــه
الجرافيكيــة يف عــام  ،1969كــا ســاعد الفنــان االمريــي
«بــول لنجــرن « يف تنفيــذ دورة تعليميــة يف فــن الجرافيــك
يف بــروت ،إســتمرت ملــدة شــهر كامــل .
اســتهوى الحفــر وتنفيــذ االعــال الفنيــة عــن طريــق
الطباعــة  ،رفيــق اللحــام الــذي كان أول اردين يــدرس هــذا
النــوع مــن الفــن ،ومنــذ ذلــك الحــن تعــددت مشــاركاته،
بأعاملــه الجرافيكيــة يف البيناليــات العربيــة والدوليــة،
ونــال خــال ذلــك العديــد مــن الجوائــز وامليداليــات .
مكانة رفيق اللحام يف الحركة التشكيلية االردنية
عرفــت رفيــق اللحــام مبكــرا ً ،مطلــع الســتينيات ،حــن
إنضممــت اىل «نــدوة الرســم والنحــت األردنيــة» منــذ
تأسســيها عــام  ،1962وتوثقــت عالقتــي بــه اكــر خــال
94

العقــود الثالثــة االخــرة .ويف عــام  2010أرشفــت عــى
كتابــة ســرته الذاتيــة وتحريرهــا النهــايئ ،انطالقــاً مــن
شــعوري بــأن فناننــا يســتحق أن يكرم يف حياتــه وأن تدون
ســرته ,وقــد اســتغرق إعــداد كتــاب «رحلتــي مــع الحيــاة
والفــن» أكــر مــن عــام ،وقــد اشــتمل عــى عــرات
الصــور التــي توثــق مســرته ،وتعــرض منــاذج مــن أعاملــه
ومســاهامته يف مختلــف رضوب الفــن .وأســهمت رفيقــة
دربــه مقبولــة العســاف يف تغذيــة الكتــاب باملعلومــات،
التــي رافقتــه يف معظــم مســرته الفنيــة .
لقــد اعتمدنــا يف تدويــن ســرته عــى طــرح مجموعــة
كبــرة مــن األســئلة عليــه ،ومــن ثــم توثيــق إجابتــه عــى
أرشطــة ،ومــن ثــم تفريغهــا وطباعتهــا.
حــن تعرفــت عــى رفيــق اللحــام ألول مــرة كان شــاباً
يف مطلــع الثالثينــات بينــا كنــت انــا مل ابلــغ بعــد ســن
الثامنــة عــر ،وقــد لفــت نظــري حينهــا بقامتــه القصــرة
وبنيتــه النحيلــة وأناقتــه املفرطــة .وبحكــم ديناميتــه
وحركتــه الدامئــة فأنــه كان يشــغل حيـزا ً أكــر مــن حجمــه
الفيزيــايئ ،قــد تكــون «دار الصناعــة والفنــون» التــي
درس فيهــا املرحلــة الثانويــة قــد زودتــه مبهــارات الرســم
األوليــة وأصــول الخــط العــريب ،لكنــه وهــو القــادم للتــو
عــان كان يصنــع نفســه يومــاً بعــد آخــر ،ومبكــرا ً
إىل ّ
إنتقــل مــن مهنــة اىل اخــرى وزاوج غالبـاً بــن املهــن ،مــن
خطــاط يف بعــض املجــات التــي كانــت تصــدر يف مطلــع
الخمســينات اىل الرســم املعــاري يف وزارة األشــغال ،اىل
مــدرس «املحاســبة ومســك الدفاتــر» يف كليــة الحســن ،اىل
الرســام ومعلــم الرســم يف االســتديو الخــاص بــه .
مــع اشــتغاله يف وزارة الســياحة صمــم ونفــذ عــرات
امللصقــات الســياحية بتقنيــة الشاشــة الحريريــة .ويف
غضــون ذلــك أتقــن مهــارات تصميــم الطوابــع الربيديــة،
والشــعارات والشــارات وامليداليــات وغريهــا ,ومل يرتفــع
عــن مامرســة االشــكال املختلفــة مــن الفنــون التطبيقيــة،
ذات املســاس املبــارش بتحديــد هويــة املؤسســات
وشــعاراتها .وقــد خلــف اللحــام ورائــه إرث ـاً واســعاً مــن
التصاميــم التــي ال تنــى .والتــي تخلــد أحداثـاً ومناســبات
تاريخيــة هامــة مــر بهــا األردن .فمثـ ًا صمم رفيــق اللحام
امليداليــة التــي اصدرتهــا الحكومــة االردنيــة مبناســبة
زيــارة البابــا بولــص الســادس لــأردن واالرايض املقدســة

يف العــام  . 1964وعــاد اللحــام ليصمــم ميداليــة اخــرى
مبناســبة زيــارة البابــا يوحنــا بولــص الثــاين اىل االردن يف
عــام  . 2000ومــن امليداليــات الهامــة التــي صممهــا رفيــق
اللحــام تلــك الخاصــة مبهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون
عــام . 1986
وشــكل تصميــم الطوابــع الربيديــة االردنيــة ,والعربيــة,
حقــ ًا متيــز فيــه رفيــق اللحــام ,حتــى فــاق عــدد
الطوابــع االردنيــة التــي قــام بتصميمهــا مئتــي طابــع
بريــدي ،اضافــة اىل طوابــع عــدة كان صممهــا لصالــح
دولــة الكويــت ،ويف العــام  ،1971وبعــد اســتقالل دولــة
االمــارات العربيــة املتحــدة عــن بريطانيــة خــاض اللحــام
املنافســة مــع عــدد مــن الفنانــن العــرب لتصميــم علــم
دولــة االمــارات ،حيــث فــاز تصميمــه املســتمد مــن الــوان
العلــم العــريب ،والــذي امتــاز بالبســاطة وســهولة رســمه
وتنفيــذه .

لقــد صمــم الفنــان اللحــام ونفــذ عشــرات امللصقــات
الســياحية بتقنيــة الشاشــة احلريريــة .ويف غضــون ذلــك
أتقــن مهــارات تصميــم الطوابــع البريديــة ،والشــعارات
والشــارات وامليداليــات وغيرهــا

أتــاح عمــل رفيــق اللحــام يف وزارة الســياحة واالثــار،
وأرشافــه عــى القســم الفنــي واملطبعــة فيــه لســنوات
طويلــة  ،الفرصــة لتصميــم وتنفيــذ ع ـرات امللصقــات
الســياحية بأحجــام ولغــات مختلفــة ،وفيــا بعــد نفــذ
العديــد مــن امللصقــات الخاصــة باألحــداث واملناســبات
السياســية وغريهــا .
مل يكــن مــن عــادة رفيــق اللحــام االعتــذار عــن تنفيــذ
أي طلــب منــه يتعلــق بالتصميــم ،ولعــل أطرفهــا هــو
النصــب التــذكاري الــذي نفــذه عــام  1963عــى الــدوار
الثالــث يف جبــل عــان( ،ميــدان امللــك طــال) بنــاء عــى
طلــب وزيــر االعــام األردين األســبق ،صــاح ابــو زيــد،
والــذي أريــد فيــه االحتفــاء بعيــد ميــاد امللــك حســن
بــن طــال الثامــن والعرشيــن .ومــا زال هــذا النصــب
يحتــل مكانــه حتــى اليــوم ،بالرغــم مــن أنــه نفــذ مبــواد
خــام بســيطة ،خــال اســبوع واحــد.

وأخـرا ً البــد مــن القــول أن الفنــان الراحــل رفيــق اللحــام
لقــي يف حياتــه مختلــف أنــواع التكريــم ,فقــد حصــل
عــى الــدرع الذهبــي ووســام الــرف مــن االتحــاد العــام
للفنانــن التشــكليني العــرب ,عــام  ,1981ووســام الكوكــب
مــن الدرجــة الثانيــة مــن جاللــة امللــك الراحــل الحســن
بــن طــال عــام  ,1988وعــى جائــزة الدولــة التقديريــة
للفنــون التشــكيلية ,عــام  .1991كــا حظــي بجوائــز
وميداليــات عديــدة مــن دول وحكومــات عربيــة وأروبيــة
عــى أعاملــه الفنيــة ,والســيام أعــال الحفــر.

وبالعــودة اىل ســرة حيــاة الفنــان رفيــق اللحــام،
املوصوفــة يف كتــاب «رحلتــي مــع الحيــاة والفــن» ،تــكاد
ال تقــف عــى مجــال مــن مجــاالت الفنــون التطبيقيــة
مل يطرقهــا الرجــل ،مبــا يف ذلــك تصميــم أغلفــة الكتــب،
والهدايــا التذكاريــة واملجســات وتنظيــم أجنحــة االردن
يف املعــارض التجاريــة وغريهــا.

وال بــد مــن األشــارة أيضـاً إىل أن رفيــق اللحــام هــو الفنــان
األردين الوحيــد الــذي صــدرت عنــه وعــن أعاملــه ثالثــة
كتــب مطبوعــة هــي« :محمــد رفيــق اللحام..الشــاهد
والتجربــة» ( ،)2000وهــو مؤلــف جامعــي ،و«رحلتــي
مــع الحيــاة والفــن» وهــو ســرة ذاتيــة ( )2011و«رفيــق
اللحــام رائــد الفــن األردين املعــارص» ()2019
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سعود الفياض

«سعود الفياض خليفات»...
أيقونة الدراما األردنية ...وحارس الوجع األردين
رسمي محاسنة
ناقد سيناميئ أردين

“ســعود الفيــاض خليفــات” ...أيقونــة الدرامــا التلفزيونيــة،
وأحــد أهــم روادهــا ،املخــرج الحــارض يف الذاكــرة األردنيــة مــن
خــال أعــال قدمهــا ،ذهــب فيهــا برؤيــة واعيــة إىل الغــوص
يف تفاصيــل حيــاة النــاس ،واســترشاف مســتقبلهم ،فهــو املنحــاز
متامــا إىل البيئــة األردنيــة “اإلنســان واملــكان” ،وهــو زرقــاء
الياممــة األردين الــذي قــدم بأعاملــه الدراميــة معــادال برصيــا
مدهشــا ،لواقــع محفــوف باملخاطــر ،ومســتهدف مــن قــوى
مختلفــة ال تريــد باألردنيــن خــرا ،عــر تغيــر مفاهيمهــم،
والعبــث بقيمهــم ،والغوايــات الكثــرة التــي وضعــت أمامهــم،
ضمــن معادلــة النــزوع خــارج الجلــد األردين ،بالتهميــش
واإلفقــار.
لذلــك ،كان الريــف األردين ،واألطـراف خــارج العاصمة ،وتحديدا
القريــة ،تشــغل هواجســه ،وبرؤيتــه كان يتحســس التغـرات يف
املــكان ،والســلوك والقيــم ،فقــد كان “خليفــات” يــرى أن تلــك
األمكنــة هــي ملــح األرض ،وأن العبــث بهــا هــو عبــث بالبنيــة
االجتامعيــة األردنيــة املتينــة ،وأنهــا مســتهدفة ،لتحويلهــا إىل
خــارصة رخــوة محــارصة بالســارسة ،وباإلفقــار والتهميــش،
لتســهيل تــرب أبنائهــا إىل املدينــة الكبــرة للذوبــان فيهــا،
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ليتحولــوا إىل أشــباح بــا مالمــح.
أعــال “خليفــات” كانــت رصخــات عاليــة عــن الوجــع األردين،
وتنبيــه مــن املــآالت التــي آلــت إليهــا أحوالنــا ،فــكان مسلســل
“شــمس األغــوار” يتحــدث ومبــرارة عــن ابتــزاز الســارسة
للمزارعــن أصحــاب األرض ،باســتغالل الحاجــة والفقــر ،حيــث
تــم تركهــم وحيديــن أمــام املواســم املتقلبــة ،دون مســاعدتهم
عــى تحديــث أدواتهــم ،وعــدم إرشــادهم ،الفتــا إىل األمثــان
البخســة التــي تبــاع فيهــا محاصيلهــم ،وقــد نبــه إىل االســتغالل
البشــع الــذي يتعــرض لــه املـزارع واألرض عــى حــد ســواء ،إىل
أن وصلنــا إىل مرحلــة أصبحــت فيهــا األرض مجــرد “قواشــن”
يف الجيــوب ،ويافطــات تعرضهــا للبيــع يف الشــوارع واملكاتــب
العقاريــة.
ويف مسلســل “قريــة بــا ســقوف” ،يعــود إىل القلــق مــن هجــرة
أبنــاء الريــف إىل املدينــة ،فيــا يطــرح مســألة لهــا عالقــة
بأحــد عنــارص الهويــة الوطنيــة مبسلســل «الطواحــن» ،وهــو
“املعــار” بخصوصيتــه ومالمحــه األردنيــة ،التــي تــم تدمريهــا
لصالــح مقــاويل وســارسة العــارات اإلســمنتية.

أثناء تصوير أحد األعامل الدرامية

ويبقــى مسلســل “أم الكــروم” العمــل األكــر حضــورا يف الدرامــا
األردنيــة ،هــذا العمــل الــذي يســتحق التوقــف عنــده طويــا،
ســواء باكتاملــه الدرامــي ،أو بهــذه الجامهرييــة التــي مل يســبقه
إليهــا أي عمــل تلفزيــوين آخــر ،وهــو أكــر عمــل متــت إعــادة
بثــه عــى الشاشــات ،ويف كل مــرة يحقــق نســبة مشــاهدات
عاليــة.
إن مسلســل «أم الكــروم» ،يطــرح ســؤاال صعبــا عــى الدرامــا
األردنيــة ،ســؤال مبثابــة مــأزق حقيقــي ،وهــو :ملــاذا فقــدت
الدرامــا األردنيــة بريقهــا ،وتراجعــت بهــذا الشــكل املريــع؟.
إن اإلجابــة تكمــن يف «أم الكــروم» ،حيــث املعرفــة والرؤيــة
والصــدق يف املعالجــة الدراميــة ،ومعايشــة همــوم النــاس،
واالقــراب منهــم ،برؤيتــه الفنيــة والفكريــة ،وطروحاتــه
الصادقــة والجارحــة ،عــن واقــع أردين صــادم يف مرحلــة،
ســاهمت فيــه الحكومــات بفتــح البــاب أمــام الســارسة عــى
بــاب يعتــر مــن املحرمــات عنــد األردنيــن ،وهــو تجــارة األرض،
وتكاملــت عنــارص املسلســل ،فــكان هــذا االلتفــاف حولــه،
ومتابعتــه بوجــع وشــغف ،لدرجــة أنــه حتــى اآلن ،مــا ي ـزال
األردنيــون يتنــدرون بأســاء أبطــال املسلســل ،يف حالــة فريــدة،
نــادرا مــا تحــدث ،أن يكــون تأثــر العمــل متجــددا ومتجــذرا
يف وجــدان النــاس إىل هــذا الحــد.
ويف مسلســل “وجــه الزمــان” ،يقــدم “ســعود الفيــاض خليفات”
وبــذكاء شــديد ،روايــة الكاتــب “طاهــر العــدوان” التــي تحمــل

جــزءا كبـرا مــن ذاكــرة “العــدوان” ،يف ثنائيــة العــدو الداخــي
والخارجــي ،الداخــي املتمثــل بشــخصية “املــرايب” الــذي
اســتغل حاجــة وفقــر أهــل “املــرج” ،ودمــر كل مشــاريعهم
الصغــرة ،ليســتويل عــى األرض ويخرجهــم منهــا ،والخارجــي
املتمثــل باملحتــل يف فلســطني.
وبعــد أحــداث كثــرة يقــدم ،خليفــات مشــهدا ختاميــا مبدعــا
وجارحــا ،عندمــا تــأيت عائلــة فلســطينية تــم تهجريهــا ،إذ تســأل
األرملــة والــدة الشــهيد «أحمــد الــذي استشــهد يف فلســطني مع
رفاقــه الفلســطينيني والعــرب» ،إن كان ميكــن املكــوث عندهــا،
يف مفارقــة قاســية ،حيــث أن أم الشــهيد األردين هــي األخــرى
تعيــش “مهجــرة” خــارج أرضهــا ،بعــد أن اســتوىل عليهــا املـرايب.
يرحــل عنــا “ســعود الفيــاض خليفــات” وقــد آثــر الصمــت
لفــرة طويلــة ،بعــد أن تــرك منج ـزا حقيقيــا ،مجبــوال برائحــة
األرض ،أعــاال خالــدة فيهــا رؤيــة فنيــة وفكريــة ،وذات
جامهرييــة شــعبية كبــرة محليــا وعربيــا ،منهــا «القفــاز» عــام
« ،1969لحــن البــوادي» عــام “ ،1973بيــت بــا رجــل» ،1979
«قريــة بــا ســقوف» « ،1982شــمس األغــوار» « ،1980الصقــر»
« ،1984الطواحــن» « ،1983جــروح» « ،1984الــوايف» ،1985
«املحــراث والبــور» « ،1988وجــه الزمــان» « ،1994التــر
والــراب» “ ،1989الســقاية” “ ،1995أم الكــروم” ،1997
“األنبــاط” 1997
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ترتبــط العــارة بشــكل مبــارش بتوثيــق التطــور الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي للــدول عــر التاريــخ؛ لذلــك نجــد العديــد مــن
األمثلــة تشــهد عــى تاريــخ العــارة عــى الصعيديــن القديــم واملعــارص.
وتتبايــن أنظمــة العــارة التعبرييــة حســب رؤيــة كل دولــة؛ فعــى ســبيل املثــال ،نجــد يف العــارة املرصيــة القدميــة البحــث املســتمر
عــن االســتقرار التعبــري لنظــام الدولــة الفرعونيــة القائــم عــى الهيمنــة والقــوة والتــوازن ،بينــا الدولــة اآلشــورية اســتخدمت
العــارة يف أرشــفة التاريــخ عــن طريــق الجداريــات املكتوبــة ،والتــي تعــر عــن أهميــة القانــون وحفظــه لألجيــال ،فيــا تفوقــت
العــارة اإلغريقيــة يف توثيــق بســط ســلطة الدولــة عــى الــدول املختلفــة عــن طريــق بنيــان منطــي رسيــع املنهجيــة ،وجــاءت العــارة
الرومانيــة لتوثيــق ال ِعلــم والفنــون بشــكل عــام ،وارتبطــت العــارة اإلســامية يف توثيــق العقيــدة عــن طريــق نظــام مبســط يوضــح
أنــه ال غمــوض يف الديــن اإلســامي.
منــذ بدايــات تأســيس الدولــة األردنيــة عــام  ،1921عرفــت املنــازل القدميــة تأثــرات هندســية مختلفــة ،عكســت روح األمكنــة
ومفرداتهــا الحضاريــة التــي تعــود لقــرون عــدة ،فامتزجــت العــارة الرومانيــة واليونانيــة والعربيــة والعثامنيــة مبدارســها الزخرفيــة
املختلفــة يف تصميــم البيــوت والقصــور ،والتقــت مــع التصاميــم الكالســيكية الحديثــة ،مــا جعــل كثـرا مــن املواقــع يف عــان مثــل
أحيــاء :جبــل اللويبــدة ،وجبــل الحســن ،وجبــل القلعــة عبــارة عــن متاحــف مفتوحــة تــؤرخ فنونــا معامريــة تطــورت عــر القــرون.
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تأخذنــا عــان ببيوتهــا العريقــة بجولــة برصيــة يف أكــر مــن
مشــهد ومدينــة ،فاســتخدام حجــري معــان ونابلــس بألوانهــا
الجميلــة ،وأســطح القرميــد ،والعنايــة بالتفاصيــل الزخرفيــة،
والحدائــق الخالبــة ،والرشفــات البانوراميــة ،منحــت الجــزء
القديــم مــن عــان الــذي ميتــد مــن وســط البلــد حيــث ربــة
عمــون وفيالدلفيــا التاريخيتــن ،صعــودا ً باتجــاه جبــل عــان
وجبــل اللويبــدة ،وهــا مــن أعــرق األحيــاء جــاال وألفــة.
ففــي حــي جبــل عــان ،يوجــد املنــزل الــذي ولــد فيــه -املغفور
لــه بــإذن اللــه -امللــك الراحــل الحســن بــن طــال ،وهــو دليــل
عــى ارتبــاط تاريــخ بيوتــات عــان القدميــة بالدولــة األردنيــة
املعــارصة ،وعــى التحــوالت السياســية واالجتامعيــة املختلفــة
التــي شــهدتها ،باإلضافــة إىل عــدد مــن بيــوت رؤســاء وزراء،
ورمــوز وطنيــة واجتامعيــة واقتصاديــة أســهمت بتأســيس تاريخ
األردن الحديــث ،فمعظــم تلــك البيــوت تعــود لعائــات كان لها
دور كبــر عــى الصعيــد الســيايس واالجتامعــي واالقتصــادي،
وهــي عــى األغلــب عائــات قادمــة مــن خــارج املدينــة ،ومنهــا
عائلــة القســوس القادمــة مــن الكــرك ،وعائلتــا البشــارات وأبــو
جابــر مــن مدينــة الســلط ،وعائلتــا منكــو وجردانــة مــن مدينــة
نابلــس ،وعائلــة شــقري الدمشــقية ،وعائلــة البلبيــي املرصيــة،
والبعلبــي اللبنانيــة ،عــاوة عــى عشــائر الرشكــس القادمــة
مــن القوقــاز ،والتــي أنشــأت حــي املهاجريــن املطــل عــى رأس
العــن يف عــان نهايــات القــرن التاســع عــر ،وغريهــا الكثــر
مــن نســيج العائــات والعشــائر التــي عاشــت مبحبــة وســام،
وســاهمت بشــكل كبــر بتأســيس األردن الحديــث ،وعاصمتــه
الجميلــة عــان بتنوعهــا الثقــايف املميــز والفريــد.
أحالم املستقبل
منــذ تأســيس الدولــة األردنيــة عــى يــد -املغفــور لــه بــإذن
اللــه -امللــك املؤســس عبــد اللــه بــن الحســن يف  11نيســان
 ،1921تحــت اســم «إمــارة رشق األردن» ،تــم الرتكيــز عــى بنــاء
مؤسســات الدولــة و املجتمــع املحــي ،وكان الرتكيــز عــى قطــاع
التعليــم الــذي لعــب دورا أساســيا يف تطــور األردن.
وكان قطــاع التعليــم يف األردن قــد عــاىن بظــل الحكــم العثــاين
مــن إهــال شــديد ،ولعــدم اهتــام الدولــة آنــذاك بهــذا
القطــاع ،واتباعهــا سياســة التجهيــل ،إذ كان التعليــم يف أدىن
مراتــب اهتــام إدارة الحكــم ،ولتقديــر األهــايل لهــذا الجانــب
يف تنشــئة األجيــال ،أخــذوا عــى عاتقهــم إدارتــه ،وعــى نفقتهم

بيت البلبييس

الخاصــة ،إىل أن حلــت الدولــة األردنيــة الناشــئة ،فرشعــت
بتوفــر أكــر قــدر ممكــن مــن الدعــم لهــذا القطــاع رغــم شــح
املــوارد ،فبنــت املــدارس الجديــدة ،وعملــت عــى إصــاح مــا
تبقــى مــن مــدارس ســابقة.
وأســهم اهتــام -املغفــور لــه بــإذن اللــه -امللــك املؤســس
باملؤسســات التعليميــة منــذ بــزوغ فجــر الدولــة األردنيــة
الحديثــة ،يف متكــن املواطنــن مــن صياغــة أحالمهــم مبســتقبل
حافــل ،كــا ســاهمت هــذه املؤسســات بتقديــم فئــة مجتمعية
رياديــة واكبــت تطــور الدولــة األردنيــة منــذ نشــأتها ،وزودتهــا
بالقيــادات املجتمعيــة والعلميــة الالزمــة لبنــاء الدولــة ،بحيــث
شــهدت العديــد مــن املشــاريع التعليميــة تحــوال مهــا يف
تاريــخ األردن ،فعــى ســبيل املثــال ،زاد عــدد املــدارس يف عــام
 1922مــن ( )25مدرســة منهــا ( )23مدرســة ابتدائيــة فقــط
غــر مكتملــة ،إىل ( )44مدرســة منهــا ( )6مــدارس لإلنــاث,
وارتفــع عــدد املعلمــن إىل ( )81معلــا بينهــم ( )12معلمــة،
أمــا عــدد الطلبــة فقــد بلــغ ( )3316بينهــم ( )318طالبــة,
وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل االهتــام بتعليــم اإلنــاث مــن
بدايــة تأســيس الدولــة األردنيــة.
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ومــن األمثلــة املعــرة عــى االهتــام بالتعليــم ،مدرســة الســلط
الثانويــة للبنــن ،ومدرســة الســلط الثانويــة للبنــات يف مدينــة
الســلط الخالبــة ،ذات الطابــع املعــاري الفريــد مــن نوعــه يف
األردن ،تلــك املدينــة املرموقــة التــي لطبوغرافيتهــا أثــر كبــر يف
تشــكيل نســيجها الحضــاري ،ونشــاطها التجــاري ،فكــرة األبنيــة
الرتاثيــة املتميــزة بأســلوب بنائهــا ،ومــواد إنشــائها ،وطــرق
تشــييدها ،وجــال تكوينهــا الداخــي والخارجــي ،جعــل منهــا
موروثــا حضاريــا بــارزا كان لــه األثــر العميــق يف تكويــن الهيكل
االقتصــادي واالجتامعــي والعم ـراين ملدينــة الســلط العريقــة.

مدرسة السلط الثانوية

وهنــا ال بــد مــن اإلشــار إىل رضورة وضــع مقرتحــات مهمــة
تــؤدي إىل تخفيــف الضغــط عــى مركــز املدينــة ،وتدفــع
التوســع العم ـراين إىل اتجاهــات أخــرى للمحافظــة عــى قلــب
املدينــة كمركــز إداري واقتصــادي مهــم يف محافظــة البلقــاء،
وتب ِّنــي سياســات تنفيذيــة متكــن البلديــات مــن إعــداد خطــط
تشــجع االســتثامر الــذي يســهم يف تطويــر املدينــة ،والحفــاظ
عــى هويتهــا العمرانيــة والتاريخيــة ،وطابعهــا ال ـرايث املميــز.
واســتمرت املســرة التنمويــة لقطــاع التعليــم ،حيــث أنشــئت
العديــد مــن املــدارس الحكوميــة يف جميــع املراكــز الســكانية،
حتــى وصلــت يف يومنــا هــذا إىل كل قريــة ،بــل إىل كل تجمــع
ســكاين مهــا صغــر حجمــه.
نهضة اجتامعية وثقافية
واتبعــت الدولــة األردنيــة عــر العقــود املاضيــة سياســة إلزاميــة
االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة ،وتيســر االلتحــاق باملعاهــد
والجامعــات لجميــع رشائــح املجتمــع ،إميانــا بإعطــاء الفرصــة
للجميــع بالنهــوض االجتامعــي واالقتصــادي والفكــري ،عــى
عكــس مــا كان ســابقا يف حقبــة الحكــم العثــاين.
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مدينة السلط

وامتــدادا لهــا يف العاملــن العــريب واإلســامي.

ورغــم شــح املــوارد ،ركــزت الدولــة األردنيــة عــى ترســيخ
التعليــم يف املجتمــع األردين بطــرق مختلفــة ،فعــى عــى
املســتوى االجتامعــي ،أعطــت املعلمــن دورهــم املســتحق يف
املجتمــع األردين ،وأولــت التوســع بالتعليــم اهتاممــا كب ـرا ،ومل
تبخــل يف بــذل كل الجهــود لتحفيــز املواطنــن نحــو التعليــم
لبنــاء أفــق جديــد لدولــة عرصيــة يتنافــس الجميــع عــى
تحقيقــه.

مــن هنــا جــاءت االنطالقــه لبنــاء املســجد الحســيني الكبــر،
بأمــر مــن امللــك املؤســس عــام  ،1921وتــم وضــع حجــر
وســمي باملســجد الحســيني نســبة
األســاس عــام ُ ،1923
للمغفــور لــه بــإذن اللــه الرشيــف الحســن بــن عــي ،ليكــون
أول مســجد يتــم إنشــا ُءه يف العــر الحديــث للدولــة األردنيــة
الناشــئة آنــذاك.

وشــهدت العــارة يف األردن منــذ ســنوات التأســيس األوىل
تركيــزا عــى إنشــاء املســاجد ،وإظهــار رمزيتهــا يف املجتمــع
األردين الــذي يعتــر جــزءا مــن هويــة الدولــة األردنيــة العربيــة،

ويحظــى املســجد الحســيني بطــراز معــاري مميــز ،حيــث
تــم تشــييد الواجهــة الرئيســة للمبنــى مــن الرخــام الــوردي،
وجدرانــه بألــوان مختلفــة ومزركشــة ،وتتميــز البوابــة الرئيســية

إن التطــور العمــراين يف العــامل يحــدث اســتجابة لعــدة
احتياجــات تســتجيب لتعاقــب الزمــن ،مثــل الحاجــة للتعبــر
عــن قــوة الدولــة الفكريــة ،وتخليــد ثقافــة املجتمــع ،أمــا إذا
تحدثنــا عــن التطــور العم ـراين يف األردن بشــك ٍل خــاص ،فقــد
مــر مبراحــل عديــدة ،ابتــدا ًء مــن تأســيس الدولــة األردنيــة ،إذ
حدثــت نقلــة نوعيــة مهمــة يف العــارة األردنيــة مــع تأســيس
إمــارة رشق األردن عــى يــد امللــك املؤســس الــذي ركــز عــى
التطــور املســتمر إلقامــة مبــان مــن أجــل خدمــة املجتمــع
كاملــدارس واملؤسســات الحكوميــة العامــة ،كــا امتــد التطــور
العم ـراين إىل األمــاك الخاصــة ،بحيــث متيــزت هــذه املرحلــة
باالبتــكار املعــاري ،ومــن األمثلــة املعامريــة املميــزة بيــت
النابلــي (إربــد )1920 -الــذي اســتخدم للســكن حتــى عــام
 ،1965ثــم تحــول إىل مدرســة لإلنــاث ،والحقــا تــم اســتمالكه
مــن قبــل بلديــة إربــد الكــرى كأحــد املرافــق الثقافيــة.
إرث حضاري

املسجد الحيسيني

بأقواســها نصــف الدائريــة تضفــي عليهــا جــاال رشقيــا هــي
وغريهــا مــن البوابــات ،ويوجــد للمســجد مئذنتــان :الرشقيــة
بارتفــاع ( )70مــرا وهــي القدميــة ،أمــا املئذنــة الغربيــة
فأنشــئت يف عهــد -املغفــور لــه بــإذن اللــه -امللــك الحســن بــن
طــال عــام  ،1952ويبلــغ ارتفاعهــا ( )35م ـرا ،ولهــا صحنــان
ودرابزيــن حجــري.
ويبلــغ طــول املســجد ( )58.5مــر ،وعرضــه ( )12.5مــر تقريبــا،
ولــه رواق أمامــي ،ورواقــان جانبيــان ،ويف الوســط ســاحة
ســاوية ،واملئذنتــان املذكورتــان ســابقا.
الطـراز املعــاري للمســجد الحســيني ،يشــابه الطُّـ ُرز املعامريــة
ملســاجد عديــدة يف مــدن أردنيــة وفلســطينية ،محافظــا عــى
الهويــة الثقافيــة والتاريخيــة للمــكان ،وأصبــح معلــا معامريــا
تاريخيــا وحضاريــا وســط عــان ،ومكانــا لتجمــع النــاس يف
شــهر رمضــان ،واألعيــاد الدينيــة.

ويعتــر البيــت إرثــا حضاريــا ،وهويــة تراثيــة ملنطقــة وســط
مدينــة إربــد ،إذ يــدل عــى أصالــة املدينــة وعراقتهــا ،وميتــاز
تصميمــه الخارجــي بالشــبابيك الحديديــة واألقــواس ،إىل جانــب
اســتخدام الحجــر والبــاط القديــم يف بنائــه ،والتــي جمعــت
مــن بــاد الشــام ،ومناطــق أخــرى متفرقــة ،وقــد تــم تصميــم
معامريــة املنــزل بحســب البنــاء الشــامي القديــم ،حيــث
يضــم يف قلبــه فنــا ًء مفتوحــا تطــل عليــه الواجهــات الداخليــة
بتفاصيــل جميلــة ،وبــر مــاء يزيــد عمقــه عــى ( )10أمتــار
تــم وصلــه بقنــاة خاصــة خارجيــة لتجميــع ميــاه األمطــار ،إىل
جانــب وجــود «نافــورة» للميــاه وســط الســاحة الداخليــة.
ويعتــر قــر رغــدان العامــر مــن أهــم األمثلــة املعامريــة يف
األردن ،والــذي يعــد أول القصــور امللكيــة يف عــان ،إذ بــدأ
إنشــا ُءه عــام  ،1924وأخــذ عامرتــه مــن الحضــارة اإلســامية
ذات الطابــع املعــاري الــذي يجمــع بــن الجــال والروحانيــة،
بحيــث متتلــئ الجــدران والســقوف بأنــواع الزخرفــة والنقــوش
والرســوم ،وصنــوف الخــط العــريب.
اســتغرق بنــاء قــر رغــدان ثــاث ســنوات ،وأرشف عــى بنائــه
مهندســون معامريــون قدمــوا مــن عــدة مــدن منهــا دمشــق،
ونابلــس والقــدس ،وبذلــوا قصــارى جهدهــم ليكــون القــر ذا
طابــع معــاري مميــز ،مــا جعلــه ميثــل شــاهدا عــى النهضــة
املعامريــة يف الطـراز املحــي لتعزيــز الهويــة الوطنيــة والعربيــة
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والتاريخيــة واملعامريــة للمنطقــة.
وعنــد الحديــث عــن التخطيــط العمــراين يف األردن ،نتوقــف
لنســتذكر الرشيــف فــواز آل مهنــا الــذي كان لــه الــدور األكــر
يف عــارة عــان يف الفــرة بــن عامــي ( ،)1933-1953حيــث
يعتــر عــام  1931بدايــة انطــاق رحلتــه املعامريــة ،عندمــا تــم
تعيينــه كأول مهنــدس معــاري يف بلديــة عــان.
شــهد العــام  1933بدايــة التحــول العم ـراين ملدينــة عــان ،إذ
قــام الرشيــف فــواز آل مهنــا بتطويــر وتوســيع مركــز املدينــة،
فأحــدث نقلــة نوعيــة باملدينــة حــن خطــط ملدينــة عــان
القدميــة وشــوارعها وأحيائهــا.
ســعى الرشيــف فــواز آل مهنــا ألن ينشــئ طــرازا معامريــا
ذا ثقافــة مميــزة مــن خــال عملــه يف بلديــة عــان ،فشــارك
بتصميــم جــزء كبــر مــن عــارة مدينــة عــان القدميــة مــن
مبــان خاصــة أو عامــة.
جامليات البيوت
وحينــا نتأمــل جــال بيــوت عــان القدميــة التــي وضــع
تصاميمهــا الرشيــف فــواز آل مهنــا ،نالحــظ الحداثــة يف
تصميمــه ،والطـراز املعــاري الظاهــر يف واجهــات املبــاين التــي
تتجــى فيهــا بصامتــه الفنيــة ،ومــا زالــت تزيــن عــان إىل يومنــا
هــذا.
ويعــد قــر األمــر نايــف بــن عبــد اللــه الــذي يشــغله حاليــا
بيــت الشــعر األردين التابــع ألمانــة عــان الكــرى ،مــن أهــم
أعــال الرشيــف فــواز آل مهنــا ،وكذلــك املبنــى الــذي يشــغله
بيــت الفــن األردين والــذي يتبــع أيضــا ألمانــة عــان الكــرى،
بعدمــا تــم اســتمالك البيتــن للحفــاظ عــى هويتهــا الرتاثيــة.
والقــر الــذي يطــل من عىل ســفح جبــل الجوفــة ،يعلــو املدرج
الرومــاين ،ويتقابــل مــع جبــل القلعــة الــذي اتخــذه العمونيــون
مقـرا لحكمهــم ،كان أول مــن ســكنه هــو األمــر نايــف بــن عبــد
اللــه عــام  ،1935ويظهــر واضحــا هــذا املعلــم الــذي ميتــد عــى
مســاحة ( )4دومنــات مــن األرض مبعاملــه املعامريــة الجليــة،
وامتــداد أرضــه ،ليشــهد والدة عــان ،وتطــور الحيــاة فيهــا،
ليعــرف منــذ العــام  2000حتــى اليــوم بـ»بيــت الشــعر األردين»،
أحــد الــدور الثقافيــة ألمانــة عــان الكــرى.
فقــد قــام الرشيــف فــواز آل مهنــا بتصميــم بنائــه ،وبــورش
بتنفيــذ عمرانــه يف شــهر آب مــن عــام  ،1934ويتميــز بوجــود
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النوافــذ املســتطيلة التــي تغطــي الواجهــة األماميــة ،وبالزخارف
الداخليــة التــي تعكــس تــراث العــارة املحليــة ،واألعمــدة
املنصوبــة يف املدخــل ،وهــي إحــدى أهــم العنــارص املعامريــة
آنــذاك ،وميتــد حــول الحديقــة فنــاء خارجــي تــأيت عــى
إحــدى زوايــاه التامثيــل املنحوتــة ،حيــث يعتــر الفنــاء مــن
أهــم عنــارص العــارة املحليــة التــي كانــت توفــر خصوصيــة
للف ـراغ املعــاري ،وتكــون مبثابــة مســاحة إلقامــة املناســبات
االجتامعيــة ،ويعتــر هــذا القــر مبثابــة هويــة للطــراز
املعــاري للبيــوت يف العاصمــة األردنيــة عــان يف تلــك الحقبــة.
العمنيــة القدميــة ،التــي
وبيــت الفــن األردين مــن البيوتــات ّ
تحمــل يف طياتهــا عراقــة املــايض وأصالــة الحــارض ،حيــث يطــل
مــن أســفل ســفح جبــل عــان يف قلــب العاصمــة ،وبحســب
مصــادر يعــود هــذا البيــت للمرحــوم عاهــد الســخن الــذي
تــوىل منصــب قائــد قــوات الباديــة األردنيــة ،وهــو أول ضابــط
أردين يتقلــد هــذا املنصــب ،والــذي أرشف عــى بنائــه وصممــه
املهنــدس فــواز آل املهنــا يف بدايــة عــام  1923بنــاء عــى رغبــة
مالكــه.
عنارص العامرة اإلسالمية
تبلــغ مســاحة األرض املقــام عليهــا بيــت الفــن ( )1269م ـرا
مربعــا ،أمــا مســاحة البنــاء ( )402مــر مربــع ،وتــم بنــا ُءه عــى
مرحلتــن متباعدتــن ،األوىل التــي شــيد فيهــا الطابــق األول
انتهــت عــام  ،1926واملرحلــة الثانيــة التــي تــم فيهــا بنــاء
الطابــق الثــاين عــام  ،1937وتــم إحضــار بعــض الحجــارة والبالط
مــن ســورية ،واســتخدم يف البنــاء الحجــر مــن مقالــع محليــة،
أمــا األســقف فقــد بنيــت مــن الرمــل الخالــص مــن ســيل
الزرقــاء واإلســمنت ،األمــر الــذي عــزز اســتخدام مــواد البنــاء
املحليــة لرتســيخ الطابــع املحــي ،وتتميــز الواجهــة األماميــة
باألقــواس التــي متثــل عن ـرا مــن عنــارص العــارة اإلســامية،
وتعكــس طابــع ونهضــة الطـراز املعــاري ،ويعــد مــن البيــوت
العمنيــة القدميــة التــي توثــق أوجــه الحيــاة األردنيــة ،ومراحــل
ّ
التطــور املعــاري يف العاصمــة األردنيــة عــان ،وتقــدم صــورة
مميــزة وحيــة تعكــس الــراث األردين بطريقــه تحافــظ عــى
ذاكــرة األجيــال منــذ تأسســت الدولــة لوقتنــا هــذا.
واســتمرت املســرة يف عهــد -املغفــور لــه بــإذن اللــه -امللــك
طــال بــن عبــد الله ،الــذي أعطــى اهتاممــا مطلقا للمؤسســات
الحكوميــة ،ودورهــا يف تنميــة املجتمــع األردين ،وصــوال إىل عهــد

املغفــور لــه -امللــك البــاين الحســن بــن طــال ،الــذي وصــلفيــه األردن إىل مراحــل متطــورة ،بحيــث شــهدت مختلــف
القطاعــات األردنيــة تطــورا ملموســا وكبـرا جــاوز مــا هــو قائــم
يف دول املنطقــة ،وارتقــى إىل مســتوى عاملــي مــن اإلنجــاز.
وكشــاهد عــى رسعــة التطــور ،ودوران عجلــة التنميــة؛ تبلــورت
فكــرة إنشــاء مدينــة الحســن للشــباب يف عــام  1964يف عهــد
املغفــور لــه -امللــك الحســن بــن طــال ،والتــي تعــد مــنأوائــل وأهــم املــدن الرياضيّــة يف منطقــة الــرق األوســط،
وأطلــق اســم الحســن عليهــا تكرميــا وتقديـرا لصاحــب الفكــرة،
واســتمرت الرعايــة الهاشــمية لهــذا الــرح الكبــر بجهــود
جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين.
ذاكرة املكان

وشــهد األردن نهضــه يف القطــاع التعليمــي يف عهــد امللــك
الحســن بــن طــال ،إذ أصبــح التعليــم إلزاميــا ،فانتــرت
املــدارس والجامعــات واملعاهــد يف جميــع أنحــاء اململكــة،
وتــم بنــاء الجامعــة األردنيــة كأول جامعــة عــام  ،1962ويطلــق
عليهــا الجامعــة األم ،أو أم الجامعــات ،كونهــا مثلــت انطالقــة
قطــاع التعليــم العــايل يف اململكــة.
واســتمر الســعي يف تطويــر قطــاع التعليــم بتأســيس جامعــة
الريمــوك يف عــام  ،1976لتكــون أول رصح علمــي يُفتَتَــح يف
شــال اململكــة ،وعكســت الجامعــة نهضــة حديثــة ،وانتقالــة
جديــدة يف التوســع العمــراين يف محافظــة إربــد.
وأثــر تأســيس جامعــة الريمــوك مــن ناحيــة التخطيــط العمـراين،
بحيــث أصبحــت متثــل مركــزا ومعلــا معامريــا حضاريــا،
وانطالقــة لنــر معــامل معامريــة أخــرى خدميــة يف املنطقــة،
ومتيــز هــذا الــرح بالبنــاء املعــاري الــذي يســتخدم العنــارص
املعامريــة املحليــة ،وتوحيــد الواجهــات املعامريــة لتعكــس
الهويــة التاريخيــة ملحافظــة إربــد.

ومــن أهــم املبــاين التــي شــيدت يف مدينــة الحســن الرياضيــة
قــر الثقافــة ،حيــث تقــام يف رحابــه أهــم الفعاليــات الثقافيّــة
واالجتامعيــة والفنيــة ،املحليــة والدوليــة ،وتبلــغ مســاحته
( )2550م ـرا مربعــا ،ويتســع لنحــو ( )1750شــخصا ،ويحظــى
هيــكل املبنــى بطــراز معــاري مميــز ،يدمــج بــن الثقافــة
العربيــة واللمســة املعــارصة ،بحيــث متيــز بتصميمــه الهنــديس
البســيط الــذي أدى الغــرض الوظيفــي والجــايل ،واســتخدم
يف تصميمــه مبــدأ الزوايــا الحــادة التــي متنــح جامليــة ومتعــة
برصيــة ،بحيــث عكســت تلــك التقنيــات والتفاصيــل مــن
العنــارص املعامريــة أوجــه مــن الــراث األردين ،ويعتــر أحــد
أبــرز األمثلــة الناجحــة عــى العــارة الفريــدة واملختلفــة،
بغــض النظــر عــن التأثـرات واالقتباســات الغربيــة ،إال أن هــذا
املثــال املعــاري لــه طابــع معــاري أردين ،إذ يعــد مثــاال عــى
كيفيــة بنــاء الــدول لتاريخهــا وفكرهــا وهويتهــا عــن طريــق
وضــع تفاصيــل معامريــة تعــود للمــوروث املحــي مــن نقــوش
وتصاميــم.

ومــن األمثلــة املعامريــة التــي تجســد الدمــج بــن الــراث
والحداثــة ،مجمــع بنــك اإلســكان الــذي تأســس عــام ،1982
وتــم االفتتــاح الرســمي لــه يف عــام  1984برعايــة -املغفــور لــه
بــأذن اللــه -امللــك الحســن بــن طــال ،فقــد مثــل البنــاء نقلــة
نوعيــة معامريــة غــر مســبوقة عــى مســتوى املنطقــة ,وقامــت
عــى تشــييد املجمــع رشكــة «ســانغ يونــغ ســيؤول» الكوريــة،
ويتكــون البنــاء مــن ( )20طابقــا بارتفــاع ( )98م ـرا ،ويتميــز
بتصميمــه املعــاري الهرمــي ،إذ يتناقــص حجــم ومســاحة
طوابــق البنــاء كلــا ارتفعنــا إىل األعــى ،األمــر الــذي جعلــه
رصحــا معامريــا لــه طابعــه الخــاص يف املنطقــة ،ليلعــب دورا
مهــا يف دعــم القطاعــات التجاريــة واالقتصاديــة.

ويجســد مســجد «أبــو درويــش» الــذي أنشــئ عــى جبــل
األرشفيــة يف عــان عــام  1962عــى نفقــة الحــاج حســن
مصطفــى رشكــس ،ولقبــه «أبــو درويــش» ،منوذجــا معامريــا
محمــا بجامليــات وذائقــة فــن العــارة اإلســامية املعــارصة،
وقــد رســم املخططــات الهندســية للمســجد بنفســه ،فعــرف
باســمه ،ويحمــل هــذا املســجد طــرازا دمشــقيا قدميــا يف
الزخرفــة ،ويتميــز باســتخدام الحجــر األبيــض واألســود الــذي
احــر مــن الرويشــد ومعــان.

ويف ضــوء االهتــام الرســمي املنصــب عــى تطويــر الخدمــات
الصحيــة ،شــهد هــذا القطــاع إنشــاء العديــد مــن املستشــفيات
الحكوميــة ،وواكبــت ذلــك نقلــة نوعيــة يف مجــال التخطيــط
والتصميــم املعــاري والهنــديس ملبــاين الرعايــة الصحيــة عــى
اختالفهــا وتنوعهــا ،ومــن أبــرز النــاذج عــى هــذا التوجــه
مستشــفى امللــك عبــد اللــه املؤســس الــذي افتتــح بتاريــخ
 ،28/11/2002وقــام عــى تصميمــه املعــاري اليابــاين «كنــزو
تانغــه» الــذي مــزج بــن ثقافتــه اليابانيــة والثقافــة األردنيــة
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املحليــة ،موظفــا العنــارص التقليديــة البنائيــة املحليــة بالحداثــة
العمرانيــة.
الهوية املعامرية
كــا عمــل عــى تصميــم املستشــفى كوحــدة معامريــة مرتابطة
الخدمــات واملرافــق ،وأظهــر احرتافــه يف تصميمــه كمبنــى
واحــد ،وليــس مجــرد أقســام ليســت لهــا عالقــة ببعضهــا،
بحيــث يتكــون بنــاء املستشــفى مــن بــرج رئيــس يحتــوي
عــى خمســة عــر طابقــا ،ومبــان منخفضــة مكونــة مــن
ثالثــة طوابــق تضــم العيــادات الخارجيــة والتشــخيص ،فيــا
الخدمــات األخــرى ترتبــط مببــاين الكليــات الطبيــة يف جامعــة
العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة ،بحيــث نظــم حركــة املوظفــن
واملراجعــن واملــرىض كل عــى حــدة ،وتعــدد املداخــل واملخــارج
ملبنــى املستشــفى لتنظيــم أنــواع الحركــه فيــه.
ويتكــون مركــز الحســن للرسطــان الــذي تأســس عــام 1997
باســم «مركــز األمــل للشــفاء» مــن ثالثــة مبــان؛ الــرج الرشقــي
(مبنــى امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز آل ســعود) ،واملكــون
مــن ( )13طابقــا ،ومبنــى العيــادات الخارجيــة (مبنــى الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان) ،املكــون مــن ( )10طوابــق ،ومبنــى
نـزار النقيــب.
وعكــس التصميــم املعــاري الــذي يتكــون مــن برجني رئيســيني
للمركــز ،النهضــة الحديثــة للعــارة املحليــة يف العاصمــة
عــان ،مثلــا أســهم يف خلــق هويــة حديثــة للطـراز املعــاري،
واندماجــه مــع عنــارص العــارة املحليــة ،كــا ســعى التصميــم
الداخــي لتوفــر مســارات حركــة حســب تصنيــف وحاجــة
املســتخدمني ،بحيــث تــم فصــل حركــة املــرىض األطفــال عــن
املــرىض البالغــن يف الــرج الرشقــي ،أمــا يف الــرج اآلخــر ،عمــل
التصميــم عــى توفــر مركــز متكامــل للمــرأة ،لتوفــر مركــز
تعلمــي مختــص ينفصــل عــن مســارات الحركــة األخــرى ومركــز
األطفــال الشــمويل ،ومركــز خاليــا الجينــوم التطبيقيــة ،إضافــة
إىل أول بنــك عــام لــدم الحبــل الــري.
ميتــاز التصميــم الخارجــي بــأن الواجهــات املعامريــة تغلــب
عليهــا األلــواح الزجاجيــة ،وتغطــي االرتفــاع العــام ،مــا ســاعد
عــى جعــل املركــز أحــد أهــم املعــامل املعامريــة الزجاجيــة يف
عــان ،مــا ســاعد عــى خلــق ف ـراغ معــاري يحقــق مبــادئ
اكتســاب اإلضــاءة الطبيعيــة للفراغــات املعامريــة التــي تحتــاج
لذلــك ،ومــن ثــم تحقيــق مبــادئ االســتدامة يف تقليــل كلفــة
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االســتهالك لإلنــارة الصناعيــة.
ومــن املعــامل املعامريــة التــي تــؤرش عــى االهتــام بالثقافــة
والعلــم؛ مكتبــة الحســن بــن طــال يف جامعــة الريمــوك ،والتــي
تأسســت عــام  1976مــع نشــأة الجامعــة ،وافتتــح املبنــى
الجديــد لهــا عــام  2002مــن تصميــم املعــاري األردين راســم
بــدران ،وتعــد املكتبــة إحــدى أكــر مكتبــات الــرق األوســط.
وســعى بــدران يف تصميمــه املعــاري للمكتبــة إىل إبــراز
الطابعــن الــرايث واملعــارص بطريقــة إبداعيــة ،حيــث الفنــاء
الواســع ميــزج عراقــة املــايض وحداثــة العــر ،ممتــدا إىل
الطوابــق العليــا ليوفــر اإلنــارة الطبيعيــة ،واألقــواس املنتــرة
عــى الواجهــات الداخليــة تؤكــد عــى اســتخدام عنــارص الـراث
مــن الحجــارة املحليــة ،عــاوة عــى توفــر اإلنــارة والتهويــة
للفــراغ املعــاري الداخــي.
وتتجــى الجــدران الســميكة التــي تتخللهــا األقــواس املفتوحــة،
والنوافــذ الكبــرة ،باإلضافــة إىل توظيــف مبــدأ زقــاق املدينــة
القدميــة يف التكويــن الداخــي ،وأبــرز مــا مييــز التصميــم الجــدار
املنحنــي يف املدخــل الخارجــي الــذي يعمــل كممــر هــوايئ.
األمثلــة املعامريــة التــي واكبــت نشــأة وتطــور الدولــة األردنيــة
كثــرة ال ميكــن حرصهــا يف هــذا املقــال ،ففــي كل مدينــة
وقريــة أردنيــة مثــة مــا يذكــر ويشــار إليــه ،ويحمــل يف طياتــه
الكثــر مــن رمزيــة العــارة يف التطــور االجتامعــي والســيايس
واالقتصــادي يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية
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األزياء الشعبية األردنية..
تراث معبق بالتنوع وأصالة التاريخ
هند سليمان
باحثة يف األنرثوبولوجي
األردين ابــن بيئتــه ،قــدمي قــدم األرض التــي يعيــش عليهــا ،متناغــم معهــا ومندغــم يف
تفاصيلهــا ،نظــم الشــعر وغنــى لهــا ،وهدهــد أطفالــه على ترويــدات احتضنــت ترابهــا ،وارتقت
إىل ســمائها ،نقــش علــى أزيائــه تضاريســها وعبــر أزاهريهــا وبــوح نباتاتهــا ،مانحــا نفســه
رغبــة االنصهــار يف هويــة تنعكــس يف تراثــه املضمــخ بأصالــة التاريــخ ،واملعبــق بفضــاءات
خطــت ألوانهــا ســفرا يف عمــق وجــدان تلــك الهويــة ،لتتمثــل مظاهرهــا يف لهجتــه ،أزيائــه،
فنونــه وخمتلــف مظاهــر حياتــه.
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ومينحهــا هويتهــا التــي تجســدت يف تـراث مــا زال متمثــا لليــوم،
وإن اع ـراه التطويــر ملالءمــة العــر.

ثوب السلط «الخلقة»

ثوب «العب»  -الكرك

إن املرتحــل عــى امتــداد األردن مــن شــاله إىل جنوبــه ،ومــن
رشقــه إىل غربــه ،يــدرك التنــوع املرتبــط بــاألرض؛ ويكتشــف
جامليــات ذلــك التنــوع الــذي يجمــع املجتمعــات املحليــة ،وتلــك
التــي هاجــرت إليــه منــذ مئــات الســنني لتتخــذه موطنــا أبديــا،
وتجــد فيــه األمــان واالســتقرار ،وبيئــة التالقــي والتســامح ،عــر
أثــر مناطــق الســهول مــع نســائم مناطــق املرتفعــات والجبــال،
واســرخاء أصــوات الطبيعــة يف الباديــة والصحــراء ،وهــو مــا
يجــده الـرايئ يف تنــوع األزيــاء ،عــاوة عــى مامرســات وطقــوس
البيئــات املجتمعيــة املحليــة فيهــا ،ال ســيام املــرأة التــي يكــون
دورهــا حــارضا يف كل زمــان ومــكان ،تنســج فيــه عنوانــا لبيئتهــا.
النســاء هــن صانعــات التنــوع عــى مــر العصــور ،فدأبهــن
املســتمر يف البحــث عــن الجــال قادهــن لالبتــكار واإلبــداع فيام
ارتديــن مــن أزيــاء ،أو نســجن مــن بســط ،أو أقمــن مــن مرافــق
للبيــوت ،فكانــت الرســومات والخيــوط بأشــكالها املختلفــة،
وألوانهــا املتنوعــة واملبتكــرة ،شــكلتها مبــا يالئــم بيئتهــا وينســجم
مــع تقاليدهــا ،فقــد خاطــت ثيابهــا وطرزتهــا بشــكل مييزهــا
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يف رحلــة تنقلنــا مــن الشــال إىل الجنــوب ،جديــرة بــأن تظهــر
التنــوع يف أزيــاء املــرأة األردنيــة ،فثــوب ابنــة الرمثــا يختلــف
عــن ثــوب ابنــة عجلــون ،وزي امــرأة ســلطية يرغــم الناظــر عــى
استشــعار الهيبــة فيــه ،بينــا يقطــر ثــوب ابنــة الكــرك جــاال
وفخامــة ،ويجمــع ثــوب ابنــة معــان بــن الجــال والتميــز يف
األلــوان والتصميــم ،إال أن هــذا التنــوع ال ينفــي وجــود ســات
تتشــاركها هــذه األثــواب ،إذ متيــزت جميعهــا بالحشــمة التــي
تجلــت يف ســعة الثــوب وطولــه ،مــع احتفاظــه بجــال التصميــم
وبهــاء التطريــز ،باإلضافــة إىل غطــاء الــرأس الــذي يتســم بــذات
الصفــات مهــا تنــوع مــن منطقــة ألخــرى ،واختلفــت تســميات
أجزائــه.
كــا أن الثــوب كان يعكــس عمــر املــرأة وحالتهــا االجتامعيــة،
فاملتزوجــة ارتــدت ثوبــا يختلــف عــن ثوبهــا قبــل الــزواج ،ومــا
ارتدتــه وهــي شــابة مل ترتــده حــن تقدمــت بالعمــر ،ويــدل
الثــوب كذلــك عــى الوضــع االقتصــادي للمــرأة الــذي يظهــر يف
خامــة القــاش وخيــوط التطريــز ،وغطــاء الــرأس.
مل يكــن زي املــرأة مجــرد لبــاس يغطــي جســدها ،بــل كان يحــي
قصصــا كثــرة ،فهــو ليــس صنيعــة مصمــم أزيــاء ،بــل صممنــه
النســاء و ِخطنــه بأيديهــن ،وطرزنــه بأدواتهــن البســيطة ،فبــدا
مجليــا لفــن أصيــل ،ومجســدا لعالقــات اجتامعيــة قويــة ،حيــث
مل تكــن يــد امــرأة واحــدة تكفــي إلنتــاج الثــوب ،إمنــا كانــت
النســاء يجتمعــن لخياطــة الثــوب وتطريــزه.
وانهــاك املــرأة يف العمــل اليومــي ،وتفاعلهــا مــع مظاهــر
املواســم املختلفــة يف مجتمــع زراعــي ،ومشــاركتها يف املناســبات
االجتامعيــة ،دعاهــا إىل أن تصنــع ثيابــا تتناســب ومظاهــر حياتها
املتنوعــة ،مــا يــدل عــى متكــن املــرأة ووقوفهــا جنبــا إىل جنــب
مــع الرجــل يف األعــال الزراعيــة ،واملشــاركات االجتامعيــة مبــا
يتــاءم مــع العــادات والتقاليــد الســائدة ،فاتخــذت ثوبــا للعمــل
اليومــي يتســم بالبســاطة واأللــوان الخفيفــة ،وال يعيــق حركتهــا،
يف حــن خصصــت للمناســبات االجتامعيــة البهيجــة ثوبــا بهيــا
كثيــف التطريــز ،تخبئــه وال تظهــر بــه إال يف األفـراح واملناســبات
الســعيدة ،وقــد أطلقــت عليــه اســم (املدســوس).
وهنــاك ثــوب الطَّلْــس اململــوء بالتطريــز الكثيــف ،واأللــوان
الزاهيــة بكامــل بهائــه ،مبــا يالئــم فرحــا أو مناســبة ســعيدة،

أمــا املناســبات الحزينــة ،فقــد خصصــت لهــا ثوبــا يتســم بخفــة
التطريــز واعتــدال األلــوان ،انســجاما مــع حالــة الحــزن التــي متــر
بهــا وأف ـراد محيطهــا.
تفاعــل املــرأة األردنيــة كجــزء مــن املجتمــع الزراعــي أنبــت
بينهــا وبــن األرض عالقــة فريــدة ،فهــي تســر عــى أثــر الرجــل
الــذي يحــرث األرض تنــر البــذور ،وتشــاركه الحصــاد ،وتعــزق
وتقطــف ،كل هــذا رســخ يف وعيهــا ،فرتجمتــه عــى مالبســها
رســا وتصميــا ،فــكان التطريــز أساســا يف ثوبهــا مهــا كان
مســتواها االقتصــادي ،ومهــا كانــت حالتهــا االجتامعيــة ،أو
املناســبة التــي تندمــج فيهــا ،وال يخلــو ثــوب امــرأة أردنيــة مــن
تطريــز شــكل مــن األشــكال التــي تربطهــا بــاألرض.
فطــرزت عــى ثوبهــا الزهــور وأوراق النباتــات والســنابل والطيور
وتعاريــج الجبــال ،واســتخدمت خيوطــا بخــرة األرض وزرقــة
الســاء ،ومل تكتــف باســتخدام الخيــوط ،بــل اســتخدمت الخــرز
امللــون ،بحيــث تكيفــت بإبــداع يف تطريــز ثيابهــا مبــا يتــاءم مــع
وضعهــا االقتصــادي ،فاملــورسة مــن النســاء طــرزت ثوبهــا بخيوط
الذهــب والفضــة ،ومتواضعــة الحــال طرزتــه بالخيــوط القطنيــة،
ومل متنعهــا حالتهــا االقتصاديــة مــن ارتــداء ثــوب مطــرز تباهــي
بــه األخريــات ،وتتباهــى بينهــن.

متاثيل نبطية لنساء ،تظهر فيها الحطة

مطــرزة بنفــس تطريــز البــدن والقبــة ،أمــا أكــام الثــوب أو
األردان ،ومفردهــا رِدن ،فتختلــف باختــاف املنطقــة التــي تقيــم
فيهــا املــرأة ،وقــد تغنــى بهــا النــاس ،فكانــت تــرد يف األهازيــج
الشــعبية تأكيــدا عــى دالل املــرأة ومتيزهــا بــأردان ثوبهــا ،والتــي
كانــت باإلضافــة إىل أنهــا متيــز الثــوب تســتخدم يف أغـراض أخــرى
مثــل أن تلــف املــرأة بهــا رأســها ،أو تخفــي ابتســامتها إمعانــا يف
الحيــاء ،أو ترخيــه عــى بطنهــا إن كانــت حامــا ،أو تضــع فيــه
قطــوف العنــب يف موســمه ،وينطبــق عــى األردان مــا ينطبــق
عــى باقــي أج ـزاء الثــوب مــن التطريــز.

وبالرغــم مــن اختــاف األثــواب باختــاف املناطــق ،إال أنهــا
جميعــا كانــت تشــرك بالخطــوط العامــة واألقســام الرئيســة،
فقــد تكـ ّون كل ثــوب مــن الجــزء العلــوي مــن جهــة الصــدر مبــا
يســمى بالقبــة ،شــكله مســتطيل ويف أعــاه فتحــة العنــق ،نــزوال
مــن القبــة يوجــد مــا يســمى ال َبـ َدن األمامــي أو الق ّدامــي ،والذي
ينــزل مــن الكتفــن إىل األســفل ،ويكــون مطــرزا عــى الجهتــن
اليمنــى واليــرى بخطــوط عــى طولــه ،يســمى كل خــط عرقــا،
يتكــون مــن رســمة مكــررة عــى امتــداد الطــول ،قــد تكــون
زهــرة ،أو ورقــة نبــات ،أو ســنبلة ،أو صــورة طــر ،كان يف الغالــب
الهدهــد ،إذ اعتقــدن أنــه يجلــب الحــظ ،باإلضافــة إىل شــيوعه
يف البيئــة مــن حولهــن.

يحــاط الثــوب مــن األســفل مبــا يســمى دايــر الثــوب ،وهــو
مطــرز كذلــك ،ولحفــظ الدايــر مــن التلــف فقــد أضيــف حولــه
الزيــق ،وهــو قطعــة مــن القــاش تخــاط عــى دايــر الثــوب
لتقــوم بتقويتــه وحاميتــه مــن االحتــكاك بــاألرض أثنــاء املــي،
وقــد يكــون الزيــق مطــرزا أو يــرك دون تطريــز ،ويذكــر هنــا أن
بعــض األثــواب كان يضــاف إليهــا ذيــل يف الجــزء الســفيل مــن
البــدن الخلفــي ،مثــل ثــوب عجلــون.

ومــن الخلــف نــزوال مــن الكتفــن إىل األســفل مــا يســمى
بالبــدن الخلفــي أو الــو ّراين ،ويقابــل البــدن األمامــي ويناظــره
يف التطريــز ،ويتصــل البدنــان األمامــي والخلفــي بقطعــة طويلــة
عــى شــكل مثلــث تنــزل مــن تحــت اإلبــط إىل األســفل تســمى
بنيقــة ،وهــي الجــزء الــذي مينــح الثــوب االتســاع لتوفــر الراحــة
وســهولة الحركــة ،وتكــون البنايــق عــى جهتــي اليمــن واليســار

ـب ،والــذي يختلــف يف ثــوب
احتــوت األثــواب مــا يعــرف بال ِعـ ّ
الشــال عنــه يف باقــي األثــواب ،فالعــب يف ثــوب الشــال عبــارة
عــن جيــب داخــي مــن الجهــة اليمنــى للقبــة ،اســتخدمته املــرأة
لحفــظ نقودهــا وأشــيائها الثمينــة ،أمــا العــب يف ثــوب الجنــوب
فينشــأ مــن شــد القــاش إىل األعــى بعــد ربــط الخــر بالحـزام،
واســتخدمته املــرأة كذلــك لحفــظ األشــياء الثمينــة.
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متزوجــة ،ليســهل التعــارف بــن النــاس يف املجتمــع ،وتســهيل
طلــب الفتــاة للــزواج يف مجتمعــات محافظــة اتفقــت عرفــا عــى
صيغــة لتمييــز العزبــاء عــن املتزوجــة.
للعمــرة أقســام عــدة منهــا الطاقية ،أو ما ســميت ألِ ْوقــاة ،والتي
تجمــع الشــعر تحتهــا ،وهــي منســوجة مــن القــاش األســود،
بالص ّفــة،
وكانــت بعــض النســاء تضــع يف مقدمتهــا مــا يســمى َّ
وهــي صــف مشــكوك مــن النقــود الفضيــة (املجيديــات) تزيــن
جبــن املــرأة ،وتــدل عــى ثرائهــا ،وقــد تضيــف إليهــا الســفيفة
زيــادة يف املباهــاة؛ وهــي زرد مــن القطــع النقديــة الفضيــة
تنــزل عــى الظهــر يف نهايتهــا رشاشــيب مــن الحريــر امللــون،
ووضعــت املــرأة فــوق الوقــاة املِ ْق َنــع ،وهــو قــاش أســود
حريــري ،أو مــن "الجورجيــت" ،تلــف بهــا رأســها عــدة م ـرات
وتغطــي رقبتهــا ،وترخــي مــا تبقــى منــه عــى كتفهــا حتــى يصــل
ظهرهــا ،واختلفــت تســمياته بــن املناطــق ،فــكان يســمى الشــنرب
واملِلفــع ،بعــد ذلــك كانــت تضــع ال ُعرجــة التــي تزينــت بهــا
العــروس يف يــوم فرحهــا ،وهــي قطعــة قــاش مطــرزة بالخــرز
امللــون بشــكل متعــرج ،ومنــه أخــذت اســمها ،مخاطٌــة بهــا قطــع
نقديــة ذهبيــة كانــت تســمى الغــوازي ،ومفردهــا غازيــة ،كانــت
العــروس تلفهــا حــول رأســها فتزيــن الغــوازي جبينهــا.

ثوب العب والعصبة للمرأة البدوية١٩١٤ ،

وعــى ذكــر الحـزام ،أو الشــويحي كــا كان يدعــى ،فهــو قطعــة
مــن القــاش املســتطيلة بعــرض ســبعة ســنتيمرتات ،وطــول مــر
ونصــف ،مصنوعــة مــن الحريــر ومزركشــة تتــدىل منهــا رشاشــيب
تصــل إىل الركبــة ،وكانــت للشــويحي يف آخــره ردة تســمى خُبنــة،
وجمعهــا ا ْ ْخـ َـن ،أو خُبنــات ،وتقــوم بعمــل املحفظــة ،اســتخدمت
النســاء الصبــاغ الطبيعيــة مثــل الحنــاء والزهــور لتلويــن الحـزام.
ويعتــر غطــاء الــرأس جــزءا مهــا مــن لبــاس الرجــال والنســاء،
فــكان مــن املعيــب أن يُــرى الرجــل حــارس الــرأس ،فكيــف
باملــرأة التــي عنونــت لباســها بالحشــمة؟.
للمالبــس فلســفتها الخاصــة ،وقــد ظهــرت هــذه الفلســفة
فيــا اعتمرتــه املــرأة عــى رأســها ،وأطلــق عليــه اســم ال َع ْمــرة،
اختلفــت عمــرة املــرأة باختــاف الســن والحالــة االجتامعيــة،
فكانــت مبثابــة اإلعــان عــن عمرهــا وعــن كونهــا عزبــاء أو
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آخــر أجـزاء العمــرة هــي الحطــة ،ولهــا تســميات أخــرى مثــل
العصبــة وال َهربيــة ،وهــي مــن الحريــر املــوىش بالقصــب الذهبــي
أو الفــي ،منهــا ذات اللــون األحمــر أو األســود ،وقــد كانــت
تصنــع يف دمشــق ،حيــث كان هنــاك ســوق كبــر متخصــص
يف الصناعــات اليدويــة ،واقتــر ارتــداء الحطــة الحم ـراء عــى
العرائــس والشــابات املتزوجــات ،بينــا الحطــة الســوداء
للمتقدمــات بالعمــر ،باإلضافــة لذلــك ،فــإن الحطــة الحمــراء
كانــت تُرتــدى يف املناســبات الســعيدة ،والســوداء يف املناســبات
الحزينــة مهــا كان عمــر املــرأة.
وذُكــر أن بعــض النســاء كــن إذا أصابهــن العــوز املــايل ،يعمــدن
إىل حــرق الحطــة واســتخالص خيــوط الذهــب أو الفضــة لبيعهــا
واالســتفادة مــن مثنهــا ،وتتميــز الحطــة كذلــك بطولهــا الــذي
قــد يصــل إىل أربعــة أمتــار ،لذلــك فهــي ثقيلــة عــى الــرأس ،وال
تلبســها املــرأة إال ملناســبة ملحــة ،ورمبــا اســتبدلتها بواحــدة أقــل
طــوال وأخــف وزنــا.
وفيــا يتعلــق بالــزي وتصميمــه ،فــإن باإلمــكان تقســيم األثــواب
مــن حيــث التصميــم والتطريــز وغطــاء الــرأس إىل ثــوب الشــال

وثــوب عجلــون والســلط ،والثــوب الكــريك والثــوب املعــاين أو
الثــوب الهرمــزي ،بالرغــم مــن هــذه التقســيامت فإنهــا جميعــا
تشــرك يف الخطــوط العامــة فيــا بينهــا.
ويعتــر ثــوب الشــال األكــر شــيوعا وتنوعــا المتــداده مــن
الرمثــا إىل إربــد ،مــرورا بجــرش ووصــوال إىل عجلــون ،ويســمى
الثــوب بالــرش ،أو املدرقــة ،أو ال ِّدلِــق ،اســتخدم فيــه قــاش
ال َحـ َـر اليمنــي ،أو ا َلملَــس ،وغالبــا مــا كان يســمى ثــوب امللــس.
وقــاش الحــر ذو لــون أســود مائــل إىل الصفــرة ،وهــو قــاش
فاخــر غــايل الثمــن ،كانــت ترتديــه املــرأة يف الصيــف والشــتاء،
واتســم تصميــم الــرش بوجــود البــدن األمامــي والخلفــي ومــا
بينهــا مــن البنايــق ،وكذلــك بالقبــة املســتطيلة التــي تصــل إىل
الصــدر ،وأهــم مــا ميــز ثــوب الشــال هــو التطريــز بخيــوط
القطــن امللونــة باألحمــر واألزرق واألخــر ،وجميعهــا ألــوان
األرض والخصــب.
ومتثــل التطريــز برســم الزهــور وعــروق الزيتــون ،والســنابل
وأوراق الشــجر ،وقــد كانــت النســاء يطــرزن هــذه األشــكال
بالغــرزة الشــهرية بــن إبرتــن والتــي متيــز ثــوب الشــال ،أو
القطبــة الفالحيــة عــى شــكل إشــارة الــرب.
وفيــا يتعلــق بغطــاء الــرأس ،فقــد ارتــدت النســاء الشــنرب
األســود ،ومــن ثــم الحطــة الحم ـراء أو الســوداء ،وقــد متيــزت
النســاء بارتــداء الشــاغ األبيــض أو األحمــر (الســلك) يف األيــام
العاديــة ،عوضــا عــن الحطــة التــي كان ارتداؤهــا حك ـرا عــى
املناســبات.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن ثــوب امــرأة الرمثــا اختلــف عــن
باقــي أثــواب الشــال بالتطريــز األبيــض ،وقــد غطــت رأســها
بالبشــكري األملــاين امللــون ،والــذي كانــوا يحرضونــه مــن أملانيــا
عندمــا كان الرجــال يســافرون للعمــل هنــاك.
كانــت املــرأة تزهــد بالثــوب املطــرز حــن تتقــدم بالعمــر،
وتكتفــي بارتــداء ثــوب امللــس األســود ،وتعتمــر عــى رأســها
الســلك ،بينــا كان ثــوب الشــابة العزبــاء مطــرزا تطريــز خفيفــا،
فلــم تكــن ترتــدي الشــنرب وال تضــع العصبــة ،بــل تربــط عــى
رأســها منديــا إىل الخلــف ،ومــن أجــل ســر صدرهــا حيــث القبــة
الواســعة كانــت ترتــدي قميصــا ملونــا تحــت الــرش ،متييـزا لهــا
عــن الشــابة املتزوجــة التــي كان ثوبهــا كثيــف التطريــز وتعتمــر
العصبــة.

أزياء كردية أردنية

ويف الشــتاء ،ارتــدت املــرأة الدامــر فــوق الــرش التقــاء
الــرد ،وهــو رداء مصنــوع مــن الجــوخ يشــبه "الجاكيــت"،
إال أنــه مفتــوح وال يغلــق مــن األمــام ،متيــز بلونــه األزرق أو
األخــر ،وبإمكانيــة ارتدائــه عــى الوجهــن ،وقــد طُــرز بالخيــوط
القطنيــة ،أو بخيــوط الذهــب للنســاء الــايت يتمتعــن بقــدر مــن
الـراء ،وثــوب العــروس مل يختلــف عــن الثــوب العــادي إال بلونــه
األزرق املطــرز باأللــوان الزاهيــة.
بالنســبة املــرأة العجلونيــة ،فقــد ارتــدت باإلضافــة للــرش
املطــرز الــذي أســمته ال ِّدلِــق ثوبـاً آخــر ارتدتــه العــروس واملــرأة
املتزوجــة أطلــق عليــه اســم الب َري َمــة ،وهــو ثــوب قديــم ذي
تاريــخ أشــارت إليــه بعــض املنحوتــات النبطيــة القدميــة ،ومتيــزت
البريمــة بطــول قامشــها لتعــدد طياتهــا ،فقــد احتاجــت مــن
أربعــة عــر إىل اثنــن وعرشيــن ذراعــا مــن قــاش الحــر ،تكـ ّون
كــا هــو معتــاد مــن بــدن أمامــي وخلفــي وبنايــق تصلهــا معــا،
لكنــه متيــز بســعته وطولــه ،وعمــدت املــرأة إىل شــد حـزام عــى
ـب الــذي
خرصهــا ،ورفــع الثــوب فوقــه إىل األعــى مكونــة ال ِعـ َّ
يســر الصــدر مــن جهــة ،ويخفــف مــن طــول الثــوب مــن جهــة
أخــرى.
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وتضيــف الســيدة عيســوة أن الحطــة والدامــر كانــا جــزءا
أساســيا مــن جهــاز العــروس التــي متيــزت يف يــوم الزفــاف بإرخــاء
الشــورة البيضــاء عــى وجههــا ،لريفعهــا العريــس كأحــد طقــوس
الزفــاف ،وكانــت العــروس تضــع العرجــة املشــكوكة بلــرات
الذهــب تحــت العصيــة.

ثوب عجلون القديم« ،البريمة»

وتذكــر أنهــا بعــد انشــغالها باإلنجــاب ورعايــة البيــت ،كانــت
نــادرا مــا تلبــس املطــرز ملــا يحتاجــه التطريــز مــن وقــت ضــاق
بســبب انشــغالها برعايــة بيتهــا ،إذ اعتــادت تطريــز ثوبهــا
بنفســها.
وقالــت إن البريمــة تشــبه الثــوب الســلطي ،وذكــرت يف حديثهــا
أن مــن كان يــرى صــورة أمهــا يظنهــا ســلطية ،وهــذا يبــن
وحــدة الثقافــة وتكامــل التضاريــس وانعكاســها عــى عــادات
النــاس وطقوســهم .وباالنتقــال غربــا وصــوال إىل الســلط ال
نجــد اختالفــا بــن البريمــة العجلونيــة والثــوب الســلطي ،إال
بالتســمية وبعــض التفصيــات الصغــرة ،ويطلــق عــى الثــوب
اســم ال َخلَقــة ،وجمعهــا ُخلْقــان ،وهــو ثــوب فاخــر عريــق كانــت
ترتديــه العــروس وتباهــي بفخامتــه ،ومتيــز بالحشــمة واألناقــة،
واســتخدمت فيــه أقمشــة مختلفــة مــن أهمهــا الحــر اليمنــي.

الثوب الهرمزي  -معان

والبريمــة احتــوت التطريــز عــى طولهــا وجانبيهــا وعــى الدايــر
يف أســفلها ،ومتيــزت كذلــك بالــردن الطويــل الواســع ،بحيــث كان
الــردن األيــر أقــر مــن األميــن ،تلفــه املــرأة عــى رأســها تحــت
العصبــة ،بينــا تلــف األميــن فــوق العصبــة فيبــدو كأنــه جــزء
مــن العــب ،ومنــه انطلــق املثــل الشــائع"ال ُعب والشُ ـفّال واحــد"،
أي ال ميكــن متييــز العــب عــن الــردن.
تقــول الســيدة الثامنينيــة ســعاد عيســوة مــن عجلــون ،إن
املــرأة العجلونيــة املســيحية ارتــدت نفــس ثــوب املســلمة ،ال
تفريــق بينهــا يف املظهــر ،فقــد ارتــدت املتزوجــة منهــا البريمــة
والشــنرب والعصبــة ،أمــا العزبــاء الشــابة فكانــت ترتــدي ال ِّدلِــق
املطــرز ،وتحتــه قميــص مــن القطــن أو الصــوف حســب مــا
يتطلــب الجــو ،ومــن ثــم تربــط عــى رأســها منديــا إىل الخلــف
تظهــر منــه جدائلهــا ،ولتوفــر الــدفء ارتــدت الــروال الواســع
تحــت الدلــق أو البريمــة.
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وتشــبه الخلقــة نظريتهــا البريمــة يف التصميــم ،واحتياجهــا
للكثــر مــن القــاش ،يبــدأ التطريــز مــن القبــة وينــزل منهــا
إىل األســفل يف خــط طويــل يســمى اللســان يصــل إىل الركبــة،
ليضيــف الجــال إىل الثــوب ،وأردان الخلقــة طويلــة ذات لــون
كحــي وأســود ،يوضــع القصــر منهــا تحــت العصبــة ،ويلــف
الطويــل فوقهــا والــذي قــد يصــل املرتيــن يف طولــه ،وهــو مطــرز
مثــل باقــي األج ـزاء األخــرى مــن الثــوب بالخيــوط القطنيــة أو
الذهبيــة أو الفضيــة ،تطريـزا مســتوحى مــن البيئــة ،ويشــار هنــا
إىل أن الحطــة كانــت تنتهــي برشاشــيب صوفيــة ملونــة تتــدىل
عــى الصــدر ،ومــن زينــة العــروس كذلــك مــا كان مــا يســمى
بالقراميــل ،وهــي وصلــة مــن الخيــوط املزينــة بالخــرز امللــون
كانــت تجدلهــا مــع شــعرها ،وقــد تغنــت النســاء بالقراميــل يف
أهازيــج العــرس حــن تقــول:
"أ ّمي يا أ ّمي وشدي يل قرامييل
طلعت من البيت وما ودعت أنا جييل".
مــا ال شــك فيــه ،أن الخلقــة بإتقــان تصميمهــا وتطريزهــا كانــت
تحتــاج لأليــدي والوقــت إلنتاجهــا ،حتــى أن العــروس كانــت
تبــدأ بتجهيزهــا لشــهور طويلــة ،أمــا لألعــال اليوميــة ،فقــد

كانــت النســاء ترتــدي املدرقــة املطــرزة تطري ـزا خفيفــا ،وتضــع
فوقهــا "الك ّبــوت" ،وهــو مــا يقابــل الدامــر يف الوظيفــة ،لكنــه
يختلــف عنــه يف الطــول بحيــث يصــل إىل الركبــة.
ومــن الجديــر ذكــره أن الثــوب الســلطي كان قــد عــرض يف
أحــد معــارض ســويرسا عــام  ،٢٠١٢وبقــي معروضــا لعــام كامــل
بحســب مــا ذكــرت الســيدة وداد قعــوار املؤرخــة واملختصــة
بالــراث يف أحــد لقاءاتهــا التلفزيونيــة.
وارتــدت نســاء مأدبــا الثــوب األســود املطــرز مــع الحــزام
عــى الخــر؛ ولــه أكــام طويلــة وعريضــة ،لكــن األميــن كان
هــو األطــول ،بحيــث كانــت ترفعــه لألعــى وتثنيــه عــى كتفهــا،
وإمعانــا يف دقــة الصنــع فقــد كان آخــر هــذا الكــم مخاطا بشــكل
مقلــوب ،حتــى إذا ثنتــه عــى الكتــف أخــذ الصــورة الصحيحــة
يف الخياطــة ،بينــا متيــز ثــوب عــروس مأدبــا بأنــه ملــون بألــوان
عــدة مثــل األصفــر واألخــر واألزرق ،مــع احتفاظــه بنفــس
تصميــم الثــوب العــادي.
أبدعــت نســاء محافظــات الجنــوب يف التصميــم والتطريــز
واختيــار األقمشــة ،فالثــوب الكــريك املســمى ثــوب العــب املمتــد
يف ال ِقــدم اختــرت لصنعــه أنــواع مختلفــة مــن األقمشــة ،يحكــم
ذلــك وضــع املــرأة االقتصــادي ،فتفــاوت القــاش مــن الحــر
الصيفــي والشــتوي ،إىل مخمــل الصــاروخ الفاخــر ،إىل الجــوخ،
كــا تفاوتــت خيــوط التطريــز مــن القطنيــة إىل الحريريــة،
وتعــدى التطريــز إىل اســتخدام الخــرز التشــييك امللــون.
يتكــون ثــوب العــب مــن طبقتــن ترفعــان بالحـزام واحــدة فــوق
األخــرى مكونتــن العــب ،وتكــون الطبقــة العليــا أقــر مــن
الســفىل ،وصــدر الثــوب مســتطيل مطــرز بألــوان زاهيــة مبهجــة،
ودايــره مطــرز كذلــك بنفــس تطريــز الثــوب بأكملــه.
ولعــل أهــم مــا مييــز ثــوب العــب خلــوه مــن األكــام ،إذ تلبــس
املــرأة تحتــه قميصــا زاهــي اللــون يتــاءم مــع ألــوان التطريــز،
وهــو مــا كانــت ترتديــه الكركيــة الشــابة ،بينــا ارتــدت املتقدمــة
بالعمــر ثــوب العــب األســود ،أو خفيــف التطريــز وتحتــه قميــص
داكــن اللــون.
مل يختلــف غطــاء الــرأس عــن مثيلــه لــدى نســاء األردن إال
مبــا كان يســمى الشَ ــطفة ،وهــي قطعــة قــاش بيضــاء تحيــط
بــه املــرأة رأســها ،ومــن ثــم تلــف فوقهــا املِ ْق َنــع األســود ،وتبقــى
الشــطفة ظاهــرة منــه يف تبايــن جميــل بني األســود واألبيــض ،بعد
ذلــك توضــع العصبــة التــي يحــدد لونهــا املناســبة االجتامعيــة

وعمــر املــرأة ،فالشــابة العزبــاء كانــت تلــف رأســها بشــال أو
منديــل للخلــف ،كــا فعلــت مثيالتهــا يف الشــال والســلط.
نســاء الطفيلــة مل يختلفــن يف أزيائهــن عــن النســاء الكركيــات
بســبب القــرب الجغــرايف بــن املنطقتــن ،وعالقــات النســب
واملصاهــرة بــن املجتمعــن املحليــن بحســب مــا تقــول
الســبعينية أم محمــد القطامــن (الطفيلــة) ،أنهــا كانــت ترتــدي
ثــوب العــب املألــوف ،وتضــع العصابــة أو املنديــل عــى رأســها،
أمــا يف الشــتاء فكانــت ترتــدي ُج َّبــة الجــوخ التــي تقابــل الدامــر
وتشــبهه يف ارتدائهــا عــى الوجهــن ،الفتــة إىل أن العــروس كانــت
تســدل العبــاءة عــى رأســها إىل األســفل ،وتضــع ريــش النعــام
عــى جبهتهــا كزينــة اتصفــت بهــا يف ذلــك الوقــت.
ويف االتجــاه نحــو معــان ،نجــد الثــوب املعــاين مختلفــا اختالفــا
واضحــا عــن باقــي الثيــاب يف القــاش واأللــوان والتصميــم،
ويعــزى ذلــك إىل أن معــان كانــت طريقــا لقوافــل الحــج
والتجــارة ،مــا أتــاح الفرصــة ل ـراء األقمشــة املختلفــة مثــل
الكمــخ والهرمــزي الهنــدي امللــون ،ومل يكــن الثــوب الهرمــزي
حكـرا عــى فئــة مــن النســاء ،فقــد ارتدتــه الفقـرات والغنيــات
عــى حــد ســواء .وتكــون الــزي املعــاين مــن لبــاس البــدن ،ومــن
رداء يســدل فوقــه ،ومــن عمــرة الــرأس املعتــادة ،وتدخــل يف
خياطــة الثــوب قطــع قــاش مســتطيلة زاهيــة األلــوان ،توصــل
مــع بعضهــا بواســطة البنايــق ،بحيــث كانــت املــرأة ترتــدي
الثــوب امللــون ،وتضــع الح ـزام وتشــده لألعــى لتكويــن العــب،
ومتتــاز أكــام الثــوب الهرمــزي باالتســاع يف االتجــاه مــن الكتــف
إىل اليــد ،ومــن املعــروف أن أحــد األكــام أطــول مــن اآلخــر
لتلفــه املــرأة عــى رأســها بطريقــة تهــب الجــال والفخامــة،
فيــا أســدلت مــن رأســها إىل باقي جســدها مــا يعرف بـــالجالية،
وهــي عبــاءة حمـراء مقلمــة باألبيــض ،تضيــف للمــرأة الحشــمة
والجــال ،وارتــدت املعانيــة عــى رأســها مــا أســمته الشَّ ــد الــذي
يقابــل الشــنرب ،ووضعــت فوقــه الطاقيــة الحمـراء املطــرزة ،ومــن
ثــم العصابــة املطــرزة بالخــرز ،واملشــكوكة بالقطــع النقديــة
مثــل العرجــة متامــا.
إن املطلــع عــى تاريــخ األردن ،يجــد أن البــدو يشــكلون جــزءا
معتــرا مــن املجتمــع األردين ،حيــث توزعــوا مــن الشــال إىل
الوســط إىل الجنــوب ،مكونــن بــدو الشــال ،وبــدو الوســط
وبــدو الجنــوب ،وبالرغــم مــن هــذا التوزيــع الجغـرايف إال أنهــم
يتشــابهون يف العــادات والتقاليــد واللهجــة والــزي ،ومتيــزت نســاء
الباديــة بارتــداء ثــوب العــب املكــون مــن ثــاث طيــات لطــول
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قامشــه وســعته ،والــذي خففــت منــه ورفعتــه لألعــى باســتخدام
الح ـزام ،ووضعــت عــى رأســها العصبــة مثــل باقــي النســاء.
ويجــدر بالذكــر أن ثــوب العــب قديــم ،وثقتــه صــور يعــود
تاريخهــا إىل قبــل نشــوء إمــارة رشق األردن ،بعــد ذلــك صــارت
املــرأة البدويــة تلبــس املدرقــة املطــرزة أو الســوداء حســب
عمرهــا وحالتهــا االجتامعيــة ،وتضــع عــى رأســها العصبــة أو
املنديــل ،ويف الشــتاء ترتــدي الدامــر فــوق املدرقــة.
ويتكــون زي نســاء بنــي معــروف مــن الفســتان الرئيــس،
وهــو عبــارة عــن قطعتــن متصلتــن ببعضهــا ،واحــدة علويــة
تغطــي الصــدر وتســمى املنتــان ،وأخــرى ســفلية تســمى التنــورة،
وهــي عريضــة ومكــرة عــدة كـرات تظهــر خــر املــرأة حــن
ترتديــه ،ويوضــع فــوق التنــورة مــا هــو معــروف بـــاململوك الذي
يشــبه املريــول ،ويغطــي الفســتان مــن األمــام بحيــث يراعــى يف
اململــوك أن ينســجم يف قامشــه ولونــه مــع التنــورة.
إن أكــر مــا مييــز زي املــرأة لــدى بنــي معــروف هــو الطربــوش
املصنــوع مــن الجــوخ األحمــر ،ويف أعــاه قــرص مــن الفضــة
يســمى الروبــاص ،تتــدىل منــه لــرات الذهــب ،أو مــا يطلــق
عليهــا جهاديــات ،وعــى جانبــي الطربــوش تتــدىل الشــوالق،
ومفردهــا شــالق ،وهــو شــك مــن ســت لــرات مــن الذهــب
عــى شــكل مثلــث يغطــي األذنــن ،وتغطــي املــرأة الطربــوش
بالفوطــة املصنوعــة مــن قــاش الجورجيــت ،وترتــدي نســاء بنــي
معــروف هــذا الــزي يف األف ـراح واألت ـراح ،مــع مراعــاة ارتــداء
األلــوان الغامقــة يف املناســبات الحزينــة.
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أمــا مالبــس املــرأة االردنيــة الكرديــة ،فهــي ذات ألــوان
زاهيــة ،تنهــل مــن البيئــة الربيعيــة ،وأبــرز مــا مييــزه الــرداء
اللــاع الفضفــاض الطويــل ،والزخمــة الذهبيــة املحــاة بأقـراص
فضيــة أو ملونــة ،ثــم الــروال الطويــل الــذي تتناغــم ألوانــه
يف أطرافــه الســفىل مــع لــون الــرداء الفضفــاض ،والشــائع أن
تحتفــظ املــرأة مــع زيهــا بغطــاء مميــز للــرأس محــى بالحــي،
بحســب الباحثــة وعضــو الهيئــة اإلداريــة لجمعيــة صــاح الديــن
األيــويب الكرديــة يف عــان الدكتــورة أمــل محــي الديــن الكــردي،
التــي تنــوه بــأن اإلكسســوارات الذهبيــة مــن محاســن ومكمــات
زي املــرأة الكرديــة ،أو مــن األحجــار الكرميــة والخــرز ،إذ تضفــي
لهيئتهــا رونق ـاً وبهــا ًء متميزيــن.
وتقــول الدكتــورة الكــردي :إن أزيــاء النســاء الكرديــات تتألــف
بشــكل عــام مــن "جــايف" ،وهــو رسوال كرساويــل الرجــال
ترتديــه النســاء الكرديــات ،خاصــة النســاء الريفيــات منهــن عنــد
العمــل ،ويف ســائر األوقــات تلبــس النســاء رسواال عريضــا مــن
الســندس ،و"كلنجــة" ،وهــو الثــوب النصفــي الــذي يلبســونه
فــوق الثــوب العريــض ويســمون ذيلــه (ســوخمة) ،ويحــاك مــن
األقمشــة املذهبــة أو الســندس ،فيــا يــأيت "شــال" مصنــوع مــن
األقمشــة الجميلــة يلــف يف الظهــر ،و"كالو" ،أو "كاله" يصنــع
مــن القرطــاس بشــكل مخروطــي تســتعمل فيــه مــن الحبــات
امللونــة ،و"كلكــة" ،وهــي طرحــة أو قــاش رأس تســتفيد منهــا
النســاء.
وتلفــت إىل أنــه إذا كان الكــم طويــا يف زي املــرأة الكرديــة،
ومربوط ـاً مــن الظهــر ،فهــذه املــرأة متزوجــة ،أمــا إذا كان غــر
مربــوط فهــي غــر متزوجــة ،مشــرة إىل أن هــذه األزيــاء ترتديهــا
النســوة الكرديــات يف املناســبات ،واحتفــاالت عيــد النــوروز.
وأمــا فيــا يتعلــق بــزي املــرأة االردنيــة الرشكســية ،فإنــه يتميــز
كذلــك باألناقــة والحشــمة ،ويطلــق عليــه اســم بوســتيه ،وهــو
رداء طويــل ترتــدي املــرأة مــن تحتــه قميصــا وبنطــاال عريضــا،
وتضــع عــى خرصهــا حزامــا مصنوعــا يدويــا مــن الذهــب أو
الفضــة الخالصــن ،بحيــث يعمــل الحــزام عــى إبــراز مكانــة
املــرأة ومكانــة عائلتهــا تبعــا للزخــارف التــي عليــه ،كــا يلحــق
الــزي غطــاء مزخــرف يوضــع عــى الصــدر ،وهــو أحــد املميـزات
الرئيســة يف لبــاس املــرأة الرشكســية.
وتعتــر (البــاؤه) أهــم مقومــات اللبــاس ،وهــي طاقيــة توضــع
عــى الــرأس ،موصولــة بالشــال الــذي تعتــر طريقــة ربطــه

مميــزة لحالــة املــرأة االجتامعيــة حســب مــا ذكــر نائــب رئيــس
األكادمييــة الرشكســية ينــال حتــك ،فالفتــاة العزبــاء ال تربــط
الشــال ،بينــا تربطــه املتزوجــة إىل الخلــف ،أمــا ربطــه إىل األمــام
فيعنــي أنهــا أصبحــت أمــا ،وربطــه إىل األعــى يعنــي أنهــا جــدة،
ومــن هنــا كان الــزي دليــل املــرأة ألفــراد املجتمــع للتعــرف
عليهــا ،وتقديــم االح ـرام ملكانتهــا.
وآخــر مــا مييــز زي الرشكســية هــو (بــاغ) ،وهــو قطعــة مــن
القــاش املتدليــة مــن األكــام ،مطــرزة يدويــا بخيــوط الذهــب
والفضــة مبــا يتــاءم مــع تطريــز الثــوب بأكملــه ،واملــرأة كانــت
تخيــط ثوبهــا وتطــرزه بنفســها ،بأشــكال وعالمــات تــدل عــى
عائلتهــا وقبيلتهــا ومكانتهــا االجتامعيــة.
ويـــتألف زي املــرأة االردنيــة األرمنيــة مــن قميــص طويــل
ورساري وأركالــوك ،أو فســتان مصنــوع مــن الســاتان والحريــر
واملخمــل ،وكان القميــص يف الغــرب أبيــض ،ويف الــرق أحمــر،
وهــو طويــل مــع أســافني جانبيــة وأكــام مســتقيمة ،وعنــق
الثــوب املســاة "هاالفــا" مســتديرة ،والصــدر طويــل مزيــن
بالتطريــز بخيــوط الذهــب والفضــة ،وارتــدت املــرأة تحــت
الثــوب الرساويــل الحم ـراء ،وقــد خيطــت القمصــان والرساويــل
بشــكل رئيــي مــن القطــن أو الحريــر أو الســتان ،ومبــا يــدل
عــى الوضــع املــايل لــأرسة.
وأركالــوك هــو قفطــان طويــل مــن لــون مــرق (أخــر ،وأحمر،
وأرجــواين) ،اشــتمل عــى قطعــة تقفــل عنــد الخــر ،وخــط
رقبــة جميــل عــى الصــدر ،ارتــدت األرمنيــة حــول الخــر يف
املناطــق الغربيــة املئــزر الــذي كان جــز ًءا إلزام ًيــا مــن زيهــا ،وكان
يصنــع مــن املخمــل واملاهوجنــي املطــرز بشــكل خــاص ،بحســب
مــا أشــارت مســؤولة الــزي لفرقــة الرقــص الشــعبي أســبيداك
التابعــة للنــادي الوطنــي الريــايض األرمنــي تالــن هاكوبيــان،
مبينــة أن املئــزر األحمــر كان يرمــز إىل املــرأة املتزوجــة ،وأن
النســاء األرمنيــات ارتديــن األزيــاء باألحمــر الغامــق أو القرمــزي
ألجــل الزفــاف ،ألن االعتقــاد بــأن هــذا اللــون يحميهــن مــن
قــوى الــر ،ويرمــز للتبجيــل والقــوة.
وترتــدي املــرأة األرمنيــة عــى رأســها قلنســوة حمـراء ،مرصعــة
باملجوهــرات بحســب الوضــع املــايل لــأرسة ،وكانــت تلــف
القلنســوة مبنديــل أبيــض يغطــي الشــعر ،وميــر مــن تحــت
الرقبــة ،ويبقــي الوجــه مكشــوفاً.
ورغــم أن جميــع هــذه األزيــاء الرتاثيــة أصبحــت جــزءا مــن
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املــايض يف ظــل تســارع عجلــة الحداثــة ،وازديــاد إيقــاع الحيــاة،
بحيــث صــار مــن الصعــب ارتداؤهــا بتفاصيلهــا مــع انفتــاح
املــرأة عــى مجــاالت الحيــاة املتنوعــة مــن عمــل وســفر
ومشــاركة يف املحافــل املختلفــة ،إال أنهــا مــا زالــت حــارضة بقــوة
يف املناســبات الوطنيــة ،واالحتفــاالت ذات الطابــع الفلكلــوري،
والثقــايف والســياحي كدليــل عــى األصالــة والتنــوع واالنســجام
املجتمعــي.
جــال هــذه التصاميــم قــاد الكثرييــن مــن أصحــاب مشــاغل
الخياطــة وتصميــم األزيــاء ،لرفــد الســوق املحــي بتصامبــم
أزيــاء تالمســها وتشــبهها ،مــع مراعــاة اختالفــات توفــر ســهولة
الحركــة ومالءمــة املناســبات ،فانتــرت العبــاءات والثيــاب
املطــرزة بأشــكال وألــوان متنوعــة ،ولكــن بتغـرات يف التصميــم،
ونــوع التطريــز الــذي وظفــت فيــه اآلالت الصناعيــة عوضــا عــن
التطريــز اليــدوي الرتفــاع ســعر األخــر ،وطــول الفــرة الزمنيــة
الالزمــة لحياكتــه ،باإلضافــة إىل تلبيــة رغبــة الســيدات يف اقتنــاء
الثيــاب املطــرزة ملناســباتهن املختلفــة ،والتــي تحــايك الثيــاب
القدميــة.
وأتــاح هــذه املجــال فرصــا كثــرة أمــام قطــاع كبــر مــن النســاء
للعمــل واالعتــاد عــى أنفســهن ،يف توفــر الدخــل ألرسهــن،
بحيــث يتــم تشــغيل مئــات مــن النســاء يف التصميــم والتطريــز
والخياطــة ،مــا يعمــل عــى اســتغالل مهاراتهــن وتخفيــف
البطالــة ،وإظهــار مواهبهــن ،وإنتــاج القطــع املميــزة التــي
تشــد أنظــار الســياح ،وتنعــش الســياحة يف األردن ،وتعيــد إنتــاج
املــوروث يف األزيــاء الشــعبية
113

مهرجان جرش الــ.. 35حمطة فارقة
وجناح إستثنائي يف ظل مواجهة كورونا
مجدي التل
كاتب وصحايف
حقــق االردن ومــن خــال اجلهــود الدؤوبــة للجنــة العليــا ملهرجــان جــرش للثقافــة
والفنــون التــي ترأســها نائــب رئيــس اللجنــة العليا لالحتفــاالت مبئوية تأســيس الدولة
االردنيــة ،وزيــر الثقافــة الســابق علــي العايــد ،واالدارة التنفيذيــة للمهرجــان ،خطــوة
متقدمــة بإقامــة الــدورة الـــ 35للمهرجــان يف ظــل حتديــات مواجهــة جائحــة كورونا
(كوفيــد )19 -ومــن خــال وضــع اســس واشــراطات صحيــة عــر آليــات مدروســة
ومبتكــرة والتــزام منضبــط ودقيــق بالربوتوكــول الصحــي الرســمي ،لتصبــح هــذه
الــدورة حمطــة فارقــة وجنــاح اســتثنائي وحمطــا” لالشــادة واالعجــاب يف خمتلــف
وســائل االعــام عربيــا ودوليــا يف هــذا االجنــاز معممــة شــعار املهرجــان “جــرش
مزينــة بالفــرح” بــأن “االردن مزيــن بالفــرح” دون أي تداعيــات ســلبية علــى الصحــة
العامــة.
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وضيوفهــم يف هــذا الشــوق الغامــر لنــر املحبــة والفــرح
وتحقيــق النجــاح الــذي يليــق بتاريــخ األردن وقيادتــه
الهاشــمية ،رغــم الجائحــة ،فمهرجــان جــرش الــذي إنطلــق
منــذ مــا يزيــد عــى األربعــن عامــا هــو منجــز ومحطــة
وطنيــة شــعاعه عــى امتــداد مســاحة العــامل ،بوصفــه
واجهــة االردن الثقافيــة والفنيــة وعنوانــا لقــدرة االردن
عــى التنظيــم واالبــداع وقوتــه الناعمــة وقبلــة لــكل
املبدعــن وعشــاق الحيــاة.
املوروث الشعبي

والــدورة التــي جــاءت بالتضافــر مــع جهــود مختلــف
الجهــات الرســمية واالجهــزة االمنيــة وتعــاون القطاعــن
االهــي والخــاص وبالتزامــن مــع إحتفــاالت اململكــة
االردنيــة الهاشــمية مبئويــة تأسيســها ،اكــدت حضــور
االردن بوصفــه رقــا صعبــا يف اإلقليــم وعنــرا فاعــا
رغــم التحديــات الكبــرة التــي تواجهــه ،ممتلــكا ادوات
"القــوة الناعمــة" للتعبــر عــن قــدرة االردنيــن يف صناعــة
املســتحيل وتجــاوز مختلــف العقبــات وتحــدي مختلــف
اشــكال الجائحــة ومل شــمل االردنيــن والعــرب معــا -وهــو
وطــن الوفــاق واالتفــاق -ليوقــد يف الثــاين والعرشيــن مــن
شــهر أيلــول املــايض ،مندوبــا عــن جاللــة امللــك عبداللــه
الثــاين رئيــس الــوزراء الدكتــور بــر الخصاونــة ،شــعلة
املهرجان..شــعلة االبتهــاج والتالقــي والفــرح.
االفتتــاح الرســمي للمهرجــان الــذي أضــاءت فيــه
فعاليــة "مغنــاة للوطــن" التــي كتبهــا الشــاعر والفنــان
ماجــد زريقــات ،ومــن ألحــان وتوزيــع أميــن عبــد اللــه،
وإخ ـراج لينــا التــل ،وتصميــم الرقصــات لرانيــا قمحــاوي،
وغنــاء الفنانــن األردنيــن أســامة جبّــور ،وجهــاد رسكيــس،
وغــادة عبــايس ،ورامــي شــفيق ،وحســن الســلامن ،وأمــل
إبراهيــم ،وبلقيــس الزبــن ،موحــدة قلــوب االردنيــن

وتكلــل ختــام فعاليــات املهرجــان الــذي اشــاع الفــرح
والجــال ،بحفلــن غنائيــن لصاحبــة لقــب "ذا فويــس"
الفنانــة األردنيــة املبدعــة نــداء رشارة ،ونجــم االردن
وصوتــه الفنــان عمــر العبدالــات الــذي تــوج بأغانيــه
الوطنيــة واملســتهلمة مــن أفــراح املــوروث الشــعبي
مــا شــهدته مســارح ومواقــع فعاليــات املهرجــان عــى
إمتــداد املدينــة االثريــة ويف عــان وســائر املحافظــات
االردنيــة ،مــن الــوان االبداعــات الشــعرية والفنــون الرتاثية
والغنائيــة واالمســيات املوســيقية ملبدعــن وفنانــن اردنيني
وأشــقاء عــرب ومــن دول اجنبيــة صديقــة تشــاركوا
جميعــا يف هــذا التحــدي والفــرح يف آن واحــد ونجحــوا
بهمــة مــا قدمــه االردن عــر لجنــة املهرجــان العليــا
وإدارتــه التنفيذيــة ومختلــف االجهــزة الرســمية واالمنيــة،
مــن كــر ظــام الجائحــة بإرشاقــات مــن االبــداع املحملــة
برســائله االنســانية والحضاريــة ،ومنعــة االردن الذي أرسج
شــموخه كالراســيات الشُ ــم يف تحييــد الجائحــة طيلــة
انعقــاد املهرجــان.
املدينة العتيقة
مدينــة جــرش واهلهــا واملهرجــان الثقــايف الفنــي الــذي
حمــل اســمها وآلــف بــن النــاس مبــا أشــاع مــن فنــون
وإبداعــات النجــوم التــي تــأألت عــى إمتــداد عــرة
أيــام يف فضــاءات االردن كان الفنــان والشــاعر واالديــب
االردين فيهــا صاحــب النصيــب االوفــر مبشــاركاتهم
مبختلــف تنويعــات الشــعر والقصــة وأمســياتهام وتجليــات
القـراءات االدبيــة والنــدوات الثقافيــة والنقديــة  ،وعديــد
اللقــاءات الثقافيــة األردنيــة العربيــة والعامليــة ،جســدوا
بــرؤى حضاريــة زينــة الفــرح التــي عمرتهــا قلوبهــم
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وقلــوب املشــاركني والجمهــور؛ ملتزمــن جميعــا بالتقيــد
باالج ـراءات واالش ـراطات الصحيــة لدحــر الجائحــة نحــو
التعــايف الكامــل مــن آثارهــا واالبقــاء عــى شــعلة الفــرح
ودميومــة االنجــاز.
كانــت إنطالقــة املهرجــان الــذي شــارك فيــه مــا يزيــد
عــى  70فنانــا أردنيــا وعربيــا عــاوة عــى العديــد مــن
الفــرق الفنيــة والفلكلوريــة املحليــة والعربيــة والعامليــة،
باملطربــة اللبنانيــة ماجــدة الرومــي التــي ألقــت اوىل
أزاهــر املحبــة عــى املهرجــان وجمهــوره..أوىل قطــوف
الفــرح الــذي واصــل جاملياتــه الفنيــة الثقافيــة االبداعيــة
يف ظــل تشــديد ورصامــة االجــراءات الصحيــة ملواجهــة
جائحــة كورونــا واســهمت يف متابعتهــا عــن كثــب وعــى
ارض الواقــع جهــود اللجنــة العليــا للمهرجــان ،ومختلــف
االجهــزة االمنيــة والرســمية املعنيــة بنجــاح هــذا املنجــز
الوطنــي إدارة وتنظيـاً وإبداعــا والــذي شــهدته وشــهدت
لــه مختلــف وســائل االعــام املحليــة والعربيــة والعامليــة
واملتابعــن وضيوفــه ويف مقدمتهــم وزيــرة الثقافــة
املرصيــة إينــاس عبدالدايــم.
الــدورة الـــ 35التــي حققــت نجاحــات ومتيــزت مبشــاركة
نخبــة مــن كبــار الفنانــن العــرب نجــوى كــرم مــن
لبنــان ،وجــورج وســوف وحســن الديــك مــن ســوريا،
ونبيــل ســيف مــن العــراق ،يف إحيــاء حفــات غنائيــة
عــى املــرح الجنــويب مــن مدينــة جــرش االثريــة الــذي
شــاركهم فيــه تألــق الفنانــن االردنيــن الذيــن ســجلوا
حضورهــم الفنــي االبداعــي وعلــو كعبهــم الفنــي الــذي
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ال يقــل عــن نظرائهــم العــرب ال ســيام عــى املــرح
الشــايل مــن جــرش والــذي امــى يف هــذه الــدورة منـرا
لنخبــة االبــداع وموئــا لجامهــر الــذوق الرفيــع ونافــس
"الجنــويب" بــل كاد ان يجــاوزه يف املتابعــة الجامهرييــة
للعديــد مــن فعالياتــه.
وعملــت اللجنــة العليــا للمهرجــان يف هــذه الــدورة عــى
ابــراز الفنــان االردين والكشــف عــن إمكاناتــه وقدراتــه
الفنيــة العاليــة مــن خــال التوســع يف املشــاركة فــكان
الحضــور الفنــي الكبــر لنجومنــا االردنيــن
مــن الفنانــن عــى املرسحــن الشــايل والجنــويب للمدينــة
االثريــة عــاوة عــى فعاليــات املــرح الرئيــس باملركــز
الثقــايف امللــي بعــان ينــرون عبــر املحبــة والفــرح
والتالقــي؛ ديانــا كــرزون وزيــن عــوض ولينــدا حجــازي
وحســن الســلامن وســعد أبــو تايــه وبشــار الرسحــان
ويحيــى صويــص ونجــم الســلامن وغالــب خــوري ويــزن
الصبــاغ وســامر أنــور ونانــي بيــرو وأســامة جبــور
وتوفيــق الدلــو وغــادة عبــايس ورامــي شــفيق وجهــاد
رسكيــس وســليامن عبــود ولــؤي بــدر وســهري عــودة
واحمــد عبنــدة ومحمــود ســلطان وحســام ووســام اللــوزي
ونــارص ارشــيد وعيــى الســقار وحمــدي املناصــر ومحمــد
رمضــان ومصعــب الخطيــب ونبيــل ســمور وفــادي
رأفــت وبســام الحلــو وهيثــم عامــر وســائد حــر وهيثــم
اليــاس وســلوى العــاص ومــكادي نحــاس وبشــارة الربــي
وعطاللــه هنديلــة وعــودة زيــادات وعبدالرحيــم غــزالن
ومحمــد ابــو غريــب واميــن الفــرد وامــر صــاح ورامــي

والطفيلــة والبلقــاء ومعــان وعجلــون وجــرش.

خالــد وعمــر الســقار وفــوز شــقري ورأفــت فــؤاد ومالــك
مــايض وفــؤاد راكان ونــر الزعبــي ونبيــل الرشقــاوي
ومحمــد الشــعالن وابراهيــم خليفــة.
يف الوقــت الــذي كانــت فيــه الفــرق االردنيــة الفنيــة
الغنائيــة واملوســيقية واالســتعراضية مبختلــف صنوفهــا
االبداعيــة املعــارصة والحديثــة والرتاثيــة حــارضة بقــوة،
اىل جانــب الفــرق العربيــة والعامليــة ويف مقدمتهــا "اوبـرا
القاهــرة للفنــون الشــعبية» املرصيــة ،و«واوركســرا
بلديــة النــارصة» و«جامعــة االســتقالل» و«بيــادر قرويــة»
الفلســطينة و«ناظــم الغــزايل» العراقيــة و«املــاس
كرســيتني» الســويدية و«يب بويــز» الكوريــة و"الفنــون
الشــعبية» االذربيجانيــة» و«باليــه وفلكلــور ياكوهيتــي»
املكســيكية و«اوبــرا بامونيتســا" الكرواتيــة و"اليونانيــة
للفنــون الشــعبية» ،تقــدم اســفارا مــن الــوان التألــق
والتميــز صاحبــه الحضــور الجامهــري الكبــر عىل مســارح
«الشــايل» و«الســاحة الرئيســة» و«أرتيميــس» و«الصــوت
والضــوء» يف املدينــة االثريــة ،واملــرح الرئيــس باملركــز
الثقــايف امللــي بعــان ،تجلــت إبداعاتهــا مبشــاركات فــرق
«املعهــد الوطنــي للموســيقا» و«أبنــاء الجبــال التابعــة
لألكادمييــة الدوليــة للثقافــة الرشكســية ،و«نايــا» النســائية
و«أكادمييــة املوســيقا العربيــة» و«مارميييــا» و«حرقــة
كــرت» و«زهــا املوســيقية» و«الــرواد» و«درم جــام»
و«بلديــة جــرش املوســيقية للمتقاعديــن العســكريني»
و«الجيــش الرومــاين» وغريهــا اىل جانــب فــرق فلكلوريــة
وتراثيــة مــن محافظــات العاصمــة وإربــد والكــرك والزرقاء

فيــا مل تغفــل اللجنــة العليــا للمهرجــان وادارتــه التنفيذية
عــن زيــادة مســاحات حضــور املــرح وفعاليــات االرسة
والطفــل ضمــن برنامــج املهرجــان عــى مســارح «ارتيمس»
و«الصــوت والضــوء» يف جــرش ،و"املركــز الثقــايف امللــي
بعــان ،ومــن ابــرز فعاليــات املــرح وعــروض االطفــال
واالرسة «ســجل انــا عــريب» للفنــان حســن طبيشــات(العم
غافــل) و«هاشــتاج» للفنــان حســن ســبايلة ،والحكــوايت
وكرنفــال االطفــال واالرسة واالســتعراض االرمنــي املمــرح
«نســيج» و«اال انــت القــدس» ،عــاوة عــى حضــور
فعاليــات الرســوم التشــكيلية والرســومات وفعاليــات
االطفــال املختلفــة يف شــارع االعمــدة باملدينــة االثريــة.
ويف الجانــب الفنــي وصــل عــدد الفنانــن األردنيــن،
بإجتــاع الفــرق الشــعبية وحفــات الشــباب واألطفــال،
اىل نحــو  ،600والــذي تعاونــت يف جانــب كبــر منــه
نقابــة الفنانــن االردنيــة يف اعــداد برنامجهــا للعديــد
مــن فعالياتــه .وكان لقــرار حضــور الجمهــور لفعاليــات
الفنانــن األردنيــن وحفالتهــم مجانــاً مبناســبة الذكــرى
املئويــة األوىل لتأســيس األردن أثــره البالــغ الــذي أســهم يف
رفــع رصيــد الفنــان الجامهــري.
امــا الفعاليــات الثقافيــة التــي تعاونــت بوضــع برنامجهــا
رابطــة الكتــاب االردنيــن عضــو االتحــاد العــام لالدبــاء
والكتــاب العــرب ،وتنفيذهــا عــى منابــر «جــرش» واملركــز
الثقــايف امللــي ومقــر الرابطــة الرئيــس يف عــان وفروعهــا
يف املحافظــات ،واتحــاد الكتــاب واالدبــاء االردنيــن ونقابــة
الفنانــن ،ومتثــل مبشــاركة  250شــاعرا واديبــا ،واشــتمل
عــى نــدوة اســتذكارية عــن وزيــر الثقافة االســبق والشــاعر
الراحــل جريــس ســاوي برامــج وأمســيات شــعرية
وملتقيــي "جــرش النقــدي يف حقــل الروايــة" و"االفــاق
الجديــدة للدرامــا العربيــة" وتوزعــت هــذه الفعاليــات
الثقافيــة عــى العديــد مــن املواقــع يف جــرش ومحافظــات
اردنيــة وعــان ومعــرض عــان الــدويل للكتــاب.
فيــا حــرت الحــرف اليدويــة والفنــون التقليديــة
ومنهــا حــرف إبداعيــة لنــزالء مراكــز اإلصــاح والتاهيــل،
واملنتجــات الغذائيــة الرتاثيــة والشــعبية ضمــن رشوط
الربوتوكــول الصحــي والتغليــف االمــن
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مظاهــر االســتيطان البــري يف جنــويب األردن يف العصــور
الحجريــة ملحمــد الزهــران
صــدر بدعــم مــن وزارة الثقافــة كتــاب حمــل عنــوان“ :مظاهر
االســتيطان البــري يف جنــويب األردن يف العصــور الحجريــة”
للكاتــب محمــد حمــد الزهـران.
يقــع الكتــاب الصــادر عــن دار ورد يف ( )230صفحــة مــن
القطــع الكبــر ،ويشــتمل عــى خمســة فصــول تتنــاول مظاهر
الحيــاة يف العصــور الحجريــة القدميــة والوســيطة والحجريــة
الحديثــة والنحاســية ،وخصــص الفصــل األخــر لالســتنتاجات
والتوصيــات.
وتتنــاول الدراســة -التــي هــي يف األصــل أطروحــة أكادمييــة-
طبيعــة مواقــع االســتيطان البــري التــي متثــل أهــم ف ـرات
تأســيس الحضــارة البرشيــة ،وأول مظاهــر االســتقرار،
وبينــت أمنــاط االســتيطان التــي مــرت بهــا مناطــق جنــويب
األردن ،واســتنباط املالمــح
االجتامعيــة والزراعيــة والعمرانيــة
واالقتصاديــة ،والعــادات املتصلــة
بالطقــوس واملواســم بنــاء عــى
املكتشــفات األثريــة مــن األدوات
الصوانيــة واملعدنيــة.
ويحتــوي الكتــاب عــى مالحــق
للمراجــع ،والخرائــط واألشــكال،
وقامئــة للصــور التــي تبــن بعــض
األدوات املســتعملة يف تلــك الحقبــة.
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بدعــم مــن وزارة
الثقافــة صــدر كتاب
بعنــوان “الجغرافيــا
التاريخيــة للديــار
الكركيــة” للباحــث
محمــد بشــر
الرواشــدة الحاصــل
عــى بكالوريــوس
يف الجغرافيــا مــن
جامعــة دمشــق،
ودبلــوم الرتبيــة مــن
جامعــة مؤتــة.
يقــع الكتــاب يف
( )232صفحــة
مــن القطــع الكبــر ،ويشــتمل عــى ســبعة فصــول ،وملحــق
بالصــور قدمــت مبدخــل تنــاول أهــداف الدراســة وجغرافيــة
الكــرك وموقعهــا ،ويلقــي الفصــل األول الضــوء عــى تاريــخ
الكــرك املؤابيــة والنبطيــة ،مــرورا بالرومــان والبيزنطيــن،
وحتــى العهــد اإلســامي والغــزو الصليبــي ومقاومتــه ،ومــن
بعدهــا الحقــب اململوكيــة والعثامنيــة.
ويف الفصــل الثــاين يتوقــف املؤلــف عنــد ثــورة الكــرك،
وتأســيس الدولــة األردنيــة ،واملجالــس الترشيعيــة والنيابيــة،
ويلقــي الكتــاب الضــوء يف الفصــل الثالــث عــى اشــتقاق
التســميات ملختلــف املناطــق واملواقــع التاريخيــة ،منتقــا يف
الفصــل الرابــع لإلضــاءة عــى التاريــخ الجيولوجــي للكــرك ،ويف
الفصــل الخامــس يعايــن املؤلــف البيئــات التاريخيــة للديــار
الكركيــة ،ومنهــا :الغوريــة ،والهضبــة املؤابيــة ،والحزمان الشــفا
غوريــة ،واألوديــة ،ويتســع يف هــذا الفصــل الحديــث عــن بيئة

الحــايل بنيــت عــى البقعــة التــي كانــت تقــوم عليهــا مدينــة
توفــل األدوميــة ..أمــا طفيــل ،وهــي كلمــة مــن جــذر آرامــي
يرتبــط مدلولهــا بالطــن الصلصــايل ،فقــد كانــت مــن أهــم
املــدن القدميــة يف صناعــة الخــزف والفخــار.
آثار عجلون يف العصور اإلسالمية ملحمد الخطاطبة
بدعــم مــن وزارة الثقافــة ،صــدر كتــاب “آثــار عجلــون يف
العصــور اإلســامية” ملحمــد الخطاطبــة الــذي يتنــاول املوقــع
الجغــرايف والتكويــن الجيولوجــي واملنــاخ وتاريــخ املــكان،
واملناطــق الســياحية واألثريــة ،وأصــل التســمية التــي تتعــدد
اآلراء فيهــا ،فمنهــا مــا يقــال أنــه مأخــوذ مــن اآلراميــة
“عجــل” وتعنــي الدائــري ،ومــن اآلراء مــا نســب مللــك مــوآب
“عجلــون”.

ويقــرأ املؤلــف يف الفصــل الســادس الجغرافيــا البرشيــة يف
الكــرك ،معاينــا الســكان واملســكن ،والعصبيــة والقبيلــة،
ويختــم يف الفصــل الســابع بالثقافــة يف الكــرك ،ومختــارات
مــن أشــعار أهلهــا.

يقــع الكتــاب يف ( )230صفحــة مــن القطــع الكبــر ،ويشــتمل
عــى ثالثــة فصــول ،حيــث يلقــي الفصــل األول الضــوء عــى
قلعــة عجلــون لجهــة تســميتها ،ومنــط عمرانهــا وأبراجهــا
وأنظمتهــا املائيــة والدفاعيــة ،والتهويــة ،ويف الفصــل الثــاين
يتنــاول الكتــاب املســاجد األمويــة واأليوبيــة واململوكيــة،
واملســاجد العثامنيــة ،والخانقــاه واملقامــات ،متوقفــا عنــد
تاريــخ بنائهــا وهندســتها ،ويتحــدث املؤلــف يف الفصــل
الثالــث عــن الطواحــن املائيــة ،مختتــا بالخالصــة وقامئــة
املراجــع واللوحــات والخرائــط واملخططــات.

يقــع الكتــاب يف ( )240صفحــة مــن القطــع الكبــر ،ويشــتمل
عــى ســتة فصــول تتنــاول تاريــخ الطفيلــة وتضاريســها ،وأهــم
املواقــع الســياحية واألثريــة فيهــا.

ويقــول املؤلــف :إن الكتــاب جــاء إللقــاء الضــوء عــى
آثــار عجلــون يف العصــور اإلســامية ،ومعرفــة النشــاطات
اإلنســانية واالقتصاديــة
والحضاريــة ،وفهــم تطــور
منطقــة عجلــون يف هــذه
العصــور.

ا لســهو ب
وشــبه الصحــراء.

الطفيلة  ..التاريخ واملعامل األثرية ملرياج الخصبة
بدعــم مــن وزارة الثقافــة صــدر كتــاب “الطفيلــة ..التاريــخ
واملعــامل األثريــة” ملؤلفــه م ـراج الخصبــة.

يتحــدث الفصــل األول عــن موقــع الطفيلــة وتضاريســها
املناخيــة ،ومدلــول اســم الطفيلــة ،وأهميــة املدينــة التاريخية،
فيــا ألقــى الفصــل الثــاين الضــوء عــى مفهــوم الحضــارة،
والحضــارات التــي تعاقبــت عــى الطفيلــة ،ويف الفصــل الثالث
ِذك ـ ٌر ألبــرز املواقــع األثريــة ومنهــا :قلعــة الطفيلــة ،بص ـرا،
غرنــدل ،قلعــة الســلع ،مقــام الحــارث بــن عمــر األزدي.
وتنــاول الفصــل الرابــع أهميــة اآلثــار ،واملشــاكل التــي يعــاين
منهــا القطــاع يف املحافظــة ،وخصــص الفصــل الخامــس إللقــاء
الضــوء عــى فــن الفسيفســاء وأنواعــه ،فيــا جــاء الفصــل
الســادس متحدثــا عــن التوعيــة األثريــة ،ليختتــم الكتــاب
باملصــادر واملراجــع وملحــق الصــور.
واســتهل الكتــاب مبقدمــة حــول دائــرة اآلثــار العامــة يف
الطفيلــة ،يشــر خاللهــا الكاتــب إىل أن املدينــة يف موقعهــا

ويبــن الكاتــب الحاصــل
عــى الدكتــوراة يف اآلثــار
الكالســيكية :أن هــدف الدراســة
تحديــد مواقــع املعــامل األثريــة
الجغرافيــة ،وبيــان فــرة بنائهــا،
وإبــراز أهــم الخصائــص التــي
متيزهــا مــن النواحــي املعامريــة
واألثريــة ،وتحديــد أهــم العوامــل
التــي أثــرت فيهــا.
وتكمــن أهميــة الكتــاب يف اعتــاد
املؤلــف عــى أســلوب البحــث امليداين،
واملنهــج الوصفــي واملقــارن.
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شمس نازفة.
أذوي حتت
ٍ
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نقش

مجدولني أبو ال ُّرب
قاصة أردنية

أذوي تحت ٍ
شمس نازفة.
أمتاهــى يف ح ّبـ ِ
ـات رمــلٍ أص َفـ َر يترسبـ ُـل يف هيئـ ِة
مدينــة.
املدين ُة ٌ
جف ماؤه.
فلك يرسو يف رما ِل بح ٍر َّ
لظــى بلــون
ثقــب ينــزف
يف خــارص ِة الشــمس
ٌ
ً
ال َهلَــع
وعــى األرض تســ ّيد لــو ٌن واحــ ٌد للجفــاف
وا ملَــوات...
هاتف من تحتي يدعوين،
ٌ
أُل ّبي ال َّدعوة،
التاب.
فأنرسب يف ِ
مسام ُّ
ُ
كنت أهوي،
ُه ِّيئ يل أنَّني ُ
ـارج نحــو مهبـ ٍ
ـط مــن
لك َّننــي كنـ ُ
ـت أصعـ ُد يف معـ َ
الزورد.
ُ
ــب األزرق ،فيــا األبيــض
وجدت ُنــي
أخــرق ُح ُج َ
ـح يل طري ًقــا إ ْذ يتش ـقَّق كِ ـر ٍ
ات مــن بَ ـ َر ٍد
يفسـ ُ
وســام.
أســبح يف أعــا ٍل
االتِّجاهــات كلُّهــا زرقــاء ...وأنــا
ُ
ُمحتجبــة.
ـق يف
ـاب نحــو نفـ ٍ
وجدتُنــي يف ل ّجــة األزرق أنسـ ُ
ـق الــازورد.
عمـ ِ
ّيت يل.
هناك تجل ُ
تحملُني أجنح ُة األزرق إىل حيث ك ّوة بيضاء؛
ك َّو ٌة تشبه مشكا ًة يف نهاية ال َّنفق..
تيضء ومل متسسها نار.
أعب نحو األبيض...
ُُ
إىل حيثُ الفؤا ُد يَرى ...إىل حيثُ يَرىض.

