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وجهــات النظــر واآلراء الموجــودة فــي مقــاالت هــذه المجلــة تعبرعــن أصحابهــا وال تعبــر بالضــرورة عــن
وجهــة نظــر ورأي الكليــة العلميــة للتصميــم.
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الكلية العلمية للتمصمي
تعــد إذ تعمــل الكليــة علــى توفيــر منصــة إبداعيــة متخصصــة علــى كافــة المجــاالت األكاديميــة والمجتمعيــة بشــكل
فعــال إيمانــا منهــا بدورهــا المنــوط بها.ولعــل الــدور األبــرز للكليــة إلــى جانــب دورهــا األكاديمــي هــو الــدور الرائــد
فــي خدمــة المجتمــع العمانــي واإلقليمــي لتقديــم كافــة الفعاليــات واالنشــطه التــي تقيمهــا الكليــة اضافــة الــي
البرامــج الثقافيــة المتنوعــة التــي تســهم فــي اإلثــراء البصــري والثقافــي مــن معــارض و نــدوات و ورش عمــل
ألفــراد المجتمــع مــن كافــة الفئــات و االعمــار ســواء كانــوا مــن المهتميــن والممارســين فــي الحركــة التشــكيلية أو
مــن غيــر المتخصصيــن .كمــا كان لتخصيــص الكليــة ضمــن برامجهــا األكاديميــة برنامــج للطــاب مــن ذوي اإلعاقــة
الســمعية أثــرا كبيــرا فــي أوســاط المجتمــع العمانــي واإلقليمــي األمــر الــذي أضــاف أبعــادا إنســانية ومجتمعيــة
لفئــات وجــدت المنــاخ المناســب لتقديــم عطاءاتهــا الفنيــة وتوظيفهــا فــي خدمــة الصناعــة اإلبداعيــة .يأتــي
إصــدار المجلــة الفنيــة موزاييــك بأعدادهــا الدوريــة تتويجــا للعطــاء الــذي يســتحقه المجتمــع تحــت قيــادة حضــرة
صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم حفظــه هللا اضافــة الــى تصديــر أعــداد المجلــة إلــى المنتميــن
والمهتميــن بالفنــون التشــكيلية ليــس فقــط محليــا بــل اقليميــا وعربيــا ومــن خــال الشــراكات والبروتوكــوالت مــا
بيــن الكليــة ونظرائهــا لتنشــر رســالتها وتغنــي الحــس الفنــي للمجتمــع.

عندمــا نتحــدث عــن الفــن واألدب فنحــن نبحــر فــي عالــم خــاص متفــرد .عالــم مليــئ بالتعبيــر المرئــي حيــث نجمــع
مابيــن الفرشــاة و القلــم  ،فكالهمــا يســاعدان فــي توثيــق تاريــخ اإلنســانيه و التعبيــر عــن مــا يختلــج فــي النفــس
البشــرية .نحــن فــي الكليــة العلميــة للتصميــم مؤمنــون بــإن مجلــه موزايــك هــي نقطــة البدايــة .مجلــة موزايــك
هــي مجلــه فنيــة ثقافيــة هدفهــا نشــر الوعــي الفنــي فــي مختلــف اطيافة.تحمــل المجلــة فــي طياتهــا الــوان الثقافــة
المتنوعــه لمحبــي الفنــون و التصميــم .تتميــز هــذا المجلــه بموضوعاتهــا المتعــددة فهــي تشــمل مقاالت،وحــورات
مــن فنانيــن رائديــن فــي مجاالتهــم مــن مختلــف الــدول العربيــة .بالضافــه إلــي دروس مــن أســاتذة الكليــة التــي
تســاعد القــارئ ألكتســاب مهــرات جديــدة .تتضمــن المجلــة جلــري باعمــال طالبنــا فــي مختــاف التخصصــات .مــن
الطبيعــي ان يتأثــر الطالــب بمعلمــه ولكــن بالنســبة لــي طالبــي هــم مصــدر اإللهــام الحقيقــي الــذى ال ينتهــي.
فرح حسني
رئيس التحرير
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مقاالت فنية

١١

حسن المسعود  -جذور الخط

سالم السالمي  -نقل الثقافة و التاريخ العماني

٢١

أمل الرئيسي  -جذور الخط

سارة المخيني  -المؤثر وصناعة التغير

١٥

٢٩

٤١

مروى الدقن  -جميعنا موهوبين

٢٥

يوسف عبد األمير البقشي  -ما يقلق الفنانين!

٣٧

علي بن جعفر اللواتي  -من الجامعة إلي المدينة

هيثم الفارسي  -تصوير في زمان كورونا

٥١

جوتن تكشف عن مجموعة ألوان 2021

حوار مع تسنيم السلطان

٤٥

٦١

مقابالت مع فنانني

٥٧

حوار مع طارق خياط

٧١

حوار مع محمد محيسن
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دروس من أساتذة الكلية
٧٧

أ .عبد هللا عقيل  -التوازن

٧٩

٨٥

٨٣

د.ناصر باالنجي  -كيف نرى األشياء من حولنا؟

د .أحمد علي مصلحي  -خطوات تصميم
شخصية مبتكرة

٨٩

د .صبيح كلش  -رسم مباشر باأللوان الزيتية
لطبيعة صامتة

٩١

أ .عقل فريج  ٨ -نصائح وحلول في
التصمصم الداخلى

٩٣

د .عبد الفتاج برشومي  -األزياء المسرحية

أ .عبد هللا عقيل  -رسم الطبيعة الصامتة

٩٥

مواهب طالب الكلية

أ.د .أحمد بالل -نصائح لصور فوتوغرافية أفضل

٩٩

قسم التصميم الداخلي  -قسم العمارة  -قسم الرسوم المتحركة -قسم الفنون الجميلة
قسم تصوير فوتوغرافي -قسم التصميم الجرافيكي

مسابقات فنية

١٥١

١٤٩

مسابقه تصوير فوتوغرافي

مسابقة فنية
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جذور الخط

الصورة  :المسجد الكبير ـ بورصه ـ تركيا ـ تصوير حسن المسعود
الخط  :ال تذهب يا صاحبي الى حديقة الورود ،ان حديقة الورود هي في
داخلك ـ الشاعر الهندي كبير ـ القرن السادس عشر

حسن املسعود
فنــان عراقــي ولــد عــام  1944فــي مدينــة النجــف ،
بــدأت ميولــه الفنيــة فــي أثـــناء الدراســة االبتدائيــة
والمتوســطة فــي المعــارض الســنوية  .وفــي عــام 1969
ســافر إلــى باريــس للعمــل ودراســة الفــن فــي المدرســة
العليــا للفنــون الجميلــة [ البــوزار ]  .حصــل عــام 1975
علــى الدبلــوم العالــي مــن البــوزار  ،ولكنــه بنفــس الوقــت
اتجــه للبحــث عــن طــرق للتعبيــر الفنــي التــي لهــا عالقــة
بأســاليب وتقنيــات الفــن الشــرقي فعــاد الســتعمال
الخــط فــي عملــه الفنــي الحديــث  ،وبهــدف إضافة شــيء
جديــد للخــط العربــي القديــم لغــرض تطويــره ومقابلتــه
بالحــركات التشــكيلية التجريديــة المعاصــرة .
عــام  1972عــرض عليــه المســتعرب الفرنســي كــي جاكــه
بالمســاهمة فــي حفــات شــعرية حيــة أمــام الجمهــور
 ،بالخــط علــى جهــاز يعكــس الخــط علــى شاشــة كبيــرة .
وينضــم إليهــم فيمــا بعــد الموســيقي فــوزي العائــدي ،
واســتمرت هــذه الحفــات لمــدة ثالثــة عشــر عامــا ً.

منــذ عــام  1980صــدرت لــه كتــب عديــدة وعــن دور نشــر
كبــرى تـتـــناول خطوطــه الحديثــة  ،ودراســات عــن الخــط
العربــي القديــم ،أو لوحــات عملهــا كتـزيـــين لنصــوص
أدبـــية  .كمــا زيــن بالخطــوط لكتب باأللمانيــة واإلنكليزية
 .وآخــر كتــاب صــدر لــه يمثــل لمحــات عــن حياتــه فــي
العــراق وســفره إلــى أوروبــا  ،صــدر فــي باريــس باللغــة
الفرنســية وترجــم فيمــا بعــد للغــة االيطاليــة .اســتمر
فــي مواجهــة الخــط العربــي بالفنــون العالميــة بهــدف
تطويــره وتحديثــه  ،ومنهــا العمــل المشــترك مــع فرقــة
الراقصــة كاروليــن كارلســون ومجموعــة الموســيقي
قدســي أوركنــر فــي مهرجــان اســطنبول ،ونفــس
العمــل اســتمر بمــدن أخــرى  .منــذ عــام  1980عمــل
العشــرات مــن المعــارض ســنويا ً .واقتنــت الكثيــر مــن
المتاحــف والمــدن خطوطــه لمجموعتها الفنية  ،ومنها
متحــف الشــارقة  ،والمتحــف البريطانــي ومتحــف أوزاكا
فــي اليابــان والمتحــف األردنــي وعــدة متاحــف هولنديــة .
وقــد انتجــت عــدة أفــام تلفزيونيــة عــن أعمالــه .

فــي عــام  1968كنــت أعمــل ـ كخطــاط ـ فــي بغــداد ،ورأيــت
فــي ذلــك الوقــت صــورة لتكويــن خطــي غيــر واضحــة،
تكويــن ال يشــابه كل مــا اعرفــه عــن الخــط العربــي.
وكلمــا اعيــد النظــر اليــه اشــعر باحســاس غريــب .اثنــان
مــن حــرف الــواو واثنيــن أخــرى مقلوبــة فتعطــي بمــا
يســمى فــي الخــط العربــي ـ المــرآة ـ
وتمــر الســنين ألعــود ألتقــي مــع هــذا الخــط مــن جديــد.
ولكــن مــع الخــط األصلــي .وفــي مــكان مهيــب وبقيــاس
كبيــر .ففــي عــام  1980كنــت انشــر كتابــا عــن الخــط العربــي،
وتذكــرت ذلــك التكويــن للــواوات ،والذي أعطانــي اهتمام
وانفعاالت.
بحثــت عنــه كثيــرا فــي زمــن لــم نكــن نعــرف االنترنــت،
وأخيــرا عرفــت انــه موجــود علــى جــدار الجامــع الكبيــر
فــي مدينــة بورصــة بتركيــا ،فقــررت الذهــاب لرؤيــة هــذا
الخــط الجــداري .وهكــذا ركبــت الطائــرة الــى إســطنبول
والباخــرة وثــم البــاص حتــى مدينــة بورصــة .ووجــدت
فنــدق ليــس بعيــدا عــن المســجد الكبيــر ،ممــا يســمح
لــي بالذهــاب مبكــرا وعــدة مــرات قبــل مجــيء المصليــن.
فــي اليــوم الثانــي وجــدت نفســي فــي الصبــاح المبكــر
امــام هــذا الخــط الكبيــر .وقلبــي يخفــق لتحقــق حلــم لــم
أكــن اصدقــه .وقلــت فــي نفســي هــذا هــو الفــن الحقيقي
عندمــا يعطــي المشــاهد انفعــال وخشــوع.
نــرى فــي هــذا المســجد خطــوط بــكل مــكان .لوحــات
كثيــرة وكبيــرة بقياســات واســعة ،ممــا يزيــد المــكان
اجــاال وتناغــم روحــي وجمالــي .لــم أرى ســابقا مــكان

يحتــوي علــى هــذا العــدد الكثيــر مــن الخطــوط الكبيــرة.
يعــود هــذا الخــط الــى القــرن التاســع عشــر ،أي بدايــة
تفــكك الدولــة العثمانيــة بينمــا ان الخطــاط «محمــد
شــفيق» يعطينــا هنــا مثــاال للتماســك .نــرى كثافــة
عيــون غامضــة فــي األعلــى وانفتــاح فــي األســفل .ظــام
فــي األعلــى ونــور فــي األســفل .الخــط متناســب جميــل
الحــروف وكذلــك الفــراغ فيمــا بينهــا .الفــراغ داخــل
الكتلــة الخطيــة ،يعــود للخطــاط الماهــر مــن يســتطيع
الســيطرة علــى الفــراغ ،والبــد ان يكــون هــذا الفــراغ
منغمــا كالحــروف نفســها.
ثنائيــة بيــن تماحــك وانصهــار فــي األعلــى وتداخــل
بيــن الحــركات فــي األســفل .الــواو المنقبــض يقابــل
الــواو المنبســط .كلهــا تتعانــق بتالصــق فــي رؤوس
الــواوات ،وانســيابية انحنــاءات طريــة فــي االســفل .بــل
وحتــى يمكــن القــول فوضــى فــي األعلــى ونظــام فــي
األســفل .وفــي قلــب التكويــن شــكل معيــن هندســي.
تداخــل رؤوس الــواوات فــي األعلــى فرضتــه الحاجــة
الــى منظــور ديناميكــي ،لهــذا تــرك الخطــاط راســين مــن
حــرف الــواو بالقيــاس الــذي تفرضــه القواعــد ،وابتكــر
رأســين اصغــر فــي االعلــى اي بأجــزاء جديــدة مبتكــرة.
بينمــا يبقــى الــواو المدبــب النهايــة كالســيف المنحــدر
يختــرق االنحنــاءات المســتديرة ،اســتدارات الحنــان
فــي االســفل .ال ادري لمــاذا ينتابنــي ارتجــاف داخلــي
عنــد رؤيــة هــذه الحــروف ،رغــم انهــا ال تقــول أي شــيء
للمشــاهد ،انهــا خرســاء .ولكنهــا تقــول حتمــا الكثيــر مــن
الناحيــة الجماليــة .أو يمكــن القــول انهــا انــاء يســمح
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لــكل واحــد ان يضــع فيــه مــا يريــد قولــه .أوانهــا تمثــل
ثنائيــات العالــم كالليــل والنهــار ،القبــح والجمــال...
وعنــد المتصوفــة للــواو الكثيــر مــن التفاســير كمــا عنــد
شــعوب أخــرى حــول البحــر المتوســط .وحــرف الــواو
فــي االلفبــاء العربيــة يتمكــن مــن الوجــود وحيــدا
بينمــا كل االحــرف األخــرى تريــد ان يرافقهــا حــرف
آخــر .وهــو حــرف الوصــل أيضــا.

القــوة والتراخــي فــي هــذ الخــط ،تشــابه هبــوط طائــر
عمــاق يعــرف كيــف يتخطــى قوانيــن الجاذبيــة .عمــل
فنــي وجســر يربــط بيــن الماضــي والحاضــر .فهــو ليــس
خــط يطيــع القواعــد القديمــة لخــط الثلــث .وال هــو خــط
حديــث يقتــرب مــن الشــك فــي المحــاوالت المعاصــرة.
وهكــذا اصبــح هــذا الخــط احــد ينابيــع عملــي الفنــي منــذ
الثمانينــات ،وكلمــا انظــر اليــه االن بعــد أربعيــن ســنة
مــن اخــر لقــاء ،أدرك ان هــذه األربعــة واوات ســاعدتني
فــي البحــث التشــكيلي .واعطتنــي ســعادة ال توصــف.
منهــا بــدأت ،واليهــا ارجــع مــن وقــت آلخــر .لــم اقلــده
لكنمــا روح هيكلــه تلتقــي مــع رغباتــي العميقــة.
بغــداد اعطتنــي التجريــد الغربــي .باريــس اعطتنــي
الفنــون الشــرقية .كمــا قــال جــال الديــن رومــي:
ربمــا كنــت تبحــث بيــن االغصــان ،عــن مــا يظهــر فــي
الجــذور فقــط

بغداد اعطتين التجريد الغريب .ابريس اعطتين
الفنون الرشقية .كما قال جالل الدين رومي:
رمبا كنت تبحث بني االغصان ،عن ما يظهر يف
الجذور فقط
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سامل السالمي
ســالم الســامي فنان تشــكيلي عماني عضو بالجمعية
العمانيــة للفنــون التشــكيلية وعضــو بالمنظمــة
العالميــة لأللــوان المائيــة (  ، ) IWSله مشــاركات عديدة
علــى المســتوى المحلــي فــي المعــارض والملتقيــات
والــورش الفنيــة أمــا علــى الصعيــد الدولــي فشــارك فــي
ً
كال مــن مدينــة جلوســتر اإلنجليزيــة وطوكيــو اليابانيــة
ّ
وعمــان
وســوانزي الويلزيــة وصفاقــس التونســية
األردنيــة وأخيــر ًا فبريانــو اإليطاليــة ،حــاز علــى العديــد مــن
المراكــز المتقدمــة والشــهادات التقديريــة فــي كافــة
المشــاركات الفنيــة .

ً
«حسنا  ،سوف أتحدث
عن فلسفة أعمايل الفنية
بشكل عام»
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نقل الثقافة
و التاريخ العماين

حسن ًا  ،سوف أتحدث عن فلسفة أعمالي الفنية
بشكل عام  ،أنا أعتمد على الفكرة الخارجة عن
المألوف ( التفكير خارج الصندوق ) لذا أنا أبتعد عن
النقل المباشر للمشهد  ،فأجمع أفكاري وأترجمها
بطريقتي الخاصة  ،فعلى سبيل المثال أقوم بتجميع
مجموعة من العناصر من مشاهد مختلفة وأقوم
بتركيبها وتوزيعها بشكل منظم ومحكم في اللوحة
الفنية وغالب ًا ما أقوم بتركيب العناصر باإلعتماد

فنحن في سلطنة عمان ننعم بماض عريق
وحاضر سعيد ومستقبل مشرق ٍفتلك إحدى
المواضيع التي تثير إهتمامي كإبراز الجانب التاريخي
لسلطنة عمان المتمثل في القالع والحصون
والسفن البحرية القديمة ودمجها مع الحاضر
المتمثل في المباني الحديثة كالمطارات والجامعات
والطرق ومختلف المواصالت مع إضافة لمسات
تشير إلى المستقبل  ،كما أنني أيض ًا

على المنظور النابع من نقطة أو نقطتين أو أكثر
لكي أضمن تحقق البعد الشكلي لجميع العناصر
الموجودة في اللوحة  ،األشكال في لوحاتي غالب ًا ما
تكون متطايرة في الهواء كنوع من عدم اإلستقرار
في مكان واحد لجعل المشهد أكثر حيوية و حركة ،
كما ستالحظون مجموعة من أعمالي تضم خطوط ًا
مبهمة تخرج من نقطة المنظور متجهة إلى األمام
ً
إشارة إلى المستقبل ،

ال أغفل عن اإلنسان العماين الذي
يتصدر املهشد يف أعمايل الفنية فهو
األساس الذي تقوم عليه الحضارات

فطالما قمت بتجسيده وهو يحمل على كتفيه مدن
ومجتمع بأكمله وآخر يحمل كتب ًا تنبع منها مدن
وعمارات إشارة إلى دور العلم في تقدم األمم  ،التضاد
ال يقتصر فقط في الشكل وإنما أيض ًا في األلوان التي
أضعها على اللوحة  ،فستجدون ألواني متعاكسة تارة
ً
تارة أخرى  ،كثير ًا ما أجمع بين األلوان الحارة
ومتكاملة
كاألحمر واألصفر والبرتقالي مع ألوان باردة كاألزرق
واألخضر والبنفسجي وهنا يجب

أن أضع األلوان بدراسة بعيد ًا عن العشوائية لكي
أضمن عمل فني متكامل مبني على أسس وقواعد
صحيحة  ،وما يميز أعمالي أيض ًا هو أنها تجمع عناصر
واقعية الشكل لكن أقوم بإخراجها بشكل سريالي و
بألوان إنطباعية  ،فهي لوحات تجمع ثالثة مدارس
الواقعية و السريالية و اإلنطباعية .
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مــن ناحيتــي أنــا كفنــان ال أغفــل عــن المواضيــع الوطنيــة
فــي لوحاتــي الفنيــة  ،فالوطــن قــدَ م لنــا الكثيــر فيســتحق
منــا أن نبادلــه بالفــن الجميــل  ،فأغلــب المناســبات
الوطنيــة كـــ يــوم النهضــة المباركــة والعيــد الوطنــي
المجيــد قمــت بتجســيدها فــي لوحــات فنيــة نالــت قبــول
و إستحســان الجمهــور والشــارع  ،تتميــز هــذه األعمــال
بالســهولة فــي طرحهــا دون تعقيــد فــي المضمــون
ليتســنى للجميــع قراءتهــا و فهمهــا و تذوقهــا  ،هنــا
ُأراعــي المشــاهدين بمختلــف ثقافتهــم و توجههــم
فشــخصي ًا أرى بــأن المواضيــع الوطنيــة يجــب أن تربــط
بيــن البســاطة و الجمــال فــي آن واحــد  ،ولعــل أبــرز
األعمــال التــي قدمتهــا فــي هــذا الجانــب كانــت جميعهــا
لجاللــة الســلطان قابــوس رحمــه هللا وطيــب هللا ثــراه
 ،كاللوحــة التــي يمتطــيء الخيــل ممســك ًا بيــده ســفينة
عمــان يقودهــا نحــو األمــان واللوحــة األخــرى التــي يطــل
فيهــا علــى الشــعب مــن خــال شاشــة التلفــاز يلقــي
خطاباتــه التــي تركــت األثــر البالــغ لــدى نفــوس الجميــع
دون إســتثناء واعمــال أخــرى كثيــرة .
إضافة إلى األعمال الوطنية فهناك أحداث ومناسبات
أخــرى تطــرأ فــي يومياتنــا المحزنــة منهــا و المفرحــة
فأغلــب تلــك الوقائــع جســدتها فــي رســومات مــع
مراعــاة ســرعة إنجــاز العمــل ليكــون أكثــر تأثيــر ًا  ،فعلــى
ســبيل المثــال فــوز منتخبنــا الوطنــي بــكأس الخليــج
لكــرة القــدم ســنة 2018م فقــدت قمــت بالتعبيــر عــن هــذا
الحــدث الهــام بلوحــة فنيــة تمثــل عــودة الالعبيــن عبــر
البحــر بواســطة مركــب يجــدَ ف خاللــه الالعبيــن بأيديهــم
و يســتقبلهم الشــعب باألهازيــج واألفــراح .
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

«ما يجعلين أمارس
الرمس بشغف هو أنين
أقوم إبيصال رسالة للعامل
أبن سلطنة عمان لدهيا
فنانني أكفياء و ممزيين»

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ
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أمل الرئييس

أمــل الرئيســي مصممــة أزيــاء عمانيــة ،درســت إدارة
األعمــال فــي جامعــة الســلطان قابــوس قبــل اطــاق
عالمــة األزيــاء الخاصــة بهــا فــي عــام  .٢٠٠٧وفــي عــام ٢٠١٠
 ،أفتتحــت أمــل بوتيــك دار االســيل متعــدد العالمــات
التجاريــة بهــدف تقديــم نــوع مــن الدعــم لمصممــات
األزيــاء محليــا .يضــم اآلن البوتيــك تصاميــم أمــل
الرئيســي و مجموعــة مختــارة مــن مصممــات األزيــاء
ليــس فقــط مــن عمــان و انمــا مــن دول الخليــج أيضــا.
شــاركت أمــل الرئيســي فــي عــدد مــن اســابيع الموضــة
العالميــة ،مثــل اســبوع باريــس لألزيــاء و اســبوع لنــدن
لألزيــاء و اســبوع تورينــو لألزيــاء بإيطاليــا ،كمــا اختيــرت
لتكــون متحدثــة فــي مؤتمــر كونــدي ناســت العالمــي
للفخامــة فــي .٢٠١٧تصاميــم أمــل الرئيســي معروضــة في
عــدد مــن محــات التجزئــة الراقيــة فــي دول الخليــج و
لنــدن و فــي عــدد مــن المواقــع االلكترونيــة المتخصصــة
باألزيــاء

«يف كل مومس اقدم
قصة من عمان و اقوم
بتقدمي هذه القصة
بطريقة فنية من خالل
القصات و التفاصيل يف
التطريز اليدوي و الوان
التصاممي»
.
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عمان مصدر
إلهام ال ينضب
عمــان كانــت و ال زالــت مصــدر إلهامــي علــى مــر الســنين.
تطــورت عالمــة أمــل الرئيســي الــى عالمــة تجاريــة تعبــر
الحــدود العمانيــة مــن خــال مجموعــة كبيــرة مــن
التصاميم.تصاميمــي تناســب جميــع النســاء ،بغــض
النظــر عــن معتقداتهــن و افكارهــن ،متجــاوزة بذلــك
الحــدود الجغرافيــة و الحضاريــة .الثقافــة العمانيــة
متأصلــة بعمــق فــي داخلــي  ،و افضــل طريقــة بالنســبة
لــي لتعريــف العالــم بحضارتــي و ثقافتــي هــي مــن خــال
تصميــم األزيــاء  ،فأنــا ال اقــوم بتصميــم األزيــاء فقــط
بــل أروي قصــص عــن بلــدي الجميــل و حضارتــي و إرثــي
الجميــل بطريقــة فنيــة مــن خــال تصميمــي لألزيــاء.
أطلقــت العنــان إللهامــي المســتمد مــن جمــال عمــان و
ترجمتــه الــى قطــع فنيــة يمكــن ارتداؤهــا بحيــث تســلط
الضــوء علــى جمــال عمــان و تاريخهــا الغنــي.
فــي كل موســم اقــدم قصــة مــن عمــان و اقــوم بتقديــم
هــذه القصــة بطريقــة فنيــة مــن خــال القصــات و
التفاصيــل فــي التطريــز اليــدوي و الــوان التصاميــم  .اجــد
االلهــام فــي كل مــكان حولــي  ،فــي الثقافــة و التاريــخ
و الطبيعــة و العمــارة العمانية.لــدي شــغف لوضــع
عمــان علــى خارطــة األزيــاء العالميــة ،لذا في كل موســم

عمان ابلنسبة يل هي
مصدر لاللهام املتجدد،
و سأسمتر بتقدمي
تصاممي تروي حيب
لعمان و فخري ابريث و
حضاريت الغنية بطريقة
عرصية تحمل بمصة
أمل الرئييس.
اروي قصــة عــن عمــان ليــرى عالــم الزيــاء مــا يزخــر بــه
وطنــي الغالــي مــن تاريــخ و إرث كفيــل بــأن يكــون مصــدر
إلهــام ال ينضــب لــكل متــذوق للفن.ألهمنــي طريــق
الحريــر و اهميــة ظفــار فــي هــذا الطريــق فــي مجموعتــي
لربيــع و صيــف  ، ٢٠١٧بينمــا اســتلهمت مجموعــة خريــف
و شــتاء ٢٠١٧مــن فــن العمــارة العمانيــة و تميزهــا عــن
فنــون العمــارة فــي المنطقــة.
فــي ربيــع و صيــف ، ٢٠١٩اســتمديت تصاميمــي مــن مدينــة
البليــد االثريــة  ،و قــد جمعــت المجموعة فــي تصاميمها
بيــن االســلوبين التقليــدي و العصــري و بيــن الشــرق و
الغرب.تمامــا كمــا كان حــال هــذا الموقــع االثــري الــذي
كان المينــاء االهــم بيــن الغــرب و الشــرق االقصــى.
وقبــل مــا يقــارب العشــرين عامــا ،امــر الســلطان
الراحــل قابــوس بــن ســعيد طيــب ال ثــراه ،بإنشــاء أول
دار األوبــرا فــي عمــان  ،مســلطا الضــوء علــى أهميــة
الموســيقى المتأصلــة فــي الثقافــة العمانية.إنشــاء
دار الوبــرا الســلطانية مســقط  ،و التاريــخ الموســيقي
العمانــي الغنــي ألهــم تصاميمــي لمجموعــة ربيــع و
صيف  ٢٠٢٠و التي تصور كيف أن للموســيقى أن تتخطى
الحــدود و تدمــج الثقافــات معــا.
أمــا بالنســبة لمجموعتــي الحاليــة لخريــف و شــتاء ٢٠٢٠
،فهــي لوحــة فنيــة تعبــر عــن جمــال عمــان الطبيعــي.
مســندم  ،و التــي تشــتهر بجبالهــا الوعــرة و ســواحلها
الخشــنه الممتدة مع مضيقها  ،مهدت جبال مســندم
الدراميــة الطريــق لــي لتصميــم مجموعــة خريــف و
شــتاء تتميــز بالكشكشــات و الطبقــات فــي قصاتهــا
فــي محاولــة الظهــار الجمــال الطبيعــي لمســندم مــن
خــال لوحــة مميزةمــن االلــوان تحاكــي جمــال مســندم
الطبيعــي و لوحــات مــن الشــك اليــدوي فــي محاولــة
لمحــاكاة جمــال المرجــان البحــري و طبقــات الجبــال
الطبيعيــة.
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يوسف عبد
األمري البقيش
يوســف عبــد األميــر البقشــي فنــان كويتــى حاصــل علــى
درجــة البكالوريــوس فــي الديكــور المســرحي ويعمــل في
مجــال الفــن التشــكيلي وصناعــة الرســوم المتحركــة.
عمــل فــي وزارة التربيــة قطــاع األنشــطة الطالبيــة
تحــت مســمى مصمــم مســرحي ,وهنــا قــرر يوســف
أخــذ خطوتــه األولــى الجــادة فــي صناعــة الكرتــون فقــام
بصناعــة فيلمــه الكرتونــي األول باســم (ســندرة ) و قــد

عمــل علــى انتــاج هــذا الفيلــم لوحــده لمــدة ســنة ونصــف
مــن دون انقطــاع كمــا دفــع تكاليفــه مــن مصروفــه
الشــخصي  .تــم االنتهــاء مــن انتــاج فيلــم ( ســندرة ) فــي
عــام 2014م ويعتبــر أول فيلــم كرتونــي كويتــي قصيــر و قــد
حــاز علــى  4جوائــز مــن مهرجانــات عالميــة وخليجيــة .وفــي
 2016أنجــز فيلمــه الثانــي بعنــوان ( نقلــة ) وقــد حــاز علــى 6
جوائــز مــن مهرجانــات عالميــة وآخــر أعمــال يوســف كان
فــي  2019وهــو فيلــم بعنــوان ( مــن أجــل يوســف ) وقــد
حــاز علــى جائــزة واحــدة حتــى اآلن .
و مــا زال يوســف البقشــي يســعى إلــى تحقيــق أحالمــه
النتــاج أفــام طويلــة بهويــة وثقافــة عربيــة بأعلــى
المقاييــس العالميــة .
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ما يقلق
الفنانني!
إن كنــت فنانــا فــا بــد أنــك تعانــي مــن القلــق  ،و دعنــي
أخمــن مــا يقلقــك ...

فالتحديــات ال تختفــي و إنمــا تتغيــر  ،و هــذا ليــس أمــرا
ســيئا  ،بــل علــى العكــس  ،إنــه أمــر جيــد جــدا .

البــد أنــك قلــق بشــأن ســرعتك فــي الرســم ألنك تشــعر
أنــك تتقــدم ببــطء شــديد  ،أو إنــك تعانــي مــن عــدم
إمتــاكك ســتايل أو أســلوب خــاص بــك بالرســم  ,او
ربمــا تجــد صعوبــة كبيــرة فــي صنــع أعمــال فنيــة تحمــل
معانــي أو أفــكار رائعــة الــخ ...

قد تتساءل لماذا ؟
تصــور معــي أنــك تســتيقظ يــوم مــن األيــام و ال تجــد
شــيئا ينقصــك !

و كذلــك قــد تظــن أن الفنانيــن المحترفيــن و
المعروفيــن علــى مســتوى عالمــي قــد تخلصــوا مــن كل
هــذه التحديــات  ،و أنــت اآلن تتــوق ألن تصبــح مرتاحــا
مثلهــم يومــا مــا .
إن كان هــذا مــا تمــر بــه  ،و إن كان هــذا مــا تفكــر فيــه ,
فأنــت تســير علــى الــدرب الســليم  ،فمــا تشــعر بــه ناتــج
عــن رغبــة داخليــة عميقــة و ملحــة فــي التطــور و هــذا
مــا يضــع التحديــات أمــام عينيــك  ،ولتعلــم  ،أنــه حتــى
الفنانيــن المحترفيــن يعانــون و ينتابهــم القلــق
مــن عــدة أمــور  ،مثــل قلقهــم مــن عــدم قدرتهــم
علــى تقديــم طــرح فنــي جديــد  ،االنتقــاد الــاذع  ،أو
اإلفالس الفنــي الــخ ...

فــا تعــرف مــا يمكــن تحســينه  ,رغــم أنــه فــي الواقــع
موجــود  ،ولكنــك ال تدركــه  ،ال تــراه  ،ال تشــعر بــه ...
حينهــا ســتكون ســاكنا فــي مكانــك غيــر قــادر علــى
التقــدم  ...تلــك يــا صديقــي مشــكلة حقيقيــة  ...فكيــف
ســتصيب أهدافــك إن لــم تكــن تراهــا ؟
مــا عليــك فعلــه األن هــو تحديــد نقــاط ضعفــك التــي
تقلقــك  ،هــل هــي كثيــرة ؟ البــأس  ،هــذا جيــد  ،هــذا يعنــي
أنــك حــاد البصيــرة و تمتلــك تطلعــات كبيــرة  ،و بمــا أنــك
تــرى أهدافــك األن بوضــوح هــذا يعنــي أنــك جاهز للعمل
عليهــا  ،نعــم ســيكون ذلــك صعبــا و متعبــا  ،لكــن أيــن
المتعــة إن لــم يكــن كذلــك  ،هــل تتســاءل متــى ســتكون
جيــدا فعــا  ،ثــق أن مــا تتمــرن عليــه يوميــا يتطــور يوميــا
 ،لــذا غالبــا ستشــهد تطــورا كيبــر خــال ســنتين إن
كرســت وقتــك بجديــة  ،لكــن أن كنــت تريــد العظمــة
تناســى الوقــت وكــرس حياتــك لشــغفك بالفن  ،ذلــك
مــا أطلــق عليــه باولــو كويلــو فــي روايتــه الخيميائــي ,
تحقيــق األســطورة الذاتيــة .

«هل تتساءل مىت ستكون جيدا فعال  ،ثق أن ما
تمترن عليه يوميا يتطور يوميا»

و تذكر لــن يتوقــف القلــق و لــن تتوقــف التحديــات
إال أن يتوقــف الشــخص عــن كونــه فنانــا  ....و األن
إذهــب و إرســم شــيئا .
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سارة املخيين
الفنانــة ســارة هــي إحــدى خريجــات الكليــة العلميــة
للتصميــم ،تخرجــت بدرجــة االمتيــاز و تدربــت فــي عــدة
شــركات إلــى أن توظفــت فــي الهيئــة العامــة لســوق
المــال لمــده عــام  ،ثــم نقلــت إلــى وزارة االعــام  ،لديهــا
الكثيــر مــن األعمــال الفنيــة و تصميــم الهويــة الكثيــر من
المشــاريع تحــت ســجلها التجــاري «الســرى»  ،حصــدت
الكثيــر مــن الجوائــز منهــا جائــزة المــرأة لإلجــادة ٢٠١٣م
 ،وجائــزة اإلبــداع الشــبابي  ٢٠١٩م ،لديهــا مجموعــة مــن

المشــاركات فــي تقديــم الــورش و المحاضــرات علــى
مســتوى المحلــي و المســتوى العربــي  ،منهــا تقديــم
المحاضــرات فــي جامعــة البحريــن  ،و تقديــم دروس
تصميــم الشــخصيات الكرتونيــة فــي منصــات إلكترونيــة
ســعودية  ،مهتمــه بحضــور المؤتمــرات الدوليــة
لتصميــم  ،و قــراءة الكتــب الجديــد فــي التصميــم و الفــن
.

«أن تحدثت عن تمصمي
الشعار  ،أفضل أن أتحدث
عن تلك الشعارات اليت لها
قصة يف إنتاجها و يف طرحها
و يف اسمتراريهتا  .و أجمل
مثال عىل ذلك تمصمي
الشعارات الوطنية»
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املؤثر
وصناعة التغري

المؤثــر أو المؤثريــن  ،نســمع عنهــا كثيـ ًر ا فــي التواصــل
االجتماعــي  ،و اختلفــت أرانــا كثيــرا ً حــول كلمــه المؤثــر و
المؤثريــن و طريقــة التأثيــر  ،وهــل هــذا الشــخص فعـ ً
ـا
مؤثــر ؟
التصميــم بحــر كبيــر  ،و هــو علــم ذو تاريــخ قديــم  ،إال أن
الكثيــر يظــن أنــه أمــر ســطحي أو مجــرد جماليــات  .إن
تحدثنــا عــن التصميــم بعمــق أكثــر و تفاصيــل دقيقــه
الكتشــفنا الكثيــر ،فجميــع الشــركات المنتجــة حــول
العالــم تصــب اهتمامـ ًا كبيــر ًا فــي تصميمهــا للمنتجــات
و تدخــل فــي صــراع بــراءة االختــراع أو الملكيــة الفكريــة
فــي أمــر تصميمهــا للمنتــج  ،وتهتــم بالمحافظــه
علــى اســلوبها الــذي تتبعــه فــي تقديــم عهــد الهويــة
للمســتهلكين  ،علــى مــر الســنين  ،ســواء بالمــدى
القريــب أو البعيــد .
بنــاء الهويــة التجاريــة لــه أفــرع و تخصصــات كثيــره،
وتصميــم الهويــه هــو جــزء مــن بناءهــا ،و لدينــا الكثيــر
مــن األمثلــه فــي بنــاء العالمــه فــي التاريــخ والــى يومنــا
هــذا ،فقــد كان تصميــم العالمــات مهــم فــي التجاره بين
شــركات دول العالــم و فــي تصديــر و اســتيراد الســلع ،و
كان مهمــا قديم ـ ًا فــي مــا يســمى بختــم الدولــة
, - water markفــكل دولــة لهــا رمزهــا و ختمهــا الخاصبهــا  ،وجميعهــا تــدرج تحــت مظلــة تصميــم العالمــة أو
تصميــم الشــعار .
أن تحدثــت عــن تصميــم الشــعار  ،أفضــل أن أتحــدث
عــن تلــك الشــعارات التــي لهــا قصــة فــي إنتاجهــا و فــي
طرحهــا و فــي اســتمراريتها  .و أجمــل مثــال علــى ذلــك
تصميــم الشــعارات الوطنيــة .

تصميم شعار التغيير
كونــي موظفــه فــي وزارة األعــام و متخصصــه فــي
تصميــم الهويــة و تصميــم الشــعار  ،قــد كلفــت مــن
قبــل إدارة قســمي بتصميــم شــعار العيــد الوطنــي
لــوزارة االعــام  .لــم تكــن الشــعارات الوطنيــة المنبثقــة
مــن وزارة األعــام محــط اهتمــام مســبق ًا  ،وهنــا تأتــي
نقطــة التغييــر .
ســأتحدث هنــا عــن شــعار العيــد الوطنــي ال 48المجيــد ،
كنــا حينهــا نســتعد للعيــد الوطنــي بعــده اجتماعــات فــي
القســم  ،و ذكــرت أننــي أرغــب منــذ فتــره أن اســتلهم
شــيئا مــن العمامــة الســعيدية  ،كونهــا مميــزه جــد ًا ،
و أرى أن اســتخلص ألوانهــا بأســلوب جــريء و ذكــي
 ،ألن الشــعار لــن يتحمــل الكثيــر مــن األلــوان إن لــم
نســتخدمها بحــذر  ،ألننــا كمصمميــن نعلــم عناصــر و
قواعــد الشــعار الناجــح .
أخــذ منــي األمــر عــده محــاوالت  ،و وجــدت الكثيــر مــن
الخطــوط و األلــوان التــي البــد مــن اختصارهــا فــي
الشــعار  ،باإلضافــة الــى الرقــم  ، 48كان مــن هــم حولــي
لديهــم وجهــة نظــر مختلفــة  ،فمنهــم مــن يــرى أننــي
أعمــل بطــرح فكــرة جديــدة و مشــوقة و البعــض يــرى
أنهــا فكــرة جريئــة و لــن يتقبلهــا المجتمــع ألن الشــعار
ال يحمــل ألــوان العلــم .

كان شــرح فكــره الشــعار للمســؤولين مقــرون بشــرح
التفاصيــل و األســباب  :ســبب اســتخدامي ألــوان
العمامــة الســعيديه  ،كان هنــاك تــردد كبيــر ومختلــف
بيــن المســؤولين  ،والكثيــر مــن األراء اإلداريــة فــي تغييــر
جــزء مــن الشــعار  ،أو تغييــر ألوانــه  ،أو ادخــال عناصــر
أخــرى  ،لكــن هنــا مــن واجــب المصمــم أن يحــاول أن
يســتمع و يناقــش و يقنــع بأســلوب فنــي مــع ذكــر
األســباب و المعانــي المســتلهمة فــي الشــعار  ،حتــى
ينــال رضــى أغلــب الفئــات .
إن ذكــري لهــذه التفاصيــل  ،هــي تأكيــد لــكل المصمميــن
المبتدئيــن أو الخريجيــن  ،أننــا كمصمميــن نواجهــه كثيــر ًا
اختــاف األراء فــي طــرح األفــكار وخاصه األفــكار الجديده
ســواء كان بالقبــول او الرفــض أو االعجــاب مــن الطــرف
األخــر  ،وهــو أمــر يحــدث مــع كل مصمــم وفــي اي بيئــة
عمــل  ،و هــو بديهــي أيضــ ًا ألن كل شــخص منــا قــد
تخصــص بدراســه مختلفــة فاختلفــت وجهــه نظــر كل
شــخص عــن األخــر  ،إال أن ذكــر التفاصيــل و األســباب
ومعانــي الشــعار هــي أســس لبنــاء شــعار متكامــل
بــدون أي تغيــرات فــي المراحــل األخيــره العتمــاده ،
خاصــه أذا كان المصمــم ملــم بقواعــد الشــعار الناجــح .
معالــي الدكتــور وزيــر األعــام مــن أشــد الداعميــن

ألفــكار الشــباب ،وكان أمــر موافقتــه لطــرح الشــعار مــن
األســباب التــي دعمــت المحافظــه علــى هيئــة الشــعار
بألــوان العمامــه الســعيديه كمــا كان مخطــط لهــا .
كان أكبــر تحــدي أن الشــعار لــن يحمــل ألــوان العلــم ،
توجــد لحظــه تــردد قبــل أي خطــوه جديــده و البــد أن
تــدرس بعنايــه  ،قــام زميلــي بتحريــك الشــعار الــذي
كان ذو جهتيــن  ،جهــة تحمــل صــورة صاحــب الجاللــه
الســلطان قابــوس – طيــب هللا ثــراه  ،والجهــة األخــرى
تحمــل الرقــم  48بالــوان العمامــه الســعيديه  ،وهــذا
لنربــط معانــي الشــعار أوال و لدعــم تحريــك الشــعار
بكتلــة دائريــة مناســبة للتحريــك فــي الشاشــة  ،تســائل
الكثيــر عــن وجــود الدائــرة الذهبيــة خلــف الرقــم  ،وذكــروا
لــي لــو اكتفينــا بالرقــم فقــط  ،لكن هنا الشــعار قد صمم
للتحريــك فــي شاشــه التلفزيــون فــإذا كان الشــعار برقم
مفــرغ  ،ســيكون مبهمــ ًا فــي قرائتــة نســبه الــى تغيــر
عــرض محتــوى الشاشــة  ،حيــث ســيبدوا واضحــة تــاره و
مبهمـ ًا فــي تــاره أخــرى  ،لذلــك وجــب دعــم الشــعار بكتلــة
ذو قيمــة فــي الفــراغ .

تكــون معــي شــكل ال  48بعــد عــده اختصــارات ،مــع
ذلــك البــد أن يكــون للشــعار وزن و كتلــة فــي الفــراغ ،
خاصــه أن تصميــم الشــعارات للتلفزيــون مختلــف جــد ًا
عــن تصميــم الشــعارات للمطبوعــات أو للشــركات.

30

مجلة موزايك من الكلية العلمية للتصميم
فــي تمــام الســاعه الثانــي عشــر صباحـ ًا فــي أول يــوم مــن
شــهر نوفمبــر نــزل الشــعار العيــد الوطنــي ال 48فــي
شاشــة التلفزيــون  ،و قــد كان لــه أثــر و تفاعــل كبيــر فــي
منصــات التواصــل االجتماعــي ،حيــث تــم تــداول الشــعار
ســريع ًا وبــدأ النــاس يتحدثــون عن االلهام مــن العمامه
الســعيدية للمــره األولــى  ،وقــد تــداول المصمميــن
الشــعار مؤكديــن أن الشــعار يحمــل فكــرة جديــدة و قــد

خرجنــا بنطــاق جديــد مــن ناحيــه الفكــر و األلــوان  .فمــن
المتعــارف و المعتــاد اســتخدام الكثيــر منــا رمــوز عمانيــة
و الــوان معتــاده للتعبيــر فيهــا عــن العيــد الوطنــي و عــن
ســلطنة عُ مــان ،اال أن أمــر االســتلهام مــن العمامــه
الســعيديه كان أمــر ملفت ـ ًا.

المؤثر
كــون هــذا المقــال فــي مجلــه للفــن و المصمميــن،
ســأتحدث مــن زاويــة مصمــم و مــن زاويــة المؤثــر ،البــد
مــن التــردد فــي طــرح أي فكــرة جديــدة  ،والبــد أيضـ ًا الثقه
مــن دراســتها جيــد ًا قبــل طرحهــا  .فأنــا توقعــت نجــاح
الشــعار لكننــي لــم أكــن أتوقــع أننــي ســأكون المؤثــر فــي
المجتمــع بطريقــة إيجابيــة  ،لحظــة انتشــار الشــعار و
تداولــه كنــت أقــرأ بصمــت أراء النــاس و كانــت الغالبيــة
إيجابيــة و ســعيدة و للــه الحمــد  ،حيــث أمتــأ هاتفــي
بالرســائل و االتصــاالت  ،احدهــا كان بتصويــر تقريــر
أخبــاري عــن تصميــم الشــعار و فكــره اســتلهامه مــن
العمامــه الســعيديه .

مــا لــم أكــن أتوقعــه ،أن النــاس بــدأت بالتركيــز كثيــر ًا علــى
الصــور التــي تحمــل صــور األســره المالكــة بالعمامــه
الســعيدية  ،و بــدأ الغالبيــة باســتخدام األلــوان كهويــه
مــن هويــه عُ مــان  ،باإلضافــة الــى الــوان العلــم  ،و بــدأ بيع
المصــر الســعيدي فــي المحــات بكثــره و بــدأ النــاس
بارتــداءة الــى اليــوم  .و الكثيــر من المصممين و الفنانين
اضافــوا هــذه اآللــوان الــى لوحاتهــم و تصاميهم الحديثه
 .وتزينــت الحفــات و كعــك الحفــات بااللــوان الجديــده
 ،هنــا أدركــت أننــي المؤثــر و أرى التأثيــر مــن حولــي  ،لــم
تكــن الفكــرة جديــده فقــط بــل كانــت مؤثــره و أعطــت
ردة فعــل مبهجــة فــي العيــد الوطنــي  ،لــم يكــن لشــعار
ردة الفعــل هــذه فــي عُ مــان مســبقا ً ،وأصبــح الجميــع
يترقــب الشــعارات الوطنيــه دائم ـ ًا مــن وزارة األعــام و
لــم تكــن كذلــك فــي الســابق .
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رده الفعل

اإلبداع

دائمــا أقــول لــكل فعــل رده فعــل  ،ســواء كانــت إيجابيــة
أم ســلبية  ،مثــل مــا كانــت هنــاك ردود فعــل ايجابيه البد
كانــت هنــاك ردود فعــل ســلبيه  ،إنمــا كانــت أقــل مــن
ردود الفعــل االيجابيــة  ،وهنــا كمصمــم ســئلت كثيــر ًا
كيــف تســتقبيلن ردود األفعــال المختلفــة وخاصــه مــن
التواصــل االجتماعــي؟  ،أجبــت البــد مــن االســتفادة مــن
ردود األفعــال إن كانــت فنيــة و مقعنــه نســتفيد منهــا
 ،وان كانــت ليســت مبينــه علــى أســس فنيــه  ،ال يمكــن
االســتفاده منهــا أو التركيــز عليهــا  ،فــي االغلب ســتكون
غيــر مفيــده كونهــا ال تســتند علــى قاعــده معينــه  ،أمــا
االيجابيــه البــد أن تــدرس للمحافظــه عليهــا و األخــذ بهــا
لتقــدم بمســتوى أعلــى دائمـ ًا.

توالــت الشــعارات الوطنيــة التــي أطلقــت مــن وزارة
اإلعــام  ،و التــي تداولــت بعــد هــذا الشــعار كثيــر ًا
وكانــت ذو ترقــب كبيــر مــن المجتمــع  ،مثــل تصميمــي
لشــعار يــوم النهضــة المباركــة و شــعار ال ٤٩المجيــد
و التــي نالــت ردود أفعــال جميلــة أيضــا  .وفــي عــام ٢٠٢٠م
كانــت قــد أطلقــت مســابقة لتصميــم شــعار العيــد
الوطنــي الخمســون للنهضــة مــن قبــل األمانــة العامــة
لإلحتفــاالت بالعيــد الوطنــي  ،وهــي مســابقة تطــرح كل
خمــس ســنوات علــى مســتوى الســلطنة  ،شــارك بــه
مصمميــن مــن مختلــف أنحــاء الســلطنة  ،وقــد تأهــل ٥٠
مشــترك للفــرز األخيــر  .إال أن تــم اإلعــان عــن الشــعار
الفائــز ،بــه نلــت شــرف إعتمــاد تصميمــي لشــعار العيــد
الوطنــي الخمســون للنهضــة بمباركــة ســامية مــن لــدن
حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق ال
ســعيدالمعظم  ،حفظــه هللا و رعــاه ً.

كانــت بعــض التعليقــات فــي منصــات التواصــل
االجتماعــي أن الشــعار قــد صمــم مــن قبــل شــركة
أجنبيــة و قــد أســتلمت مبلغــ ًا كبيــر ًا مــع ذكــر تخميــن
للمبلــغ  ،ولكــن الحقيقــه أنهــا مجــرد أشــاعات فقــد تــم
تصميــم الشــعار مــن قبلــي كونــي مصممــه موظفة في
وزارة األعــام  ،وهنــا بــدوري أشــجع جميــع المصمميــن
بإبــراز مواهبهــم فــي التواصــل االجتماعــي وأن يهتمــوا
بتســويقها  ،و أن تنظــر المؤسســات الحكوميــة و
الخاصــة إلــى المصمميــن و الفنانيــن العمانيــن  ،ألنــة
بنظــري لــن يعكــس ثقافــة عُ مــان وتاريخهــا إال أبنائهــا .
تخليد الفكرة
تواصلــت مؤسســة بريــد عمــان مــع وزارة اإلعــام ،
بالعمــل مع ـ ًا فــي تخليــد فكــرة شــعار العيــد الوطنــي
ال  48المجيــد فــي طابــع بريــدي رســمي ،كأول اســتلهام
مــن الــوان العمامــة الســعيدية  ،و قــد تــم فــي حفــل
مباشــر علــى الهــواء فــي مقــر وزارة اإلعــام .كانــت
لحظــة جميلــة لــم أدركهــا فــي حينهــا  ،لكــن كنــت أتذكــر
بهجــة مــن هــم حولــي بتخليــد الشــعار كطابــع بريــدي
 ،و ســألت فــي لقــاء علــى الهــواء بســؤال  « :مــا هــو
شــعورك فــي تخليــد فكــرة الشــعار ؟»  ،ربمــا لــم تكــن
اإلجابــة واضحــة لنفســي  ،رغــم أننــي كنــت ســعيدة
بهــذه الخطــوة  ،فقــط كنــت واثقــه أننــي أود أن أطــرح
فكــرة جديــدة ،الشــعور باإلنجــاز ســعادة  ،و أن يبتهــج
مــن هــم حولــي بــه هــو فخــر لــي بهــم و أجمــل لحظــه
كانــت هــي توقيــع معالــي الدكتــور وزيــر وزارة اإلعــام
علــى نســختي مــن الطابــع البريــدي و عودتــي للمنــزل
ومشــاهده صــور حفــل تدشــين الطابــع .

أتمنــى فــي حديثــي هــذا أننــي قدمــت المفيــد للقــراء
و الشــغوفين فــي مجالهــم  .أن نصمــم بــا أفــكار ،
تعنــي إيجــاده اســتخدام برامــج التصميــم بــدون االلمــام
بالقواعــد  ،أي شــخص يمكنــه تعلــم البرامــج و يتقنهــا
لكن ليس كل شخص أتقنها يعني أنه مبدع  ،أن تجدد
فــي األفــكار المطروحــه حولــك و أن تجــد ســاحتك الفنية
الخاصــه هــو نــوع مــن التفــرد و التميــز  ،أن تســير خلــف
ثقتــك بنفســك و افــكارك الجديــده مهمــا واجهــت مــن
تحديــات فــي البدايــة  ،بمثابرتــك و تحديــك للتحديــات هــي
بدايــة اإلنجــاز  ،و أن يتــم إنجازهــا ســعادة  ،وال يســتغني
أي مبــدع عــن الورقــه و القلــم مهمــا كان التقــدم فــي
األدوات التقينــة حولنــا  ،البــد أن افــكارك المكتوبــه
أو المرســومه هــي بدايــة التغيــر و ليســت األدوات
المســتخدمه لتنفيذهــا  ،دائمــا فــي نهايــة األمــر أقــول
النجــاح هــو حــب المجــال ،و أتمنــى للجميــع التوفيــق مــن
هللا و النجــاح فيمــا يحبــون تحقيقــة
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من الجامعة
إيل املدينة
ابتــدئ مقالتــي هــذه بمقولــة اقتبســها مــن المعمــاري
األلمانــي (والتــر غروبيــوس( « :مــن القلــم إلــى المدينــة»
واســتبدل لفــظ القلــم بـ»الجامعــة» نظــرا لالنتقــادات
التــي يتــم توجيههــا إلــى التعليــم المعمــاري فــي الوقــت
الراهــن؛ جـ ّر اء اإلشــكاليات العديــدة فــي المــدن ،وألجــل
تغييــر الواقــع الحضــري المحيــط للبنــاء المعاصــر الــذي
ولألســف يفتقــد للبعــد االنســاني الــذي تميّــزت بــه
األحيــاء القديمــة.

عيل بن جعفر
اللوايت

مهنــدس معمــاري وإعالمــي يعــدّ ويقــدم برنامــج صوت
العمــارة وبرامــج اخــرى ثقافيــة معماريــة عبــر أثيــر إذاعــة
ســلطنة عمــان باللغتيــن العربيــة االنجليزيــة .حاصــل
علــى جائــزة محمــد مكيــة للعمــارة دورة العــام  ٢٠٢٠مــن
مؤسســة تميــز للعمــارة بلنــدن.

«أن تحدثت عن تمصمي
الشعار  ،أفضل أن أتحدث
عن تلك الشعارات اليت لها
قصة يف إنتاجها و يف طرحها
و يف اسمتراريهتا  .و أجمل
مثال عىل ذلك تمصمي
الشعارات الوطنية»

يعتبــر التعليــم المعمــاري حديثــا نســبيا ومــر بمرحلتيــن
أساســيتين .األولــى كانــت مــع نظــام االســتوديو
الفرنســي ( )atelierالــذي أقرتــه كليــة الفنــون الجميلــة
بباريــس (( Beaux-Arts de Parisوالتــي عرفــت بـ(البوزار)
نســبة إلــى النطــق الفرنســي .انتشــرت فــي فرنســا
وأجــزاء مــن انجلتــرا فــي القــرن التاســع عشــر وكانــت
تخ ـرّج أعلــى مســتوى مــن المتدربيــن فــي االنتــاج الفنــي
والمعمــاري بعــد دراســة نظريــة ال تتجــاوز فتــرة ســنة
او ســنتين ،ثــم يتــدرب الطالــب فــي اســتوديو مفتــوح
تحــت إشــراف معمــاري ممــارس لســنوات عديــدة
يكتســب منــه مهــارات حرفيــة ليمتهــن العمــارة ،ويعتبــر
نظــام االســتوديو المعمــاري العمــود الفقــري للتعليــم
المعمــاري وليــس مجــرد مرســم النتــاج الخرائــط ،وإنمــا
مختبــر ًا فكريـ ًا لتبــادل الــرؤى ،وبــه يقدّ م أســاتذة العمارة
حزمــا معرفيــة وفكريــة مــن خــال النقــد والنظريــات ،بمــا
في ذلك اســتعراض النظم االنشــائية والهندســية التي
تعتبــر جــزءا مــن الفكــر المعمــاري .فالعمــارة كمقاربــة
تقتــرب مــن الفــن كاقتــراب الهندســة مــن العلــوم
ّ
يحمــل المعمــاري عبئــا فــي عمليــة التعليــم
وذلــك
يمتــد إلــى ســنوات أطــول مقارنــة ببرامــج الهندســة ،لــذا

يعتبــر تخصــص العمــارة مــن األكثــر إجهــادا بيــن البرامــج
األكاديميــة.
كان منهــج االســتوديو الفرنســي غيــر واضــح المعالــم
يعتمــد علــى اجتهــادات شــخصية ،وبــدا غيــر منظــم مــع
تطــوّ ر التعليــم األكاديمــي وتحــوّ ل البرامــج التعليميــة
الــى تخصصــات ممؤسســة ضمن جامعــات ،وأدى ذلك
الــى بدايــة المرحلــة الثانيــة بمطلــع القــرن العشــرين
خصوصــا مــع ظهــور مدرســة (الباهــاوس )Bauhaus -
األلمانيــة والتــي تعنــي باللغــة العربيــة (علــم البنــاء) علــى
يــد المعمــاري والتــر غروبيــوس ،الــذي ماثــل التدريــب
فــي اســتوديو مكتبــي بمســاق اســتوديو التصميــم
المعمــاري فــي الكليــات ،يمــر الطالــب فــي فتــرة دراســته
بعشــرة أو ثمانيــة مراســم وفــي كل مرســم يخــرج
بمجموعــة مــن المهــارات واألفــكار ويرتقــي حتــى يصــل
إلــى ســنة التخــرج فــي مســار واضــح محــدد ومهيــكل
قبــل االلتحــاق بســوق العمــل

لــم تســتمر (الباوهــاوس) ســوى ألربعــة عشــر عامــا
منــذ انطالقهــا حتــى أغلقتهــا القــوات الناز ّيــة بوصولهــا
للحكــم الختالفــات سياســية ،ولــم تكــن فــي بدايتهــا
ســوى حركــة فنيــة تجريبيــة هامشــية اعتنقهــا مجموعــة
مــن المتمرديــن علــى الثقافــة الســائدة واألوضــاع
االســتثنائية بعــد الحــرب العالميــة ،والذيــن هاجــروا
الــى أمريــكا فيمــا بعــد .والقــت أفكارهــم قبــوال و رواجــا
نقــل (الباهــاوس) مــن هامــش المشــهد المعمــاري
الــى فكــر مهيمــن علــى التعليــم المعمــاري حتــى اليــوم.
كانــت تدعــو لحيــاة حضريــة تقــوم علــى البســاطة
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والنقــاء واعــادة الحديقــة لــأرض بهــدف نقــاء النفــس
ونبــذ الماضــي :وترجمــت الــى نمــط فنــي ومعمــاري،
أفــرزت عمــارة بســيطة ذات مســطحات مســتقيمة
خاليــة مــن غــزارة الزخــارف والنحــوت التــي تميــزت بهــا
أوروبــا فــي تاريخهــا متضمنــا التقنيــة .تبنــت (الجمعيــة
األمريكيــة للمعمارييــن) هــذا النظــام التعليمــي فيمــا
بعــد وحــددت عــدد الســاعات التــي يقضيهــا الطالــب
حتــى يحصــل علــى إجــازة لممارســة المهنــة.
فــي الســياق العربــي لــم تكــن هنــاك كليــات متخصصــة
فــي العمــارة باســتثناء (المهنــدس خانــة) فــي مصــر،
والتــي ُض ّمــت الــى األزهــر الحقــا ،ويعــود الفضــل
لمأسســة تخصــص العمــارة للدكتــور /محمــد صالــح
مك ّيــة الــذي عــاد الــى بلــده العــراق بعــد الحــرب العالميــة
الثانيــة فــور تخرجــه معماريــا مــن جامعــة ليفربــول
بانجلتــرا ،وحــاول تأســيس قســم مســتقل للعمــارة و
جــاء هيكليــا تحــت كليــة الهندســة بجامعــة بغــداد فــي
العــام  1948ومــن ثــم تنافســت الجامعــات فــي المنطقــة
العربيــة لتدشــين البرنامــج الــذي هــو بطبيعــة الحــال
مستنســخ مــن (الباهــاوس) ،بتفــاوت واختالفــات
طفيفــة بزيــادة أو نقصــان جرعــات المــواد الهندســية
بيــن الجامعــات حســب توجهــات االقســام ،.وبالرغــم
مــن أن هيكلــة العمــارة تحــت الهندســة أفقدهــا شــيئا
مــن حضورهــا الفكــري إال أنــه يمكــن غــض النظــر عــن
ذلــك العتبــارات سياســية واقتصاديــة تتعلــق بالــدول
العربيــة ،والحاجــة للمهندســين الذيــن كانــوا أكثــر تمكنــا
فــي فتــرة مــن الفتــرات.

حاجة ملحّ ة لهم ،ولكن في ذات الوقت من اإلجحاف أن
يقــوم بتدريــس مســاق اســتوديو التصميــم المعمــاري
مــن غيــر أصحــاب المهــارة ،األمــر الــذي أدّ ى تدريجيــا الــى
تقليــد نجــوم العمــارة ومحاولــة خلــق مبانــي ايقونيــة
شــكلية جميلــة ومتناســقة علــى حســاب الفكــرة وتطــور
العمليــة التصميميــة واكتســاب المهــارة والقــدرة علــى
تقديــم العمــارة ،مــا انعكــس بشــكل تدريجــي علــى نمــط
التفكيــر المعمــاري وأصبــح أحــد أســباب الجمــود الــذي
أصــاب الحيــاة فــي المدينــة.
هنــاك محــاوالت للخــروج مــن هــذا اإلشــكال بتقليــل
الفجــوة بيــن العمــارة كتخصــص مــن العلــوم اإلنســانية
التــي تتأثــر بعوامــل الزمــان والمــكان والمعتقــدات
واالجتماعيــات ،وبيــن العلــوم التطبيقيــة التــي تقــوم
علــى التحليــل والقوانيــن والمعــادالت بتضميــن عمليــة
التصميــم ضمــن مناهــج البحــث العلمــي الممنهــج،
بحيــث يتــم تغذيــة المشــاكل والمتطلبــات والمحــددات
التصميميــة ،ويتــم تقديــم الحلــول وفــق معــادالت
رياضيــة ،وســهّ ل ذلــك وجــود تقنيــات الــذكاء الصناعــي
وظهــور تخصــص العمــارة البارامتريــة أو الرقميــة،
والتــي أيضــا تواجــه إشــكاالت أنهــا تبريــرات شــكالنية
لغيــاب الجمــال والجانــب االنســاني المنشــود فــي
المدينــة ،فهــل نحتــاج إلــى (باهــاوس) جديــد يصــوّ ب
عمليــة التعليــم المعمــاري اليــوم؟! .

AD

حتــى تكــون المماثلــة فــي اســتوديو التصميــم بــذات
قوتهــا فــي المكتــب المفتــوح ،يتطلــب أن يقــوم
بالتدريــس معمــاري ممــارس ،علــى قــدر عالــي مــن
الخبــرة والمهــارة والمعرفــة التــي ســينقلها للطلبــة.
ولكــن لألســف الشــديد النظــام األكاديمــي الحالــي يفــرز
أفضــل الطلبــة المتفوقيــن الرســالهم للدراســات
العليــا لمرحلتــي الماجســتير والدكتــوراة ،والتــي
تتبنــى غالبــا مناهــج بحــث وليــس تصميــم ،ويعــود
بدرجــة الدكتــوراة باحثــا رصينــا متمكنــا فــي جزئيــة مــن
التخصــص يثبتهــا أو ينفيهــا بمختلــف المــدارس
الفلســفية للبحــث ،وبقــدر عالــي مــن القوة والغــزارة في
التحليــل واالســتنتاج ،وليــس بالضــرورة يمتلــك مهــارة
المعمــاري الممــارس وفاقــد الشــيئ ال يعطيــه .ليــس
هــذا انتقاصــا مــن حملــة الشــهادات العليــا؛ فهنــاك
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مروى الدقن
مروة الدقن فنانة مصريه شــغوفة اكتشــفت شــغفها
بالفنــون والحــرف اليدويــة فــي مرحلــة مبكــرة .بــدأت
بتصميــم األزيــاء والمالبــس أللعابهــا وإكسســواراتها
بالخــرز والخيــوط .التحقــت بكليــة الفنــون الجميلــة
وتخصصــت فــي التصميــم الجرافيكــي مــع التركيــز علــى
الرســوم التوضيحيــة للكتــب والرســوم المتحركــة.
بعــد التخــرج بفتــرة وجيــزة  ،بــدأت العمــل المســتقل
كمصممــة جرافيــك  ،فضــ ًلا عــن إظهــار اهتمامهــا
بالعمــل المجتمعــي والتعليــم ممــا دفعهــا إلــى العمــل
كمتخصصــة فــي التوعيــة ومــدرب ةفــي مشــاريع
ومؤسســات مختلفــة فــي مصــر وقطــر
بــدأت مــروة فــي استكشــاف صناعــة المجوهــرات
ودرســت صناعــة المجوهــرات األساســية والمتقدمــة
فــي كليــة الفنــون بجامعــة فرجينيــا كومنولــث فــي قطــر.
عــادت إلــى القاهــرة  ،مصــر لالنضمــام إلــى اســتوديو
التصميــم الخــاص بعــزة فهمــي ( )DSAFفــي عــام 2017
لتطويــر مهاراتهــا فــي صناعــة المعــادن وتصميمهــا.

خــال دراســتها فــي  ، DSAFجمعــت مروة بيــن مهاراتها
فــي التدريــب والمجوهــرات مــن خــال المســاعدة فــي
دورات مختلفــة فــي مجــال المجوهــرات والتصميــم ،
وعملــت كمســاعد للعديــد مــن األســاتذة المحلييــن
والدولييــن.
ً
أيضــا فــي العديــد مــن المعــارض
شــاركت مــروة
الوطنيــة والدوليــة مثــل مهرجــان مجوهــرات ليجنيــكا
الفضــي فــي بولنــدا وأســبوع أثينــا للمجوهــرات .تعيــش
حال ًيــا فــي القاهــرة  ،وهــي عضــو فــي هيئــة التدريــس فــي
 ، DSAFحيــث تعمــل كواحــدة مــن المعلميــن الرئيســيين
لمختلــف البرامــج محليًــا وإقليميًــا مــع التركيــز علــى
تقنيــات صناعــة المجوهــرات والمفاهيــم والتصميــم.
ً
بســيطا مــع
تصميمــا عصر يًــا
تعكــس مجوهراتهــا
ً
اهتمــام كبيــر بالتفاصيــل والتقنيات .تجمع التصميمات
بيــن تناســق الخطــوط الهندســية وتأثيــرات البنــاء ،
مــع جماليــة مضبوطــة بدقــة وحساســة لكنهــا قويــة.
مزيــج مــروة مــن األصالــة والثقافــة والمجوهــرات هــي
قصــة متقنــة تســتمر فــي اإللهــام واألهــم مــن ذلــك
كســر الحواجــز أمــام التوقعــات الشــائعة المرتبطــة
بالمجوهــر ات

جميعنا
موهوبون

فن أم ال فن؟ هذا هو السؤال.
تعريــف كلمــة  Artهــو نفســه
تقريبًــا فــي معظــم اللغــات و
الثقافــات  ،لكــن الــذوق يختلــف.
فــي رأيــي  ،مــا يعطــي أي قطعــة
قيمتهــا هوالطريقــة التــي تــرى
نفســك مــن خاللهــا .لذلــك،
القطــع الفنيــة ذات المغــزى كانــت
دائمــا أكثــر األعمــال
وســتظل
ً
الفنيــة شــيوعً ا علــى اإلطالق.عنــد
كتابــة هــذا المقــال خــال عصــر كورونا  ،والميــل العالمي
لالنغــاق  ،الحظــت أن النــاس بــدأو يحفــرون بعمــق فــي
أرواحهــم  ،ويجربــون أشــياء جديــدة  ،ويحاولــون االتصال
برفاقهــم المبدعيــن .وهنــا تذكــرت هــذا االقتبــاس الــذي
كان والــدي يقولــه ؛ «يولــد الجميــع موهوبيــن  ،ولكــن
هنــاك أشــخاص يعيشــون حياتهــم دون حتــى فتــح هــذا
الصنــدوق» .ال بــد أنــه قرأهــا فــي مــكان مــا وآمــن بهــا
كثيــ ًر ا .بصراحــة  ،أنــا كذلــك .أعتقــد ً
أيضــا أن امتــاك
هوايــة يخلــق الكثيــر مــن التــوازن فــي حيــاة المــرء.
مهمــا كانــت هوايتــك  ،قــم بتطويرهــا  ،مارســها اكثــر ،
وتواصــل مــع اآلخريــن الذيــن لديهــم نفــس االهتمــام
 ،وشــارك نتائجــك  ،وشــارك المعرفــة  ،وقومــو بدعــم
احدكــم االخــر .بغــض النظــر عمــا هــو شــائع اآلن فــي
أي مجــال  ،فأنــا علــى ثقــة أنــه فــن .إذا كان يصــل إلــى

قلــوب النــاس  ،ويلمــس أرواحهــم ،
ويثيــر دموعهــم  ،ويرســم ابتســاماتهم
 ،فهــذا فــن .ســواء كان ذلــك نح ًتــا أو
ـما أو موســيقى أو قصيــدة أو أد ًبــا أو
رسـ ً
ً
رقصــا أو طعامً ــا أو هندســة معماريــة أو
مجوهــرات إلــخ  ...كل ذلــك فــن .اإلبــداع
ليــس لــه حــدود وال إرشــادات .المعيــار
الوحيــد هــو أنــه ينبغــي الشــعور بــه.إذا
شــعرت باالنجــذاب إلــى عمــل فنــي قبــل
االســتماع إلــى شــرح الفنــان أو قــراءة
وصفــه أو حتــى معرفــة عنوانــه أو مصــدر اإللهــام  -إذا
المــس قلبــك  ،فهــذا يعنــي أنــه تــم انجــازه مــن القلــب.
في السطور التالية  ،سوف آخذك خالل أحد مشاريعي
 ،والــذي يوضــح كيــف نقــوم بتدريــس التصميــم هنا.فــي
رأيــي  ،فــإن المرحلــة األكثــر تحد ًيــا بالنســبة للمصمــم هي
مرحلــة التحــول  ،حيــث تنــوي ترجمــة الشــعور إلــى صــورة
مرئيــة يمكنــك رؤيتهــا ولمســها بالفعــل .وفــي حالتنــا
فــي المجوهــرات  ،قــد ترتــدي مشــاعرك بالفعــل.

المجوهــرات التــي ترتديهــا هــي فــي الواقــع تعبيــر تريــد
اظهــاره  ،وعاطفــة ترغــب فــي التعبيــر عنهــا  ،وشــعور
عــال يســتقر علــى أصابعــك أو
بالصــراخ بصــوت
ٍ
معصمــك أو صــدرك .هــذه هــي الطريقــة التــي نعلــم
بهــا تصميــم المجوهــرات.
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ً
جميعــا نمــر بمثــل هــذه الحــوادث حيــث
أعتقــد أننــا
نشــعر أن الحيــاة ال تطــاق وال يمكننــا تحملهــا أكثــر
مــن ذلــك .أتحــدث عــن نفســي كنــت هنــاك عــدة مــرات.
لكننــي لــن أستســلم  ،ألننــي أعتقــد أن هنــاك خيــر موجــود
فــي كل حادثــة  ،قــد نتكشــفه قريبًــا أو ال يظهــر أبــدً ا ،
لكننــي أعتقــد أننــي ســأعرف يومً ــا مــا  ،حتــى لــو كانــت فــي
الحيــاة اآلخــرة .وفــي تلــك اللحظــة ســأركع مــن االمتنــان
وأشــكر هللا وأشــعر بالرضــا المطلــق.
لكــن اآلن كيــف ترســم مثــل هــذا الشــعور؟ كيــف يمكــن
التعبيــر عــن ذلــك فــي موضــوع؟ قطعــة مجوهــرات
تشــق طريقهــا  ،وهنــا يبــرز هــذا الســؤال  ،مــا هــي
الحيــاة؟ البحــث فــي جميــع جوانــب الحيــاة ومعانيهــا
روحيــا وعلميــا ورياضيــا  ...الــخ.
وهنــاك حيــث صدمتنــي  ،فــإن أبســط عالمــة على الحياة
هــي دقــات قلبــك  ،إذا نظــرت إلــى جهــاز مراقبــة معــدل
ضربــات القلــب فــي وحــدة العنايــة المركــزة  ،فســيكون
هنــاك صعــود وهبــوط طالمــا أنــك علــى قيــد الحيــاة ،
يجــب أن يكــون هنــاك صعــود وهبــوط  ،إذا كنــت تبحــث
عــن الحيــاة بشــكل مســتقيم أنــت ميــت .يجــب قبــول
الحيــاة مــع تقلباتهــا .ال يمكــن أن يتشــكل النجــم إال مــن
خــال خــط متقطــع  ،نفــس طريقــك  ،بمجــرد أن تقــف
مــرة أخــرى وتناضــل مــن أجــل البقــاء  ،فإنــك فــي الواقــع
فــي هــذه المجموعــة كان اإللهــام األولــي داليــدا
المغنيــة المصريــة اإليطاليــة الشــهيرة  ،والســبب
وراء اختيــار داليــدا كمشــروعي كان االنضمــام إلــى
معــرض مجوهــرات ســنوي فــي رومــا لتتويــج الفنانيــن
اإليطالييــن .وهكــذا  ،قــررت اختيــار فنــان إيطالــي مصري
إليجــاد صلــة بينــي وبيــن هــذا الفنــان  -فأنــت بحاجــة إلــى
أن تشــعر بعملــك  ،ويجــب أن تلمســه بعمــق حتــى
تتمكــن مــن التعبيــر عنــه فــي شــيء مــا.
بعــد ذلــك تأتــي مرحلــة البحــث  ،والحفــر بعمــق لمعرفــة
كل شــيء ،للعثــور علــى الخيــط الخــاص بــي ،للعثــور
علــى التشــابه  ،والشــعور باالتصــال .وهنــا تأتــي
مالحظــة وفــاة داليــدا« :الحيــاة ال تطــاق بالنســبة لــي ،
ســامحوني» ثــم انتحــرت.
إنــه مــن المحــزن للغايــة أننــا فقدناهــا  ،كانــت تصــرخ
ـال وهــي تغنــي »»Je suis maladeوالتــي تعنــي
بصــوت عـ ٍ
«انــا مريــض» كلنــا نحــب األغنيــة ولكــن لــم يكــن أحــد
يســتمع إليهــا.

تشــكل نجمــك الخــاص .ثــم يأتــي هنــا تصميــم الخــط
المتقطــع بحركــة الصعــود والهبــوط ويشــكل نجمــة
لتتويــج عمــل داليــدا ولتشــجيع الجميــع علــى عــدم
االستســام  ،قــم مــرة أخــرى وشــكل نجمــك الخــاص.

« املجوهرات اليت
ترتدهيا هي يف الواقع
تعبري تريد اظهاره
 ،وعاطفة ترغب يف
التعبري عهنا  ،وشعور
عال
ابلرصاخ بصوت ٍ
يستقر عىل أصابعك»
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هيمث الفاريس

مصــور محتــرف متخصــص فــي التصويــر الوثائقــي و
المشــاريع الفوتوغرافية.حاصــل علــى لقــب مجيــد
الفيــاب مــن االتحــاد الدولــي لفــن للتصوير.حاصــل علــى
أكثــر مــن  ٣٠٠انجــاز دولــي و محلي.محكــم للعديــد مــن
المســابقات الدوليــة و التــي ينظمهــا االتحــاد الدولــي
لفــن التصويــر و المســابقات االقليميــة و المحلية.تــم
العمل و نشــر العديد من المقاالت الفنية مع مختلف
الــوكاالت العالميــة مثــل ناشــيونال جيوغرافيــك ،جيتــي
ايمــج ،والجزيــرة.

عمل على العديد من المشاريع المؤسسية
و الفنية مثل:
• االصدار السادس من االوراق النقدية العمانية.
• االشراف و توفير الصور لمتحف عمان عبر الزمان.
• االشراف و توفير الصور لمتحف مركز فتح الخير
• تصوير التعليم في الســلطنة مع منظمة اليونســيف
العالمية.
• االشراف و توفير الصور لمطار مسقط الدولي.
• تصويــر  ٧٥مــن الفنــون العمانيــة التقليديــة لمركــز
عمــان للفنــون التقليديــة.

« كان لهذه الفرتة أثر كبري جدا يف مسرييت
الفوتوغرافية وحيايت بشكل عام وكل ما رأيته من
تضحيات ومعاانة املرىض أو تجارب من شفي مهنم
وآخرين يبكون فقيدهم »
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بنتائــج فحوصهــم االيجابيــة ،الطاقــم الطبــي كامــا مــن
ممرضيــن وممرضــات وأطبــاء وطبيبــات لــم يتمكنــوا
مــن رؤيــة أهلهــم للســهر علــى حاجــات المرضــى ،وأكثــر
هــذه المواقــف حز ًنــا هــو تصويــر الجنــازات؛ أن تــرى
النــاس فقيدهــا وال يســتطيعون تقبيلــه قبلــة وداع
خوفــا مــن المــرض ،يبكونــه بعيــدا وال يلمســونه ،هــذه
كانــت أكثــر اللحظــات صعوبــة فــي عملــي.
ّ
تشــكل لــكل شــخص دور فيهــا
حينمــا بــدأت الجائحــة
خاصــة لخطــوط الدفــاع األولــى وللحكومــة الرشــيدة،
فوجــدت نفســي كفنــان ومصــور أبحــث عــن كيفية وضع
بصمتــي فــي هــذا الحــدث ورأيــت أن علــي أقــف بجانــب
بلــدي كفنــان يخــوض هــذه التجربــة لتوثيــق الجهــود التــي
تبذلهــا بلــدي وحتــى ُتســجل هــذه الجهــود ألجيــال قادمــة
وتكــون ً
إرثــا لهــم.

عندمــا اقتنيــت كاميــرا بســيطة شــعرت بــأن هنــاك
عالقــة قويــة تربطنــي بالكاميــرا وشــعرت بارتباطــي بهــا
أيضــا وكنــت أخــرج للتصويــر يوميــا وكان عنــدي شــغف
عظيــم بالتصويــر وفــي  2016أدركــت بأنــي أريــد أن أعيــش
حياة فنان ومصور وأبدأ مســيرتي المهنية ،واخذت هذا
القــرار فــي  .2016وبالنســبة العتمــادي لتصويــر الجائحــة
فقــد جاءنــي اتصــال لتوثيــق عمليــات التعقيــم وقمــت
بذلــك وتــم نشــر هــذه الصــور وتــم تداولهــا بشــكل
كبيــر وبعدهــا حصــل االعتمــاد فصــورت تقريبــا جميــع
االحــداث التــي مــرت بهــا الســلطنة وهــذا االختيــار لــم
يكــن محــض صدفــة بــل كان بنــاء علــى خبرتــي ومعرفتــي
والمحتــوى الفوتوغرافــي الــذي اقدمــه للمواضيــع،
كان لهذه الفترة أثر كبير جدا في مسيرتي الفوتوغرافية
وحياتــي بشــكل عــام وكل مــا رأيتــه مــن تضحيــات
ومعانــاة المرضــى أو تجــارب مــن شــفي منهــم وآخريــن
يبكــون فقيدهــم ،لــم أتوقــع أن أشــهد هــذه األحــداث في
حياتــي وال هــذا االختــاط العجيــب فــي المشــاعر والتــي
أعلــم أنهــا لــن تتكــرر مجــددا فــي حياتــي ،الفــرح الحــزن
والعبــرة والخــوف والترقــب والتوتــر والتعــب معــا
القــوات األمنيــة وافــراد الشــرطة أعينهــم مليئــة بالتعب
ولكــن بالفخــر ً
أيضــا بالمســؤولية التــي علــى عاتقهــم
وفــرح الذيــن تشــافوا مــن المــرض أو خــوف األشــخاص

جميــع المراحــل مهمــة ولكــن مرحلــة تكريــم او تصويــر
الموتــى يحكمــأن تلــك المرحلــة .شــهدت عــدد إصابــات
كبيــر وبعــض النــاس كانــوا يظنــون بــأن الفايــروس
محــض إشــاعة أو كذبــة فــكان واجبــا تصويرهــا حتــى
تتعــظ النــاس او تأخــذ بالعبــرة فهــذه كانــت مــن أهــم
وأصعــب المراحــل فــي ذات الوقــت
أحــاول أال أتأثــر بمــا حولــي مــن أحــداث وأصــب تركيــزي
علــى تصويــري بشــكل عــام ولهــذا الســبب ال أفقــد
قدرتــي علــى التركيــز فــي تصويــر االحــداث ولكــن حينمــا
اعــود للمنــزل وأرى الصــور أشــعر وقتهــا بالتأثــر ولكــن
بوقــت التصويــر أبقــى جــدا مركــز وهــذا الشــيء إيجابــي
حتــى ال يتأثــر تصويــري بالمحيــط مــن حولــي
أكثر موقف صعب ال يمكن نسيانه هو حينما كنت
اصور احدى الجنازات ومررت بجانب المقبرة ورأيت
شاب يبكي بصوت عالي لساعات ،كنت انا اصور
لساعتين او ثالث وهو جالس يبكي بكاء متواصل،
وذهبت للموظف لسؤاله عن سبب بكاء هذا
الشخص وقال لي ان هذا الشخص تمكن اليوم
فقط من زيارة قبر والده حيث انه كان من احد
المبتعثين ونقل المرض لوالده وبسبب الفايروس

«تويف والده وكان يرى نفسه السبب
يف وفاة والده ،ال ميكن للكلمات
وصف ذلك املهشد ،صوت بكاؤه كان
هيز الجبل فعال وكان ذلك مهشد مؤثر
ومحزن جدا وال ميكنين نسيانه فعال
وال ميكن ان يخرج من مخيليت
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مــن وجهــة نظــري ال يوجــد صــورة مثاليــة هنــاك صــور
جميلــة وصــور مؤثــرة وقصــص جميلــة والمثاليــة ال
يمكــن الوصــول اليهــا فــي صورهــا الن الصــورة مرتبطــة
بالكثيــر مــن معاييــر الجمــال ومعاييــر الجمــال تختلــف
مــا بيــن النــاس باختــاف طبيعــة البشــر والبيئــة التــي
يعيشــون فيهــا
هنالــك مواقــف جميلــة تحكــى بالصــورة وال يمكــن لــك
ان تصــور صــورة الجميــع يتفــق علــى جماليتهــا .امــا
إذا ســألتني كيــف تصــور صــورة جميلــة فأقــول بالحــب

فــي مثــل هــذه التجــارب المشــاعر الحقيقيــة هــي
األســاس أيــا كانــت هــذه المشــاعر ،حينمــا نتحــدث
عــن التصويــر والفــن بشــكل عــام نراهمــا رســالة فأنــا
أحــاول قــدر المســتطاع إن أصــور المشــاعر وأعبــر عنهــا
كرســالة فــي صــورة ومثــل مــا يقــال الصــورة بألــف كلمــة
فأنــا أحــاول دائمــا أن أحكــي هــذه المشــاعر وأنقلهــا
للنــاس .وبالنســبة لصعوبــة المواقــف فــا يوجــد شــيء
محــدد وانمــا لــكل موقــف صعوبــات قــد تكــون إداريــة او
امنيــة وحتــى مجتمعيــة.
أول وأهــم مراحــل العمــل هــي التحضيــر ســواء كان هــذا
التحضيــر نفســي أو فنــي وكان جانــب التحضيــر النفســي
جــدا مهــم كونــي كنــت أعلــم بأنــي ســأصور غــدا فــي
قســم العنايــة المركــزة مثــا وكان ذلــك يتطلــب منــي
جهــد نفســي بــإن أعلــم احتماليــة إصابتــي كبيــرة وكان
ذلــك موقــف صعــب ويســبب توتــر جــدا عالــي ولكنــي
اســتطعت تخطيــه بمــرور الوقــت.
كان يجــب منــي اتابــع االخبــار العالميــة واالحــداث
وقــراءة مــا يحصــل حولــي حتــى اعلــم كيفيــة التعامــل
مــع المواقــف
تصويــر الجائحــة كان يغطــي ثــاث مناطــق؛ مســقط
والداخليــة والشــرقية طبعــا كان التركيــز فــي مســقط
بحكــم انــي مــن ســكان مســقط وكانــت الصعوبــات فــي
التصويــر فــي باقــي المحافظــات هــي االغالقــات بيــن
المحافظــات وصعوبــة التنقــل بينهــا وأهــم االحــداث
مــن اجتماعــات وعمليــات وغيرهــا كانــت تحــدث فــي

والمتعــة والشــغف لعالــم التصوير فبإمكان الشــخص
أن يلتقــط صــور جميلــة ولهــا بصمتهــا ولهــا صدى حيث
تكــون ايقونــات للجمــال فنعــم بمكــن تحقيــق ذلــك.
نشــر الجمــال هــي رســالتي كمصــور ،عمــان بلدنــا جميلــة
والجمــال موجــود فيهــا بــكل زاويــة ومــكان مهمــا
اختلفــت االحــداث ســواء جماليــات بتضحيــات أبنائهــا أو
جماليــات بثقافتنــا أو بطبيعــة بالدنــا ورســالتي هــي أن
أنشــر هــذا الجمــال لــكل العالــم.

مســقط كونهــا العاصمــة مــن خــال تجربتــي أجــد ان
المجتمــع كان متقبــل لعملــي وبحكــم أنــى كنــت اصــور
مواضيــع جــدا حساســة فيهــا خصوصيــة وبعضهــا
جدليــة وكان االمــر يتجــاوز عمــان الــى كل العالــم الن
الفايــروس فــي معظــم بيــوت العالــم ،حينمــا كنــت
أنشــر الصــور كان المجتمــع يتداولهــا بكثــرة ألنــه يريــد
فعــا أن يــرى مــا الــذي يحــدث حولــه فــكان المجتمــع
متقبــل ومتلهــف أيضــا لرؤيــة هــذه االحــداث بطريقــة
إبداعيــة حقيقيــة
يســتطيع المصــور ان يكســب ثقــة المجتمــع
بالمصداقيــة والعمــل بجــد و إخــاص وقــد اثبتــت لــي
هــذه التجربــة ان المصــور العمانــي قــادر علــى انــه يبــدع
بأصعــب اللحظات.التجربــة بحــد ذاتهــا كانــت مثريــة
ولــن تتكــرر أبــدا ،كنــت دائمــا أقــول ان تفكيــري فــي
التصويــر ســيتغير حينمــا أخــوض تجربــة كبيــرة وعظيمــة
وفعــا تعلمــت الكثيــر مــن هــذه الجائحــة تعلمــت الصبــر
والتفكيــر بعمــق وســرعة البديهــة ألن بعــض االحــداث
تحصــل خــال ثوانــي وعلمتنــي كيــف أتمالــك نفســي
واكتــم غضبــيّ .
حصلــت انتــاج فنــي كبيــر فــي هــذه الفتــرة
وكان لــدوري تقديــر كبيــر فــي المجتمــع وكان الكثيــر مــن
النــاس يشــيدون بعملــي منهــم شــخصيات مرموقــة
ســواء بالحكومــة أو بالمؤسســات الخاصــة حيــث كنــت
المصــور الفوتوغرافــي الوحيــد الــذي اســتطاع تغطيــة
هــذه الجائحــة بهــذه الطريقــة وإشــادة المجتمــع بهــذه
الصــور كان حافــزا كبيــرا لــدي .امــا عــن خطتــي االحترافيــة
فإننــي آمــل ان اخــوض العديــد مــن التجــارب الصحفيــة
المثريــة خــارج عمــان
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لونيــة ذات قصــص فريــدة تمــزج بين الماضــي والحاضر،
هــي :الدافئــة والقرويــة ،والحياديــة ودرجاتهــا الحســية،
واألزرق الهوائــي واأللــوان الراســخة ،و شــبيهة بالحلــم؛
وتتمحــور جميعهــا حــول رجوعنــا خطــوة للــوراء ،ونحــن
نتطلــع إلــى األمــام».

جوتن تكشف عن
مجموعة ألوان
2021

ويمتــد إرث صناعــة األلــوان فــي جوتــن إلــى  60عامــ ًا
ويشــمل ابتــكار اآلالف منهــا ،وفــي هــذا العــام؛ أعــادت
ً
عــادة تعــرض األلــوان
بطاقــة األلــوان الســنوية التــي
الجديــدة للمنــزل ،اكتشــاف نهــج جديــد ،وتصــور
مجموعــة «اكتشــف مــن جديــد» بشــكل إبداعــي إمكانيــة
دمــج مجموعــة منتقــاة بعنايــة مــن األلــوان الجديــدة مــع
ألــوان تــم تطويرهــا علــى مــدى العقــود الســتة الماضيــة،
لســرد قصــص جديــدة فــي منازلنــا.

اكتشف من جديد  -ألوان ابتكرانها ،وأخرى عدان هبا
ً
قصصا ملهمة
من أرشيفنا لنحيك لكم
أعلنــت جوتــن ،الشــركة العالميــة الرائــدة فــي مجــال
تصنيــع الدهانــات فــي المنطقــة ،عــن إطــاق مجموعــة
ألوان « 2021اكتشف من جديد» ،التي تتيح للمستهلكين
فرصــة جديــدة التعـرّف علــى ســحر األلــوان الكالســيكية
وجمالهــا.
ندعوكــم هــذا العــام لتنضمــوا إلينــا فــي رحلــة اكتشــاف
بعــض األلــوان التــي طوّ رناهــا علــى مــدار الســنين مــن
جديــد مــن خــال هــذه المجموعــة .لقــد دمجنــا ألواننــا
الجديــدة كليــا مــع ألــوان تتحــدى الزمــن مــن أرشــيفنا
لنقــدم لكــم مجموعــة مــن  ٢٩لونــا تــروي قصصــا جديــدة
فــي المنــازل.
واســتوحى خبــراء جوتــن اختياراتهــم للمجموعــة
الجديــدة مــن قاعــدة بســيطة مفادهــا« :فــي األوقــات
العصيبــة ،نجــد الراحــة فــي األشــياء المألوفــة» ،وبمــا
أن منازلنــا أصبحــت أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــاذ ًا آمن ًا
لنــا ،نشــعر فيهــا بالطمأنينــة والســام ،فــإن مجموعــة
«اكتشــف مــن جديــد» تقــدم مــن ألــوان الماضــي إلهامـ ًا
جديــد ًا ،يســاعدنا علــى ترســيخ هــذه المشــاعر ويعكس
المــزاج واألفــكار الســائدة فــي الوقــت الحاضــر.

نفوســنا ،ويمكــن لبعــض األلــوان أن تســاعدنا فــي
تحقيــق هــذا اإلحســاس مثــل اللــون «حمــص »12118
بتناغمــه الكريمــي ،بينمــا يمكــن أللــوان أخــرى أن
تســتحضر شــعور ًا بالحريــة ،وتعــزز االرتبــاط بالطبيعــة
والمحيطــات والبحــار ،مثــل اللــون المنعــش «أوشــنير
 ،»4894وال شــك فــي أن مجموعــات األلــوان تتحــدى
الزمــان لتخلــق بيئــات منزليــة أنيقــة ،نشــعر معهــا وكأننــا
جــزء ال يتجــزأ مــن المنــزل».

وقالــت رنــا خضــرا ،مديــرة األلــوان واإلبــداع فــي جوتــن
الشــرق األوســط والهنــد وإفريقيــا« :تلعــب منازلنــا
دور ًا رئيســ ًا فــي بــث الهــدوء والســكينة والراحــة فــي

وأضافــت خضــرا« :تســتلهم مجموعــة «اكتشــف مــن
جديــد» جماليتهــا مــن شــوقنا إلــى االســتقرار بينمــا
نتعمــق فــي المســتقبل ،مقدمــة لنــا أربــع مجموعــات
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عائالت األلوان األربع :أربع قصص فريدة
األلــوان الدافئــة والقرويــة :اشــعر باإللهــام والراحــة مــع
هــذه اللوحــة الشــبيهة بــاألرض ،كل لــون يشــجعك علــى
نمــط الحيــاة البطيئــة والتقديــر الحســي للجمــال.
األلوان الجديدة
 20167ولكمنــغ رد  -أحمــر قــروي وجــذاب ،ملــيء بالــدفء
والحكمــة
 12120ديزرت بينك  -وردي خفيف وجذاب
 12127إيرثــي بــراون – لــون غنــي بالتربــة الداكنــة ،عميــق
وصــادق
 12124ناتشورال كالي  -قرميدي برتقالي ،قروي وأصيل
 12118حمص  -أصفر وكريمي متناغم
األلوان المُ عاد اكتشافها
 10428ماساال  -دعوة ذهبية للمغامرة
 1392أنتيك يالو  -أنيق مع لمسة من التقاليد

األزرق الهوائــي واأللــوان المتجمــدة :ألــوان تضفــي
لمســة مــن حريــة البحــر والســماء ،مســتوحاة مــن
األماكــن البريــة والبعيــدة ،ننســحب مــن ضجيــج الحيــاة
لنغمــر أنفســنا فــي الطبيعــة ونجــد الســام فــي
صمتهــا .
األلوان الجديدة
 5504كوســتال بلــو – أزرق بحــري ،ملــيء بالعمــق
و ا لغمــو ض
 5503ناتشرال بلو – نظيف ويساعد على االسترخاء
 4894أوشنير – منعش وناعم كالسماء
األلوان المُ عاد اكتشافها
 10963جولدن برونز  -حضن ترابي بتوهج ذهبي
 8469غرين لييف  -سلمي طبيعي ،عضوي ومتجدد
 1973أوبجيكتيف  -رمادي دافئ وصادق ،الرفيق المثالي
 1024تايمليس  -همسة رقيقة من الرمادي الذهبي

األلــوان الحياديــة ودرجاتهــا الحســية :تســاعد علــى
تبســيط مســاحاتك وتنقيــة الذهــن فــي الوقــت الــذي
نعيــش بعالــم مــن الضوضــاء والفوضــى ،وتزيــل كل مــا
ال لــزوم لــه ،وتحتفــي باألشــياء البســيطة.
األلوان الجديدة
 10385بلجين براون  -متطور بهدوء ومليء بالشخصية
 12125إمبريشــن  -بنــي مذهّ ــب مفعــم بالحيويــة وأنيــق
وعصــر ي
 1303أوبزيرف  -لون الهدوء والوضوح

جميــع األلــوان؛ الجديــدة منهــا والمعــاد اكتشــافها،
مُ زجــت واختبــرت بدقــة لصنــع مظهــر بلــون خافــت
جــذاب ،يبــدو جمالــه الحقيقــي علــى األســطح الكبيــرة،
فــي وقــت تبــث قصــص المجموعــات اللونيــة األربــع
المتميــزة روح الحيــاة فــي  29اختيــار ًا وابتــكار ًا لأللــوان
للعــام  2021مــن خــال صــور التقطهــا المحتــرف اليــن
ثيــت كليــن ،والتــي تعــرض األلــوان فــي مشــاهد تضمنــت
ديكــورات داخليــة ،صممهــا اســتوديو أوســلو اإلبداعــي
.Kraakvik & D’Orazio

مطفــي غنــي» ،الــذي يقــدم أفضــل دقــة لأللــوان ،مــع
ضمــان حصــول أصحــاب المنــازل علــى الشــكل الــذي
يرغبــون فيــه.
يشــار إلــى أن جميــع األلــوان فــي مجموعــة «اكتشــف
مــن جديــد» مــن جوتــن متاحــة اآلن فــي جميــع متاجــر
جوتــن فــي المنطقــة ،اكتشــف المزيــد عبــر http://
/colourtrendsme.jotun.com/ar/collection

تتــاح األلــوان الجديــدة فــي مجموعــة منتجــات جوتــن
الجديــدة «مذهــل حيــاة» ،وهــو دهــان يجعــل جــدران
المنــزل فاخــرة المظهــر حريريــة الملمــس ،مــن دون
روائــح أو انبعاثــات ضــارة ،كمــا أنــه ينقــي الجــو عن طريق
امتصــاص المــواد الكيميائيــة وتحســين جــودة الهــواء.
وتظهــر األلــوان الجديــدة أيضـ ًا فــي فينوماســتيك «بيتــي

األلوان المُ عاد اكتشافها
 1288غراند شادو  -لون واثق مع لمسات
من اللون األخضر
 1276سوفت  -بيج ذهبي لطيف وباعث على الطمأنينة
 0486إيرلي راين  -السطوع لصباح ذهبي
 1563لوسيرن  -توازن دقيق بين البيج والرمادي

أللــوان الباهتــة الشــبيهة بالحلــم :ألــوان تحــرر الخيــال
مــن خــال اســتحضار التعبيــر الفنــي ،وتجلــب المشــاعر
واألحــام إلــى المســاحات الفارغــة ،هــذه األلــوان
ببســاطة تعطــي الحيــاة لألفــكار.
األلوان الجديدة
 6379سيتي سكايب  -أزرق مخضر مقيّدة وحضارية
 6378آيكونيك  -النعناع الخافت من منتصف القرن
 12126ســيليويت  -رمــادي يتألــق بالســكون مــع نفحــة مــن
اللــون األصفــر
 12123كونتيمبــوراري وايــت – لــون قشــر البيــض عصــري
وأنيــق
 20162مالو  -مزيج رائع من البني المحروق والبني
 12119فينتــدج بــراون – لــون الســندس الــذي يتــرك أثـ ًر ا فــي
الذاكــرة والمزاج
األلوان المُ عاد اكتشافها
 8118كريسب  -أخضر ذهبي ناعم
 10246فلفيت  -أصفر جريء وحيوي
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حوار مع
طارق خياط
طــارق خيــاط هــو معمــاري ،مصمــم ومحاضــر جامعــي
ذو خبــرة تزيــد عــن  15عامــا فــي تصميــم و تنفيذ مشــاريع
عا لمية
فــي عــام  2018أســس طــارق خيــاط أســتديو التصميــم
الخــاص بــه ومركــزه دبــي .يعمــل األســتديو حليــان علــى
تصميــم عــدة مشــاريع فــي منطقــة الشــرق األوســط
وآســيا .
فــي ديســمبر  ,2019فــاز مكتــب طــارق خيــاط للتصميــم
بجائــزة المركــز األول لمســابقة التخطيــط العمرانــي
فــي مدينــة شــنزن فــي الصيــن متقــدم علــى كبريــات
شــركات التصميــم العالميــة.
قبــل تاســيس مكتبــة الخــاص ،عمــل طــارق خيــاط إال
جانــب الراحلــة زاهــا حديــد فــي مكتبهــا فــي لنــدن مــا
يقــارب  13ســنة ثــم إنتقــل لتأســيس مكتبهــا فــي دبــي
عــام 2016

* * *

مــن خــال األوضــاع الحاليــة التــي يمــر بهــا العالــم
مــن وبــاء عالمــي كوفــد  19ومــن تأثيــرات اقتصاديــة
ماهــي رؤيتــك للمشــاريع العمالقــة وكيــف ســوف
تتأثــر هــذه المشــاريع ومــا مــدى تأثيرهــا علــى مجــال
العمــارة مــن وجــه نظــرك؟
العمــارة كانــت فــي أمــس الحاجــة للتكيــف مــع نمــط
الحيــاة الجديــد فــي ظل التغيرات التي حدثت مؤخرا على
جميــع جوانــب الحيــاة ،حيــث كانــت دومــا فــي الصفــوف
المتأخــرة للتغييــر .وبقــدوم فيــروس كورونــا المســتجد
كان بمثابــة نــداء طــارئ مســتعجل لدفــع المعمارييــن
إلعــادة النظــر فــي الطريقــة التــي يخططــون بهــا
للمســاحات .وهــو مــا ينطبــق علــى المشــاريع الصغيــرة
والكبيــرة علــى حــد ســواء .أعتقــد ان هنــاك اتجــاه لمزيــد
مــن المشــاريع وعلــى نطــاق كامــل البشــرية .فالنــاس
أصبحــت تميــل لمجتمعاتهــا المغلقــة الخاصــة
والمشــاريع الضخمــة التــي تحتــاج لتقديــم المزيــد مــن
الحلــول الفرديــة علــى جميــع األصعــدة ( شــبكة الطــرق

 ،مســاحات المجتمــع  ،إلــخ )  .فعلــى المشــاريع الكبيــرة
والضخمــة إعــادة تخطيــط رؤيتهــا لإلمســاك بتغييــرات
نمــط الحيــاة الناتجــة عــن فيــروس كورونــا.
فــن العمــارة مبنــي علــى أســاس موهبــة تكييــف
المســاحات لحيــاة اإلنســان ,كيــف أن فكــرة
التباعــد االجتماعــي ســوف تؤثــر علــى التصميمــات
المعماريــة فــي الفتــرة القادمــة؟
أعتقــد انــه ســيعزز مــن هــذه الفكــرة .فالتصميــم يركــز
بشــكل عــام علــى تجربــة العمــاء (المســتخدمين)،
وليــس علــى تجربــة فردية.التصميــم اآلن بحاجــة
لتحقيــق التــوازن بيــن تجربــة المســتخدمين العامــة
والخاصــة ،فالعمــاء االن يبحثــون عــن مســاحات
إضافيــة ،مســاحات خارجيــة ومرنــة بحيــث يمكــن
تكييفهــا وتعديلهــا بســهولة لظــروف الوبــاء .فالكلمــة
المفتاحيــة ( الكلمــة الرئيســية ) هنــا هــي تصاميــم
تســتجيب وتتكيــف مــع المســاحات المطلوبــة
والمطروحــة .
لقــد فــازت مجموعــة طــارق خيــاط علــى مســابقة
فــي الصيــن لهــذا العــام إذا أخذتنــا فــي رحلــة لهــذا
المشــروع مــا الــذي يميــز هــذا المشــروع مــن الناحية
الفنيــة؟ وماهــي العناصــر التــي تحــب أن تلقــي
الضــوء عليهــا؟
دخولنــا فــي المســابقة تكللــه النجــاح بســبب ثــاث نقــط
رئيســية وفقا لبيان العميل  ،تمكن االســتوديو الخاص
بنــا مــن معالجــة نقــاط العميــل الثــاث الرئيســية  :أوال
هــو معلــم بــارز يقــع فــي شــنجن ثانيــا هــو مشــروع
يعكــس ويحلــل عمــل العميــل وأخيــرا يضيــف ويمتــزج
مــع المدينــة والمجتمــع  .اســتند المفهــوم االساســي

لهــذا المشــروع علــى التكامــل مــا بيــن تطــور المدينــة
رأســيا ( فــي البنــاء والعمــارة ) و أفيقــا ( فــي التوســع ) .
تــم عــرض المدينــة رأســيا علــى شــكل مجموعــة مــن
األبــراج المتصلــة مــن خــال المنصــات والجســور  ،و تــم
عرضهــا أفقيــا فــي شــكل منصــات متعــددة الطبقــات
تســتوعب هيــكل الخطــة الرئيســية للبنيــة التحتيــة (
شــبكات الطــرق  ،العقــارات  ،جســور المشــاة  ,إلــخ )
حيــث تــم رفــع الخطــة األساســية بأكملهــا عن مســتوى
الشــارع لضمــان عــدم قطــع شــبكة الطــرق الحاليــة
للمدينــة والســماح للعامــة بالتنقــل ضمــن المدينــة
دون عرقلــة.

كيــف كانــت بدايتــك المعماريــة ومــا مــدي تأثــرك
بالمعماريــة الراحلــة زهــا حديــد؟
حضــرت زهــا حديــد مناقشــة مشــروع تخرجــي مــن كليــة
العمــارة فــي لنــدن  ،وقــد عرضــت علــي فرصــة عمــل بعد
العــرض التقديمــي وباشــرت العمــل فــي اليــوم التالــي .
وقــد بــدأ تاثيرهــا منــذ الدقيقــة التــي رأيــت فيهــا كتابهــا
(  ) El Croquisعندمــا كنــت فــي السادســة عشــر  ،فقــد
أعجبــت بأســلوبها وتصاميمهــا الجريئــة  ،كان العمــل
معهــا بالنســبة لــي كحلــم .
كان تأثيرهــا حاضــ ًر ا فــي كل يــوم وكان جهدهــا المثيــر
للجــدل لدفــع النــاس مــن حولهــا هــو الحافــز الرئيســي
للعمــل حيــث كان لديهــا أخالقيــات عمــل محــددة
دائمــا باالســتثمار فــي المعمارييــن
جــدً ا وكانــت تؤمــن
ً
دائمــا إلــى انتقــاد عملنــا لتطويــره
الشــباب  ،و تدفعنــا
ً
بشــكل أكبــر .
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هل تعتقد ان مباني العمارة التفكيكية او
 Deconstructionتتماشــي مــع الظــروف المناخيــة
فــي منطقــة الخليــج؟ وكيــف يمكــن تطويعهــا
لتناســب المنطقــة ؟
بــكل تأكيــد  ،حيــث أنــه يخلــق طبقــة متعــددة مــن
المســاحات الفرعيــة التــي تســمح دائمــا بوجــود
مســاحات مظللــة وشــبه مغلقــة.

من وجهة نظرك ما اهم ما يميز
العمارة العمانية؟
واحــدة مــن الســمات الرئيســية التــي تميــز العمــارة
العمانيــة هــو فهمهــا الحقيقــي للبيئــة المحيطــة بهــا ،و
تصميمهــا الخــاص لمعالجــة العوامــل المحليــة بنجــاح
جنبــا إلــى جنــب مــع االختيــار الموفــق للمــواد .

فــي ظــل تمســك ســلطنة عمــان بالحفــاظ علــي
الهويــة العمرانيــة التراثيــة ،هــل يمكــن تطبيــق احــد
مبانــي زهــا حديــد بحيــث تتماشــي مــع متطلبــات
الســلطنة؟
يعتبــر تصميــم زهــا جزءا من اللغــة المعمارية العالمية،
ممــا يعنــي أنهــا قابلــة للتكيــف مــع كل منطقــة وبلــد
وتقاليــد وبيئــة.
اعمــال عمــارة التفكيكيــة او ( ) Deconstructionمــن
االعمــال التــي تســتهوي طــاب العمــارة ويقومــون
بمحاولــه تقليدهــا غالبــا بشــكل غيــر مــدروس ممــا قــد
يؤثــر علــي انتاجهــم ،مــا نصيحتــك لطالبنــا والي معماري
يريــد ان يصمــم مبنــي علــي هــذا الطــراز؟
نصيحتــي هــي أال يفعلــوا ذلــك  ،يجــب أن تســتند
تصميماتــك علــى بحــث يتعلــق بالموقــع  ،العمــاء ،
المجتمــع  ،البرنامــج والبيئــة  ،ثــم يأتي أســلوب التصميم
أو اللغــة .بــدأت حركــة التفكيــك قبــل العصــر الرقمــي،
كانــت تقــوم علــى الحــس والرؤيــة والفهــم العميــق
للتهيئــة المكانيــة التــي ال أعتقــد أنهــا موجــودة فــي جيــل
الشــباب ،ومــع ذلــك فــإن القــوة الرقميــة المتطــورة
للغايــة ستســاعدهم علــى اســتخدام هــذا النمــط فــي
اتجــاه أكثــر حســابًا.

مــن وجهــة نظــرك كيــف يمكــن الحفــاظ علــى الهويــة
العمرانيــة للســلطنة مــع مواكبــة التطــورات
والمتطلبــات الحديثــة؟
مــن خــال الحفــاظ علــى النقــاط المذكــورة أعــاه .حيــث
يمكــن للفــن المعمــاري العمانــي  ،ويتوجــب عليــه أن
أيعكــس الحركــة التقدميــة فــي العمــارة  ،مــع الحفــاظ
علــى الســمات الرئيســية التــي ميزتــه مــن المــواد
المســتخدمة والحساســة تجــاه البيئــة.

مــا هــي المصــادر التــي تســتلهم منهــا افــكارك
ا لمعما ر يــة ؟
أكبــر مصــدر مــن أفكارنــا وينبغــي أن يكــون مصــدر كل
معمــاري هــو الطبيعــة ،البيئــة المحيطــة وخبرتنــا
اليوميــة .األفــكار ليســت ملفقــة أو مــن العــدم  ،إنهــا
موجــودة ونحــن فقــط نكشــف عنهــا .

بعــد مــرور أكثــر مــن اربــع ســنوات علــي وفــاه
المعماريــة العظيمــة زهــا حديــد ،مــن وجهــة نظــرك
كيــف يمكــن تطويــر ميراثهــا المعمــاري واالســتمرار
فــي إعطــاء الجديــد؟
أكبــر إرث زهــا ليــس أســلوبها ،ولكــن طريقتهــا فــي
ً
جيــا
التفكيــر وتحليــل المســاحات ،طالمــا أن هنــاك
شــاب ًا مــن المعمارييــن الذيــن يعتقــدون أنــه ال يوجــد
شــيء مســتحيل والنجــاح يأتــي مــن العمــل الشــاق
 ،التفانــي والبحــث المســتمر فــإن أســلوبها وإرثهــا
سيســتمر .

هــل تعتقــد ان ســوق العمــل فــي مجــال العمــارة
ســوف يتأثــر بجائحــة الكورونــا ،ام انهــا قــد تكــون
فرصــة العــادة التفكيــر فــي تصميــم المبانــي
وتخطيــط المــدن لتالفــي حــدوث ذلــك مســتقبال؟
فــي األزمــات تظهــر الفــرص والعمارة هــي جزء من هذا.
أعتقــد أن العمــارة لديهــا ســوق جديــدة  ،ســوق يتطلــب
التصميــم والحلــول الجديــدة لتعكــس التغيــرات فــي
العالــم الــذي نعيــش فيــه اآلن .

مؤخــرا فــاز مكتبكــم بتصميــم منطقــة حضريــة
فــي مدينــة شــينجين فــي الصيــن ،علــي الرغــم مــن
مشــاركة مجموعــة كبيــرة مــن المكاتــب الدوليــة
ومنهــا مكتــب الراحلــة زهــا حديــد فــي المســابقة ،مــا
تعليقــك علــي ذلــك؟كان هــذا حدثــا عظيمــا بالنســبة
لنــا  ،خاصــة أننــا وصلنــا لهــذا النجــاح بنــا بعــد ســتة
أشــهرمن بدأنــا ال ســتوديو التصميــم الخــاص وهــذا
الفــوز بالتأكيــد أعطانــا دفعــة وثقــة لوضــع أنفســنا فــي
هــذه المرحلــة المبكــرة لنكــون فــي الصفــوف األولــى مــن
المنافســة بخبراتنــا وانجازاتنــا العالميــة .

هــل تعتقــد ان االشــتراطات والقيــود التــي تحددهــا
البلديــات مــن حيــث الطــرز المعماريــة واأللــوان
وخامــات البنــاء تســاعد فــي الحفــاظ علــي الهويــة
التراثيــة ام تحــدد ابــداع المعمــاري؟
كل شــيء يحتــاج إلــى هيــكل  ،ولكن اإلبــداع غير قادر على
العمــل مــع القيــود .وأعتقــد أنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك
شــروط وينبغــي تطبيقهــا ،خصوصــا شــروط الســامة.
و لكــن عندمــا يتعلــق األمــر بالمــواد ،واألســاليب ،الــخ،
مــن المهــم احتــرام هــذا إذا كان ضمــن الخطــة الرئيســية
أو المبــادئ التوجيهيــة.

هــل التعليــم المعمــاري فــي الــدول العربيــة بشــكل
عــام وفــي منطقــة الخليــج بشــكل خــاص يواكــب
متطلبــات ســوق العمــل محليــا وعالميــا؟
يحتــاج التعليــم المعمــاري فــي المنطقــة إلــى دفعــة
كبيــرة ،وهــذا يبــدأ بفصــل المصمميــن المعمارييــن عــن
المهندســين ،وينبغــي أن يكــون هنــاك وعــي عــام فــي
المجتمعــات حــول دور المعمارييــن ،ومــدى محوريــة
مســاهمتهم فــي المجتمــع ،ثــم يأتــي دور الجامعــات فــي
زيــادة هــذا الوعــي
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حوار مع
تسنمي السلطان
عن تسنيم السلطان
مصــورة اســتقصائية وراويــة قصــص ومســافرة
عالميــة .تقــدم وجهــات نظــر فريــدة مــن نوعهــا حــول
الحيــاة اليوميــة للنــاس  ،وتــروي قصصهــم مــن قلبهــا
بينمــا تســعى جاهــدة إلضفــاء الطابــع اإلنســاني علــى
واقعهــم وربطــه بجماهيرهــا .يركــز عملهــا إلــى حــد كبيــر
علــى توثيــق القضايــا االجتماعيــة والمواضيــع القائمــة
علــى الحقــوق فــي المملكــة العربيــة الســعودية
ومنطقــة الخليــج العربــي مــن خــال تحــدي التصــورات
النمطيــة للشــرق األوســط وتصويــر مناطــق
وأشــخاص ال يمثلــون الصــورة النمطيــة .تغطــي
القصــص بشــكل أساســي لصالــح نيويــورك تايمــز
وناشــيونال جيوغرافيــك .توثــق تســنيم التطــورات
الرائــدة فــي الســعودية والمنطقــة  ،بمــا فــي ذلــك فــي
اآلونــة األخيــرة  ،رفــع حظــر قيــادة النســاء الســعوديات.
حصلــت تســنيم علــى ماجســتير اآلداب فــي اللغويــات
االجتماعيــة مــن جامعــة واليــة بورتالنــد وبكالوريــوس
اآلداب فــي األدب اإلنجليــزي واللغويــات مــن جامعــة
الملــك عبــد العزيــز بجــدة  ،الســعودية .وهــي حائــزة علــى
العديــد مــن المنــح والجوائــز المرموقــة.

« فاالهم ابلنسبة يل هو
التعلم وتوثيق ما يف
مجمتعي وبلدي سواء يف
السعودية او يف الخليج
او ابلعامل العريب »
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ماهــي الصعوبــات والتحديــات التــي مــررت بهــا فــي
بدايــة مســيرتك الفنيــة كمصــوره ســعودية ؟
طبعــا كل شــخص فــي بدايــة المشــوار والمســيرة
دايمــا يكــون طريقــه صعــب لعــدم وجــود خلفيــة يرجــع
لهــا وخصوصــا بالنســبة لــي انــا كمصــورة فلــم يكــن
هنــاك مصوريــن خاصــة نســاء أعرفهــم فــي المجتمــع
الــذي أعيــش بــه حتــى اســتطيع الرجــوع الــى أعمالهــم
وخبراتهــم فــكان االمــر بالنســبة لــي جديــد فالصعوبــات
التــي واجهتهــا كانــت نفســية وماديــة اكثــر مــن كونهــا
جســدية فكنــت انــا مثــا اصــور حفــات الزفــاف بأســعار
زهيــدة أو حتــى بالمجــان ألســتطيع نشــر اســمي وأبنيــه
فــي المجتمــع وكان تركيــزي عاالجانــب ألنشــر صورهــم
بســبب عــدم القــدرة على نشــر صــور الســعوديين وكنت
أيضــا اعمــل بمســاعدة المصوريــن أصحــاب الخبــرة
األكبــر لكــي اتعلــم منهــم I was giving away my time
.for experience
قمــت بتصويــر العديــد مــن حفــات الــزواج حــول
العالــم بعــادات وتقاليــد مختلفــة .كيــف تــروي كل
قصــة منهــا ؟ ومــا هــي التحضيــرات التــي تقوميــن
بهــا؟
كنــت اول حفــات زواج فــي الهنــد او فرنســا او غيرهــا
بعمــل  workshopبكــون فــي إجــازة او غيرهــا بشــتغل
كمســاعد صــور او مصــور ثانــوي مــن اجــل ان اتعلــم
فقــط فهــذه كانــت البدايــة الــى ان تعــرف علــي النــاس
وحتــى االن اذا كان حفــل زفــاف اريــد تصويــره بشــدة ال
اخــذ منهــم بنفــس المبلــغ كــزواج عــادي بصــوره ألجــل
المــال فقــط
بمــا أنــك أول ســفيرة عربيــة لشــركة كانون..ماهــي
الرســالة التــي توصــي بهــا المصــورات الناشــئات ؟
امــن بنفســك وبقدراتــك وان الجهــد المبــذول ال بــد
ســيؤتي ثمــاره قــد ال يأتــي حــاال ولكــن حتمــا مــع الوقــت
ولــم اتخيــل يومــا حيــن امســكت بالكاميــرا ألول مــرة فــي
الواحــد والعشــرين مــن عمــري انــي ســأصبح ســفيرة

لكانون ال في الســعودية فحســب ولكن لقارات العالم
هــذا الشــيء النــي لــم اهتــم بكونــي ســفيرة ولكــن بأنــي
ابــذل جهــد ألكــون افضــل مصــورة انــا اعرفهــا فيجــب
عليــك اال تغتنــم الفرصــة فحســب ولكــن ان تســتثمر
فــي نفســك أيضــا وهــذا شــيء اراه جــدا جــدا مهــم.
لديــك العديــد مــن الصــور المنشــورة فــي صحــف
عالميــة فــوج وســي ان ان .ناشــيونال جيوغرافيــك
ونيويــورك تايمــز .مــا هــي جلســة التصويــر األكثــر
ذكــري لكــي ؟
يمكــن اكثــر قصــة بالنســبة الــي مهمــة كانــت قصتيــن
األولــى لــم يتــم نشــرها ابــدا فــي أي مــكان فــي العالــم
وهــي قصــة ام طاهــر التــي خســرت ولديهــا الشــهيدين
حينمــا كانــا يحميــان مســجدا مــن خطــر تفجيــره مــن
منظمــة داعــش االرهابيــة واحــد مــن أبنائهــا بالثالثينــات
واألخــر بالعشــرينات احدهمــا كان خاطبــا واألخــر متــزوج
ولديــه ابنــان وامهــم تعلــم انهمــا ذهبا ليحميــا المصلين
فــي المســجد فــي الدمــام وقــد شــجعتهم وقامــت
بالدعــاء لهــم االم .وعندمــا حصــل هــذا الشــي حيــث كان
هــؤالء الشــباب برفقــة ابــن خالتهــم وصديقهــم وقامــو
فعــا بمنــع ذلــك الداعشــي مــن الوصــول الــى المســجد
فتفجــروا وماتــو االربعــة .وحينمــا جــاء خبــر وفــاة ابنيهــا
وظهــرت االم امــام االعــام قالــت :يــا لحظــي بمــا حصــل
ولــو اســتطعت ان انهــي الصــراع بيــن الســنة والشــيعة
فــي الســعودية علــى األقــل وان انهــي وجــود المنظمــة
ّ
بولــدي االخر يْــن
اإلرهابيــة فــي الســعودية ســأضحي
ليستشــهدا وأردت ان اصــور االعــداد المهيبــة التــي
جــاءت لحضــور جنــازة هــؤالء االبطــال ولــم اســتطع
ذلــك فلــم يســمح لــي ان امشــي بيــن الرجــال لتصويــر
مــا يحصــل وانزعجــت بســبب ذلــك ولكنــي تفاجئــت
فيمــا بعــد بــأم طاهــر وقــد دعتنــي لمنزلهــا وســمحت
لــي بتصويرهــا وتصويــر مــا حصــل وذهبــت معهــا الــى
المقبــرة أيضــا فشــعرت بالقــول الشــائع ان ســبعة
أبــواب تفتــح حينمــا يغلــق واحــد فــي وجهــك.
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لديــك صورتيــن منشــورتين فــي نيويــورك تايمــز ملتقطــة فــي ســلطنة عمــان .كمصــورة مــا هــي أكثــر
األشــياء التــي لفتــت انتباهــك وأبهرتــك فــي الســلطنة؟
صــورت تقريبــا  10حفــات زفــاف فــي عمــان وتحديــدا فــي مســقط وبالنســبة لــي الشــعب العمانــي اول
مــا بــدأت اصــور أرادوا منــي تصويرهــم فــكان هــذا لطيفــا جــدا وكنــت اعجــز عــن وصــف طيبــة اهــل عمــان
وكرمهــم واخالقهــم العاليــة التــي مــا شــهدتها فــي حياتــي وانــا دائمــا امــدح واقــول ولــن تجــدو افضــل مــن
عمــان فــي الكــرم العربــي كمــا هــي عندهــم فمثــا العــروس عــادة هــي مــن تســتلمني مــن المطــار او أهلهــم
فكنــت اشــعر بأنــي ضيفــة يهتمــون بــي بــدال عــن انــي اهتــم بهــم كجــزء مــن طاقــم العمــل بالنســبة لطبيعــة
عمــان فهــي جميلــة وتمتــاز بجمالهــا الطبيعــي التــي تشــعرني دائمــا بانــي فــي إجــازة ال فــي رحلــة عمــل
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تحاوليــن دائمــا تجســيد وتصويــر المجتمــع
الســعودي مــن خــال عدســتك .كقصــص الحــب
والطبقــة العاملــة .ماهــي الرســالة التــي تقوميــن
بطرحهــا عــن المجتمــع الســعودي؟ ومــا هو الســبب
فــي اختيــار تلــك المواضيــع تحديــدا؟ وماهــي األفــكار
النمطيــة التــي تعمليــن علــى توعيــة النــاس عنهــا؟
بالنســبة لــي التصويــر مهــم الن الصــورة بمعنــى ألــف
كلمــة وليســت أي الــف كلمــة بــل الكلمــات الجميلــة
ذات المعنــى العميــق ألنهــا دومــا تحفــز عواطــف الناس
وأفكارهم “ you need to trigger people’s emotions
’’.and evoke their thoughts
فحين تصور الصورة يجب عليك ان تفكر كيف ســيراها
االخــر بحيــث تبــرز مميزاتــه حيــث اننــي اهتــم بتصويــر
القضايــا التــي يهملهــا النــاس او ال تعطيهــا االهتمــام
الكافــي كتصويــر العمــال مثــا وانــا اريــد مــن هــذه الصور
او القصــص ان تكــون محفــزة للتفكيــر « لمــاذا انــا ولــدت
فــي الطبقــة العاملــة اوالطبقــة المخمليــة مثــا « هــذا
مــا ارغــب فــي توضيحــه اذ اننــا جــدا متشــابهون وال يوجــد
اختالفــات بيننــا ســواء بالشــكل او بالمــادة او بالجســد
واختالفنــا يكــون فقــط بالحــظ الــذي جعلنــا نعيــش
حيــاة مخمليــة غنيــة او أخــرى كعمــال واذا اســتطعت
ان أقــوم بعمــل إيجابــي يغيــر هــذا المفهــوم مــن خــال
عملــي فهنــا اعلــم انــي قمــت بعمــل مــا مهــم

بالنســبة للزواجــات وقصــص الحــب فعــادة النــاس
تلتقــي فــي الزواجــات او فــي الحــب او حتــى في مناســبات
الحــزن ليجتمعــوا كلهــم نحــو العاطفــة الواحــدة فــاذا
اســتطعت تصويــر هاذيــن الشــيئين المهميــن وهمــا
« ”the opposite side of spectrumفــاذن انــا انجــح فــي
عملــي
موضــوع التصويــر لــه قيــود فــي المجتمــع الخليجــي..
ومــازال كثيــر مــن األشــخاص يرفضــون التصويــر ..
هــل هــذه القيــود تؤثــر علــى القصــة التــي تقوميــن
بطرحهــا؟
فــي كثيــر مــن األوقــات التــي اصــور بهــا حفــات الزفــاف
او القصــص فــي الخليــج يقومــون بتغييــر رأيهــم حــول
قصــة الصــور التــي قمــت بتصويرهــا وطبعا هذا الشــيء
اجــده جــدا مزعــج وســلبي خــال عملــي ولكــن علــى
الرغــم مــن ذلــك يجــب علــي احتــرام متطلبــات الزبــون
النــه هــو صاحــب القصــة فأجعلهــم يكتبــون القصــة
التــي يريدونهــا ومــن ثــم أوضــح لهــم االتجــاه الــذي
سأســلكه فــي تصويــر قصتهــم كــي يتجنبــوا المفاجــأة
فــي اختــاف معنــى القصــة بيــن المصــور وصاحــب
القصــة وبالتالــي ال تكــن تعبــر عــن صاحبهــا او تســيء
اليــه او الــى نفســيته وانــا أرى دومــا ان صاحــب القصــة
هــو األســاس والمحــور .عــادة نحــن النرغــب ان نظهــر
بطريقــة ســلبية او بطريقــة تجرحنــا او تجــرح كرامتنــا
وهنــا نســتطيع ان نظهــر نفــس القصــة بطريقــة
ثانيــة وهــذا هــو العنصــر األهــم بالنســبة لــي  :اال اظهــر
ضعــف وانكســارات صاحــب الصــورة بــل علــى العكــس
تمامــا ابيــن التحديــات التــي جعلــت منــه قويــا

دراســتك لالنثروبولوجــي وباألخــص لحيــاة المــرأة
الســعودية ..كيــف انعكــس علــى تصويــرك؟
قبــل تخرجــي كانــت رســالتي الماجســتير عــن المــرأة
الســعودية التــي تــدرس فــي الصفــوف تعلــم اللغــة
االنجليزية في أمريكا وكان بالنســبة لي مهم الموضوع
لدراســة كيــف تــرى هــذه المــرأة نفســها و لبســها
للحجــاب ولغتهــا وهويتهــا وحتــى رؤيتهــا لنفســها
وحتــى تحدياتهــا فاكتشــفت ان التحــدي األصعــب لهــا
هــو الرجــل الســعودي اكثــر مــن غيــره مــن الرجــال وانــه
علــى تواصــل مــع عائلتهــا وقــد يضرهــا او حتــى ال يدعــم
طموحهــا .فــأرى ان التحديــات التــي ال اعرفهــا هــي
أشــياء مميــزة يمكــن اســتغاللها فــا يجــب ان اتعامــل
مــع األمــور بطريقــة توقعــي لهــا فقــد يختلــف الواقــع
عــن توقعــي وانعكــس ذلــك علــى تصويــري بأنــي بصــور
بوجــود الصــورة النمطيــة بالبدايــة ومــن ثــم اكتشــف
انــه الواقــع يختلــف عمــا كان فــي توقعــي فأحــب فــي
ذلــك تعلمــي شــيء جديــد مهمــا افكــر فــي نفســي انــي
ســعودية وموهوبــة واعــرف الكثيــر ومــن ثــم اكتشــف ان
االمــر يختلــف جــدا عــن كل مــا تصورتــه عنــه.

مــا الــذي تعلمتــه مــن تجربتــك كمصــورة لــدى
ناشــيونال جيوغرافيــك ؟
شــيء تعلمتــه مــن تجربتــي كمصــورة ناشــونال
حيوجرافيــك انــه النــاس عــادة تــرى النجــاح بأنــك وصلــت
ناشــونال جيوغرافيــك ولكــن بالنســبة لــي النجــاح
انــي غيــرت مفهــوم األشــخاص الذيــن يــرون اعمالــي
ويتعلمــوا منهــا شــيئا جديــدا فاالهــم بالنســبة لــي هــو
التعلــم وتوثيــق مــا فــي مجتمعــي وبلــدي ســواء فــي
الســعودية او فــي الخليــج او بالعالــم العربــي او حتــى
فــي الخــارج بطريقــة مبتكــرة غيــر معتــادة النــي اشــعر
بــأن هنالــك الكثيــر يجــب تصويــره مــن اشــخاص مهمــة
توضــح ترابــط ا كشــعوب او كنــاس فتعلمــت ن النجاح
ليــس فقــط بالوصــول الــى ناشــونال جيوغرافيــك ولكــن
هــو التطــور المســتمر والمســاعدة فــي تغييــر االفــكار
التــي هــي عــادة نتصــور مــن خاللهــا او تمثلنــا.
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«ومل اتخيل حني امسكت ابلكامريا ألول مرة يف الواحد
والعرشين من عرمي اين سأصبح سفرية لكانون ليس يف
السعودية فحسب ولكن يف جميع قارات العامل» تسنمي السلطان
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حوار مع
محمد محيسن
محمــد محيســن ،هــو مصــور مشــهور عالميــا ،حائــز على
العديــد مــن الجوائــز العالميــة منهــا جائــزة البوليتــزر
األمريكيــة الشــهيرة مرتيــن  ،ومصــور ناشــيونال
جيوغرافيــك  ،ومؤســس ورئيــس مجلــس إدارة
المنظمــة الهولنديــة الغيــر ربحيــة Everyday Refugees
 ،Foundationوالســفير العالمــي لمجلــس الســياحة
األردنــي  ،والخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة  ،وشــركة
كانــون .فــي عــام  ، 2013لقــب محيســن مــن قبــل مجلــة
التايــم األمريكيــة كأفضــل مصــور لذلــك العــام .ألكثــر
مــن عقــد مــن الزمــان كان يوثــق أزمــة الالجئيــن حــول
العالــم.
محيســن مواطــن أردنــي مــن مواليــد القــدس عــام ، 1981
حاصــل علــى درجة البكالوريــوس في الصحافة والعلوم
السياســية  .وقــد قــام منــذ عــام  2001بتوثيــق األحــداث
الكبــرى حــول العالــم  ،فــي آســيا والشــرق األوســط
وأوروبــا وأفريقيــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة .بمــا
فــي ذلــك الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني ،جنــازة
الزعيــم الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات.
وهــو عضــو فــي National Geographic Image
.Collection

« الصورة اليت ليس هبا
مشاعر كافية ،تكون
كالجسد بال روح »
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كونــك حاصــل علــى جوائــز عالميــة كجائــزة بوليتــزر
مرتيــن وفائــز بجائــزة مــن اليونســيف و تيمــز،
وغيرهــم الكثيــر مــاذا أضافــت هــذه الجوائــز لــك ؟
ومــا هــي الفــرص الجديــدة التــي أتاحتهــا
الحصــول علــى الجوائــز العالميــة ال يغيــر من الشــخصية
وال الســلوك ،ولكــن يعطــي اهميــة اكثرللصــور التــي
أصورهــا ،فهــي ليســت مجــرد صــور بــل اصــوات ورســائل
مــن نــاس صوتهــم غيــر مســموع ،ودوري هنــا نقــل هــذا
الصــوت الــى العالــم .كونــي حائــز علــى جوائــز عالميــة
عديــدة ســهل األمــر علي واعطانــي المصداقيةالعالمية
التــي ادت الــى تســهيل مهمتــي فــي التواصــل مــع ذوي
النفــوذ لمســاعده العديــد مــن النــاس.

كنــت دائمــا فــي المقدمــة لتوثيــق الحــروب واألحــداث
المهمــة حــول العالــم .أســرد لنــا قصــة تبعــث علــى
االمــل مــن وســط الدمــار
فــي ســنة  ٢٠١٤خــال توثيقــي الربــع ســنوات لقضيــة
الالجئيــن االفغــان فــي باكســتان ،التقيــت صــوره لطفلــه
الجئــة اســمها  Laibaو هــذه الصــورة انتقلــت حــول
العالــم بشــكل كبيــر ،وتفاعــل معهــا الكثيــر مــن النــاس
لمســاعدتها هــي وعائلتهــا ،أصبحــت صورتــي جســر بيــن
عالميــن ،فأصبحــت انــا المصــور الرابــط بيــن عالميــن
مختلفيــن .فرحــة  Laibaباهتمــام النــاس بهــا كانــت اكبــر
جائــزه قــد احصــل عليهــا ،وكانــت هــذه القصــة بدايتــي
للعمــل الحــداث تأثيــر وتغييــر ،فليــس هنــاك افضــل
مــن الصــور الحــداث التغيــر

كيــف يمكــن للمصوريــن الشــباب الحــذو على خطاك
للحصــول علــى جوائــز عالمية
األهــم مــن الجوائــز العالميــة هــو حــب التصويــر واإللهام،
فالتصويــر فــن وليــس مهنــة ،رســالة وليــس جوائــز،
ولكــن ان اتــت الجوائــز فهــي نتيجــة االلهــام واالبــداع
والحــب للتصويــر .وهــي وســيلة إلحــداث تغييــر فــي حيــاه
الكثيريــن.

لعبــت أزمــة الالجئيــن دورا رئيســيا فــي حصيلــة
أعمالــك الفنيــة وخصوصــا األطفــال الذيــن كانــوا
يحظــون بجــزء كبيــر مــن أعمالــك الفنيــة ،فأنــت
تعرفهــم علــى أنهــم ابتســامه فــي وســط األنقــاض.
كيــف تبنــي الثقــة واالريحيــه مــع األشــخاص لتوصــل
للمشــاهد حقيقــة الوضــع ســواء كان ايجابيــا او
ســلبيا؟
ألطفــال بالنســبة لــي هــم ضحايــا الحــروب واألزمــات،
لذلــك احــاول دائمــا رفــع اصواتهــم ونقــل صورهــم
الــى العالــم ،فهــم يتشــابهون بــكل انحــاء العالــم
اهتماماتهــم واحــده ،اللعــب والمــرح ،فصــوره طفلــة
تقفــز بالحبــل فــي الباكســتان هــو مشــهد قــد يتكــرر فــي
اوروبــا فــي عُ مــان ......لذلــك كمصــور يكــون كل تركيــزي
مســلط عليهــم .كمــا ان الثقــة هــي مــن اهــم االمــور
التــي تســاعد المصــور ،فالثقــة ال تبــاع وال تشــترى
ولكــن تكتســب مــن خــال احتــرام النــاس وعــدم التعــدي
علــى خصوصياتهــم والعلــم بعاداتهــم وتقاليدهــم
والتعايــش معهــم حتــى تصبــح جــزء مــن بيئتهــم ،ثــم
ممكــن ان تكســب ثقتهــم.

عرفــت المصــور علــي أنــه راوي قصــص ولــه القــدرة
علــى أن يكــون حلقــة الوصــل فــي توثيــق الحــدث .مــا
هــي فــي وجهــة نظــرك المســئوليات االجتماعيــة
للفنانيــن الناشــئين ؟وكيــف يمكنهــم العمــل علــى
توعيــة المجتمــع و تغييــر المفاهيــم الســائدة؟
التصويــر ليــس مهنــة بــل رســالة لتوثيــق االحــداث ورفــع
اصــوات النــاس التــي ليــس لهــا صوتــا عالــي ،واألهــم
مــن ذالــك كلــة التوجــة بصــورك للمســاعده واحــداث
التغيــر وهــذا ياتــي بالعمــل والمثابــره والجــد ،فالطريــق
ليســت مئــة متــر بــل هــي ماراثون....كمــا علــى المصــور
ان يكــون صادقــا فــي نقــل الصــوره والمعلومــات لكــي
يكســب ثقــة النــاس ،وبالتالــي يســعى لمســاعدتهم
واألمــل بتغييــر إيجابــي فــي حياتهــم.

ماهو برأيك أكبر إنجاز في حياتك المهنية؟
اكبــر انجــاز فــي حياتــي هــو تمكننــي مــن خــال صــوري
احــداث تغيــر ملمــوس فــي حيــاه بعــض النــاس الذيــن
قمــت تصوريهــم واخــرون ،مــن خــال المؤسســة الغيــر
ربحيــة () Everyday Refugeesالتــي قمــت بتأسيســها
 2015وقمــت بتســجيلها كمؤسســة غيــر ربحيــة فــي
امســتردام  ٢٠١٧لتوثيــق ومســاعده وتعليــم وتمكيــن
الالجيئيــن والنازحيــن داخليــا ،بســبب الحــروب ،والكــوارث
الطبيعيــة ،واالضطهــاد والفقــر ،ايضــا المجتمعــات
المحليــة التــي تعيــش فــي ظــروف صعبــة ،فــي عــده
مناطــق فــي العالــم.

كونــك عضــو فــي لجــان التحكيــم فــي أهــم مســابقات
التصويــر الفنيــة البــارزة والمشــهورة ،مــا هــي أهــم
العناصــر التــي تحــدد الصــورة الجيــدة مــن الناحيــة
القصصيــة و الفنيــة؟
كمــا ذكــرت ســابقا الصــوره الجيــده هــي الصــوره التــي
تنقــل مــن خاللهــا قصــة وتعطــي الحدث حقه ويســتثمر
المصــور فيهــا وقتــا وجهــدا اللتقاطهــا .أمــا مــن الناحيــة
الفنيــة فهنــاك التكتيــكات التــي يجــب علــى المصــور
االلمــام بهــا كالضــوء الكاميــرا االحســاس واكــرر مــره
اخــرى الصــوره التــى تخلــو مــن االحســاس جســد بــا
روح.

مــن خــال تجربتــك االحترافيــة الكبيــرة فــي مجــال
التصويــر ماهــي النصائــح األساســية التــي توجهــا
الــى طــاب التصويــر فــي الكليــة العلميــة للتصميــم
مــن خــال تجربتــي التــي اكتســبته خــال عقديــن مــن
الزمــان ان كل نجــاح ياتــي فــي طريقــي هــو بدايــة تحــدي
جديــد للتحســن و التطــور .فالطريــق ليســت كــم قلنــا
مئــة متــر بــل ماراثــون .كمــا ان المصــور هــو فنــان
يتميــز باحساســه ومشــاعره فــي صــوره ،فعليــة نقــل
الصــور بشــغف ،ومعاملــة النــاس بإحســاس و احتــرام،
ليكســب ثقتهــم وينقــل الصــوره بوضعهــا الحقيقــي.
نحــن االن نعيــش فتــرة تقــدم تكنولوجــي عالــي و
خصوصــا التواصــل االجتماعــي فيجــب االســتفادة مــن
هــذه الروابــط واألدوات بطريقــة احترافيــة و جعلهــا
وجــه لعملــه و طريقــه لعــرض أعمالــه

كيــف يمكــن لطــاب التصويــر الفوتوغرافــي
اســتغالل شــغفهم فــي تحديــد مســار معيــن فــي
مجــال التصويــر للتميــز واالرتقــاء بحرفتهــم؟
كمــا نعلــم ان كل مصــور لــة نمطيــة الخــاص بالتصويــر
مــن بورتريــه تصويــر شــوارع حيــاه يوميــة الطبيعــة او
التصويــر االخبــاري المهــم هــو التعمــق بالموضــوع
والفضــول االمنتهــي ويجــب كذلــك استشــاره مصورين
محترفيــن لتحريــر صورهــم ونقدهــا وتوجيههــم واالهــم
كلــة عــدم االستســام ففــي كل خطــأ معلومــة جديــده
يكتســبها المصــور.

إذا كنــا نلتقــط صــورة مــن خــال عدســة محيســن ...
مــا الــذي نبحــث عنــه؟ مــا الــذي يميــز تصويــرك مــن
الجانــب الفنــي؟
الصــورة التــي ليــس بهــا مشــاعر كافيــة ،تكــون كالجســد
بــا روح وهــذا مــا يميــز صــوره عــن أخــرى ،المشــاعر
ضــوء
فــي الدرجــة االولــى ثــم ياتــي الجانــب التقنــي مــن
ً
وموضــوع وخلفيــة.....
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عضو الهي ٔية االٔ كاديمية في الكلية العلمية للتصميم
من قسم الفنون الجميله

تحليل العمل الفين
التكوين التصويري
يعــد التكويــن التصويــري واحــدا مــن أهــم عناصــر
الفــن  ،وهــو يعــرف علــى أنــه ترتيــب عناصــر التصميــم
(الخــط  ،الشــكل  ،البنيــة  ،اللــون  ،القيمــة  ،الملمــس
والمســاحة) وفقــا لمبــادئ التصميــم ( اإلنســجام
والوحــدة والتنــوع والتــوازن واإليقــاع والتكــرار والتبايــن
والتأكيــد والمقياس)-علــى مــر التاريــخ ،اللوحــات التــي
صمــدت أمــام اختبــار الزمــن هــي التــي تحمــل تطبيــق
هــذه المبــادئ بينمــا تحمــل فــي طياتهــا صفــات روايــة
القصــص المتميــزة ولهــذا الســبب إن تحليــل األعمــال
الفنيــة المتميــزة القديمــة ،وفقــا لمبــادئ التصميــم،
يــؤدي إلــى فهــم أفضــل للتكويــن التصويــري والــذي
بــدوره يشــكل مصــدر إلهــام إلنتــاج اعمــال فنيــة
منميــزة ،وفــي هــذا المشــهد الدرامــي المتميــز (رجــل
مــع حصانــه المحتضــر)  ،قــام الفنــان الكبيــر جــان ليــون
جيرومــي بتوثيــق هــذه الحادثــة بشــكل جميــل مــن خــال
إعطــاء موضــع االهتمــام أعلــى درجــة تبايــن فــي اللوحــة
( المالبس البيضاء للرجل وااللوان الداكنة للحصان).

نحــن كبشــر ننجــذب دائم ـ ًا إلــى الشــخصيات البشــرية
والحيوانيــة التــي لهــا تأثيرنفســي علينــا ،وبالتالــي ،مــن
الناحيــة البصريــة يكــون لهــا ثقــل ووزن بصــري كمــا
(يشــار إليــه فــي المقيــاس فــي االســفل) ،ومــع ذلــك
تمكــن الفنــان مــن تحقيــق التــوازن بيــن الكتلــة الكبيــرة
المتناقضــة للرجــل وحصانــه مــن خــال التكــرار اإليقاعــي
لظــل الكتــل الخفيفــة مــن التــال (علــى الجانــب األيمــن
مــن اللوحــة) .كمــا خلــق الفنــان شــعو ًر ا بالوحــدة مــن
خــال تكــرار األشــكال الثالثيــة عبــر اللوحــة .وعــاوة علــى
ذلــك ،فــإن دمــج الخطــوط المنحنيــة للتــال (بســبب
المنظــور) يقودنــا مــرة أخــرى إلــى العنصــر األكثــر أهميــة
فــي اللوحــة ،وبالتالــي إضافــة المزيــد مــن التركيــز علــى
هــذا الموضــوع ومــن أجــل فهــم التكويــن مــن المهــم
العثــور علــى بيــان القيمــة األساســية المبســطة
(دراســة األبيــض واألســود علــى اليســار الســفلي) ،
فهــذا يظهــر لنــا كيفيــة بنــاء اللوحــة وكيــف قــام الفنــان
بتوزيــع كتــل الضــوء والظــل بــذكاء  ،وكيــف يتــم بنــاء
التصميــم بأكملــه لتحقيــق الهــدف.
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الباســتيل عبــارة عــن وســيط يتكــون مــن دمــج أصبــاغ
البــودرة مــع مــادة رابطــة محايــدة  ،وهــو أحــد أكثــر
الوســائط تنوعً ــا المســتخدمة فــي الرســم والطــاء
نظــ ًر ا لهشاشــته وقابليتــه للدمــج يمكــن اســتخدامه
للرســم إجمــاال أو رســم الشــكل البشــري أو المناظــر
الطبيعيــة أو تراكيــب الحيــاة الثابتــة عــن طريــق تطبيــق
مجموعــة متنوعــة مــن التقنيــات بمــا في ذلك :الغســيل
الجــاف  ،والمــزج  ،والتلطيــخ  ،والطبقــات  ...إلــخ.

المواد المستخدمة في هذا البرنامج التعليمي:
ورق زيت كانسون مقاس 45 x35
أكريليك (سيينا محترق  ،تيتانيوم أبيض ،
أسود عاجي  ،ومادة خام) للتجهيز.
« 2.5فرشاة السمور
ممحاة مسطحة الجذوع
مجموعة باستيل من فان جوخ.
أصابعي للخلط والتلطيخ.
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1

بالنسبة لهذه اللوحة  ،أستخدمت ورق زيت
 Cansonالذي قمت بتجهيزه بطبقة رقيقة من طالء
األكريليك (لون ترابي محايد) .من المهم جدً ا اختيار
ورق محبب بما يكفي لحمل جزيئات الباستيل ،
ويساعد في تكوين العديد من الطبقات كما أريد.

2

في هذه المرحلة المبكرة  ،ما يشغلني هو
العثور على بيان القيمة المبسط للنماذج مع تجاهل
أكبر قدر ممكن من التفاصيل .لقد بدأت في مأل
المسحات الرئيسية للضوء والظل  ،أثناء دراسة
المسافة بين الزهور .لقد وضعت طبقة سوداء
بين الزهور فقط لفصل الخلفية عن الزهور .بالنسبة
للزهور الوردية  ،قمت بإدخال طبقتين فقط ؛ واحد
للظالل (أحمر بنفسجي)  ،ولون أفتح للدرجات
ً
الحقا لتنعيم حواف
المتوسطة .سأستخدم أصابعي
المناطق و تثيت جزيئات الباستيل على سطح الورق.

نصيحة

«

لقد قمت بتلطيخ وتنعيم حواف المناطق
الخاملة وإضافة المزيد من التفاصيل والحدة
إلى المنطقة النشطة وهي الزهرة في
المنتصف

3

هنا بدأت في إضافة بعض القيم األخف
إلظهار تمثيل أولي لمناطق الضوء مع مراعاة شكل
البتالت .في هذا الرسم  ،أستخدمت ألوا ًنا دافئة في
الظالل وألوا ًنا أكثر برودة في المناطق المضيئة.
أما في الخلفية  ،فوضعت طبقة من اللون الرمادي
ثم لطختها بأصابعي للتخلص من أي فراغات غير
مرغوب فيها .ثم أضفت بعض اللطخات لتصوير
األوراق الخضراء  ،وبعدها قمت بالعمل أكثر على
شكل المزهرية.

4

في هذه المرحلة  ،بدأت في إضافة المزيد من
التفاصيل مع مراعاة قيمة كل منطقة  ،والتركيز على
إيجاد الفروق الدقيقة في األلوان والفروقات الونية
ً
تشويقا بصر يًا  ،أضفت
البسيطه .لجعل الزهور أكثر
بعض االنعكاسات على البتالت باستخدام اللون
األزرق الفاتح والبنفسجي  ،وحافظت على درجات
األلوان الدافئة للظالل .بالنسبة للخلفية  ،قمت
بتطبيق طبقة من اللون األزرق الداكن واألزرق فوق
البنفسجي على اليمين  ،وطبقة من اللون البرتقالي
األصفر على اليسار  ،ثم مزجتهم باستخدام أصابعي.
أضفت مزيدً ا من التفاصيل إلى األوراق  ،وحاولت مرة
أخرى العثور على القيمتين الرئيسيتين للضوء والظل
(أخضر فاتح وأخضر غامق  +أسود).

أخيـ ًر ا  ،واصلــت إضافــة المزيــد مــن التفاصيــل واأللــوان  ،ولكــن فــي هــذه المــرة ركــزت علــى العمــل علــى إظهــار
مالمــس االشــياء .لقــد قمــت بتلطيــخ وتنعيــم حــواف المناطــق الخاملــة وإضافــة المزيــد من التفاصيــل والحدة
إلــى المنطقــة النشــطة وهــي الزهــرة فــي المنتصــف .فضلــت تــرك األوراق كمناطــق مجــردة (ســطحية إلــى حــد
مــا) ألننــي لــم أرغــب فــي جــذب االنتبــاه وكذلــك إلضافــة المزيــد مــن التركيــز علــى الزهــرة فــي المنتصــف.
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خطوات تمصمي
شخصية مبتكرة

1

المفهوم البصري
اختيار خط البداية والذي يحرك
العصف الذهني ويقود المصمم
للعديد من الحلول البصرية.
يوضح المثال اختيار مجسم
األسطوانة كقالب بصري
لتصميم الشخصية.

2

د .أحمد عيل مصلحي
عضو الهي ٔية االٔ كاديمية في الكلية العلمية للتصميم
من قسم التصميم الجرافيكي

التصور األولي
يبدأ المصمم مباشرة بوضع
التصورات األولية للشخصية
بناء علي المفهوم البصري
السابق إلي أن يصل لشكل
شخصية كامل أثناء تطوير
شكل الشخصية.

3

الخطوط الفنية
هذه المرحلة لوضع التخطيط
النهائي للتصميم من خالل
شف التصور بخطوط فنية
ً
وصوال للخطوط
واضحة وقوية
النهائية لتصميم الشخصية..

4

5

6

تحريك الشخصية
توظيف الشخصية
إظهار الشخصية
دمج الشخصية في عدد من
يمكن تطوير توظيف الشخصية
يحدد المصمم في هذه المرحلة
المواقف في إطار قصة وسيناريو
في قصة مطبوعة او فيلم او لعبة
إسلوب وتقنية إظهار الشخصية
َ
تفاعلية ،يتطلب ذلك تصميم المكان وحوار معد مسبقا ،من خالل
والتي قد يتم تنفيذها رسوم ثنائية
األبعاد ،صلصال او عرائس .ويعالج والشخصيات المحيطة بالشخصية تصميم عدد من الحركات تبرز
بنفس السمات البصرية للمفهوم أبعاد الشخصية النفسية
المصمم هنا الملمس والخامة
واالجتماعية.
البصري األولي.
المستخدمة مع الشخصية.
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كيف نرى األشياء
من حولنا؟

د .انرص ابالنجي

عضو الهي ٔية االٔ كاديمية في الكلية العلمية للتصميم
من قسم الفنون الجميله

الرؤيــة الموضوعيــة تعنــي أن نشــاهد األشــياء بحياديــة
بهــدف الوصــول الــى رؤيــة ســليمة في المجــال المحيط
بنــا .بينمــا تعبــر المشــاهدة الشــخصية عــن فهمنــا
الشــخصي لألشــياء التــي نراهــا .عنــد اســتخدامنا
لمصطلــح «انــا اشــاهد» فاننــا نعبــر عــن فهمنــا لمعنى
الشــيء الــذي نــراه (أقــرب إلــى رأينــا فيمــا نشــاهد)
مثال على التعبير أو الؤية الشخصية لألشياء:
يقــوم تحديــد معنــى كلمــة «شــخصي» علــى اســاس
الــرأي الشــخصي فيمــا نشــاهد  .علــى ســبيل المثــال
اعتقــاد شــخص مــا بــأن اللــون البنفســجي هــو افضــل
لــون .بشــكل عــام كلمــة «شــخصي» تعكــس رأي

الشــخص بصراحــة فــي شــيء مــا .بينمــا مصطلــح
«موضوعــي» يعنــي حقيقــي (يكــون أقــرب إلــى الحقيقــة
منــه إلــى الــرأي الشــخصي)
ســوف تكتشــف فــي الخطــوات التاليــة رؤيتــي
الشــخصية حــول الطبيعــة (االشــجار) وذلــك مــن
خــال مشــاعري وتعبيراتــي الشــخصية  ,لقــد قمــت
بتغييــر االلــوان والملمــس والتركيــب واالشــكال مــن
أجــل طــرح رؤيتــي الشــخصية .هــذا يعتبــر مثــال علــى
التفســير الشــخصي للطبيعــة (االشــجار).

الخطوة األولى :اختيار الرسوم والمواد
والتقنيات.أكريليك هو لون مائي أساسي ويجف
بسرعة  ،وهناك حقيقة من الوسائط التي يمكنك
تضمينها لخلق الكثير من التأثيرات المختلفة

اختيار الرسوم والفرش.يمكنك استخدام أنواع
مختلفة مرسوم لطالءك  ،بما في ذلك فرش /
بكرات أكريليك عادية وفرش سكاكين متوفرة في
أحجام وأشكال متعددة

الخطوة الثانية :فكرة الرسم خلق الطبيعة
برؤية ذاتية ,انظر إلى الطبيعة الكتشاف العناصر
والمبادئ المرئية في الطبيعة

العناصر والمبادئ المرئية في الطبيعة .تدرب
على رؤية المبادئ البصرية في الطبيعة مثل :الحركة
 ،التوازن  ،التكرار  ،التناسب  ،التباين في أي شكل في
الطبيعة

1

2

٣

الخطوة الثالثة :اختيار اللون امزج اللون
مع األسود واألبيض لتحقيق مجموعة متنوعة من
األلوان -اختر أي لون إلظهار شعورك بالطبيعة

٥

٤

الخطوة الرابعة  :رسم الخلفية
ً
فرشا أو بكرات كبيرة لرسم الخلفية
استخدم

٦

الخطوة الخامسة  :تكوين ملمس سطح
ً
مختلفا من األدوات والفرش /
المواد استخدم نوعً ا
األسطوانة لرسم مواد مختلفة باستخدام الذهب أو
أي ألوان أخرى على الخلفية

الخطوة السادسة  :رسم النماذج
انظر إلى ملمس سطح المواد داخل التركيبة
واستخدم قوة الخيال والوهم لرسم تأثير األشجار
ثم إبراز األشكال .هناك احتماالت ال حصر لها الختيار
اللون وتغيير الخلفية إلنشاء عمل فني فريد وجميل

الخطوة السابعة  :العناصر المرئية والمبادئ
حاول تطوير رؤيتك وممارستك مع المبادئ المرئية
مثل االنسجام والتوازن والتنوع والنسبة والتباين
لخلق الوحدة في عملك الفني

تكوين اللون هناك احتماالت ال حصر لها الختيار
اللون وتغيير الخلفية إلنشاء عمل فني فريد وجميل

٧
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ﻋﻤﺎرة
العمارة
الداخلي
التصميم
ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺧﻠﻲ

التصميم
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

نصيحة

«

خطوات التشطيب -االنهتاء من األعمال الفنية مع مراعاة املبادئ املرئية
مثل االنسجام والتوازن والتباين والتنوع والحركة واإليقاع لتحقيق الوحدة.
إذ يشبه تكوين كل لوحة السميفونية يف املوسيىق فمن املفرتض أن ننئش
موسيقاان بصورة فريدة أبشكال وألوان خاصة

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ
اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
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رمس مبارش
ابأللوان الزيتية
لطبيعة صامتة

1

مالحظة مهمة :في تدريس الفن في كليات
الفنون الجميلة يجب دائم ًا األبتعاد عن نقل الصور
الفوتوغرافية او المرسومة في رسم األشياء و
اعتماد الطريقة العلمية األكاديمية وهي الرسم
المباشر ،أن تضع أمام الطالب نموذجً ا يمثل (طبيعة
صامتة ) أو موديل حي لرسم الموضوع  ،و قبل البدأ
يجب عليك تعليمه أنوع التكوين  ،مثل هذا النموذج
(لطبيعة صامتة ) تحضير منضدة تضع عليها
مزهرية زجاجية فيها زهور و ماء  ،وبجانبها تفاحة و
في الخلف قطعة قماش كخلفية  ،كما يجب تسليط
ضوء من جهة واحدة على الموضوع .

د .صبيح كلش

عضو الهي ٔية االٔ كاديمية في الكلية العلمية
للتصميم من قسم الفنون الجميله

3

2

عند الرسم باأللوان الزيتية في البداية عليك
تحضير اللوحة بطلي قماش الكانفاس بطبقة رقيقة
لون زيتي (بني فاتح ) ثم تتركها قليال كي يتشرب
الزيت بالقماش ثم تزيل اللون من الكانفاس بقطعة
قماش جافة فيصبح القماش جاهز للرسم  ،ثم
تبدأ في رسم ( الطبيعة الصامة ) التكوين الموجود
أمامك باستخدام فرشاة باللون (البني المحروق)
ويجب عليك التركيز على ضبط النسب واالختالفات
بين الكتل واألشكال والمقارنة بينها والتأكيد على
الضوء والظل.

في هذه المرحلة المبكرة من التلوين  ،كان
اهتمامي الرئيسي هو التأكيد على خلفية الموضوع
( الطبيعة الصامتة ) وإظهار شفافية المزهرية
الزجاجية والقيم اللونية المبسطة إلظهار الماء داخل
المزهرية مع تجاهل ألكبر قدر ممكن من التفاصيل.
لقد بدأت بتحديد الكتلة الرئيسية للضوء والظل على
الخلفية من خالل وضع طبقات بيضاء وأبيض مصفر
البرازالضوء على المنطقة الساطعة و ذلك بكثافة
اللون التي استخدمت فيها سكين تلوين وخلطتها
مع مسحة من األزرق الداكن مع القليل من البني
وذلك لتعميق الظالل الساقطة من المزهرية
والزهور على الخلفية والمائدة .ولفصل المزهرية
عن الخلفية قمت بتحديد أشكال األزهار وأوراقها و
استخدمت سكين لتلوين طبقات الضوء البيضاء
على المنضدة وتأكيد الظل المتساقط من المزهرية
والتفاحة على سطح الطاولة والخلفية.

٤

هنا بدأت في وضع األساس للمساحات وكتل
األلوان للزهور واألوراق في المزهرية  ،وركزت على
قيمة اللون لكل زهرة وورقة إلظهار تمثيل أولي
لمناطق الضوء والظل مع مراعاة شكل البتالت.
استخدمت ألوا ًنا برتقالية فاتحة دافئة ممزوجة
باألبيض واألخضر ممزوجة مع البني الداكن كظالل
في المناطق العميقة بين األزهار للتخلص من أي
فراغات غير مرغوب فيها .ثم قمت بتطبيق ألوان
أكثر برودة في المناطق الفاتحة والرمادي في الظالل
وعملت أكثر على شفافية الزجاج والماء في المزهرية
.

٥

أخي ًر ا  ،أضفت المزيد من
التفاصيل واأللوان إلى الزهور
واألوراق  ،وركزت أكثر على تجسيد
نسيج كل زهرة .لقد قمت
بوضع لمسات فنية مع التنعيم
والتدرج  ،وتوضيح المناطق غير
النشطة  ،وإضافة المزيد من
التفاصيل والحدة إلى المنطقة
المضيئة وعلى جوانب ووسط
األزهار .فضلت ترك بعض األوراق
كمناطق مجردة (سطحية إلى حد
ما) إلبراز شكل األزهار والبتالت
في األعلى وفي المنتصف ً
أيضا
 ،وإلضافة مزيد من التركيز في
األسفل إلى التفاحة التي تعاملت
معها بطريقة واقعية من الزاوية
التي أراها وليس كما تراها في
الصورة.
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 ٨نصائح وحلول
يف التمصمص
الداخىل

أ .عقل فريج

عضو الهي ٔية االٔ كاديمية في الكلية العلمية للتصميم
من قسم العمارة و التصميم الداخلي

هناك اخطاء يرتكبها المصممون الهواة اوالمبتدئيين في مجال التصميم الداخلي للمنازل غالبا ما تكون
عن اجتهاد خاطىء او نقص خبرة لذلك عامل الخبرة باالضافة للدراسة امر مهم كي نتمكن من تجنب مثل
هذة االخطاء وهنا اسمحولي ان استعرض بعض النصائح واالقتراحات التي قد تساهم في تعديل بعض
الممارسات واالفكار الخاطئة .
يجب ان يكون هناك ضبط وتنظيم لجميع اسالك
الكهرباء داخل الغرف فمثال عند تركيب شاشة
التلفاز يفضل عمل صندوق بسيط خلف الشاشة
يتجمع به كل االسالك الالزمة للتشغيل ويتم
توصيل اباريز الكهرباء مباشرة بالصندوق دون
الحاجة لظهور االسالك الى الخارج .
عند القيام بتصميم االثاث للشقق ذات
المساحات الضيققة يجب استغالل كل بقعة
سواء عن طريق االثاث متعدد االستخدام او على
طريقة تنظيم االثاث داخل الفراغ ومثاال على ذلك
وضع االسرة بشكل عامودي فوق بعضهم
البعض بدل وضعهم افقيا كالمعتاد .
وحول طريقة فتح االبواب الداخلية للغرف
االفضل يتم فتح الباب من الغرفة الصغيرة
باتجاه الغرفة الكبيرة حيث هناك مساحة اكبر.
وكذلك ابواب الحمامات فجميعها يفتح الى
داخل الحمامات باتجاة عقارب الساعة باستثناء
باب حمام ذوي االحتياجات الخاصة فهو يفتح
الى الخارج المور فنية لها عالقة بتصميم وحركة
الكرسي المتحرك
ال يحبذ تعليق لوحة صغيرة منفردة في وسط
جدار كبير فلن يظهر شكلها ،ويفضل وضع
اللوحات الصغيرة على جدران الممرات الضيقة
فقط ..

يفضل عند تعليق شاشات التلفاز على الحائط ان
تكون على مساوية الى اتفاع النظر مباشرة دون
الحاجة الى ان يرفع المشاهد رأسة الى االعلى .
وكذلك ينطبق ذات االمر عند تعليق اللوحات على
الجداران ان تعلق على ارتفاع مستوى النظر ،اي
أن ينظر إليها الشخص بشكل مريح ودون الحاجة
لرفع رأسه الى اعلى أوالنظر الى االسفل.
اما عندما يكون لدينا سقف ذو ارتفاع عالي في
هذة الحالة يفضل استخدام اللوحات الطولية كي
تتناسب مع شكل الجدار –
تجنب تماما اذا كان منزلك مساحتة صغيرة ان تقوم
بالجمع بين االثات الكالسيكي و المودرن الن في
هذة الحالة سوف يظهرالمنزل بشكل غير منسق
 ،لذلك اذا اردت اختيار االثاث فيجب ات يكون اما
كالسيك او مودرن  .لكن ممكن الجمع بين النوعين
من االثاث في الغرف ذات المساحة الكبيرة شرط
تأمين وحدة او عامل مشترك بينهما .
يراعى عند تصميم شبابيك غرفة المعيشة ان تكون
ذات فتحة كبيرة وايضا مطلة علىى مناظر جميلة ان
امكن ذلك وهذة الظاهرة يحبب ان تكون ايضا في
تصميم شبابيك المطابخ لسهولة تقديم التهوية
الالزمة .
تنسيق ألوان جدران المنزل مع األثاث هو أسهل
بكثير من تناسق األثاث مع ألوان الجدران.
لذا ،عليك أوال أن تقوم باختيار الوان األثاث ثم البدء
في إختيار ألوان الجدران بألوان ليست بالضرورة
متطابقة تماما مع األثاث
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األزايء املرسحية

د .عبد الفتاج برشومي
عضو الهي ٔية االٔ كاديمية في الكلية العلمية للتصميم
من األزياء

مفردة فنية تثرى العمل المسرح و هي المعالج
التشكيلي للنص الدرامي على خشبة المسرح بما
تحمله من ثراء تراثى أو تاريخي أو معاصر و يعبر عن
الزمان و المكان و يؤكد الحدث المسرحي

البد اتباع عدة نقاط
هامة لتمصمي الزي ألي
شخصية مرسحية

1

الشخصية التاريخية تتبع
الفترة الزمنية و من مميزاتها
االبهار التشكيلي في أختيار
الزخارف التي تثرى الزي زمانيا
و مكانيا و من امثلة ذلك في
مسرحية شمس النهار لتوفيق
الحكيم

2

يجب أبراز عناصر الشخصية لتأكيد
(الحدث المسرحي  -مالمح الشخصية –
حجم الشخصية  -مكانها الدرامي ) .
و نجد ذلك متمثال في مسرحية ذات
الشرفات السبعة أللكسندر كازوفا
( المسرحية المكسيكية )

شخصية زوجة االب
القاسية المتعالية
و ثوبها االحمر مع
االسود

شخصية الخالة بزيها
االخضر النها تمثل
الطيبة

3

التعبير الدرامي :
تظهر المالبس التي تؤكد الحدث الدرامي و المكياج
لتأكيد مالمح الشخصية كما في مسرحية تاجر
البندقية شكسبير
شخصية التاجر المرابي ذو
الوجه البغيض و المالبس
المتهدلة و السكين الذي
دخل به للقضاء .

و من اهم املالحظات

البد من اختالف لون المالبس عن اللون العام
لديكور المسرحية حتى ال تضيع شخصية
الممثل داخل شكل الديكور .
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نصائح لصور
فوتوغرافية
أفضل
الصورة كتصميم تحتاج لمرجع أكاديمي ممنهج
لمنتسبي التصوير الفوتوغرافي ،ويفضل
اتباع تلك القواعد األكاديمية في بداية التصوير
كالبساطة ،التباين قاعدة الثلث ،الخطوط
القطرية ،اتجاه الحركة ،ثم االنطالق بكسرها
وإيجاد بصمه خاصه لكل مصور.

1

إيجاد اإلطار الصحيح :يجب ان يكون هناك
موضوع اهتمام في كل صوره لكن ال نغفل
باقي العناصر المكملة للصورة ،فهم جزء من
قصه صورتك ،فيمكن تأطير موضوع االهتمام
باستخدام إطار نافذه والذي يعطي المشاهد
تحديد اتجاه لرويته داخله ويوكد عليه.
ففي الصورة اليسرى نرى خطوط الساللم
الكهربائية المتكررة مع .الخط المنحني اعلي
الصورة تشتت المتلقي ،وبالتالي فان اختيار
زاوية اخري لنفس الموضوعات واستخدام
القبة الدائرية في اعلي الصورة اعطي انطباع
اكثر راحه واتزان للصورة.

٢

الضبط الصحيح لوضوح موضوع االهتمام:
إذا لم يكن موضوع االهتمام في منتصف الصورة
بحجم أكبر من باقي العناصر ،يجب ان يصبح أكثر
وضوحا من باقي الموضوعات.
ونري الصوره في االعلى ان الكرسي كموضوع اهتمام
غير واضح علي عكس الصورة في االسفل ،فليس
فقط هو أكثر وضوحا بل والحركة منه تتمثل في
مكان قاعده الثلث التي تعطي اتزان اكثر للصورة مع
الجانب األيمن لها.

أ.د .أحمد بالل
عضو الهي ٔية االٔ كاديمية في الكلية
العلمية للتصميم من قسم
التصوير الرقمي

يوجد عدة نصائح عامة يفضل
اتباعها ميكن اجمالها يف العرش
نصائح التالية:

٣

قاعده الثلث في التكوين :وهو تخيل الصورة
مقسمه لثالث أجزاء متساوية بالطول وثالث
بالعرض ،فينتج عنها تسع مربعات وأربع نقاط
التقاء ،ويفضل وضع موضوع االهتمام في .أحد تلك
التقاطعات األربع ،او ان يتمثل في أحد خطي الطول
او العرض.
في الصورة اليسرى تتجه الطفلة ليسار الكادر وهي
في منتصف الصورة تقريبا فال يوجد ما يسمي
بمساحه االتزان اما المتحرك من جهة لألخرى،
وبالتالي فالصورة اليمني اصح الن الطفلة بمسافه
متوازنه امامها والتي تتمثل في نقطه الثلث وهو
عامل االتزان كما سنذكره الحقا.

٤

التحرك حول الموضوع :يجب تصوير الموضوع
من أكثر من زاوية إليجاد أفضل منظور لها بدون
ان يكون هناك تشتيت مع ما يوجد من عناصر في
الخلفية ،فالمنظور الجيد يزيد من لغتك البصرية.
ففي الصورة اليسرى مع انها تمثل التكرار ألعمده
صحن المسجد مع المئذنة ،بتباين لوني
رائع وممتع ،لكن بالتحرك داخل الصحن لالستفادة
من القوس في المدخل واستخدام عدسه واسعه
الزاوية لتتماثل يمين الصور مع يسارها لتعطي اتزان
أفضل للصورة.

٥

قوة التواصل :حاول إيجاد موضوعات تؤدي
للتواصل بين الصورة والمتلقي (اشخاص ،أدوات)
إليجاد حلقه تواصل قوية.ففي الصورة اليسرى نري
مبنى المدرسة والجبال كخلفيه ،لكن وجود الحمام
في الصورة األخرى كعنصر تواصل بين المصور
والمتلقي اعطي قوه أكبر للصورة ،كما ان تعمد
المصور لتصوير أكثر من صوره الختيار أفضلهم
لحركه الحمام العشوائية لتنتج في النهاية صوره
تمثل المدرسه المستقبلية في القرن التاسع عشر.
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٦

إيجاد الجمال في التفاصيل :تصوير مقرب
للوجه ،األلوان المالمس ،واالشكال المتكررة،
يعطي بعد جديد لموضوع الصورة.الصورتان تمثالن
تعبيرات سواء عن الوقت والظالل او الحركة ،لكن
في الصورة اليسرى لتكوين متكامل لوقت الصباح
والظالل الطويلة ،وهنا ينصح باالقتراب إلظهار
تفاصيل اكثر لتتكامل مع قوه التواصل )النصيحة
السابقة( كما نري في ردود فعل الطفلة
في الصورة اليمني.

٧

اإلضاءة :اإلضاءة أقوى مفتاح للصورة،
فمصدر الضوء الطبيعي كالشمس او الصناعي
يجب ان يكون موجه لموضوع الصورة ،ويفضل
التصوير في أوقات الصباح وقبل الغروب لالستفادة
من انخفاض ارتفاع الشمس ،فاإلضاءات تودي
لظالل ،والتي تزيد من قوه الصورة.مع وجود السحب
في الصورة اليسرى اال ان انعدام وجود الشمس
كمصدر ضوء اعطي صوره مسطحه ،على عكس
وجود الشمس سواء كعنصر داخل الصورة ام ال،
فالظالل تؤكد اإلضاءات وتبرزها فتظهر الصورة
بشكل أفضل كما ان انعكاس اشعه الشمس
القوية علي المركب في الصورة اليمنى زاد من جمال
استخدام االضاءة والظالل فيها.

٨

االهتمام باأللوان :الصورة هي اتصال بصري
يحمل قصه ،وتعمل األلوان بتناغم مع بعضها
البعض ،وعند حصر الصورة في لونين او ثالث ألوان
فقط ،يمكن ان يؤدي لتركيز أكبر ،ويمحور التخاطب
بينهما.فمع وجود ألوان في الصورة اليسرى ،اال
ان تناغم األلوان وقله عناصر الصورة يودي إلدراك
معطياتها بشكل افضل لتتكامل عناصرها فتنتج
صوره رائعة كما تظهر الصورة اليمنى بألوانها
المتناسقة المتناغمة ،بل ان وجود سائق الدراجة
الهوائية في مكان الثلث اليسار من الصورة وهو
المكان المفضل إلعطاء مساحة امام السائق
اكثر من خلفه وهو احد اهم القواعد األكاديمية في
التكوين.

٩

صور أكثر :الوصول لصور رائعة ما هي اال عمليه
من التجارب .لزوايا وارتفاعات وابعاد مختلفة ،واالكثار
من التقاط صور الموضوعات يصل بالمصور لصور
رائعة .الصورتان في نفس المكان وتقريبا بنفس
الزاوية اال ان الصورة اليسرى انتهت بظالل متكررة
تدعو المتلقي للتساؤل هل يوجد عنصر اخر خارج اطار
الصورة )وهو احد عيوب الصورة بخروج عين المتلقي
خارج االطار( ،لكن باستخدام عدسه أوسع وانتهاء
الصورة بشكل ثالث داخل الصورة لم يعطي فقط
جمال اكثر بل ان العدد األولي هو من جماليات اعداد
العناصر داخل الصور (  (، ٧ ، ١،٣،٥فظهرت الصورة
اليمني أكثر جماال واتزانا.

١٠

قلل من عدد الموضوعات داخل الصورة:
يجب ان يقلل المصور من عناصر الصورة فيكون
لديه عنصر اهتمام او اثنان باألكثر ،فال يحدث تشتت
للمشاهد ويصل للمعني والقصة المطلوبة بشكل
جمالي وفعال.في الصورة اليسرى ومع كثرت عدد
السيارات في الصورة ومع انها تمثل احد قواعد
التكوين وهي الزاوية غير االعتيادية ،اال ان قله عناصر
الصورة يصل بالمتلقي الي مفهوم الصورة وتصل
رسالتها بأسهل الطرق ،فنرى الصورة اليمني
بشخص واحد بل وباستخدام أسلوب السيلويت
لتظهر جماليات السحب على بحر عمان والتي تتمتع
بها السلطنة.

وميكن اجمال النصائح مبتابعه املصورين

بشكل دوري لترقي
بمنظورك واحساسك الفوتوغرافي بل وتستطيع التجريب لتصل الي ما يمثل
شخصيتك الفنية الفوتوغرافية.وفي النهاية نري جمال التنوع في التصوير الفوتوغرافي،
فاصبح له رواده ،ومع تطور تكنولوجيا التصوير الرقمي وسهوله استخدام الموبايل في
التصوير وتصحيح الصورة وانتشار منصات التواصل كفيسبوك  ،وانستجرام وتويتر،
اصبحنا نري جديد كل لحظة.
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مواهب طالب
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قمس التمصمي
الداخيل
تعرض هذه الصور التصاميم الداخلية المقترحة للمساحات الداخلية في بيت فرنسا والذي يعرف حاليا
بالمتحف العماني الفرنسي الستخدامه كفندق تقليدي .جمعت التصميمات بين الطراز العماني التقليدي
والطراز الحديث لتقديم الطراز العماني التقليدي في شكل جديد بما في ذلك تصميم األثاث والجدران
واألرضيات واالسقف واختيار األلوان والخامات .ذلك من خالل استخدام طرق بديلة ومبتكرة تحترم قيمة
المبنى التراثي وتجذب الزوار والسياح .كان ذلك خالل استوديو التصميم الخامس والذي يسبق مشروع التخرج
حيث يقوم الطالب بإعادة تصميم المساحات الداخلية الحد المباني التراثية بسلطنة عمان إلعادة احيائها من
جديد.

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم ميليشيا بايس

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم نوف البلوشي
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قمس التمصمي
الداخيل
تصميم منطقة كبار الشخصيات في شركة الغاز والنفط
تم تصميم منطقة تجمع كبار الشخصيات وأعضاء مجلس إدارة شركة الغاز والنفط.
ً
وصوال فور يًا ومر ًنا إلى صاالت االجتماعات والمكاتب ضمن بيئة
اقترحت الطالبة ح ًلا جماليًا ووظيفيًا يوفر
مهنية واجتماعية باستخدام التصميم الصناعي الذي يحاكي المصانع القديمة والمساحات الصناعية .تتألف
منطقة كبار الزوار من طابقين ،األول يضم بهو استقبال ،و مساحة عمل تشمل :غرفة مجلس إدارة  -غرفة
مدير وسكرتيرة ومكتبين تنفيذيين .أما الطابق الثاني فيحوي التراس الخاصة بمساحة االستجمام ومنطقة
االحتفال والمسرح.

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم سارة وليد النزال
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قمس العمارة
تعد مشــروعات التخرج بقســم العمارة قمة مســيرة الطالب التعليمية وحجر األســاس لمســيرته
المهنيــة ،لــذا يتــم تنــاول مشــروعات مــن الواقــع لحــل مشــكالت تصميميــة وعمرانيــة مــن البيئــة
المحليــة .تناولــت مشــروعات التخــرج للعــام األكاديمــي  2020-2019مجموعــة مــن المشــروعات الخدميــة
متعــددة االســتعماالت بمدينــة العرفــان بمســقط وذلــك بالتعــاون مــع شــركة (عمــران) المطــور
العمرانــي للمشــروع .تنوعــت المشــروعات بيــن متاحــف وفنــادق وأســواق مفتوحــة ومجمعــات
تجاريــة ومستشــفى عــام ،حيــث يقــوم الطــاب بعمــل دراســات شــاملة للواقــع واختيــار الموقــع
وعناصــر المشــروع وصــوال الــي عمــل تصميــم معمــاري متكامــل.

مشروع متحف للفنون بمدينة العرفان بمسقط من تصميم خريج الكلية :مالك الكلباني
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قمس العمارة

مشروع فندف خمسة نجوم من تصميم خريجة الكلية :فاطمة المخمري
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قمس الرسوم
املتحركه
الطالــب يتعلــم فــي هــذة المــادة أساســيات تصميــم الشــخصية بهــدف توظيفهــا بمفردهــا او مــع عــدد مــن
الشــخصيات فــي إطــار قصصــي .يبــدأ الطالــب بالبحــث فــي العديــد مــن المفاهيــم البصريــة للوصــول لعــدد مــن
التصــورات ،والتــي يتــم ترشــيحها وتطويرهــا وصـ ً
ـوال للتصميــم النهائــي.

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم شيماء خلف ناصر الرمحي

هــذة المــادة فــي اول فصــل دراســي لطلبــة الرســوم المتحركــة يتعلــم مــن خاللهــا مواصفــات الرســوم
للتحريــك مــن حيــث تخيــل اإلطــار القصصــي بمــا يشــمل الشــخصيات وحركاتهــا المختلفــة والخلفيــات بتنــوع
الزوايــا والمــكان ،باإلضافــة لكيفيــة إضافــة تصميــم عنــوان ووصــف مكتــوب

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم عا ٔيشة
خلفان الزعابي

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم زهراء
إرشاد موسي اللواتي
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قمس الفنون
الجميلة
قســم الفنــون الجميلــة يقــدم دراســة فــي مجــاات الفنــون التشــكيلية المختلفــة كأجــزاء متكاملــة مــن تجربــة فنيــة
شــاملة ،كمــا يتبنــى الرؤيــة العالميــة للفنــون ويشــجع علــى تنميــة األســلوب الفنــي لــكل فــرد يمتلــك الموهبــة مــن
خــال مجــاالت فنيــة مختلفــة تشــمل ،رســم الطبيعــة الصامتــة والطبيعــة الحيــة مــع دراســة الظــل والنــور العطــاء
إيحــاء ثالثيــة األبعــاد علــى ســطح الورقــة ،التصويــر الزيتــي مــن خــال خمــس مســتويات يســتخدم فيهــا خامــات
وتقنيــات مختلفــة تعكــس فــي النهائيــة إســلوب اإلبــداع المنفــرد لــكل طالــب والمســتوحى مــن رمــوز الثقافــة
العمانيــة ،والنحــت والخــرف باســتخدام الطيــن وطــرق التشــكيل الفنيــة المختلفــة لبنــاء عمــل نحتــى و خزفــي مميــز

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم منار البحراني
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عمل طالب الكلية العلمية للتصميم عمران خان
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم فاطمة الشيدي
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم العنود خلفان
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم ناجية سالم الحجري

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم زينب حمد
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم وسن محفوظ العريمي

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم منال علي المقبالي
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم زلخه علي عبدهللا الغاربي

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم أمينة إبراهيم العمري
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم أمينة إبراهيم العمري
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم لبنى عبدهللا سالم المعولي
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قمس
تصوير الرقمي
برنامــج الفوتوغرافيــا االول مــن نوعــه والوحيــد يمنــح بكالوريــوس لدراســه اربــع ســنوات مــن التخصــص ،تتميــز
طالبــه بتصويــر التجــارى والبورتريــه ومعالجــه الصــور رقميــا وتقليديــا بــل ويتمتــع الطلبــه بالعمــل فــي ســوق
العمــل مــن العــام الثالــث فــي التخصــص لينطلقــوا بعــد التخــرج النتــاج اعمــال احترافيــه ويتشــرف داءمــا القســم
باالســتعانة بــاواءل خريجــه لتدريــس مــاده الفوتوغرافيــا كمــاده عامــه لــكل منتســيبي الكليــه بمســقط.

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم سميه الهنائيه

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم سميه الهنائيه
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم تاتيني دي

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم بدرية ناصر العبري

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم اسماء الصبحي
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم سمية حميد

عمل طالب الكلية العلمية للتصميم أسامة علي المقبالي

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم شفاء امبوسعيدي

عمل طالب الكلية العلمية للتصميم أسامة علي المقبالي
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم ساره الحربي

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم تاتيني دي
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم انتصار سعيد

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم عائشة المزروعي
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قمس التمصمي
الجرافيك
ُ
الكتيــب
الطالــب يتعلــم فــي هــذه المــادة كيفيــة تصميــم ُكتيــب لقصــص االطفــال  ،وكيفيــة تطبيــق الرســم الحُ ــر فــي
بإســتخدام برنامــج التصميــم  .يهــدف الــى تطويــر مهــارات الطالــب فــي تصميــم الشــخصيات  /وغيرهــا وكيفيــة
رســم الشــخصيات الكرتونيــة بنــاء ًا علــى متطلبــات المــادة .

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم اليمامة شامس حمود الوضاحي

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم اليمامة شامس حمود الوضاحي
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم إيالن عبد اهللا

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم إيالن عبد اهللا
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عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم إيالن عبد اهللا

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم إيالن عبد اهللا
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هذه بعض من أعمال مشروع التخرج لطالب التصميم الجرافيكى حيث قام كل طالب بإنتاج حملة إعالنية
لألطفال المصابين بالتوحد  ،من أجل تطوير تصميمات فريدة لجمعية التوحد العمانية .من خالل تحديد
المؤسسة المعلنة ،والجمهور المستهدف ،وتحديد رسالة الحملة إلقناع الجمهور المستهدف

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم منار الراجحي

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم ميساء محمد علي البلوشي
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مسابقات
فنية

148

مجلة موزايك من الكلية العلمية للتصميم

مسابقه تصوير
فوتوغرايف
قــام برنامــج الفوتوغرافيــا بقســم الفنــون الجميلــه
بعمــل مســابقه تصويــر فوتوغرافــي شــهر نوفمبــر
علــى االنســتجرام فتقــدم لهــا  ٦٧مشــترك مــن ســلطنه
عمــان وقــام الدكتــور طــارق بهــاء عضــو مــن الكليــه
والدكتــور سوســن عــزت رءيــس قســم الفوتوغرافيــا
بكليــه الفنــون التطبيقيــه بجامعــه  ٦اكتوبــر واالســتاذ
ناصــر الرزيقــي مصــور عمانــى باختيــار افضــل عشــر صــور
ليقــوم المتابعيــن ف حســاب االنســتجرام بالتصويــت
الختيــار افضــل ثالثــه وفــازت الطالبــه ليلــي الرشــيدي
بالمركــز االول

فازت الطالبه
لييل الرشيدي
ابملركز االول

للطفــل ســعاده الحريــة  -اصبــح اطفالنــا فــي عزلــة
عــن االصدقــاء واالقــارب ُ -تظهــر الصــوره كل ذلــك
فاســتخدام االبيــض واالســود للتضــاد بيــن الحريــه
واالنطــاق ،واكتملــت قــوه العمــل باســتخدام ماســك
اســود وقضبــان الحــكام االنغــاق  ،كمــا ان اســتخدام
قاعــده الثلــث ف التصويــر اعطــي بعــد جمالــى زاد مــن
قــوه المعنــى وتثبيتــه ،فتكاملــت الصــوره لتعطــي فــي
النهايــه مضمــون الحيــاة فــي عصــر الكرونــا

عمل طالبة الكلية العلمية للتصميم ليلي الرشيدي
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