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مقدمة

الفن الذي يحاكي الطبيعة للحفاظ على البيئة

نفاخر بتاريخنا ونصون مستقبلنا

نعمل بشغف في هيئة البيئة أبوظبي للحفاظ على
الطبيعة وضمان مستقبل مستدام لألجيال القادمة،
الذين سيكونون قادة الغد .لهذا نؤمن باستخدام
كافة الوسائل اإلبداعية لتحقيق هذه الغاية .وفي
هذا اإلطار ،كان لنا شرف التعاون مع مشروع “بيت
الهامور” في إكسبو دبي  2020ألنه يعكس رسالتنا
ومهامنا ،وألن التصاميم تسلط الضوء على الطبيعة
والبيئة التي تهمنا.
تتميز البيئات البحرية بتنوعها وروعتها ،خاصة مع
الجمال الخالب للشعاب المرجانية ومجموعة األلوان
المتأللئة والنابضة بالحياة التي ترسم لنا مالمح الحياة
البحرية من جميع األشكال واألحجام.
للشعاب المرجانية مكانة خاصة في حياة اإلماراتيين
واقتصاد دولتنا .فهي تساهم في حماية شريطنا
الساحلي من التآكل بسبب التيارات البحرية ،وهي محور
لألنشطة الترفيهية مثل الغوص وصيد األسماك.
كما يتم استخدام المركّ بات المشتقة من الشعاب
المرجانية في المنتجات الدوائية المستخدمة في
عالج العديد من األمراض التي تهدد الحياة.
وقد أثرت على مر السنين ظواهر التغير المناخي التي
ال يمكن تجاهلها على الخليج العربي ،الذي يعتبر من
أكثر البحار ارتفاعاً في درجات الحرارة على مستوى
العالم .نتيجة لذلك ،فإن جميع الكائنات والمخلوقات
الجميلة التي تأويها مياهنا اإلقليمية تتأقلم للعيش
تحت هذه الظروف المناخية القاسية بما في ذلك
الشعاب المرجانية .لذلك بات لزاماً علينا أن نبذل
قصارى جهدنا لمواجهة التغير المناخي.
لتحقيق ذلك ،نعتقد أن أحد الحلول األساسية تتمثل
في زيادة الوعي بهذه القضية ،ونحن نؤمن إيماناً
عميقاً بأهمية التعليم ونشر الوعي البيئي .ومن هنا
تأتي أهمية بيت الهامور بالنسبة لنا ،ألنه يسلط الضوء
على موضوع هام يتعلق بأهمية البيئات البحرية التي
يجب المحافظة عليها ،من خالل الوسائل اإلبداعية
والمبتكرة .ونحن في الهيئة نقوم بدعم هذا المشروع
ألنه ينطوي على جهود ومشاركة مجتمعية ،ونؤمن
أنه ال يمكن إحداث أي شكل من أشكال التغيير بدونها.
سنواصل العمل مع المجتمع وكافة فئاته في
مختلف القطاعات ،الفنّ ية منها والرياضية والثقافية
ومن خالل جميع المهارات والقدرات واإلمكانيات
المتوفرة لدى كل شخص ،وعبر جميع الفئات العمرية

تطور التاريخ البدوي،
رئيسي في
دور
ّ
كما كان للصحراء ٌ
ّ
كان البحر أساساً لنشأة تراثنا وهويتنا المحلية .في
بشكل كبير
كمدينة صغيرة ،تختلف
ٍ
البداية ،نشأت دبي
ٍ
قرية
ٍ
عن العاصمة الحديثة التي هي عليه اليوم .من
ً
وجهة مزدهرة
صغيرة لصيد اللؤلؤ ،نمت دبي لتصبح
بمهنة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ .ولقد ورد اسم دبي
للمرة األولى في العام 1580م .على لسان “غاسبيرو
ّ
بالبي” تاجر اللؤلؤ من البندقية ،إيطاليا.
بمرور الزمن ،وجدت دبي نفسها في قلب التجارة
المزدهرة بفضل موقعها اإلستراتيجي الذي جعلها
التجار من جميع أنحاء العالم ،وكان هذا
تستقبل ّ
النشاط يتمحور بمعظمه حول “خور دبي” الشهير الذي
ظاهرة من خالل المراكب التقليدية
ً
ال تزال جذوره
“العبرات” التي تمخر في مياه الخور وتجول عبر سوق
الذهب وسوق التوابل وسوق القماش.
منذ ذلك الحين قامت دبي بتوسيع ممارسات الصيد
أهم قطاعات الصيد في العالم
التجاري ،ليصبح أحد ّ
ً
دعامة الزدهار اقتصادنا،
أن الصيد شكّ ل
العربي .ومع ّ
أضر بأساس حضارتنا الحديثة :البحر ،وبات
ّإل أنّ ه ّ
الصيد الجائر يشكل أكبر تهديد للخليج العربي ،حيث
أن “ 12من أصل
أشارت “هيئة البيئة  -أبوظبي” إلى ّ
 28نوعاً من األسماك التي رصدتها منذ العام 2002
ويتم استغالل ثالثة
بشكل مفرط”،
يتم استغاللها
ّ
ّ
ٍ
بشكل مفرط للغاية ،بما في ذلك سمك
أخرى
أنواع
ٍ
ٍ
الهامور”.
يؤدي الصيد الجائر إلى تدمير
في هذا السياقّ ،
البحري،
البيولوجي
بالتنوع
الشعاب المرجانية واإلضرار
ّ
ّ
ّ
األمر الذي ّ
الغذائية الطبيعية
يؤثر على السالسل
ّ
واالقتصادات المحلية وسبل العيش ،بل حتى شبكة
المحيطات األكبر .ولقد أوصت “منظمة اليونسكو”
باعتبار “الجيد المرجاني العظيم” ،وهو إحدى أكبر
مجموعات الشعاب المرجانية على األرض ،كموقع
“مهدد بالخطر” نتيجة ممارسات الصيد
تراث عالمي
ّ
المحلية.
المنظمة في المياه غير
ّ
غير
ّ
بالنسبة إلى معرض “إكسبو دبي  ،”2020يشكل هذا
إرث دائم لألجيال
األمر منعطفاً أساسياً يتيح لنا صنع ٍ
ويعتبر مشروع بيت الهامور المجتمعي
القادمةُ ،
مرآة تعكس العواقب السلبية ألفعالنا ،وكذلك
ٍ
بمثابة
قدرتها على اإلحياء.
بد
هذا المشروع الفنّ ي هو من إنتاج المجتمع ،لذلك ال ّ
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لضمان استدامة بيئتنا ومواردنا الطبيعية لنا ولألجيال
القادمة .فنحن جميعاً لدينا دور هام علينا القيام به.
أحمد إسماعيل السيد الهاشمي
المدير التنفيذي باإلنابة  -قطاع التنوع البيولوجي
البري والبحري
هيئة البيئة  -أبوظبي

من حضور فنانين موهوبين إلنجازه .ومن خالل مشروع
“بيت الهامور” ،يسعى معرض “إكسبو  2020دبي”
شريحة
ٍ
إلى االرتقاء بالصناعة اإلبداعية ،وتمكين أوسع
ً
وسيلة للتعبير عن أفكارهم
الفن
من الناس الستخدام
ّ
الرائدة ،باإلضافة إلى رعاية الجيل القادم من الفنانين.
لذلك ندعوكم لالطالع على هذه القطعة الفنية
المجتمعية ،واستكشاف جميع الوسائل التي تتيح لكم
المساعدة في إنقاذ بحارنا .من خالل هذا الكتاب ،نأمل
أن يتبنّ ى الناس قضية مجتمعاتهم الساحلية ،ويصنعوا
النسخة الخاصة بهم من مشروع “بيت الهامور” .إذا
رغبتم في إنشاء مشروعكم الخاص ،ال تنسوا مشاركتنا
من خالل استخدام الوسم
 #HammourHouseو #YOURPROJECTHouse
أحمد العنزي
المدير األول للفنون والثقافة ،إكسبو  2020دبي
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معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير
التسامح والتعايش في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،والمفوض العام إلكسبو  2020دبي
يطلع على ميزات مشروع “بيت الهامور”
ّ
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المحتويــات
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فن مبتكر خارج عن المألوف

نظراً إلى الوقت والموارد التي يحتاجها مشروع بهذا
الحجم ،فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا :ما ما
فعال؟
مقدار الفرق الذي يمكن أن يحدثه الفن
ً
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الغوص في أعماق البحر
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كيف تقود مشروعك الفني المجتمعي؟
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كيفية صنع تمثال

تعرف إلى
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كيف تحصل على المواد التي تحتاجها؟

36

100

اترك انطباعاً يدوم

ابدأ حديثك بالكالم عن كيفية تعاملنا مع
البرية المتنوعة التي
المحيطات والحياة ّ
نعيش في وسطها

دفة مشروع
عالم األحياء البحرية والفنّ ان الذي يدير ّ
“بيت الهامور”
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فع ال ــة إلدارة المش ــروع
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ملحق

كيفية صنع النسيج

تاريخ فن حياكة النسيج وتنوعه يشكالن االتجاه
اإلبداعي المثالي لتصوير األزمة المتصاعدة التي تواجه
المحيطات في كوكبنا
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ِّ
“الباتيك”
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الغوص في
أعماق البحر

عند الحديث عن الشعاب المرجانية ،الخيارات التي نتخذها هي الخط الفاصل
بين النظام البيئي البحري المزدهر واالنهيار الكامل.
بقلم سارة مسلم
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تعرف على كنوز
ّ
وأسرار أعماق البحار
هياكل
ٌ
بعيداً عن أعيننا ،في أعماق المحيط توجد
ٌ
ٌ
تجمعات الالفقاريات :المرجان.
عظمية
مذهلة ،من ّ
تكونت هذه الشعاب المرجانية بواسطة تراكمات
َّ
“المديخ” التي تفرز طبقات من كربونات الكالسيوم
حية تعكس آالف السنين
تحت أجسامها ،وهي متاحف ّ
من التاريخ الطبيعي.
مستحق
لسوء الحظ ،تواجه هذه الشعاب مصيراً غير
َ
ً
نتيجة للنشاط
يتسم بمرض التبييض والموت ،وذلك
التصرف ،مما دفع اإلتحاد الدولي
البشري وسوء
ُّ
للحفاظ على الطبيعة ( )IUCNإلى تصنيف الشعاب
المهددة في
المرجانية ،كواحدة من أكثر النظم البيئية
ّ
العالم.
الحية والحيوانات البحرية
تعتمد العديد من الكائنات ّ
كالسالحف البحرية ،سرطان البحر ،البكتيريا ،قنديل
البحر ،الفطريات ،نجم البحر ،على الشعاب المرجانية
للبقاء على قيد الحياة .وبعض هذه الكائنات تتخذها
كموطن للغذاء والبعض اآلخر يستخدم زواياها
وأركانها كمأوى لصغاره.
ترمز الشعاب المرجانية إلى التعبير الفني في
الطبيعة ،وهي تأتي على شكل مجموعة متنوعة
من األشكال واألحجام واأللوان الرائعة .بعضها يشبه
القرون أو األشجار بينما البعض اآلخر يشبه قرص
التنوع سبب وجيه أيضاً ،
العسل وشكل الدماغ .لهذا
ُّ
تؤدي
فإلى جانب الخصوصية التي يتميز بها كل شكلّ ،
أحواض المحيطات المختلفة أيضاً إلى ظهور أنواع
مختلفة من المرجان .فالمستعمرات المرجانية التي
مثال ،ليست مطابقة
تجدها في المحيط األطلسي ً
لتلك الموجودة في المحيطين الهندي والهادئ.
عندما يتعلق األمر ببناء الشعاب المرجانية،
فإن تلك الصلبة هي األبرز ،حيث تظهر في
المياه االستوائية الضحلة وتعيش في عالقة
تكافلية  -أو متبادلة المنفعة  -مع نوع من
سمى  .zooxanthellaeتحمي
الطحالب ُي ّ
الشعاب المرجانية هذه الطحالب من
13

خالل غالفها الخارجي القوي ،وفي المقابل تستخدم
 zooxanthellaeعملية التمثيل الضوئي إلنتاج
الغذاء لمضيفها ،أي الشعاب المرجانية ،وتمنحها
نموها
ألواناً زاهية .وهذا هو السبب في ّ
أن ّ
التعرض للضوء من دون أي عائق ،ومناخات
يتطلّ ب
ُّ
محددة إلى حد ما ،باإلضافة إلى التيارات
ّ
المحيطية ،والكيمياء البحرية.
ناحية أخرى ،ال تُ نتج الشعاب
ٍ
من
المرجانية اللينة كربونات الكالسيوم
وال تتصل دائماً بعالقة تكافلية
مع  .zooxanthellaeوهي
غالباً ما تبدو مثل النباتات،
حيث تكون البروتينات الشبيهة
بالخشب مرنة في مركز استقرارها .أما النوع
الثالث فهو الشعاب المرجانية في
أعماق البحار ،وهذا هو موطنها
حيث البيئات األكثر ظالماً وبرودة،
ولكن ليس لديها طحال ب �zooxan
وبدال من ذلك تعتمد على
،thellae
ً
العوالق والمواد العضوية لتلبية
احتياجاتها من الطاقة.
يمكن للشعاب المرجانية التكاثر
الالجنسي والجنسي .يؤدي
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هل تعلم أن هناك
 3أنواع من الشعاب
المرجانية؟

تمتد أهمية الشعاب المرجانية إلى أبعد من
كذلك
ّ
حدود البحر ،بحيث تشير دراسة اقتصاد الشعاب
المرجانية ،وهي دراسة أجريت عام  2018بالتعاون
بين وحدة االستدامة الدولية ( )ISUوبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ( )UN Environmentالمبادرة
الدولية للشعاب المرجانية ( ، )ICRIإلى أن هناك
أكثر من  100دولة يستفيد سكانها من الشعاب
المرجانية.
تقوم الشعاب المرجانية بحماية المجتمعات الساحلية
من العواصف والفيضانات وأمواج تسونامي،
وذلك من خالل عملها كحاجز طبيعي .كما وصفها
تحالف الشعاب المرجانية ( )CORALبأنها “خزانات
التعرف على الخصائص
تم
ُّ
البحر للطب” ،وقد ّ
وقت مبكر
ٍ
الطبية للشعاب المرجانية في
فتم استخدامها في
من القرن الرابع عشرّ ،
األدوية التقليدية في الثقافات الشرقية .وعلى
مدى السنوات العشرين الماضية ،أصدرت
إدارة الغذاء والدواء األمريكية العديد
من األدوية المضادة للسرطان
المصنوعة من جذور بحرية ،بينما
استُ خدمت الشعاب المرجانية
لترميم العظام في مكانها منذ
عام  .1970ويواصل العلماء
بحوثهم حول استخدام
الشعاب المرجانية في
والمكمالت
العالجات الطبية
ّ
الغذائية وحتى مستحضرات
التجميل.
يعتمد العديد من سكان
المناطق الساحلية على صيد
األسماك كمصدر للغذاء والدخل،
كما تساهم السياحة واألنشطة
الترفيهية مثل الغطس والغوص
بشكل كبير في االقتصادات
15

وقع تقرير المناخ لعام  2020الصادر عن
المحلية .تَ َّ
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي (،)NOAA
أنه بين عامي  2017و  ،2030يمكن للشعاب المرجانية
تؤمن فوائد اقتصادية إضافية عبر السياحة والصيد
أن ّ
التجاري والتنمية الساحلية لبلدان أميركا الوسطى
المرجانية (غواتيماال وبليز وهندوراس ومقاطعة
يوكاتان) والمثلث المرجاني (إندونيسيا والفلبين
وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وتيمور
الشرقية) بإجمالي عائدات تتراوح بين  34.6مليار دوالر
و  36.7مليار دوالر.

الشعاب الهدبية
البر
تنمو على طول الشاطئ في ّ
الرئيسي أو الجزر المرتفعة ،وغالبا ما
تكون على شكل كتلة بركانية

الحواجز المرجانية
تنمو بالقرب من األراضي غير المرجانية
عدة من
ٍ
ولكنها تقع على بعد
كيلومترات ّ
الشاطئ

ّ
الحلقية
الشعاب
ّ
شعاب مرجانية على شكل حلقة أو جزيرة
عادة حول البحيرات الضحلة
ً
تتكون
ّ
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مملكة تحت الحصار
في العقود األخيرة ،ازداد قلق العلماء حول المصير
الحتمي للشعاب المرجانية ،اختفى نحو  50%من
الشعاب المرجانية في العالم نتيجة مجموعة من
التهديدات الطبيعية وغير الطبيعية .وبحسب دراسة
أجرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
( )IPCCقد نفقد ما يصل إلى  90%من الشعاب
المرجانية بحلول عام .2050

17
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تم
الذي
ما
ّ
إنجازه
حتى اآلن
19

تحتاج حماية النظام البيئي إلى دعم تعاوني ،لذلك
تقوم المنظمات في جميع أنحاء العالم بإنشاء مناطق
محمية بحرية ( )MPAلتعزيز أهداف الحفظ على المدى
يتم منع الصيد والتعدين والحفر في
البعيد ،بحيث ّ
المحميات ،من أجل حماية النظم البيئية المحلية
هذه
ّ
تغير المناخ.
ومكافحة ّ
ُي َع ّد “الجيد المرجاني العظيم” في أستراليا ،إحدى
ويعتبر
أكبر مجموعات الشعاب المرجانية في العالمُ ،
“منتزه جزر كوك البحرية” في الواليات المتحدة
األميركية ،و”منطقة الياسات المحمية” في أبو
ظبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أمثلة
المحمية المزدهرة .وكل هذه
على المناطق البحرية
ّ
شموال
المبادرات ما هي إال بداية لمشروع أكثر
ً
التنوع البيولوجي المائي.
للحفاظ على
ّ
كما يعمل الباحثون على تكرار ظروف تكاثر الشعاب
المرجانية في البيئات الخاضعة للرقابة ،إلنقاذ األنواع
وتحفز أنظمة الخزانات
ّ
التي على وشك اإلنقراض.
المغلقة تكاثر المرجان ،ما يسمح للعلماء بإنشاء
مستعمرات للبحث والحفظ.
تلعب التكنولوجيا دوراً حاسماً في تحسين عملية
الصيد ،حيث أطلقت جامعة بورتسموث معدات الصيد

“

تم إطالقها عام  .2004تهدف المسابقة إلى
التي ّ
تحفيز األفكار لتطوير معدات صيد صديقة للبيئة،
تسمح للصيادين بالصيد بطريقة ذكية للمساعدة
في الحفاظ على صحة المحيط ،وذلك بحسب تصريح
“بيل فوكس” ،نائب رئيس مصايد األسماك في
األول
الصندوق العالمي للحياة البرية  .WWFالفائز ّ
في المسابقة للعا م Air-powered Sam�“ 2014
جر يعمل بطاقة الهواء،
 ”pling Trawlوهو شباك ّ
يتميز تصميمه بأبواب مصيدة تسمح للصيادين بفحص
محتويات شباكهم على بعد  50متراً  .كما تسمح لهم
بإطالق األنواع غير المرغوب فيها المعروفة بإسم
“الصيد العرضي” في مرحلة مبكرة ،وذلك لتأمين
بقاء هذه األنواع على قيد الحياة ،وتجنب الشباك
المزدحمة وتقليل فرص الضرر المادي .في المرتبة
الثانية ،فاز ابتكار” ”Super PolySharkوهو عبارة عن
حبيبات غير سامة وطاردة ألسماك القرش ،تهدف
إلى تقليل عدد أسماك القرش التي يتم صيدها في
الشباك.
أن هذه الجهود المبذولة لمواجهة
ال شك في ّ
عواقب النشاط البشري على الشعاب المرجانية تعطي
مفعوال ،ولكن ال يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام
ً
به.

تهدف مسابقة “Smart
 ”Gearإلى تحفيز األفكار
لتطوير معدات صيد صديقة
البيئة ،التي تسمح للصيادين
بالصيد بطريقة ذكية
للمساعدة في الحفاظ على
صحة المحيط

“

المبتكرة للمحيطات ( ،)INDIGOبتمويل من صندوق
التنمية اإلقليمية األوروبية ( ،)ERDFلمواجهة أزمة
الشباك الشبحية ،وهي شبكات صيد مهملة أو ضائعة
أو متروكة في المحيط ،وتُ عتبر مشكلة متزايدة تضر
بالبيئة كونها تتفكك إلى قطع بالستيكية صغيرة
يتم العمل على
تهضمها الكائنات البحرية .بالتالي ّ
والتحول إلى
تطوير شباك صيد قابلة للتحلّ ل الحيوي
ُّ
مواد طبيعية في غضون عامين.
يمول الصندوق العالمي للحياة البرية ()WWF
ّ
المعدات
مبتكرة من خالل مسابقة
مشاريع حلول
ّ
َ
الذكية الدولية ”Smart Gear” Competition
18

الجميع مدعوون
للمشاركة
كل فــرد يقــوم بــدور ه فــي رفــع مســتوى
الوعــي بالمحافظــة علــى البيئــة البحريــة
يســاهم فــي بنــاء إرث دائــم للكوكــب
وا ألجيــال القادمــة التــي ســتعيش فيــه .فــا
تقلــل مــن شــأن دورك فــي حمايــة الشــعاب
ا لمر جا نيــة .
يمكنــك أن تبــدأ ببســاطة بتغييــر
عاداتــك االســتهالكية لتقليــل الهــدر
وا إلضــرار بالبيئــة .قــم باســتضافة أو
تنظيــم المشــاريع مــع مجتمعــك المحلــي
لجــذب االنتبــاه إلــى عــدد ال يحصــى مــن
البريــة
التهديــدات التــي تواجــه الحيــاة
ّ
والبحريــة والنظــم البيئيــة .قــم بتنظيــم

21

جــوالت إل عــا د ة ا لتد و يــر  ،وتنظيــف
ا لشــوا طئ  ،و ا نضــم إلــى نــو ا د ي ا لحفــظ
لتعــر ف علــى ا لطــر ق
المحليــة لمو اصلــة ا
ُّ
ّ
التــي يمكنــك مــن خال لهــا تقد يــم المســاعدة
وقيــاد ة المبــا د ر ا ت اإل بد اعيــة بهــد ف
المســا همة فــي عكــس األ ضــر ا ر ا لصناعيــة
المتواصلــة منــذ عقــود وتلــك ا لناتجــة عــن
تغيــر ا لمنــاخ ا لــذ ي يؤ ثــر ســلباً علــى البحــار.
األهــم مــن ذ لــك  ،إ شــر ا ك مــن هــم فــي
تمــو ج صغيــر يســا هم فــي
محيطــك .فــكل
ّ
صنــع ا لمو جــة الكبيــر ة.

20
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الفن في توعية المجتمع وإشراكه في القضايا المصيرية؟
كيف يساهم
ّ
بقلم شاه راجو

25

24

لطالما لعب الفن دوراً بارزاً في زيادة الوعي العام عندما يتعلّ ق األمر بالتركيز على
القضايا العالمية .من رسومات “بابلو بيكاسو” التي سلّ طت الضوء على ضحايا
الحرب األهلية في إسبانيا ،إلى حركة الفن البيئي الذي كشف العالقة بين العالم
الفن قدرته على تحويل الفكرة إلى أفعال
البشري والطبيعة ،أثبت
ّ

عملية
أن الفن يلعب دوراً مهماً في
شك في ّ
ال ّ
ّ
بناء المجتمع .ذلك أنّ ه يساهم في توثيق تاريخ
وهويتها ،كما يعمل على تحفيز
المنطقة وثقافتها
ّ
مر
العجلة اإلقتصادية .ولقد لجأ الفنّ انون على ّ
الزمن إلى الجغرافيا ،وتأريخ األحداث ،واستخدموا
األفكار والمواد ،واستعانوا بشركاء للتعبير عن
مفاهيم كان من الصعب وصفها.
في العام  ،2010أنشأت النحاتة “أنجيال هازيلتين
الفن إلنقاذ البحر”
منظمة “ووشد آشور:
بوتزي” ّ
ّ
()Washed Ashore: Art to Save the Sea
الربحية ،بهدف حماية الحيوانات البحرية
غير
ّ
وإدخال تغييرات إيجابية على عادات المستهلك.
وتمكّ نت “بوزي” ،بواسطة فنّ ها ،من جذب آالف
المتطوعين والناشطين الذين ساعدوا بتنظيف
الشاطئ .ومن خالل منظمة “ووشد آشور”،
تمكّ نت من تحويل  20طنّ اً من النفايات إلى 70
منحوتة لحيوانات نفقت بسبب التلوث الناجم
البالستيكية .وفي حديث لـ “االتحاد
عن النفايات
ّ
صرحت “بوتزي” قائلة“ :لقد
الوطني للحياة البرية” ّ
للغالبية
جئت من عالم الفن ،حيث النجاح بالنسبة
ُ
ّ
يعتمد على أخذ موافقة أمناء المتاحف وهواة
فإن استخدام
جمع التحف
إليّ ،
ّ
الفنية .بالنسبة ّ
قدرة الفن لنقل رسالة إلى المجتمع هو األهم”.
مبادرات مبتكرة للحفاظ على البيئة
عد الفنون بشكل عام شريكاً قوياً في الحوار،
تُ ّ
وتبث روح
ّ
إذ إنّ ها تعزّ ز االرتباط بالعالم الطبيعي
اإلنسانية في المسائل البيئية .في هذا اإلطار،
تجرد
تؤمن الثقافة ّ
كل ما يحتاجه الفرد من ّ
وموضوعية لبناء مساحة آمنة تمكّ نه من الوصول
ّ
27

إلى القضايا المهمة والتعامل معها.
تشكّ ل الشباك الشبحية – وهي شباك الصيد
البحرية
المرمية أو المتروكة  -خطراً على الحياة
ّ
ّ
سيما في خليج “كاربنتاريا”،
ال
باإلنقراض،
دة
المهد
ّ
ّ
البحرية وأبقار
“أستراليا” حيث تشكّ ل السالحف
ّ
البحر وسمك المنشار  80%من الحياة البحرية
المحصورة في الشباك.
أطلقت مبادرة “الشباك الشبحية في أستراليا”
حملة مستدامة من أجل تنبيه المجتمع حول
تسببها الشباك الشبحية للبيئة
األضرار التي ّ
البحرية .وقد تمكّ ن “مشروع الشباك الشبحية
الفني” ( )GNAPبالتعاون مع فنانين من
فنية في
السكان األصليين من رعاية ورش عمل ّ
المجتمعات النائية ،لتشجيع الحرفيين المحليين
على االهتمام بالبيئة.
في أوائل العام  ،2009أقامت كل من مديرة
“مشروع الشباك الشبحية الفني” (،)GNAP
“سو ريان” والفنّ انة “جينا أالن” ورشة عمل على
تضمنت مجموعة من
مدى أسبوعين كاملين،
ّ
البحرية ،والشباك الشبحية ،ومواد أخرى
المخلّ فات
ّ
موجودة في مدينة “ أوروكون” األسترالية .في
والنساج “مافيس
نهاية ورشة العمل ،قام الفنّ ان
ّ
نجا لميتا” الذي كان يعمل مستشاراً  ،بالتعاون مع
أفراد المجتمع في “ أوروكون” بابتكار مجموعة
قطع للمعرض الفنّ ي في مدينة “كيرنز” (Cairns
.)Indigenous Art Fair
سهل مشروع الشباك الشبحية الفني” ()GNAP
ّ
تنظيم عدد من ورش العمل وذلك عبر بناء جسر
تواصل بين فنانين من مدينة “أوروكون” األسترالية
وآخرين من كندا ،في إطار برنامج اإلقامة في

مشروع الشباك
الشبحية الفني
””GNAP
يستخدم مشروع الشباك الشبحية الفني
« »GNAPمجموعة كبيرة من الشباك
العائمة ،أو المرمية أو التالفة التي تم
العثور عليها على الشاطئ ،لصنع أغراض
رمزية وجماعية بهدف تحفيز المجتمع
ّ
على التغيير وزيادة الوعي حول أهمية
الحفاظ على الحياة البحرية.
أن هذا الشكل الفني
الرغم من ّ
وعلى ّ
واستمر بدعم من السكان األصليين،
نشأ
ّ
تطور ليصبح فناً اجتماعياً يتيح
فقد
ّ
للفنانين المحليين وغير المحليين على حد
سواء إقامة المشاريع الفنية المجتمعية،
والمعارض ،وورش العمل ،ومشاريع
التعاون المشتركّ .أما األغراض المصنوعة
من الشباك الشبحية فقد أصبحت اليوم
تلقى رواجاً أكبر في المتاحف والمعارض
الفنية.
كما أثبت هذا الشكل الفني أنه من أكثر
فاعلية لتوعية الجمهور وتثقيفه
الطرق
ّ
حول الضرر الذي يمكن أن تلحقه الشباك
التائهة على البيئة البحرية ،ما يؤثر بالتالي
المستقبلية.
في اتخاذهم قراراتهم
ّ

“مجتمع مابون” والمشاركة في “ مهرجان الفنون
المحلية في ملبورن”.
ّ
فن الجمع بين الممارسات الثقافية والبئية
ّ
المستدامة
ثمة رغبة كبيرة لدى العلماء ،والحكومات
ّ
والجمعيات الخيرية في التواصل مع مختلف
الجماهير ،ويبقى الفن هو الوسيلة الفضلى
للتعامل مع هذا الكم الهائل من المشاكل التي
يواجهها كوكبنا اآلن.
أطلقت شركة “كاربون سكوتالند” برنامج “غرين
للمهتمين
تيز” في العام  2013لتأمين فرصة
ّ
باكتشاف صالت الوصل بين الفن ،والتغير المناخي،
واالستدامة البيئية .يتيح برنامج “ذا غرين تيز”
والمنظمات الثقافية والبيئية تنظيم
ّ
للفنانين
ندوات أو المشاركة في ندوات لتبادل األفكار
والمعرفة والخبرات .ولقد جمعت فعالية “ذا
ليسيننغ تو ذا آنثروبوسين” في عام ،2020
عدداً من فالموسيقى والجغرافيين والمعلمين
والناشطين .الموسيقى تروي الكثير وتتجاوز
اللغات وتنسج القصص الساحرة ،إنها أداة رائعة
لرفع نسبة الوعي حول المخاوف البيئية .لذلك
مركز الفنون الموسيقية بتأليف الموسيقى
التصويرية لبيت الهامور.
مشاركة قصص عن الحلول
إذا تحققت من صفحتك اإللكترونية في الثامن
من يونيو ،أي في اليوم العالمي للمحيطات،
أن عدداً كبيراً من الرسائل التي وصلتك
ستجد ّ
متعلّ قة بالخطر المحدق بالمحيطات .األمل
الفن وعالم األعمال ال
أن عالم
ّ
موجود دائماً ولو ّ
يجتمعان.
غالباً ما ّ
يؤثر التعاون االستراتيجي بين الفن
والصناعات المبتكرة بشكل مباشر على الحياة
في النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي .في هذا
اإلطار ،تسعى “نت ووركس” ،وهي نتاج تعاون
بين الشركة العالمية لصناعة السجاد “إنترفاس”
وجمعية “علم الحيوان في لندن” ،إلى تمكين
سكّ ان الفيليبين من تحويل شباك الصيد الشبحية
إلى سجاد فاخر .كذلك ،قامت “نت ووركس”
من خالل إقامة صلة وصل بين المجتمعات في
البلدان النامية والعالمات التجارية العالمية ضمن
للحد
نموذج شامل لألعمال التجارية ،بوضع حل
ّ
من رمي النفايات البالستيكية في البحر وزيادة
مخزون األسماك وتحسين مستوى الحياة لدى
المهمشة.
المجتمعات الساحلية
ّ
26
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عد مكافحة تلوث المحيطات والحفاظ على النظم البيئية البحرية من أكثر المشاكل
تُ ُّ
أنت
الشائعة اليوم ،فالجميع ينتظر غيره لتولّ ي زمام األمور .من خالل مجتمعك ،كُ ن َ
الدافعة لنشر الوعي البيئي.
القوة ّ

هكذا ينجح مشروعك
الفني المجتمعي
كل ما تحتاج لمعرفته لصنع بيت الهامور الخاص بك
بقلم سارة مسلم

31

من الممكن أن تجد فكرة المشروع الذي ترغب
بالعمل عليه من خالل إجراء البحث األولي .تذكّ ر
فإن
دائماً أنه مهما واجهت من صعوبات
وتحدياتّ ،
ّ
األمل موجود في كل خطوة تقوم بها ،ويمكنك
الوصول إلى ما تبحث عنه من خالل الخطوة
األولى .المجتمع هو المكان األفضل للحصول على
المساعدة في كيفية الحفاظ على البيئة البحرية
المحلية .يمكنك بناء شبكة العالقات الخاصة
بك من خالل التواصل مع علماء األحياء البحرية
واألكاديميين الذين يمكنهم إبالغك بالمسائل
المهمة في منطقتك ،ويقومون بإرشادك إلى
موارد موثوقة ووصلك بخبراء في مجالهم ذاته.
َضع قائمة بأسماء نوادي الحماية والجمعيات
الخيرية من ذوي الخبرات في محيطك والذين
يمكنهم مساعدتك من أجل تحضير سلسلة من
النشاطات والفعاليات الخاصة بمجتمعك .كما
يمكنهم تزويدك بأفكار مفيدة حول كيفية مباشرة
العمل بمشروعك ،وتوفير كل التفاصيل المتعلقة
بما يمكن وما ال يمكن فعله ،عند تنفيذ مشروع
واسع النطاق.
المدرسون أيضاً مصدراً مهماً للحصول
يشكّ ل
ّ
والدعم ،حيث يمكنك التنسيق
على المعلومات
ّ
معهم من أجل جمع الطالب المهتمين بالقضايا
ناد خاص ،لمناقشة المسائل المهمة
نفسها ضمن ٍ
معاً باإلضافة إلى القيام بحمالت التوعية .اطلب
من أفراد عائلتك مساعدتك في البحث للحصول
على المصادر المهمة ،وقد يحالفك الحظ في إيجاد
شخص من محيطهم يمكنه معاونتك أيضاً.
ٍ
والقيمين
تواصل أيضاً مع الصيادين المحليين
ّ
على مصائد األسماك لتزويدك بأفكار مهمة
التحديات التي تواجههم .إذا كان محيطك
حول
ّ
قليل الخبرة في عالم الصيد والحياة البحرية،
ُيمكنك التواصل مع سكان الساحل اآلخرين ،الذين
سيفيدونك كثيراً في جمع المعلومات الخاصة
بمشروعك ،وخصوصاً أولئك الذي يعتمدون على
المحيط في كسب رزقهم ،بمن فيهم مدربو
ومحبو الصيد الترفيهي
الغوص ،غواصو الكهوف،
ّ
وغيرهم.

ِ
اعتمد إحدى
هذه األفكار
 ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجةاالحتباس الحراري
 الترسيب والجريان السطحي الصناعيوتحمض
 مستحضرات التجميلّ
المحيطات
التلوث الناتج عن صناعة األزياء
ّ
تسرب الزيوت غير المعالجة
ُّ
 نقل أنواع الكائنات الغازية رقعة نفايات المحيط الهادئ الكبرى المأكوالت البحرية والصيد المستدامالبرية
 مياه الصرف الصحي وصحة الحياةّ
البحرية
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تنس وضع قائمة بأسماء الفنانين من أجل
وال َ
يسخرون
ّ
عمن
الحصول على دعم إبداعي .ابحت ّ
وقتهم من أجل الحفاظ على الحياة البحرية ،أو من
استعداد تام للمساعدة وتنفيذ ما ُيطلب
ٍ
هم على
منهم.
هؤالء الفنانون سوف يساعدونك في جعل
مشروعك ُيبصر النور من خالل اقتراح معالجة فنية
أقل على البيئة باإلضافة إلى
ذات تأثير سلبي ّ
تعريفك على أنواع المواد الصديقة للبيئة.
بعد تحديد الموضوع الذي تريد معالجته ،يمكنك
اآلن البدء باألبحاث .سوف تجد في مجتمعك
الكثير من علماء األحياء والناشطين
البيئيين من ذوي المعرفة والخبرات
الطويلة ،لذلك ابدأ بلقاء
أكبر عدد منهم.
تتردد في
وال ّ

طلب التوصيات المتعلقة بالموارد الموثوقة ،كما
يمكنك إيجادها من خالل اإلنترنت أو في مكتبتك
المحلية .قم بمراجعة الدراسات التي أجراها باحثون
معتمدون لدعم أبحاثك باألرقام والبيانات ،وذلك
كي تكون خبيراً في قضيتك الخاصة.
قم بدعوة الجميع إلى جلسة مناقشة من أجل
إيجاد الطرق المناسبة لجعل مشروعك ُيبصر النور.
ابدأ بالتخطيط حول كيفية إلهام جمهورك بفكرة
مشروعك .ما الذي يجب عليهم تعلمه؟ ما هي
أفضل طريقة لتوضيح المشكلة؟ بماذا تريد أن
تجعلهم يشعرون عند مشاركتهم بمشروعك؟ ما
هو التأثير الذي سيتركه في نفوسهم؟

تواصل مع:
 علماء األحياء البحريةالبرية
منظمات الحفاظ على الحياة
 ّّ
 النوادي الرياضية الترفيهية المعلّ مين واألكاديميين الصيادين الباحثين الفنانين الجمعيات الحكومية المحليةالمتخصصين في الغوص
ّ
© Winston Cowie
Environment Agency - Abu Dhabi
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 -الناشطين البيئيين
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تعرفوا على
ّ
أحمد العنزي
دفة مشروع ”بيت الهامور”
عالم األحياء البحرية والفنّ ان الذي يدير ّ
بقلم سارة مسلم
من منّ ا لم يسمع بـ “ألف ليلة وليلة” ،هذا الكنز
الدفين المليء بالعاطفة ،والخيال ،واألخالق،
والشر .قد تكون
وطبيعة اإلنسان التي تحمل الخير
ّ
قصص “عالء الدين” و”سندباد” و”علي بابا” من
أن قصة لقاء صياد متواضع
أشهر ما سمعناه ،إال ّ
بسميه “عبدالله البحري” ستترك
يدعى “عبدالله”
ّ
أثراً دائماً .
الصياد “عبدالله” يلقي شباك الصيد عندما
كان
ّ
قام عن غير قصد بحبس “عبدالله البحري” .بعد
وق ِب َل “عبدالله”
تطورت صداقتهما َ
تلك الصدفة،
ّ
دعوة صديقه “عبدالله البحري” لزيارة العالم الرائع
تعج بالحياة
تحت الماء حيث يقيم .فرأى مدناً فخمة ّ
البحرية وأهل البحر يعيشون في ما بينهم جنباً إلى
جنب .كما رأى ملوكاً وحكاماً يحكمون ،وأنظمة
ديانات مختلفة يتعايشون
ٍ
عدالة قائمة ،وتابعي
بمحبة ،وعادات فريدة وأشكال عقاب مختلفة -
ّ
عالم يشبه إلى حد كبير عالمه.
قال له عبدالله البحري“ :لو أريتك ألف
مدينة يومياً لمدة ألف عام ،وفي كل
مدينة ألف عجيبة ،ما كان ينبغي أن أريك
قيراطاً واحداً من مدن البحر ذات األربعة
والعشرين قيراطاً وما فيها من عجائب!
“
الصياد
هنا تنتهي قصة الصديقين،
ّ
“عبدالله” و”عبدالله البحري” ،لتبدأ
قصة مشروع “بيت الهامور”.
استخدم أحمد العنزي ،وهو
المدير المسؤول للثقافة والفنون
في معرض “إكسبو 2020
دبي” ،هذه القصة األسطورة
كمصدر إلهام لمعرض الفن
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قال له عبدالله البحري” :لو
أريتك ألف مدينة يومياً
لمدة ألف عام ،وفي كل
مدينة ألف عجيبة ،ما كان
ينبغي أن أريك قيراطاً
واحداً من مدن البحر ذات
األربع وعشرين قيراطاً وما
فيها من عجائب!”
الشعبي ،لكنّ ه لم يذهب إلى عالم ما تحت الماء
بل على العكس ،جلب هذا العالم إلى اليابسة حتى
الزوار على اختالف فئاتهم العمرية.
يستكشفه ّ
عرض فنّ ي
مشروع “بيت الهامور” هو عبارة عن ٍ
األول هو منسوجة لـ “ستيف
من ثالثة أجزاء .الجزء ّ
عمل على إنجازها
تشامبرز” ،مؤلفة من أعمال فنية ِ
ما يقارب  2835طالباً من المدارس في جميع
أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة .الجزء الثاني،
هو منحوتة “سمكة الهامور” التي صنعتها الفنانة
األسترالية “سو ريان” من شباك الصيد المهملة،
والجزء الثالث هو عبارة عن هيكل مرجاني يتطور
مباشرة مع ورش عمل “ذا جام جار” في معرض
“إكسبو  2020دبي”.
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يقول العنزي“ :تقع االستدامة في صميم عروض
“إكسبو  2020دبي” ،التي ُخ ّصصت للحديث عن
الحفاظ على البيئة البحرية وعلم األحياء ،والسياسة
البحرية بشكل مقتضب .هذا كلّ ه يلعب دوراً مهماً
للحصول على بيئة بحرية أفضل ومستقبل أفضل
لموارد كوكب األرض ،والموارد التي نستخرجها من
المحيطات ونستخدمها للبقاء على قيد الحياة أو
لدعم اقتصاد مجتمعاتنا”.
مع وجود أكثر من  500مليون شخص في أكثر من
 100دولة يعتمدون على المحيطات للحصول على
عد الحوار حول الحفاظ
القوت والموارد والعملُ ،ي ّ
على البيئة البحرية أمراً ملحاً كأي مسألة أخرى طارئة.
في الواقع ،هناك العديد من األجنحة في “إكسبو
تغير
 2020دبي” التي تسلّ ط الضوء على تأثير ُ
المناخ على المحيط .من هذه األجنحة ،وعلى سبيل
المثال ال الحصر ،الجناح النرويجي ،والجناح الفيليبيني
والجناح الفيجي.
بلون مختلف يشبه كادر هل تعلم
كادر مستقل
ٍ
ولكن ما عالقة الشعاب المرجانية؟
يوضح العنزي أن “الشعاب المرجانية تواجه الكثير
والتحديات ،ليس فقط في دولة
من التهديدات
ّ
اإلمارات العربية المتحدة ولكن في كل مكان في
العالم”.
تعمل الشعاب المرجانية كموطن وأرض لصيد
توفر الحماية لألراضي
آالف أنواع األسماك .كما ّ
الساحلية من العواصف وآثار التعرية .حتى أن العديد
من الدول تعتمد في اقتصادها على الشعاب
المرجانية الصحية للصيد ،أو الستخدامها في المواد
يحفز أنشطة السياحة
لمجرد منظرها الذي ّ
الطبية أو
ّ
الترفيهية بما في ذلك الغوص والغطس.
تتعرض الشعاب المرجانية لتهديد متزايد بسبب
وتحمض
والتلوث،
المنظمة،
ّ
مصائد األسماك غير
ّ
ّ
المحيطات ،وابيضاض المرجان نتيجة ارتفاع درجات
الحرارة في كل من البحر والجو .بالنسبة للعنزي،
فهو يعتبر أن ضعف الجيد المرجاني العظيم في
أستراليا ،وهو أكبر نظام للشعاب المرجانية وأكثرها
تنوعاً بيولوجياً أيضاً  ،بمثابة “راية حمراء علينا رفعها”.
األزمة تقترب من الوطن أيضاً  .فدولة اإلمارات
العربية المتحدة فقدت أكثر من  73%من شعابها
تبيض المرجان الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة
بسبب ُ
في العام  .2017واألسوأ من ذلك ،طال حدث
كال من دولة الكويت
التبييض الجماعي هذا أيضاً ً
بشكل أكبر
والمملكة العربية السعودية اللتين تأثرتا
ٍ
وفقدتا  90%من الشعاب المرجانية فيهما.
مر الزمن ،اعتمدت دولة اإلمارات على
على ّ
أن الصيد سمة رئيسية من السمات
المحيط ،بما ّ
تميز الحياة اإلماراتية وهويتها وتراثها .ويوضح
التي ّ
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قائال“ :إذا أردنا الحفاظ على عناصر تراثنا
العنزي
ً
أن البيئة التي تحتضن هذه
للمستقبل ،علينا التأكد ّ
العادات التراثية سليمة وأنها ال تزال موجودة”.
كان الهدف األساسي من مشروع “بيت الهامور”
هو استخدام الفن لنشر قصة الشعاب المرجانية.
ً
نفحة من الحماسة
الفن
بالنسبة إلى العنزيُ ،يضيف
ّ
والفضول على المواضيع التي يجد الناس أنّ ها تفتقر
إلى الخيال.
مؤهل بشكل فريد للوظيفة
أثبت العنزي أنه
ّ
التي يقوم بها .بعد تخرجه من نيوزيلندا بشهادة
“اختصاصي في العلوم البيئية”وأخرى في
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هل تعلم؟
كان البحارة اإلماراتيون المتمرسون
يسافرون إلى أماكن بعيدة مثل شرق
أفريقيا للتجارة بالتمور واللؤلؤ وخشب
المنغروف.
“البيولوجيا البحرية” ،انتقل للعمل كمساعد عالم
في هيئة البيئة  -أبوظبي حيث قدم المشورة
بشأن إدارة المياه لتربية األحياء المائية ،قبل أن
يصبح محلّ ًال لسياسات الحفاظ على البيئة البحرية.
حتى في التسعينيات ،عندما كان يبلغ من العمر
 11عاماً فقط ،شارك في مبادرة الشباب البيئيين
في اإلمارات ،التي نشرت الوعي بين األطفال حول
القضايا البيئية.
في السنوات األخيرة ،تمكّ ن العنزي من إعادة
التركيز على شغفه األصلي :فن النسيج .في أوقات
فراغه ،يقوم بتحويل األقمشة التقليدية المعاد
تصور
تركيبات
ٍ
تدويرها وأوراق النخيل المهملة إلى
ّ
عناصر من ثقافة اإلمارات وهويتها.
نت من دمج شغفي
يشرح العنزي
قائال“ :لقد تمكّ ُ
ً
ألقدم
بالبيئة ،ومعلوماتي وخبراتي التي اكتسبتها
ّ
هذه األعمال الفنية في المعرض .نحن نجمع حقاً
بشيء ما”.
ٍ
عالمين مختلفين لنخرج
بين
َ
الفن في قلب الحدث
ّ
الفنية على المنسوجات في
كانت أعمال العنزي
ّ
قلب أحداث معرض “إكسبو  2020دبي” وورش
نظمتها “ذا جام جار” مع الطالب،
العمل الفنية التي ّ
والتي ركزت على تأثير الممارسات السيئة المعتمدة
في صناعة المنسوجات واألزياء السريعة على النظم
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البيئية المائية والشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي
البحري.
حتى إذا استبدلتم المنسوجات بالزراعة أو الصناعة
أو الصيد وكانت الطرق المعتمدة سيئة ،سيكون لها
تأثير مماثل.
هذه هي الطريقة التي تعتمدها “سو رايان” في
مشروع “بيت الهامور” .فلقد استخدمت هذه
الفنانة األسترالية شباك الصيد المهملة  -أو الشباك
الشبحية لصنع منحوتات مميزة .إلنجاز هذه األعمال
الفنية ،تعاونت “سو” مع السكان األصليين والحراس
المحليين في المناطق النائية لتسليط الضوء على
يمتد ضررها خارج
ممارسات الصيد غير المنظمة التي
ّ
حدودها الجغرافية.
يوضح العنزي أن اختيار فنانة أسترالية كان قراراً
متعمداً  .تتعاون “رايان” بشكل حثيث مع السكان
األصليين الذين يعتمدون على البحر في تأمين
قوتهم ومعيشتهم ،وبخاصة أولئك الذين يتعاملون
مع “سمك القشر” وهو سمك مشابه لسمك
محلي ،إال أنّ ها
أن عملها
الهامور .على الرغم من ّ
ّ
فنانة عالمية لديها رؤيا شاملة حول موضوع مهم
سيتناوله معرض “إكسبو  2020دبي”.
أن عمل “رايان” المذهل سيكون
يعتقد الفريق ّ
بمثابة تمثيل مرئي لتأثير الحوادث البيئية المحلية
على العالم أجمع.
يقول العنزي“ :هذه الشباك الشبحية التي تلوث
المياه األسترالية ليست من أستراليا .لقد رمتها
ثم
سفن أخرى كانت تصطاد بطريقة غير مرخصةّ ...
حملها التيار مئات الكيلومترات وجلبها إلى المياه
األسترالية حيث تشكل تهديداً للتنوع البيولوجي
المحلي”.
للمرة األولى ،ستُ عرض تقنية “رايان” الفريدة في
ّ
النحت في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويأمل
العنزي أن تترك انطباعاً دائماً لدى الفنانين المقيمين
في الدولة ،وبخاصة الشباب منهم .ومنحوتة
تم صنعها من المواد
الهامور ،وهي شبكة مذهلة ّ
المعاد تدويرها التي عثروا عليها وقابلة للتحلل
البيولوجي ،قد تلهم الفنانين وتشجعهم على تجربة
المواد المستدامة ،وااللتزام بإرث “بيت الهامور”.
أما الجزء الثالث من مشروع “بيت الهامور” فهو
عبارة عن عمل فني حي سينمو ويتطور في معرض
“إكسبو  2020دبي” .ستنظم “ذا جام جار” ورش
عمل في الموقع حيث يستطيع الزوار تحويل النسيج
الفائض من ورش عمل الطالب إلى شعاب مرجانية
نابضة بالحياة توضع على الهيكل المرجاني القريب
من إبداعات “رايان” و”تشامبرز” الفنية .وسيشارك
الزوار في هذه العملية اإلبداعية وهم على دراية
ّ
تامة بماديتها وأهميتها البيئية على حد سواء.
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بناء المجتمع المتعاون
جل ما يريده العنزي هو أن
في نهاية المطافّ ،
يروي لنا قصة مجتمع وتعاون قائم على مستوى
الوطن والعالم“ .نحن نقدم دائماً العرض الفني
كمشروع فني مجتمعي .لقد ابتكرنا ثالثة أشياء معاً
لنتمكّ ن من وصف مشروع “بيت الهامور”.
لهذه الغاية ،اجتمع صيادون وطالب ومهندسون
وفنانون وخبراء ومنظمات بيئية ومتخصصون في
اإلضاءة ومؤسسات أكاديمية ومراكز فنية ومصنّ عو
منتجات صديقة للبيئة وعدد ال يحصى من الفرق
األخرى لتحويل مشروع “بيت الهامور” إلى واقع
ملموس.
والعرض الفني هو مجرد استعارة لنوع التعاون
المطلوب من أي فرد أو مجتمع يرغب في تحقيق
تقدم دائم في الحفاظ على البيئة“ .نحن بحاجة
إلى المزيد من الشبكات المترابطة التي تتيح تبادل
المعلومات ،وتسمح لنا بفهم خبرات بعضنا البعض
واحترامها ،ووضع إطار عمل مجتمعي أساسي
ومتكامل”.
أن المعرفة والتكتيكات متوارثة عبر
يعتقد العنزي ّ
األجيال والتعلُ م من سنوات من التجارب واألخطاء
أمر ضروري في هذا السياق“ .إنها تاريخية ،وأحياناً
محلية”.
ّ
“فـاإلماراتيون عميقو المعرفة بأمور الشاطئ،
وقد ازدادت هذه المعرفة المحلية بشكل أساسي

بسبب صيد األسماك ،يليه الغوص بحثاً عن اللؤلؤ”.
كذلك ،ساهم التفاعل المباشر مع المياه في
تعريف الصيادين اإلماراتيين إلى الحياة الفطرية في
المياه المحلية والنظم البيئية المائية .لقد تعلّ موا
أنه عندما ال تكون العناصر الطبيعية على األرض
صلبة بما يكفي لبناء المنازل ،فإن الشعاب المرجانية
توفر أساساً متيناً  .ال تزال بعض المنازل القديمة في
ّ
إمارات أبوظبي ودبي والشارقة تحتوي على المرجان
في هياكلها.
يفسر الطرق المختلفة والمعقدة التي
“هذا ّ
اعتمدها المستوطنون على الساحل والتي لم تقم
فقط على األسماك ،بل على المسطح المائي
نفسه” .لقد علّ م المحيط السكّ ان المحليين أنماط
عيش ،ومأكوالت وأساليب بقاء وحتى التجارة ،وكان
بالنسبة إليهم المالذ اآلمن”.
“بيت الهامور”
وهكذا ،بني مشروع
المعرفة التي
على أسس
السكان المحليون.
يتمتع بها
قصص الصيادين
تم تجميع
في تحديد اتجاه
للمساعدة
واستخدمت
المشروع،
البحث
كجزء من
الذي
المكثف
قام به

الفريق التابع لهيئة دبي للثقافة والفنون“ .نحن نخبر
شيقة ،لكن عمق الرسالة في هذه
الجمهور قصة ّ
الصياد ال يقل أهمية عن العالِ م”.
القصة هي أن
ّ
العمل على تأهيل الجيل الطالع
يحمل العرض الفني اسم “سمكة الهامور” ،وهي
من األنواع التي تعيش في الشعاب المرجانية
وتحظى بشعبية في المطبخ اإلماراتي والثقافة
اإلماراتية .في العام  ،2009كان سمك الهامور
المحلي على وشك االنقراض بسبب الصيد الجائر
وفقدان موطنها لوال الجهود الحثيثة التي قامت
بها حكومة اإلمارات والمنظمات البحرية ومجتمعات
الصيد المحلية.
تم فرض حظر موسمي على صيد سمك الهامور
بهدف السماح لها بالتكاثر .وقد أعطيت رخص الصيد
بالتدريج لتنظيم الصيد بهدف الترفيه والتجارة،
وإن اختلف األمر بين اإلمارات السبعُ .سمح بالصيد
بالشباك على مسطحات مائية معينة فيما منع
منعاً باتاً صيد أسماك القرش والمنشار والشفنين
وأسماك الوتد والجيتار.
في هذا السياق ،قامت إمارة أبو ظبي بإنشاء
مناطق بحرية محمية ( )MPAيقتصر فيها النشاط
البشري على حمايتها بهدف الحفاظ على الشعاب
المرجانية والتنوع البيولوجي المائي المحلي .عقب
حدث التبيض الجماعي الذي حدث في العام 2017
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والذي ّأثر على دولة اإلمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ،قررت
هيئة البيئة  -أبوظبي إنشاء ما ُيعتبر أكبر مشروع
إلعادة تأهيل الشعاب المرجانية في المنطقة.
تحقق أصبح ممكناً
مما ّ
يرى العنزي ّ
أن الكثير ّ
بفضل هيئة البيئة  -أبوظبي التي ّأمنت التواصل
السريع بين علماء األحياء البحرية والصيادين حتّ ى
يتمكّ نوا من تبادل الخبرات .شرح العلماء للصيادين
عن سمك الهامور ،ودورة الحياة والتكاثر والنضوج
وشددوا على أهمية وضع قوانين
عند هذا النوع
ّ
الصيد وحظره موسمياً  ،فيما شارك الصيادون
معرفتهم المحلية مع العلماء بهدف تعزيز جهود
الحفاظ على أسماك الهامور.
يقول العنزي“ :أصبح الصيادون أوصياء على
تلك البيئة .عندما أدرك الصيادون خلفيات
وأهداف العلماء ،باتوا يمتلكون القدرة
العملية”.
مشروع حماسي
يقوم مشروع “بيت الهامور” من
بدايته إلى نهايته ،على روح اإللفة
والتعاون ،ويأمل العنزي في هذا
الصدد أن تتخطى رسالته حدود
معرض “إكسبو  2020دبي”.
قائال“ :سيكون جمهورنا
ويشرح
ً
أفضل سفراء لنا .جمهور العمل
الفني الذي تم استخدامه إليصال
رسالة ،هم أكبر العوامل المحفزة
لنشرها بأكثر الطرق فاعلية” .وفقاً
أن مشروع “بيت
للعنزي ،سيرى الناس ّ
تخيلوا ،وهذا ما
مما ّ
الهامور” أعمق ّ
سيجعل العرض الفني أكثر إثارة ،وسينتقل
هذا الشعور إلى خارج حدود معرض
“إكسبو  2020دبي”.
قائال“ :ما نريده هو تقريب
“يضيف العنزي
ً
الجمهور من هذه القصة وإطالق العنان لخيالهم.
األمر يشبه إلى حد كبير مغامرات عبدالله في
ألف ليلة وليلة“ .بيت الهامور” هو دعوة للزوار
لتجربة العالم تحت الماء واالنطالق في بحر الخيال
الواسع”.
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5

عملية
نصائح
ّ
إلدارة المشروع
بقلم سيلين زنانيري
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1

اجهز ،انطلق
استعدَ ،
ّ
حدد إمكانياتك :ما الذي يمكنك وما ال يمكنك فعله بمفردك؟
ّ
بناء على الوقت
وضع
حدد خطواتك الرئيسيةَ ،
ّ
ً
جدوال زمنياً ً
الذي قد تحتاجه لتنفيذها ،ومستنداً مرئياً لتسجيلها.

2

وزّ ع المهام على فريقك
بعد االنتهاء من تشكيل فريقك من الفنانين والباحثين
باشر بتوزيع المهام عليهم .ولتعيين كل فرد في
والمتطوعينِ ،
ّ
التعرف على نقاط القوة واالهتمامات
عليك
له،
المناسب
الدور
ُّ
الرئيسية لديه ،ثم باشر بتقسيم العمل على جميع األفراد إلحياء
حس المشاركة والتقدير لديهم.

3

بق على خطوط التواصل مفتوحة
َأ ِ
ابق على تواصل مع فريقك من خالل تنظيم اجتماعات دورية،
َ
حيث ُيتاح لكل فرد الفرصة لمشاركة عمله والخطوات التي
يقوم بها وتحديد الصعوبات التي يواجهها ،وذلك لمعالجتها
تقدم المشروع نحو
كفريق وتبادل األفكار للحفاظ على ُّ
األفضل.

4

كُ ن واقعياً
من المهم جداً أن تعود خطوة إلى الوراء بين الحين واآلخر
للتّ أكد من أن مشروعك يسير على ما يرام .كُ ن دوماً على دراية
ومدركاً لقدراتك وقدرات
بعملك ،كُ ن ّ
مطلِ عاً على مشروعك ُ
فريقك ،وعلى أساسه ُقم بتعديل توقعاتك وأوقات تسليم
العمل ،حتى وإن تطلّ ب األمر زيادة عدد الفريق .لذلك مهما
فعلت فال تستسلم!

5

انشر المعلومة
عندما تُ قارب رحلتك اإلبداعية على االنتهاء ،فكّ ر بما الذي
سيحدث بعدها .اآلن لديك مشروعك المستوحى من “بيت
ُ
الهامور” ،ولكن كيف ستجعل الناس يرونه؟ انشر تفاصيل
مشروعك بمساعدة أصدقائك وأفراد عائلتك .أعلن عنه
من خالل جريدة مدرستك ،وزّ ع المنشورات في مجتمعك
المحلي ،ابحث عن طرق سريعة لنشر محتوياتك .قم بتحميل
الصور على تطبيق “انستغرام” مع استخدام هاشتاغ
“ ”#HammourHouseو “ ”#YOURPROJECThouseحتى
يرى الجميع عملك الرائع الذي تقوم به.
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صناعة النسيج..
يات
وتحد
إبداع
ّ
ٌ YRTSEPAT A FO GNIKAM EHT
تسليط الضوء على التناقضات غير المتوقعة
بين الموضة وصحة المحيط
بقلم سارة مسلم و شاه راجو
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من الصعب تحديد أصل النسيج ،هذا
الفن القديم الذي يعود إرثه إلى زمن
ّ
بعيد .ومن بين كل الحرف المتواجدة
طويال عبر
قديماً التي استهلكت وقتاً
ً
األجيال ،كان النسيج من أهم األعمال
التي خدمت مطالب ثقافية عدة عبر
الثقافات المختلفة.

تعود أولى أمثلة “حياكة النسيج” المعروفة إلى ّأيام
المصريين القدماء بين العامين  1483و  1411قبل
تم العثور على ثالث قطع في مقبرة الفرعون
الميالدّ .
تحتمس الرابع ،عليها أسماء الملوك المصريين الذين
سبقوه وسلسلة من الكتابة الهيروغليفية .وعلى غرار
المصريين ،اعتمدت شعوب “اإلنكا” هذه الحرفة من
خالل دفن موتاها في منسوجات متشابكة.
كذلك ،عمد الصينيون إلى استخدام النسيج لتزيين
مالبسهم أو لتغليف الهدايا ،فيما ذهب اإلغريق
والرومان أبعد من ذلك ،وقاموا بتعليق منسوجاتهم
في المباني الرسمية ودور العبادة .كما وصف
هوميروس في ملحمته “أوديسي” نسيج “بينيلوبي”
كل ليلة ،بانتظار عودة زوجها
الذي كانت تنشره ّ
“أوديسيوس”.
شكّ ل ظهور الثورة الصناعية تهديداً للتقاليد ،حيث
محل اإلنسان في حياكة النسيج .وبحلول
ّ
حلّ ت اآللة
الفنية
أواخر القرن التاسع عشر ،شهدت األعمال
ّ
التي تعود إلى القرون الوسطى ،بما في ذلك حياكة
النسيج ،والدة جديدة ،ولكن هذه المرة تم اعتماده
من قبل فنانين معاصرين وحديثين في جميع أنحاء
أوروبا لتصوير المناظر الطبيعية والفنون الجميلة
وطباعة األزهار.
ولقد ساهم تاريخ فن حياكة النسيج وتنوعه في
أساسية.
جعل مشروع “بيت الهامور” نقطة جذب
ّ
ذلك أنّ ه المسؤول عن جعل الفن موضوع المحادثات
االستثنائية التي جرت في معرض “إكسبو 2020دبي”.
في هذا اإلطار ،بدأ “أحمد العنزي” ،وهو المدير األعلى
للفنون والثقافة ،باكتشاف طرق جديدة لتخفيف
وطأة األزمة المتزايدة على المحيطات في كوكبنا.
العنزي الذي استفاد من خبراته كمنسق ناشئ
وفنان ُيعنى بصناعة النسيج ،يقول“ :كنا
نبحث عن أساليب أو أنواع مختلفة
من التركيبات .أحد هذه األساليب هو
التعليق ،تعليق شيء يشبه النسيج”.
أن أقمشة الصالة
“هل تعلمون ّ
الموجودة في بعض المعابد والتي
معينة
يفترض ّ
أن لها معنى وتستخدم لغاية ّ
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إنّ ما تستخدم
اآلن في
الزينة؟
مثال
تذهبون ً
إلى البلدات
القديمة في
ألمانيا وإذا
بكم تجدون
أعالماً كبيرة
وجميلة جرى
تعليقها إليصال
معينة”.
رسالة ّ
كان العنزي ،وبفضل
دراية تامة بالتحديات
ٍ
خبرته في األقمشة ،على
ّ
ويتمثل
التي يواجهها فن صناعة النسيج،
أن
أهمها بالنفايات والمواد السامة .غير ّ
ّ
هذا األمر لم يقف عائقاً أمامه ،بل على
العكس ،كان مصدر إلهام له ،فافتتح
مشروع “بيت الهامور” وغاص في عمق
أكبر التحديات التي تواجه المحيط أال وهي الموضة
السريعة والمنسوجات.
المرة وراء الموضة
عود على بدء :الحقيقة
ّ
ٌ
إذا شعرتم يوماً أنّ ه من الصعب مواكبة متطلبات
تخيلوا إذاً حال الكوكب .على مدى
الموضةّ ،
السنوات العشرين المنصرمة ،ومع بروز الموضة
السريعة وتراجع األسعار والجودة ،أصبحت
كمية المالبس التي نملكها أكبر بخمس
ّ
مرات من تلك التي كان يمتلكها أجدادنا،
وبالتالي أصبح من الصعب أن نرتدي القطعة
نفسها أكثر من  5مرات.
كل
قد تجدون أنّ ه من الطبيعي أن تقوموا ّ
أسبوعين بملء خزانتكم بثياب جديدة
المفضلة .لكن
ّ
من عالمتكم التجارية
جمعية “أوكسفام”
بالنسبة إلى
ّ
تؤدي صناعة قميص قطني
الخيريةّ ،
أبيض إلى انبعاث غازات االحتباس
التي
بالكمية نفسها
الحراري
ّ
السيارة
تتسبب بها قيادة
ّ
لمسافة  56كم.

قصة استهالك المياه فليست
وأما ّ
ّ
أن هذا القميص
ذلك
.
حاال
أفضل
ّ
ً
القطني يتطلّ ب إنتاجه  700غالون
من الماء .في هذا السياق ،تُ عزى

نسبة 3,2من إجمالي المياه المستهلكة حول العالم
إلى صناعة النسيج .وما يزيد “الطين بلّ ة” ،استنزافنا
لمياه البحر وتلويثها.
تحد مذهل للحفاظ على البيئة
ٍّ
يتم فرز كميات كبيرة من المواد الكيميائية والمياه
الملوثة التي تُ رمى في األنهار والمحيطات بسبب
العشوائية ،والصباغة والتخلّ ص من
عمليات التصنيع
ّ
ّ
النفايات .وقد ساهمت المنتجات المستخدمة في
صناعة النسيج كالمنظفات والراتنج وأصباغ الحديد
والمبيضات ،والمواد الالصقة والزيوت بنسبة
الثقيل
ّ
 20%في تلوث المياه في العالم.
المتخصص في علم األحياء البحرية
يقول العنزي
ّ
وعلوم البيئة في آن معاً “ :لسوء الحظ ،غالباً ما
تنظم هذه المهنة
يتم التصنيع في البلدان التي ال ّ
ّ
بالشكل المناسب ،فهم ال يستخدمون أفضل الطرق
في التصنيع ،لذلك نجد كمية كبيرة من النفايات
إن العمال
السائلة في الماء .ليس ذلك فحسب ،بل ّ
يتسممون ويعانون أمراضاً مزمنة،
في هذه المصانع
ّ
كما يصابون بأشكال مختلفة من األورام ،نتيجة
السامة”.
تعرضهم للمواد
ّ
ّ
تحمض المحيطات
ّ
أن تصريف المواد الكيميائية
وأضاف العنزي ّ
تهدد
والسموم في المياه له آثار سلبية كبيرة ّ
الحياة البحرية والتنوع البيولوجي .عندما تُ طرح
المواد الكيميائية في الماء ،ترتفع نسبة الحموضة،
يصعب على نبات المرجان بناء هياكله من
ما
ّ
كربونات الكالسيوم ،األمر الذي يزيد من خطر التحلّ ل.
يكمن دور المرجان في تصفية المياه وامتصاص
المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة التي تجعله أكثر
ونموه.
عرضة لإلصابة باألمراض وتعيق تكاثره
ّ
عملية التصنيع
تؤدي خسارة المرجان خالل
ّ
وقد ّ
إلى تشريد آالف األسماك ونزوحها من الصخور
البحرية ،وتدمير النظم البيئية المحلية وإلحاق
ّ
الضرر باالقتصاد المحلي الذي يعتمد على الشعاب
المرجانية في الصيد واألنشطة الترفيهية وحماية
الرصيف من العواصف.
تلوث المياه
ّ
كمية كبيرة من القطن،
المالبس
صناعة
تستخدم
ّ
تستهلك أزياء الموضة السريعة نسبة كبيرة منها
منظمة “واتر
لألسف .وبحسب دراسة أجرتها ّ
فوتبرنت نيتورك” غير الربحية ،يستنزف كيلوغرام واحد
من القطن ما يقارب  22,000لتر من الماء”.
أن استخدام األلياف والبوليمرات
قد تظنّ ون ّ
الصناعية بشكل متزايد في صناعة النسيج ّربما
ّ
يتصدى للمشكلة ،لكن العكس صحيح إذ إنّ ه يضيف
ّ
البالستيك إلى قائمة المواد التي تشكّ ل خطراً  .فعند
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غسل المالبس ،تخرج منها أجزاء صغيرة وتمتزج بالماء
الذي سيبلغ المحيط في نهاية المطاف .في الواقع،
ينتج عن غسل المالبس ما يقارب  551,155طناً من
كل سنة ،أي
تلوث المحيط ّ
األلياف البالستيكية التي ّ
ما يعادل  50مليار زجاجة بالستيكية!
غالباً ما يكون مصير هذه القطع البالستيكية
المجهرية في الجهاز الهضمي للحيوانات البرية الذي
سد ،ما ّ
صحة هذه الحيوانات.
يؤثر بالتالي على ّ
ُي ّ
عد التفريط بالتنوع البيولوجي في البحر ذا أهمية
وي ّ
ُ
التفاعلية
كبيرة ،ذلك أنّ ه يؤدي إلى تحلّ ل السلسالت
ّ
العكسية بما في ذلك إنكسار سالسل الغذاء
ّ
التنوع
على
أيضاً
ة
السلبي
التأثيرات
ومن
الطبيعية.
ّ
ّ
البيولوجي ،زيادة الضعف أمام الفصائل الغازية
وخسارة الموائل البحرية.
توجب على الفريق التابع لمركز الفنون والثقافة
ّ
أهمية عن األولى،
تقل
مهمة ثانية ال ّ
العمل على
ّ
ّ
ّ
وتتمثل بإعداد ورشة للطالب .وجاء القرار بنسج الواحة
أن هذا العمل مفيد
التي
سيتوجهون إليها باعتبار ّ
ّ
لزيادة الوعي حول البيئة ورفع نسبة المشاركة الفنية.
أن
فاستعان “العنزي” بشغفه الدائم باألقمشة ورأى ّ
مسلية .وهكذا تمكّ ن من
صناعة القماش قد تكون
ّ
ابتكار طريقة لتعليم األطفال الحفاظ على البيئة.
إنشاء خطة للتعلم
ساهم البحث الجزئي في معرض “إكسبو 2020
دبي” في تحديد كيفية العمل خالل الورش .قد يهتم
األطفال بالعالقة القائمة بين إنتاج الموضة وتلوث
المحيطات ،شأنهم شأن اآلخرين الذين قد يثير هذا
الموضوع اهتمامهم على اختالف فئاتهم العمرية.

هل تعلم؟
أكثر من  6,000,000جزء من
األلياف الدقيقة تخرج عند
غسل  5كيلوغرامات من قماش
البوليستر ،حسب نوع المنظف
المستخدم.
َ
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معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح
والتعايش في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
والمفوض العام إلكسبو  2020دبي يتواجد في ورشة
عمل خالل إطالق مشروع بيت الهامور
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توجب على الفريق التابع لمركز
ّ
الفنون والثقافة العمل على
أهمية عن
تقل
مهمة ثانية ال ّ
ّ
ّ
ّ
وتتمثل بإعداد ورشة
األولى،
للطالب .وجاء القرار بنسج
سيتوجهون إليها
الواحة التي
ّ
أن هذا العمل مفيد
باعتبار ّ
لزيادة الوعي حول البيئة
ورفع نسبة المشاركة الفنية.
فاستعان “العنزي” بشغفه
أن
الدائم باألقمشة ورأى ّ
صناعة القماش قد تكون
مسلية .وهكذا تمكّ ن من ابتكار
ّ
طريقة لتعليم األطفال الحفاظ
على البيئة.
تم
أدرك العنزي وفريقه أن ورش العمل ،التي ّ
تصميمها بهدف زيادة الوعي ،يمكن أن تساهم في
المعد لمشروع “بيت الهامور”.
صنع النسيج النهائي
ّ
“إذا كان األطفال هم من يقومون بالتصنيع ،ونحن
كفريق تابع لمركز الفنون والثقافة مسؤولين عن عرض
فلم ال
هذه الصناعة
الفنية في “إكسبو  2020دبي “َ ،
ّ
نجعل من األطفال فنّ انين أيضاً ؟
وقع االختيار على “أبجد ديزاين” وهو عبارة عن
متعدد التخصصات مقره دبي،
استوديو تصميم
ّ
المحلية والشعاب المرجانية
الستكشاف األسماك
ّ
التي تعيش على الرصيف الصخري وتصويرها
ليستخدمها الطالب فيما بعد في أعمالهم الفنية.
تتضح معالم مشروع “بيت الهامور”.
اآلن ،بدأت ّ
ولكن ما هي الطريقة الفضلى إلطالع األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  7سنوات و 18سنة على
التلوث البحري؟ الجواب موجود في “ذا جام جار”،
ّ
يقدم المشورة الالزمة وينصح
مركز مجتمعي للفنون ّ
بالتقنيات والمواد الضرورية إلنجاح ورش العمل.
التجربة خير معلم
كان الطرح األساسي لمشروع “بيت الهامور” يتمحور
حول اكتشاف تقنية للطباعة على النسيج .وهو األمر
الذي لقي رواجاً في صفوف الطالب المشاركين في
األولية لمعرض “إكسبو  2020دبي” .غير
ورش العمل ّ
أن الطباعة على النسيج
أن التجارب واألبحاث أثبتت ّ
ّ
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وإن تكن طريقة رائعة إلنتاج كميات كبيرة من النسيج
ستتسبب ال محالة في هدر
المطبوع بصورة واحدة،
ّ
أعدت كل مجموعة من الطالب طبعة
المواد إذا ما ّ
واحدة فقط.
إن مشروعاً كمشروع “بيت الهامور” الذي بحث في
دراية تامة بأهمية
ٍ
التلوث المائي ،يجب أن يكون على
ألعاده المادية كما برسالته الظاهرة.
وتقول رئيسة المشاريع والبرمجة في “ذا جام جار”،
أن
“كاميل ديسبال دي بيرن” ما يلي“ :يجب أن تتأكّ دوا ّ
القصة .إذا كان عملكم الفني يتمحور
المواد جزء من
ّ
ولكن المواد الخاصة بكم كلّ ها مواد
حول البيئة،
ّ
تؤدي إلى زيادة
كيميائية وتستخدمون طرقاً
مضرة ّ
ّ
التلوث ،فأنتم ال ّ
تؤثرون بالشكل الذي ترغبون به”.
أن الطباعة بالشاشة الحريرية فشلت في
وبما ّ
تحول فريق “ذا جام جار” إلى تقنية بديلة
االختبارّ ،
لطباعة المنسوجات فيما واصلوا اهتمامهم بالتلوث
البحري الناجم عن معالجة المنسوجات واألزياء
السريعة .وتمكّ ن الفريق من خالل البحث ،من اكتشاف
هذه التقنية التي تدعى “الباتيك”.
لمسة إندونيسية
فيما ال تزال أصول الباتيك غير معروفة ،تُ عزى هذه
التقنية المستخدمة في صباغة األقمشة بشكل
أساسي اليوم إلى جزيرة “جاوا” في إندونيسيا .وتوضح
“ديسبال دي بيرن” في هذا السياق قائلة“ :في
يتم فقط استخدام المواد الخام وغير
هذه التقنيةّ ،
المعالجة كيميائياً ”.
الباتيك ويعني “النقطة” في اللغة الجاوانية ،قد
وثمة
استُ خدم في جنوب شرق آسيا لعدة قرونّ .
مشتقات منه في الهند وسريالنكا وإيران وماليزيا.
ّ
يتم استخدام أداة جاوية تسمى
التقنية،
هذه
في
ّ
” ”Tjantingذات فوهة رفيعة تُ ستخدم خصيصاً لصب
تتميز
الشمع الطبيعي الساخن على القماش القطني.
ّ
بإمكانية ضبطها ما يتيح للفنانين تصميم
الفوهة
ّ
أنماط مختلفة ومميزة على القماش .يشكّ ل الشمع
ٍ
أن هذا
المتجمد ما
يسمى بالطبقة المقاومة ،أي ّ
ّ
ّ
الجزء من القماش أو هذا التصميم يمكنه مقاومة
التلوين واألصباغ.
بعد ذلك ،جرت العادة أن يترك القماش يرشح في
حوض من الماء المصبوغ بغية امتصاص الصبغة .أعاد
الفريق في”ذا جام جار” العمل على هذه الطريقة
وأخذوا بعين االعتبار كمية المياه الكبيرة المهدورة
كل مجموعة من الطالب في
كل صف ،على يد ّ
في ّ
تم تنفيذ  608عمل فنّ ي.
كل فصل ،بما أنّ ه ّ
يتم شراء القماش من الشركة
في البداية ،كان ّ
“ ”Shawtecالتي تستخدم طرقاً سليمة وصديقة
تحد من هدر المواد
للبيئة في
عملية التصنيع ،كأن ّ
ّ
مطرد من
الخام واستهالك الطاقة وتزيد بشكل ّ
استخدام المواد الخام والشحن بكميات كبيرة بهدف

هل تعلم؟
الباتيك ويعني “النقطة” في
اللغة الجاوانية ،قد استُ خدم في
جنوب شرق آسيا لعدة قرون.
مشتقات منه في الهند
ّ
وثمة
ّ
وسريالنكا وإيران وماليزيا.

“ديسبال دي بيرن”“ :إنه من المثير لإلهتمام أن يطرح
ألن موضوعنا كان
“ذا جام جار” أيضا تقنية “الباتيك” ّ
متمحوراً حول اإلستدامة ،ولكن في الوقت عينه حول
الثقافة أيضاً ”.
ما بدأ على شكل تحقيق حول الممارسات المادية
والمستدامة أصبح هو اإلطار الذي يحيط بالبحث
الذي يتناوله معرض “إكسبو  2020دبي” عن حلول
للمشاكل التي يتعرض لها كوكبنا.

كمية النفايات الناجمة عن التغليف وانبعاثات
تقليل ّ
الكربون أثناء النقل .كذلك قامت “شاوتك” بإنتاج
نسيج خاص بـ “ذا جام جار” لتجنّ ب المواد الزائدة.
في ورش العمل ،تم استخدام طالء األكريليك
المائي الخالي من المواد الكيميائية والممزوج بطالء
الحد من استخدام المواد
آخر خاص بالنسيج بغية
ّ
الكيميائية السامة الموجودة في أصباغ المالبس .قام
بدال من غمسه في
ً
الطالب بطالء القماش
مباشرة ً
الملون ،وبالتالي تجنّ بوا استخدام منتجات ثابتة
الماء
ّ
وتلويث الماء.
أثبت تقنية “الباتيك” أنها عملية ناجمة عن تجربة
دقيقة ،بدءاً من النسيج والشمع مروراً باألصباغ
وصوال إلى القدرة على التحكم بكمية
الطبيعية
ً
المياه المستخدمة.
ساهم امتزاج التقاليد الفنية الجاوية
وعادات الصيد القائمة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة بإضافة
متوقع
ّ
ُبعد جديد غير
لمشروع “بيت الهامور”.
في هذا اإلطار ،تقول
مديرة المشاريع
والبرمجة في
“ذا جام
جار”،
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أسماك في
ٌ
الفن
شباك
ّ
ذهب الطالب إلى ورش العمل الخاصة بهم حيث
كانت بانتظارهم رسوم توضيحية صحيحة من استوديو
“أبجد للتصميم” .تتضمن الرسومات الشكل الخارجي
وأشكاال مختلفة من الذيول أو
لجسم كل سمكة،
ً
أن العينين ُرسمتا على القماش ليقوم
الزعانف ،حتّ ى ّ
األطفال بالتالي بتنفيذ الجزء األكثر متعة – وهو
طريقة “الباتيك”.
قامت مجموعة من الطالب بالتعاون مع المسؤولين
في ورشة عمل “ذا جام جار” بتنفيذ تصاميم مختلفة
متداخلة في ما بينها بواسطة الشمع الساخن ،كما
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قاموا بإضافة األلوان لجعل األسماك تنبض بالحياة.
يجف.
وعند اإلنتهاء يترك كل طالب عمله الفني حتى
ّ
ليتغنى بها فريق
تتم أرشفة كل قطعة وتصويرها ّ
ثم ّ
“ذا جام جار”.
هنا جاء “ستيف شامبرز” وهو رسام جداري مقيم في
وأعد تشكيلة من األعمال الفنية .فقام بتصميم
دبي،
ّ
ثالث لوحات بمقاس  4أمتار  x 5,2متر ،على شكل
طبقات ،حيث أنّ ه يمكن إزالة األسماك عن القماش
بعناية ،ثم لصقها وخياطتها لتكوين صورة ثالثية
األبعاد عن المحيط.
أوضحت مديرة المشاريع والبرمجة في “ذا جام جار”
“ديسبال دي بيرن” قائلة“ :إن أكبر التحديات التي
واجهتنا هي معرفة أي من المواد مناسبة لعرض
عرضت األعمال الفنية
األعمال الفنية في الخارج .إذا
َ
فأنت على علم بأنه محمي داخل
داخل المتحف
َ
المبنى .يمكنك استخدام مواد دقيقة وهشة للغاية.
سيعرض
عرضت العمل الفني في الخارج فهذا
لكن إذا
َ
ّ
اللوحة ألشعة الشمس والرياح التي تحمل الرمال
وبالتالي سيؤدي إلى تلف اللوحة الفنية والمنسوجات
شيئاً فشيئاً .
أثبت “شامبر” في هذا الدور أنه عنصر هام جداً في
الفريق .خالل مسيرة عمله في اإلمارات العربية
المتحدة ،استخدم أنواعاً مختلفة من المواد .لذلك
بدأ بالعمل مع الفريق على فحص المواد المستخدمة

لحماية النسيج من أي عناصر خارجية في الطبيعة قد
تؤدي إلتالفه فيما بقي ملتزماً باستخدام المكونات
الصديقة للبيئة.
قام “شامبر” باكتشاف ِطالء “اللك” المصنوع محلياً
وهو عبارة عن غشاء رقيق لألشعة فوق البنفسجية
بدال من رشه كرذاذ .قد
يمكن دهنه بالفرشاة
ً
يستغرق طالء “اللك” وقتاً أطول في العمل من رش
ويحد
الرذاذ ولكنه يحول دون انتشار الطالء في الهواء
ّ
من الهدر وحجم المخلّ فات.
تعين على الفريق أيضاً حل مسألة تعليق القماش.
ّ
فقطعة القماش هذه المربوطة بين عمودين مثل
قائال“ :
الشراع .أوضح الرسام الجداري “تشامبرز”
ً
يتألف النسيج من ثالث طبقات أساسية .الطبقتان
الخارجيتان تشكالن شبكة صيد كبيرة .ولكن هذا ليس
بالمسألة المهمة في ما يتعلق بمقاومة الرياح .أما
بالنسبة للطبقة الوسطى التي تشكّ ل الخلفية حيث
وكأن
رسمنا جدارية لمحيط ،فهو الجزء المعتم فيها،
ّ
النسيج محاك بإحكام”.
تواصل “تشامبرز” مع خبراء في تصميم المناظر
الطبيعية والتغير المناخي لدراسة عناصر الرياح واعتماد
الطريقة الفضلى للتعليق .وقال“ :سوف نعاود العمل
على دعم هيكلية العمل للحفاظ على الشجرتين
والتأكد من سالمة الجمهور”.
وبرز الحل األمثل لهذه العملية بتصميم قاعدة

فوالذية مقاومة للصدأ ستشكل العامودين اللتان
أن باقي األشجار
تحمالن النسيج دعامة لها .كما ّ
المجاورة ستساهم في تأمين حماية مضاعفة لها
بوجه الرياح العاتية.
تأمل كل من الفريقين التابعين لـ “ذا جام جار” و”إكسبو
ّ
 2020دبي” في نتائج القرارات التي اتخذوها في
كل خطوة .فقد تجنّ بوا المواد السامة قدر اإلمكان
يزودهم
وحاولوا
الحد من الهدر وقاموا بمحاسبة من ّ
ّ
بالمواد على الطرق والممارسات التي يعمدون إليها.
كذلك قاموا بمعالجة بقايا القماش بعناية للحؤول
ترسب النسيج في أنظمة المياه .أما بالنسبة
دون ّ
صممها الطالب،
للقطع المتبقية من األسماك التي ّ
تمت إعادة تدويرها الستخدامها خالل ورش
فقد ّ
عمل “ذا جام جار” المقبلة في معرض “إكسبو 2020
دبي” ،والتي شكلت هيكل الرصيف الصخري للشعاب
المرجانية في مشروع “بيت الهامور”.
كل من “ذا جام جار” و”إكسبو  2020دبي” أن
أثبت ّ
الفن الجميل يمكن صنعه بدون إلحاق الضرر بالبيئة.
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صمم لوحة السمكة
ّ
الخاصة خاصة بك
باستخدام تقنية
الباتيك
بقلم سارة دانيا التميمي

كيفية استخدام تقنية “جافانيس” للباتيك

1

توفر جميع األدوات واألقمشة والمواد
تأكّ د من ّ
الالزمة.

2

بشكل مشدود على
ضع قطعة القماش القطنية
ٍ
سطح ثابت.

3

استخدم قلم حبر مضاد للماء ،من أجل تحديد
رسمتك عن األسماك أو المرجان أو السلطعون.
ارسم فقط األجزاء الرئيسية كالجسم ،الذيل،
الزعانف ،أو العيون من دون رسم التفاصيل.

4

استعن بشخص بالغ لمساعدتك في إذابة الشمع
يتحول إلى
بعناية بواسطة اآللة الخاصة ،حتى
ّ
سائل ولكن دون الوصول إلى درجة الغليان.

5

غمس أداة “تجانت” لتطبيق الشمع الساخن داخل
ّ
األجزاء المخصصة لذلك.

6

تدرب على وضع الشمع بواسطة قطعة صغيرة
ّ
من القماش القطني .وتجنّ ب لمس الشمع ألنه
شديد السخونة.

7

عندما تصبح جاهزاً  ،باشر بإضافة تفاصيل السمكة،
بما فيها المقاييس واألنماط وغيرها ،وذلك
باستخدام الشمع ،ودعه يبرد حتى يتصلّ ب.

8

اآلن ،حان وقت إضافة األلوان .قم بمزج األلوان
بالقليل بالماء بواسطة الريشة.

9

إبدأ بطالء القماش ،وامزج األلوان كما يحلو لك مع
إضافة لمستك الخاصة.

10

تجف تماماً .
عندما تنهي عملية الطالء ،دع اللوحة
ّ

11

قابال المتصاص الماء فوق
ضع ورق صحيفة أو ورقاً
ً
قطعة القماش وتحتها.

ما الذي تحتاجه؟
	-أداة “تجانت” للرسم بالشمع  35 -ملم
على األقل
	-آلة إلذابة الشمع
	-قطعة قماش قطنية
	-دهان طبيعي غير سام
	-طالء النسيج
	-شمع الصويا الطبيعي
	-وعاء
	-ريشة رسم
	-مكواة
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12

بمكواة ساخنة
ٍ
بشخص بالغ في الضغط
ٍ
استعن
على اللوحة ،ما يساعد بإعادة تسخين ّ
الشمع على
يمتصه الورق الذي يغطيه.
النسيج ،حتى
ّ

13

مباشرة ،وستالحظ أن جميع
ً
بعد ذلك ،أزل الورق
تصميمات الشمع ستكون بيضاء تماماً  ،مثل لون
سيمتص
القماش األصلي ،في حين أن الباقي منها
ّ
أشكاال مختلفة.
الصبغة ،تاركاً
ً
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فن مبتكر
ٌّ
خارج
عن المألوف
“كاميل ديسبار دي بيرن” ،رئيسة المشاريع والبرمجة في
“ذا جام جار” ،تكشف عن أهمية وأبعاد الفن الشعبي
بقلم سارة مسلم
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يتطلب إنشاء مشروع
ضخم بحجم مشروع “بيت
جبارة .لذلك ،تعاون
الهامور” جهوداً ّ
معرض “إكسبو  2020دبي” مع مشروع “ذا جام
جار” المتخصص بالفنون والرسم في دبي ،بهدف
تطوير مفهوم مثير لالهتمام في كل تفاصيله،
وتشكيل مجموعة من الطالب والمعلمين والفنانين
بث الحياة
والمهندسين وصيادي األسماك ،من أجل ّ
المكون من ثالثة أجزاء .وفي
في هذا العمل الفني
ّ
النظر إلى الوقت الذي يستغرقه والموارد التي
فإن السؤال الذي يطرح
يحتاجها مشروع بهذا الحجمّ ،
للفن أن ُيحدثه
نفسه هو :ما مقدار الفرق الذي يمكن
ّ
فعال؟
ً
“كاميل ديسبال دي بيرن” مديرة المشاريع والبرمجة
في “ذا جام جار” والمديرة اإلبداعية لمشروع “بيت
صممت ورش العمل التي ساهمت في
الهامور”ّ ،
عرض نسيج المحيط في جناح الواحة ()The Oasis
في معرض “إكسبو  2020دبي” ،كما ناقشت دور
بأهمية الحفاظ على المحيطات
الفن في زيادة الوعي
ّ
ومقدار الجهد والحب الذي يتطلبه هذا العمل.
أخبرينا عن طبيعة وظيفتك في “ذا جام جار”؟
أنا المسؤولة عن جميع المشاريع اإلبداعية في “ذا
داخلياً
جام جار” ،والتي تشمل تلك التي نعمل عليها
ّ
في “ذا جام جار” ،وتلك التي تهدف إلى تشجيع
الجمهور على الحضور إلى األستوديو لمشاهدتها،
بالفعاليات أو
الخاصة
فضال عن تنفيذ المشاريع
ّ
ّ
ً
المشاريع التي تردنا من مصادر خارجية .وكما هي الحال
في معرض “إكسبو  2020دبي” ،كذلك هي في “ذا
ً
مساحة
جام جار” ،حيث لدينا عمالء خارجيون يمتلكون
ينفذون فيه مشروعهم ،ويكون كل
خاصة أو استوديو ّ
ّ
ما يحتاجون إليه منّ ا هو القليل من المساعدة لتطوير
مادياً  ،لنقوم معاً
فكرتهم ،وخصوصاً كيفية تنفيذها
ّ
بإنتاج المشروع.
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التعاون مع معرض “إكسبو

تم
كيف ّ
 2020دبي”؟
بداية عملنا مع “إكسبو  2020دبي” تعود إلى العام
 ،2018عندما تواصل معنا الفريق التعليمي من مركز
“زوار إكسبو” ،الذي تم إنشاؤه بهدف تعريف الطالب
ّ
والمدارس على مهام وأهداف “إكسبو  2020دبي”،
ودعونا للمشاركة في برنامجهم .كان الهدف من ذلك
المتعدد
التلوث
جعل الطالب ُيدركون مدى خطورة
ّ
ّ
المصادر على الرصيف المرجاني ،وكيف يمكنهم أن
يكونوا فاعلين في إحداث التغيير بواسطة الفن.
وبما أن أحد المواضيع األساسية التي طرحناها في
نقاشنا تمحور حول تأثير صناعة الموضة والنسيج في
تلوث المحيط ،قررنا إنشاء ورشة عمل لتعليم كيفية
ُ
الطباعة على القماش باستخدام تقنية قديمة تسمى
تلوث المحيط.
تحد
بشكل كبير من ّ
“الباتيك”ّ ،
ٍ
ما هي المواضيع التي تناولتها ورش العمل في
معرض “إكسبو  2020دبي”؟
كان إنشاء مشروع “بيت الهامور” هو الهدف
األساسي من إعداد ورشة العمل .بدأنا بجلسة
حوارية ،ركزنا خاللها على صناعة النسيج وتأثيرها
على المحيط ،وبشكل أساسي على صباغته ،ذلك
الملونات المستخدمة تحتوي على معادن ثقيلة
أن
ّ
ّ
ويتم رمي الفائض من هذه
كيميائية،
ومواد
جداً
ّ
ّ
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المواد في المحيط من ِقبل المعامل التي تصنّ عها.
ألن هذه المواد تزيد من نسبة
وهذه مشكلة كبيرةّ ،
الحموضة في المحيط فتقضي تباعاً على الطحالب
والشعاب المرجانية واألسماك .وهذا ما ُيعرف بـ “تأثير
الدومينو”.
كيف ساهم الطالب بإنشاء مشروع “بيت
الهامور”؟
خالل تنفيذ العمل ،كنّ ا حريصين جداً عند استخدام
المنسوجات وكل ما يتعلق بتقنيات الطباعة أو يتطلّ ب
استخدام تقنية الصورة السلبية .لذلك عملنا على طرح
تقنية تقليدية تدعى “باتيك” وقمنا بتعريف الطالب
عدة ،شارحين لهم كيفية استخدام المواد
على تقنيات ّ
الحد من التعرض
بشكل مسؤول يضمن
الكيميائية
ّ
ٍ
لها .وهكذا أنتجنا العمل الفني األول الذي جمع بين
القماش واللوحات.
كذلك احتفظنا
بجميع

الفنية
األعمال
ّ
بتصويرها
التي أنجزها األطفال ،وقمنا
كل على حدة ،وجمعنا هذه “األعمال
وأرشفتهاّ ،
الفنية” في مكتبة رقمية ،بعد تأكّ دنا من وجود اسم
ّ
كل طالب على العمل الذي أنجزه .الحقاً قام الفنان
مجموعة من هذه األعمال
ٍ
“ستيف تشامبرز” باختيار
لوحة مطبوعة مؤلّ فة
ٍ
الفنية ،واستخدامها لتشكيل
بطريقة تشبه الطبقات.
ٍ
من ثالث لوحات موضوعة
السمكة التي
على هذه اللوحات،
ستتم خياطة ّ
ّ
صممها كل طالب ولصقها على اللوحة المطبوعة،
ّ
وبذلك نعيد تصوير المحيط مع الشعاب المرجانية
ونضع فيه األسماك وغيرها من األنواع المختلفة التي
سيتم عرضها في مشروع “بيت الهامور”.
لقد قمنا بإنتاج  608عمل فني حتى اآلن ،بمشاركة
 118مدرسة.
ما مدى مساهمة الفن المجتمعي في إطالق
جلسة حوارية؟
أن نشر الفن أمام الجميع ،وخصوصاً
شك في ّ
ال ّ
اجتماعية ،من شأنه أن
بقضي ٍة
عندما يتعلق األمر
ّ
ّ
جمهور أكبر ،ويكسب تأثيراً على
يطلق الحوار مع
ٍ
وإمكانية التعامل المباشر
الفن
نطاق أوسع .رؤية هذا
ّ
ّ
ٍ
بشكل أكبر،
معه يساهمان في انتشار الحوار حوله
ٍ
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بأن الفنان قد أوصل رسالته
مع الشعور ّ
بمجرد أن يزور الناس
مباشرة لكم.
ً
ّ
المتحف ،يكونون قد خطوا الخطوة
األولى في عالم الفن ،وباتجاه الرسالة
الفن إلى التعبير عنها.
التي يسعى هذا
ّ
مع ذلك تبقى األعمال الفنية المعروضة
لشريحة
ٍ
في المتحف وفي المعرض متاحة
معينة من الجمهور .حتّ ى ولو كانت جدرانها
ّ
الخاصة التي
فارغة ،تبقى للمتاحف هيبتها
ّ
تجعل البعض يشعرون بأنّ هم في المكان غير
المناسب ،حتى ولو كان الدخول مجانياً .
الفن المجتمعي هوأنّ ه ال يتيح
المميز في
األمر
ّ
ّ
يحفز أيضاَ
جمهور أوسع وحسب ،بل ّ
الوصول إلى
ٍ
حوار
الفن على بدء
األشخاص الذين يشاهدون هذا
ّ
ٍ
حول ما رأوه .وال يكتفون بذلك ،بل ينقلون هذا الحوار
شخص
ٍ
أي
إلى بيوتهم أو يناقشون فيه األصدقاء أو ّ
الفني.
آخر لم يشاهد هذا العمل
ّ
هل اإللمام بالفنون
ضروري لتقدير الفن
ّ
المجتمعي؟
أن اإللمام بالفن
ال أظن ّ
ضروري لفهمه ،كونه يتناول
ّ
المواضيع التي يفهمها الجميع،
كاألحاسيس واإلنطباعات
بعمل فني
ما نرى أشخاصاً تأثروا
البصرية .غالباً
ٍ
بمجرد النظر إليه ،لكنهم ال يجدون الكلمات المناسبة
جزء من
للتعبير عنه .نحن نعمل على التواصل مع ٍ
بأشواط مفرداتنا ولغتنا
ٍ
الدماغ البشري الذي يتجاوز
المحكية.إنّ ها غريزة اإلحساس! كل شخص ينظر إلى
العمل من منظاره الخاص ،ويفهمه بطريقته الفريدة،
نتحدث عن إعداد
لكنه يحاكيه في النهاية .كأننا
ّ
فيلم في المدرسة ،ثم الذهاب إلى السينما للتأثر
بالقصة التي يتناولها الفيلم .األمور ال تجري على
ألن اإلحساس هو إحساس ،وال تنبغي
هذا المنوالّ ،
دراسته مسبقاً للشعور به.
المواد التعليمية المتصلة بالعمل الفني تساهم
معلومات إضافية عن مراحل إعداده
ٍ
في توفير
والمواد المستخدمة في تنفيذه ،والتعريف خصوصاً
بالمشاركين في إنجازه.
ً
وسيلة فعالة
ما الذي يجعل من “بيت الهامور”
في نشر الوعي؟
مجتمعي غير عادي ،ألنّ ه
فن
نحن
نتحدث عن ّ
ّ
ّ
سيكون ضمن معرض “إكسبو  2020دبي”َ .من يأتي
ً
صدفة ،يزوره ألنه على
إلى هذا المعرض ال يفعل ذلك
دراية تامة بوجود الكثير لمشاهدته فيه .هذا األمر
ٍ
الفن
يساعدنا كثيراً  ،ليس من خالل حضورنا في عالم
ّ
حدث فني خاص
ٍ
المجتمعي فحسب ،بل ألننا في قلب
ً
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جداً  ،حيث الجميع مدركون تماماً لكل ما يجري حولهم.
معرض “إكسبو  2020دبي” هو العامل اآلخر
الذي سيساهم في إيصال هذه الرسالة ،بفضل
أهميته الحدث وموقعه العالمي ،وستصل رسالتنا
ّ
إلى المجتمعين المحلي والعالمي بفضل األشخاص
الذين سيشاركون بحضور معرض “إكسبو  2020دبي”،
وكذلك بفضل التغطية العالمية التي سيحظى بها
هذا الحدث وما سينتج عنه من تفاعل على مواقع
التواصل االجتماعي وغيرها ،وهذا كلّ ه سيساهم في
بشكل أفضل.
إيصال الرسالة
ٍ
بفرصة مماثلة،
ٍ
فعال أن يحظى المرء
من النادر
ً
تتم فيه تغطية األنشطة
ٍ
تتيح له أن يكون في
حدث ّ
محلياً  ،باإلضافة إلى وسائل اإلعالم الدولية والرقمية،
زوار
إلى جانب التغطية التي سيقوم بها
ّ
عفوية.
وبطريقة
ٍ
المعرض تلقائياً
ّ
كيف تشجعين
األفراد على
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إطالق مشاريعهم الفنية الشعبية؟
أعتقد أن الخطوة األولى التي يجب القيام بها هي
تحديد الموضوع الذي يرغب الشخص بمعالجته،
ويتحمس
األساسية التي تستهويه
واختيار الفكرة
ّ
ّ
للعمل عليها.
قم تنفيذ العمل من أعماق قلبك ،وكُ ن منفتحاً
أن خطة العمل التي وضعتها
لكل األفكار ،مدركاً ّ
تقبل األمور كما
قد ال تنجح ،وعليك بالتالي ّ
مع
التردد في تكرار المحاولة،
هي ،وعدم
ّ
إضافة التعديالت الالزمة .بل يمكن أيضاً
حدوث ما ليس في الحسبان ،فال تشعر
باإلحباط أبداً .

موادك الخاصة .بالنسبة
بعد ذلك ،باشر البحث عن
ّ
إلي ،غالبية مشاريعي تبدأ من المادة التي تلهمني
ّ
لدي مشروع ،وأعرف جيداً ما
يكون
أحياناً
.
كثيراً
ّ
الذي ينبغي أن أتكلّ م عنه ،لكني ال أعرف كيف .أبدأ
بالمادة التي أرغب في استخدامها ،والتي يجب أن
ترتبط منطقياً بالموضوع الذي أرغب في استكشافه،
فهذا األمر يساعدني بطبيعة الحال .أنظر إلى المادة
وأبعادها ،وأفكّ ر في ما يمكنني فعله بها وكيف
يمكنني استخدامها.
مواد يمكن إعادة
مهتم :استخدم
أقول لكل
ّ
ّ
استخدامها الحقاً  .زر الشاطئ ،واجمع منه أكبر قدر
ممكن من المواد .قم بتنظيفها ،وفكر في ما
يمكنك تنفيذه بواسطتها ،وستندهش بما يمكنك
فعله بالمواد القابلة إلعادة التدوير
واالستخدام.
تتوقعين تفاعل
ّ
كيف
الجمهور مع المشروع؟
كل ما أتمناه هو
ّ
أن أسمع آراء مختلفة
والكثير من ردود الفعل
واألفكار .آمل أن أتفاجأ
بما يراه الجمهور وأن
أسمعهم يتحدثون عن
فعال
أشياء لم نفكر بها .أتمنى
ً
أن نسمع الناس يقترحون أفكاراً
ويزودوننا بأفكارهم
مختلفة
ّ
الخالقة وأحاسيسهم الصادقة.
فعال أن أتمكّ ن يوماً من
أطمح
ً
سماع الكثيرين يقولون“ :ذهب
رحلة مدرسية
ٍ
ابني ضمن
إلى معرض “إكسبو
 2020دبي” وشاهد
هذا العمل الفني،
وعند عودته إلى المنزل
مطو ًال عن البيئة
تحدثنا
ّ
وأهمية حماية األسماك
ّ

والشعاب المرجانية”.
أي جانب في هذا المشروع تفاخرين به؟
ّ
بشكل مستدام،
الرائع
الفني
العمل
هذا
أنتجنا
لقد
ٍ
وأثبتنا من خالله أنّ ه يمكننا صنع أشياء جميلة من دون
فعال.
إلحاق الضرر بالبيئة .وهذه حقيقة ثابتة
ً
أن ما يجعلني متحمسة جداً هو أن يعرف
الواقع ّ
الجمهور من شارك في إنجاز هذا العمل ،ال أن يكتفوا
بمشاهدته وسماع مداخالتنا .أريدهم أن يعرفوا عدد
الطالب الذين شاركوا في هذا العمل ،والصيادين
وأبناء المجتمعات المحلية الذين عملوا على منحوتات
سمك “الهامور” ،واالستفادة من فرصة مشاهدة
مجموعة األشخاص الذين يعملون على تنفيذ التماثيل
مباشرة أمام أعينهم.
ً
المرجانية
الزوار؟
كيف سيلهم “بيت الهامور” ّ
آمل كثيراً أن يتحول “بيت الهامور” إلى مصدر إلهام
كل يوم .وال أقصد
لألشخاص العاديين الذين نلتقيهم ّ
بهم الناشطين البيئيين ،أو الفنانين ،أو المهنيين الذين
جعلوا من البيئة محور عملهم اليومي ويجرون دراسات
والماديات ،بل أعني الجيران
وأبحاثاً عنها وعن التقنيات
ّ
الرسم
واألهل واألشخاص الذين لم يلمسوا فرشاة ّ
في حياتهم .عندما تشاهد هذا العمل الفني يجب أن
قادر على فعل الكثير .يكفي أن
تقول لنفسك“ :أنا
ٌ
ملياً في األمر وتقول لنفسك “أستطيع
تجلس وتفكر ّ
فعل ذلك” ،لتتمكّ ن من إنجازه”.
بأهمية
كيف سيواصل “ذا جام جار” نشر التوعية
ّ
الحفاظ على البيئة البحرية؟
يمكن القول بكل بساطة :بمواصلة العمل الذي
بدأناه منذ العام  .2005وهذا يعني االستمرار بإقامة
ورش عمل تعليمية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من
الناس ،من خالل المشاريع المشتركة .الجزء األكبر من
لكن أهميته تكمن في منح
عملنا يتمحور حول الفنّ ،
األشخاص الذين يفكرون بالطريقة نفسها فرصة أن
يجتمعوا معاً ويعاون بعضهم بعضاً  .سيكون
مختلفة،
فئات عمرية
ٍ
زوارنا من
ّ
وسيأتي
األطفال
والكبار
في السن
والفنانون
المتمرسون
ّ
والهواة ليجتمعوا
كلّ هم في المكان ذاته،
متحمسين للتواصل مع
ّ
بعضهم البعض ،ولتبادل األفكار
المختلفة والمبتكرة.
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ٌ
يجسد
مسألة قائمة بذاتها ،والقدرة على جعله
فن يتحدث عن االستدامة
ابتكار ّ
ّ
ٌ
اتجاه صاعد يأخذ في االعتبار
فالفن الصديق للبيئة هو
مسألة أخرى.
هذه االستدامة
ّ
ٌ
النتائج التي سيخلّ فها هذا العمل اإلبداعي على البيئة ،من ألفه إلى يائه .وفي ما
يلي  9أسئلة محورية يجب طرحها على امتداد مراحل إنجاز هذا العمل الفني ،إذا
طيباً يدوم.
أردتم له أن يترك أثراً ّ

9

أسئلة يجب طرحها
عند العمل على
فن مستدام
الفن مع روعة الكوكب؟
هل يجب أن يتوافق جوهر
ّ
بقلم كاميل ديسبال دي بيرن
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1

ما المواد التي يجب استخدامها؟

كثيرة هي األلوان الزيتية و”األكريليك”
ً
مواد كيميائية،
و”األيروسوالت” التي تحتوي على
ّ
مثل «الفورمالديهايد” و”األمونياك” و”الرصاص” التي
ال تكتفي بإلحاق الضرر بالبيئة ،بل تطال صحة اإلنسان
أيضاً  ،في حال استنشاقها أو ابتالعها .احرصوا على
مواد غير سامة ،مثل الماء
شراء المنتجات التي تحتوي
ّ
أو النباتات أو األصباغ الطبيعية ،واقرأوا بعناية ما في
معلومات ،للتأكّ د من عدم احتوائها
ٍ
ملصقاتها من
على سموم ،وإال اتبعوا جميع إجراءات السالمة
المواد
حددتها الشركة المصنّ عة .استثمروا في
ّ
التي ّ
تعمر كثيراً  ،كاألقمشة القطنية القابلة إلعادة
التي ّ
االستخدام ،وأكياس السيليكون التي يمكن إغالقها،
وغيرها من المواد القابلة للتحلّ ل ،مثل ألواح الطالء
المقوى.
المصنوعة من الورق
ّ

2
ما طبيعة السطح الذي
تستخدمونه؟

أن للّ وحة القماشية الجديدة جاذبيتها
شك في ّ
ال ّ
قطع أخرى معاد
الخاصة ،إنما يمكن دائماً العثور على
ٍ
أسطح قابلة
تدويرها ،تبدو كأنّ ها أصلية .ابحثوا عن
ٍ
ً
مصنوعة من الكتان المعاد تدويره ،أو
للتحلّ ل ،تكون
من الخيزران أو القنّ ب ،وحاولوا االبتعاد قدر اإلمكان
ٌ
طريقة أخرى يمكنكم
عن المواد الكيميائية .كما توجد
اتباعها ،وهي إعادة التدوير التي تقوم على منح
ً
فرصة جديدة للحياة.
تم التخلّ ص منها
المواد التي ّ
ّ
كونوا مبدعين في ما تستخدمونه وفي كيفية
ألن بإمكان ذلك أن يساهم في إيصال
استخدامهّ ،
الفن.
رسالتكم من خالل
ّ

ما الذي استخدمناه
فن “ذكي”
لتقديم ٍّ
بالتعاون مع “ذا جام
جار”؟
“بالنسبة إلى الدهان ،استخدمنا األكريليك
المواد الكيمائية،
المائي الخالي من
ّ
ومزجناه بمادة وسيطة لطالء النسيج (مادة
تُ ضاف إلى الطالء لتغيير واحدة أو أكثر من
خصائصه) .هذا األمر يتيح لنا التحكم في
كمية الوسيط التي نضيفها إلى الطالء،
ّ
الحد األدنى منها فقط .كما قمنا
واعتماد
ّ
بدال
القماش،
على
مباشرة
ً
األلوان
بدهن
ً
من اتباع الطريقة التقليدية التي تقوم على
تؤدي
غمسه في الطالء ،وهي الطريقة التي ّ
كمية وافرة من المنتج تصبح في
إلى وجود ّ
نهاية المطاف غير قابلة لالستخدام”.
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3

كيف تحصلون على منتجاتكم؟

ً
أهمية عن تركيبتها .ابحثوا
تقل
المادة ال ّ
كيفية صنع
ّ
عن الشركات المصنّ عة التي يعنيها تأثير هذه المواد
مما إذا كانت تعتمد في إنتاجها
على البيئة ،وتأكّ دوا ّ
ً
صديقة لها ،بحيث تتحكّ م باآلثار
مضرة بالبيئة ،أو
طرقاً
ّ
الضارة الناجمة عنها .مسيرة الفنان المستدام ال تبدأ
ّ
عند خروجه من المتجر الذي ابتاع منه المواد الالزمة
بوقت طويل.
ٍ
إلنجاز عمله الفني ،بل قبل ذلك

4

هل تتبعون عملية إنتاج صديقة
للبيئة؟

إذا كنتم تقومون بطباعة الشاشة ،أو ّ
رش الطالء ،أو
معاد تدويرها ،أو تحاولون
ٍ
مواد
منحوتات من
ٍ
تنفيذ
ّ
تجسيد معالم مائية ،فكروا في تأثير عملكم اإلبداعي
إسراف في
هذا على البيئة المحلية :هل سيكون
ٌ
قصاصات من الورق أو األقمشة
ٍ
المشروع ،فيخلّ ف
غير الصالحة لالستعمال؟ هل يتطلب استخدام
مستويات عالية من الكهرباء والطاقة ،لألدوات
ٍ
المستخدمة أو إلضاءة االستوديو؟ إذا كانت اإلجابة
خيارات
ٍ
أي من هذه األسئلة ،ابحثوا عن
“نعم” على ٍّ
تحد من هدر الموارد وتجعل العمل اإلبداعي
بديلة ّ
أكثر تأثيراً إيجابياً .

الملوثة
وكمية المياه
الفرد إلنتاج السلع أو الخدمات،
ّ
ّ
الحد من استهالك الماء،
بالطالء .فكّ روا في كيفية
ّ
عبر تحديد كميتها القصوى ،أو إعادة تدوير المياه
تقنيات
ٍ
المستخدمة بقدر المستطاع ،أو اعتماد
إبداعية ال تتطلب الكثير من المياه ،حتى للتنظيف.
ً
كمية كبيرة
المنتجات التي تستخدمونها قد تتطلب
عالمات تجارية
ٍ
من المياه أثناء تصنيعها ،فابحثوا عن
للحد من هدر المياه.
تبذل جهداً ملحوظاً
ّ

ماذا يعني أن يكون
المنتج مطابقاً لشهادة
التجارة العادلة؟
عندما ترون منتجاً يحمل «شهادة التجارة
العدالة» ،يمكنكم التأكد من أنّ ه يستوفي
معايير اجتماعية وبيئية واقتصادية صارمة
للغاية .إذا كان المنتج معتمداً  ،فهذا يعني
أن مصنّ عيه قد استوفوا المعايير المتفق
ّ
عليها دولياً .

6
ماذا لوكان تجنب المواد الكيميائية

الخطيرة غير ممكن؟

5

ما هي البصمة المائية للمواد
المستخدمة في مشروعكم؟

فكّ روا في كمية المياه التي سيستهلكها المشروع،
وصوال إلى التنظيف .فالبصمة
بدءاً من مزج الطالء،
ً
المائية تقيس كمية المياه العذبة التي يستهلكها
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حاولوا ما استطعتم تجنّ ب المواد الكيميائية الخطرة.
صحيح أنّ ه يصعب تجنّ ب استخدام الدهانات المصنوعة
ٌ
مواد كيميائية أو خطرة أو غير قابلة إلعادة
من
ّ
التدوير في بعض الحاالت ،ولكن يمكنكم استخدام
هذه المواد باعتدال ،من خالل تحديد المراحل التي
تتطلّ ب استخدامها .كونوا يقظين مع هذا النوع من
المواد ،واتبعوا جميع البروتوكوالت والقوانين التي
تضر بالصحة عند
تلحظ استخدام
المواد السامة التي ّ
ّ
استنشاقها ،وتأكدوا من إحكام إغالقها وتهوئة مكان
العمل جيداً.

7

ما هي البصمة الكربونية للمواد
المستخدمة في مشروعكم؟

للعناصر التي نستخدمها في حياتنا اليومية بصمتها
الكربونية الخاصة ،وهي مقياس غازات االحتباس
يتسبب الفرد أو النشاط بانبعاثها.
الحراري التي
ّ
احتسبوا حجم البصمة الكربونية لمشروعكم ،انطالقاً
المواد التي تستخدمونها وكيفية وصولها إليكم.
من
ّ
بلد
محلياً عوض طلبها من ٍ
مواد مصنّ عة
ابحثوا عن
ّ
ّ
بكمية كبيرة من االنبعاثات التي
ٍ
التسبب
آخر ،وتجنّ بوا
ّ
وبراً .إذا لم يكن تجنّ ب طلب
جواً ّ
يتسبب بها النقل ّ
ّ
مواد من الخارج ممكناً  ،اختاروا طرقاً أفضل لشحنها،
ّ
البحري الذي قد يستغرق وقتاً أطول ،لكنه
مثل النقل
ّ
يقلل من حجم البصمة الكربونية.

8

كيف تتخلّ صون من بقايا المواد؟

ً
أهمية عن كيفية
يقل
المواد أمراً ال ّ
ُيعتبر التخلّ ص من
ّ
تأمينها واستخدامها .فعندما يتعلّ ق األمر باألصباغ،
سامة ،تجنّ بوا
نات
مكو ٍ
والسيما تلك التي تحتوي على
ّ
ّ
مباشرة في المغسلة ،كي ال تصل هذه
ً
شطفها
المياه إلى شبكة الصرف الصحي ،ومنها إلى التربة.
مخففات
ّ
سامة ،مثل
مذيبات غير
ٍ
يمكنكم شراء
ّ
الحمضية ،قبل غسل الفرشاة .كما يوصي بعض
الطالء
ّ
زيوت مثل زيت بذر الكتان ،أو زيت
ٍ
الفنانين باستخدام
األطفال ،إلزالة الصبغة الزائدة عن الفرشاة .إذا كنتم
مواد خطرة ،اتصلوا بالسلطات المحلّ ية
أي
ّ
تستخدمون ّ
للحصول على المعلومات الالزمة حول الطريقة األكثر
أماناً للتخلص من مخلّ فاتها.

مجموعة من
ٍ
االستخدام؟ أم سينتهي األمر بكم مع
النفايات غير القابلة إلعادة التدوير؟ إذا كان الجواب
مواد قابلة
األخير هو الصحيح ،فكروا في استخدام
ّ
الحد من اآلثار السلبية التي ستنتج عن
للتحلّ ل ،بهدف
ّ
المشروع ،أو ابحثوا عن الطرق المناسبة الستخدامها
في مشاريع مستقبلية ،من خالل إعادة تدويرها.

ما “ال يجب القيام به”
الفن المستدام
في
ّ
دراية باألمور التي يجب
ٍ
عندما تصبحون على
مواد غير
أن تبحثوا عنها ،ال تنسوا وجود
ّ
صديقة للبيئة يجب تجنّ بها.
ٍ
فال تقوموا باألمور التالية:
الحية
	-استخراج المواد من الكائنات ّ
مباشرة ،بما في ذلك النباتات واألشجار
ً
صب الزيت في المحيط
	ّ -
	 -أخذ أجزاء من الشعاب المرجانية
	 -التخلّ ص من النفايات الكيميائية عبر
رميها في شبكات تصريف المياه
والمواد
	 -اإلسراف في استخدام الموارد
ّ
بتلوث الهواء أو الماء ،والتلوث
	-
التسبب ّ
ّ

9

ماذا بعد انتهاء المشروع؟

في المراحل األولى من التخطيط للمشروع الفنّ ي،
فكروا في ما سيحدث عند االنتهاء منه .هل
مواد قابلة إلعادة
ستكونون قادرين على تحويله إلى
ّ

الضجيجي
المنظمات المحلية أو ممثلي
ّ
تواصلوا مع
المواد التي ُينصح
الحكومة لمعرفة
ّ
باستخدامها في محيطكم ،وكيفية التخلص
منها.
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1
أفكار مبتكرة
ٌ
للحصول على المواد
التي تحتاج إليها
نطاق
فكّ ر في ما ستنتجه يداك ،وفي األثر الذي سيتركه هذا العمل الخاص على
ٍ
تنس وضع سالمة البيئة في طليعة أولوياتك .إليك  7طرق
واسع ،ولكن ال َ
للحصول على المواد التي تحتاج إليها إلعداد مشروع “بيت الهامور” الخاص بك.

بقلم شاه راجو وايمان حرازين

أعد األغراض الضرورية
قبل المباشرة ّ
تنس أن تحضر معك الواقي من الشمس ،النظارات الشمسية،
ال َ
القبعة ،منشفة البحر ،الحذاء المقاوم للبلل ،شاحن الهاتف ،شاحناً
تنس إحضار
آخر احتياطياً  ،أكياس التخزين ،وأكياساً لجمع القمامة .وال َ
أكياس عازلة للماء ،تضع فيها أغراضك الثمينة.
ٍ
حقائب أو

2
3
4
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استفد من تنظيف الشواطئ

بشكل دائم
ثمة عوامل كثيرة تجعل من الشاطئ كنزاً ثميناً يمكن توظيفه
ّ
ٍ
في خدمة الفن ،منها التيارات البحرية ،وجغرافيا الموقع وطبيعة الشاطئ.
عملية تنظيف الشواطئ ،يكفي أن
رغبت في معرفة كيفية تنظيم
إذا
َ
ّ
تبحث عبر مواقع التواصل االجتماعي ،مثل “فيسبوك” و”إنستغرام”
وغيرهما ،لتكون على تواصل مع أشخاص يشاركونك اآلراء واالهتمامات
المتمرسين في تمشيط الشواطئ.
ذاتها ،وتستفيد كثيراً من تجارب وخبرات
ّ

قم بجولة حول المنزل

ال شك في وجود الكثير من المواد بالقرب منك ،يمكنك استخدامها في
رسم لوحة أو صنع منحوتة أو حتى قطعة أثاث ،وغالباً ما ستجد حول البيت
منزلية ،مثل األكياس البالستيكية والعبوات الزجاجية .قبل أن
فات
مخلّ ٍ
ّ
مكب النفايات ،فكّ ر في قدرة هذه المواد على
ترسل ما عثرت عليه إلى
ّ
إطالق العنان لمخيلتنا واالبتكار ،كما فعلت الفنانة “سو ريان” حين استعانت
الحي حيث تقيم ،إلنجاز منحوتتها
باألسالك المرمية التي وجدتها في
ّ
“الهامور”.

أين يقع مصنع إعادة التدوير في منطقتك؟

مثال على
ٌ
المسؤولية العامة هي األساس في إدارة التخلّ ص من النفايات.
ذلك ،قامت شركة “دولسكو” الرائدة في تقديم الحلول البيئية ،والشريك
الرسمي لمعرض “إكسبو  2020دبي” ،بعملية إدارة نصف طن من النفايات
جرى تجميعها خالل حملة تنظيف الصحراء.
المتطوعون ،ومن ضمنهم طالب المدارس ،عملوا على فصل المواد
ّ
وسجلوا وزن المواد التي جمعوها ،لتقوم شركة “دولسكو”
للتدوير،
القابلة
ّ
مجدداً
بنقل هذه المواد إلى “مصنع إصالح المواد” التابع لها ،حيث جرى
ّ
ٌ
كمية كبيرة من هذه
فصل المواد وإعادة تدويرها ،والحقاً استُ خدمت
وتحولت إلى
نظمها مشروع “ذا جام جار”،
المواد في ورش العمل التي ّ
ّ
قطع فنّ ية.
ٍ

المخلّ فات البحرية

يتم العثور عليها عند تنظيف أعماق المياه في
من أكثر المواد التي ّ
معدات الصيد المتروكة والحطام البحري .في العام
المناطق الساحلية ،هي
ّ
 ،2018رفعت “هيئة البيئة  -أبوظبي”  3400كلغ من الشباك المحظورة،
كل ما عليك فعله إذاً
باإلضافة إلى  1300كلغ من النفايات من قاع البحرّ .
حمالت لتنظيف الشاطئ القريب منك ،ومحاولة الحصول
ٍ
هو البحث عن
على مواد قد تساعدك في إنجاز عملك الفني.
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فن الشباك الشبحية
ّ

عاد “مشروع الشباك التائهة الفنّ ي” ( )GNAPبفوائد ال تحصى على السكان
األصليين لجزر مضيق توريس األسترالية ،حيث أتاح لهم تحويل شباك الصيد غير
مجوهرات أيضاً ! وقد حصل الفنانون
ٍ
منحوتات وحقائب وسالل ،وإلى
ٍ
القانونية إلى
على هذه الشباك من السكان الذين قاموا بجمعها وتنظيفها ضمن عملهم في
الحفاظ على نظافة الشواطئ.

5
6
7

أشرك اآلخرين في مشروعك

الحي أو في
تتردد في الطلب من زمالئك في المدرسة أو جيرانك في
ال ّ
ّ
التبرع بالثياب واألحذية واألغراض القديمة التي لم
المجتمع المحليّ ،
يعودوا يستخدمونها ،والتي نملك مثلها جميعنا ،ويمكنك استعمالها في
الخاصة باألغراض
مشروعك .يمكنك أيضاً االستفادة من علب التوضيب
ّ
تسوقتها عبر اإلنترنت ،ومن الكرتون في لفائف ورق المطبخ ،وعلب
التي
ّ
المناديل الفارغة وغيرها.

تعاون مع الشركات المحلية

ُ
المواد التي ترميها مراكز العمل القريبة منك في نهاية
كمية
قد تفاجئك
ّ
كل يوم ،حيث تستلم محالت البقالة والبيع بالتجزئة وغيرها من المؤسسات
ّ
ً
بشكل يومي ،ما يعني أنك ستجد لديها كمية كبيرة
الصغيرة بضاعة جديدة
ٍ
من صناديق الكرتون واألكياس البالستيكية وعلب التوضيب .حاول التواصل
مع مدراء هذه المؤسسات للحصول على هذه المواد واستخدامها،
وبالتالي المساهمة في إعادة التدوير.

اصنع صبغتك الخاصة

لكن بالطبع لم يكن متوفراً في
ُيعتبر الطالء من أقدم االبتكارات البشريةّ ،
األول (هوموسابينس)
المتاجر! فقبل نحو  40ألف سنة استعمل اإلنسان ّ
صبغات باللونين األحمر واألصفر صنعها من الطين األحمر والفحم األسود،
ٍ
واستخدمها للرسم على جدران الكهوف .يمكنك أنت أيضاً االستفادة في
صبغات تعثر عليها هنا
ٍ
مشروعك من مثل هذه الممارسات ،واستخدام
مثال سحق الرمل والطين واألحجار الموجودة في الطبيعة،
وهناك .يمكنك ً
ومزجها معاً البتكار األلوان الزيتية وألوان الباستيل واألكريليك التي
ستستخدمها في رسم لوحاتك.

إصنع األلوان المائية الخاصة بك

الدق ،ثم امزج
ّ
الملونة ،اطحنها بواسطة
عندما تعثر على الطين أو األحجار
ّ
المسحوق مع الصمغ العربي والماء المقطر والعسل وزيت القرنفل ،للحصول
لون مشرق.
على ٍ
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فن النحت..
ّ
جمالية رمزية
وأهداف واعدة
ٌ
حافل بأسماء فنانين رائعين
ٌ
تاريخ النحت
وحكايات مذهلة عنهم.
ٍ
بقلم شاه راجو
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ووصوال
منذ عصور ما قبل التاريخ حتى عصر النهضة
ً
إلى القرن الحادي والعشرين ،لعبت المنحوتات
دوراً محورياً في حياة البشر ،ما دفعهم إلى بدء
المحادثات والتواصل في ما بينهم.

ُيعتبر النحت من أقدم أشكال الفنون ،وثمة
بأن الفنانين -في الثقافات البدائية -لم
اعتقاد سائد ّ
ٌ
فن ُولد
يستخدموا المنحوتات لتصوير الجمال ،بل كان ٌّ
بدافع الضرورة.
أن العديد من هذه الموجودات
يعتقد مؤرخو الفنون ّ
التاريخية والمنحوتات قد جرى تنفيذها من ِقبل أبناء
المجتمعات الذين كانوا يسعون للحصول على نِ َع ٍم،
ٌ
ورثة أقوياء ،أو محاصيل صحية،
بما فيها أن يكون لهم
أو حتى لطرد األرواح الشريرة .في الواقع ،يعتقد
بأن المنحوتات األولى تندرج ضمن محاوالت
البعض ّ
لمساعدة الناس على الصيد.
منحوتة “ ( “ Löwenmenschأسد اإلنسان” باللغة
َ
المكتشفة،
واحدة من أقدم المنحوتات
ٌ
األلمانية) هي
والتي يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم ،أي
مصنوع
إلى  35000سنة قبل الميالد .هذا التمثال
ٌ
من العاج ،ويبلغ ارتفاعه  12بوصة ،وتقول دراسات أن
إنجازه استغرق  300ساعة من العمل .وبالنسبة إلى
تنصب على تأمين
مجتمع كانت اهتماماته األساسية
ّ
ٍ
الطعام والحماية من الحيوانات المفترسة ،تشير هذه
ً
قطعة
أن مثل هذا التمثال الصغير ُيعتبر
الجهود إلى ّ
أثرية بالغة األهمية.
تطور استخدام المنحوتات لتصبح
بمرور الزمن،
ّ
هياكل ذات رمزية ،تُ ستخدم لتكريم اآللهة وتصوير
أشكال الناس ،مع السنوات األولى لنحت الصور ،وهو
التقليد الفني المستمر حتى اآلن.
بدأ الفنانون في إظهار المزيد من االهتمام بالنهج
العلمي للواقع ،في بداية القرن الخامس عشر،
أي خالل عصر النهضة ،ومن أبرز فنّ اني هذا العصر
“دوناتيلو” و”مايكل أنجلو” و”رفاييل” و”ليوناردو دا
فيتشي”.
بحلول القرنين التاسع عشر والعشرينّ ،أدت التغييرات
التي أحدثتها الثورة الصناعية إلى قيام الفنانين
تصوير
باستكشاف التعبير الشخصي ،وبالتالي خلق
ٍ
حقيقي للواقع .ومع بروز الفن المعاصر والبيئي
فإن استخدام المنحوتات بغرض إطالق
والمجتمعيّ ،
حد كبير ،لتحفيز الوعي وتقدير
حوار ال يزال مفيداً إلى ٍّ
ٍ
شريحة من أبناء المجتمع.
ٍ
الفن لدى أكبر
أن
يقول العالم الشهير “ألبرت أينشتاين” ما معناه ّ
مرره لغيرك” .فكرة الفن المجتمعي
“اإلبداع ُم ْع ٍد ،لذا ّ
بدأت بالظهور في أربعينيات القرن الماضي ،وهي
شرك األشخاص
ٍ
عبارة عن
ٌ
ممارسة اجتماعية تُ ِ
والمجتمعات في المناقشات والتعاون والتفاعل
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المنتج؛ وتهدف مشاريع الفنانين المجتمعيين إلى
هدف
ٍ
مساعدة المجتمع على العمل نحو تحقيق
مشترك ،وزيادة الوعي والتشجيع على القضايا
المفيدة ،وتحسين الظروف العامة.
يستخدم الفائزون بجائز”ة”�Turner Assem
 ”bleمهاراتهم في الفن والتصميم والهندسة
المعمارية ،إلنشاء مشاريع تسير جنباً إلى جنب مع
أبناء المجتمعات ،لتعزيز العمل المباشر وتبنّ ي مفهوم
“ ”DIYأو “افعلها بنفسك”.
ليس لزاماً أن تترافق جميع المشاريع مع جوائز
مرموقة .على سبيل المثال ،أطلق الفنان “توماس
دامبو” مشروع” ”Happy City Birdsفي العام
مواد
 ،2006من خالل إنشائه أعشاشاً للطيور من
ّ
عاد تدويرها ،وجرى تنفيذ أكثر من  3500عشاً  .كما
ُم ٍ
المحلية من
جرى حشد جهود مجموعات الشباب
ّ
ومقره “أوريغون”،
خالل مشروع “”Rethink Waste
ّ
عرض ضخم لـفكرة مشروع
والذي أتاح للطالب إنشاء ٍ
يتم
“ ،”Rethink Wasteقاموا بتصنيعه بواسطة
سلع ّ
ٍ
بشكل كبير في العادة.
إهدارها
ٍ

ثالثة أفكار لمشاريع فنية
مجتمعية
لوحة جدارية:
ٍ
إنشاء
بسلسلة
ٍ
ما هي أفضل طريقة لالستمتاع
من عطالت نهاية األسبوع؟ اجعل الجميع
وقت
ٍ
جدارية معاً في
ٍ
يشاركون في رسم
ونظم
محددةّ ،
فترات زمنية
ٍ
واحد ،أو خالل
ّ
افتتاح ضخماً عند االنتهاء من العمل.
حفل
ٍ
قدم عروضاً توضيحية حية:
ّ
قد يكون صانع الخزف والرسام وصانع
تمر
الشموع جارك ،أو
الحرفي المحلي الذي ّ
ّ
ً
سلسلة من العروض
أعد
بالقرب منه كل يومّ .
التوضيحية مع هؤالء الفنانين ،لتعليم اآلخرين
أصول وأسس فنّ هم وحرفتهم.
ً
فنية:
صمم
قطعة ّ
ّ
باالشتراك مع زمالئك في المدرسة أو
ومجسمات
تركيبات
ٍ
الجامعة ،قم بتصميم
ّ
موقتة ،واحصل
ّ
منحوتات
ٍ
فنية صغيرة ،أو
ّ
على اإلذن بعرضها لدى الشركات المحلية،
وصمم منشوراً خاصاً بعملك الفني هذا،
ّ
يتضمن أبرز المعلومات حول القضية التي
ّ
شكلت الدافع وراءه.

كنت تعلم؟
هل َ
األعمال الفنية من هذا
العصر سبقت حتى اختراع
الكتابة ،وبالتالي يشار إليها
بعبارة “ما قبل التاريخ”،
وهي العبارة الحرفية للتاريخ
المدون.
ّ

المجتمعي الذي تعتمده،
ًأيا يكن مشروع الفن
ّ
أعلمنا به من خالل نشره مع استخدام الوسم
#HammourHouse
#YOURPROJECTNAMEHouse

The Löwenmensch in 2013
Dagmar Hollmann / Wikimedia Commons
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كنوز البحار..
إرث األجداد للمستقبل
مهمة
في صلب معرض “إكسبو  2020دبي” ،تكمن
ّ
تواصل العقول مع بعضها البعض ،وخلق المستقبل
بالتنقل وإتاحة
ّ
األفضل من خالل االستدامة ،واالرتقاء
الفرص .يقول مدير الفنون والثقافة “أحمد العنزي”:
أن الكثير
“إذا أخذنا دولة اإلمارات العربية
مثاال ،نجد ّ
ً
كمصدر
من مجتمعاتنا اعتمدت على صيد األسماك
ٍ
أساسي للحصول على قوتها .إذا أردنا الحفاظ على
ّ
أن البيئة التي
من
التأكد
علينا
للمستقبل،
التراث
عناصر
ّ
تستوعب هذه الممارسات التراثية سليمة ،وال تزال
قائمة”.
من هنا ُولدت الفكرة ،و بدأ “إكسبو  2020دبي “
إلى جانب “ذا جام جار” باستكشاف وتكريس السرد
البيئي الذي يستهدف األطفال في المدارس ،من
سلسلة من ورش العمل .ومع اختيار “بيت
ٍ
خالل تقديم
بأن
الهامور” موقعاً لهذا النشاط ،أيقن” أحمد العنزي” ّ

للزوار.
للمشروع فرصة لتقديم عنصر ملهم ّ
ويقول العنزي“ :اتخذنا من قصة “عبدالله البحري” و
مثاال ،وهي إحدى قصص “ألف
البري”
الصياد”عبدالله ّ
ّ
ً
ليلة وليلة” الشهيرة ،وتتناول مصادقة حوري
رحلة إلى
ٍ
الصياد وأخذه في
البحر
ّ
عالم ما تحت الماء ،حيث
يتعلّ م الكثير عن
تعقيدات هذه
المملكة.

بمفهوم جديد.
البري الصيادين
ٍ
يزود عبدالله ّ
بدوره ّ
البر سعيداً ،
وبعد عودته من هذه الرحلة المائية إلى ّ
لكن المعرفة
يواصل عبدالله ممارساته في الصيدّ ،
يقدر عجائب ما تحت البحار وما
التي اكتسبها جعلته ّ
في المحيطات.
مرآة
ً
“رأيت في فصول القصة
يضيف “العنزي”:
ُ
تعكس ما نحاول القيام به ،أو ما نسعى إلى
تحقيقه .ومن هنا انطلقت فكرة “منحوتة الهامور”.
الزوار ،عندما
األمر الرئيسي الذي أردنا أن ينظر إليه ّ
شيء
ٍ
فهم
المكونات الملهمة ،هو
يشاهدون تلك
ُ
ّ
جسم مائي في
أي
في
يحدث
تأثير
أي
ٍ
ّ
مهم للغايةّ :
ّ
العالم ،يؤثر على المياه في كل العالم .والحلقة
فنان
المفقودة في هذا العمل كانت العثور على
ٍ
يترجم كل هذه األفكار ،وهذا الفنان هي “سو رايان”.
ً
لحظة
ويمضي “العنزي” شارحاً بسعادة“ :كانت
إلي عندما اكتشفت أعمال “سو
ّ
مهمة ورائعة بالنسبة ّ
رايان” الفنية”.

مهماً بالنسبة إلى
الصدفة هي التي لعبت دوراً
ّ
علي من خالل
“رايان” التي تقول“ :عثر “أحمد العنزي” ّ
ومهتماً
شبكة اإلنترنت ،كونه عالم أحياء وفناناً بحرياً
ّ
أن التطابق بيننا
بعالم الموضة وعلم األلياف ،ما يعني ّ
تخرجت “رايان” من كلية “كوينزالند للفنون”،
مثالي”ّ .
ّ
نطاق واسع،
وعلى
المهنية،
حياتها
طوال
وشاركت
ٍ
في الترويج لفنون مجتمعات السكان األصليين في
شمال “كوينزالند” في جميع أنحاء العالم .باإلضافة
ً
قصة أشمل عن الضرر الذي
إلى ذلك ،يروي عملها
تُ لحقه شبكات الصيد المهملة والمتروكة في البحر.

كنت تعلم؟
هل َ
قصة “عبدالله البحري” و”عبدالله
البري” سردتها “شهرزاد “ من الليلة
ّ
 940إلى الليلة  946في مجموعة
الحكايات الشهيرة “ألف ليلة
وليلة”.
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من خالل وجودها ضمن عائلة فنانين ،لم يكن من
تتحدى فنانة النحت األسترالية “سو
المستغرب أن
ّ
َ
قطع
ثالث
من
واحدة
ٍ
بنحت
وتقوم
نفسها،
رايان”
ٍ
فنية مركزية في “بيت الهامور” ،هي منحوتة “سمكة
الهامور”.
“كنت أدرك دائماً أنني فنانة” ،تقول “رايان” خالل
ُ
جلسة لمناقشة مشاركتها في “بيت الهامور”،
وأمي تصنع الخزف،
وتضيف“ :كان والدي نحاتاً ،
ّ
وعرابي رساماً رائعاً  .كما
وعرابتي رسامة انطباعيةّ ،
ّ
ً
محترفة”.
كانت شقيقة والدي فنانة
ِ

دردشة مع
سو رايان
87

هكذا بدأ كل شيء
مع اختيار “رايان” تخصصها الجامعي في صناعة
أنشأت مع شريكها “جريج آدامز” شركة
الطباعة،
ْ
طباعة على الشاشة تسمى “ ،”Aussie Nomadومن
هناك بدأت التعاون مع السكان األصليين وسكان جزر
“مضيق توريس” األسترالية.
معينةُ ،طلب مني االنتقال إلى
ٍ
وتقول“ :في
مرحلة ّ
مجتمع جديد ُيدعى “أوروكون” ،في الجهة الغربية من
ٍ
“كيب يورك” ،وكان هذا االنتقال محورياً في حياتي”.
“أعددت ورشة عمل هناك لمدة أسبوعين ،وعشت
ُ
تواصلت مع بعض الشيوخ
أسلوباً مختلفاً في الحياة.
ُ
من السكان األصليين الذين أطلعوني على قصص
بلدهم ،وأخبروني الكثير عن األرض وثقافتهم ،كما
ٌ
مجموعة من الفنانين الشباب
حضرت إلى ورشة العمل
َ
من نهر “لوكهارت” ،على الجانب الشرقي من “كيب
يورك” ،وكانوا معروفين باسم The Lockhart River
.Art Gang
“واصلت أنا و”جريج” إدارة أعمال طباعة الشاشة،
ُ
بدوام كامل مع الشباب من السكان
وبدأت العمل
ُ
ٍ
األصليين ،وشباب منطقة “مضيق توريس” في
أحببت هذا العمل كثيراً  ،لكنّ ي تلقيت
“أثيرتون”.
ُ
ً
مهتمة
شخص يسألني إذا كنت
ٍ
اتصاال من
يوم
ذات ٍ
ً
بالتقدم لوظيفة مدير مركز الفنون في “لوكهارت
ّ
ريفر”  ،Lockhart Riverليقوم المركز بتأمين سفري
مع “جريج” لالطالع عن كثب على طبيعة الوظيفة”.
لقيت “رايان” التشجيع من شريكها ،فباعا شركتهما
 Aussie Nomadوحزما أمتعتهما وقصدا “كيب
يورك” للعيش والعمل فيها.
العرض يسلك مساره الصحيح
منذ العام  2001أصبحت “رايان” مديرة مركز الفنون
في مجتمع السكان األصليين في “نهر لوكهارت”،
حيث عملَ ت مع الفنانين على تطوير مهاراتهم
والترويج ألعمالهم الفنية.
ً
نقدمعرضاً رئيسياً كل
وتوضح “رايان”
قائلة“ :كنا ّ
خمسة أسابيع .كان الفنانون شباباً ومشهورين محلياً
بشكل جيد للغاية .لذلك كنّ ا نأخذهم إلى
ويعملون
ٍ
بشكل مباشر عن
العواصم حيث يتحدثون مع الناس
ٍ

مجتمعهم”.
يلتق الكثير من الناس فعلياً بالسكان األصليين،
“لم ِ
وال سيما الذين هم من المناطق النائية جداً ” .حسب
التعداد السكاني للعام  ،2016بلغ عدد سكان “نهر
لوكهارت”  724نسمة فقط ،يشكل السكان األصليون
وسكان مضيق توريس  88.5%منهم.
قدوة رائعة للمجتمع.
ً
بهذه الطريقة كان الفنانون
وعندما باشرنا السفر إلى الخارج ،كانوا يروون قصصهم
بطريقة شكلت وسيلة رائعة لزيادة الوعي بثقافة
ٍ
السكان األصليين”.
“كانوا يعرضون فنهم في لندن” و”ألمانيا”
و”نيويورك”؛ وكان عليهم السفر إلى كل هذه األماكن
المختلفة ،حيث يستقبلهم الناس ويجعلونهم يشعرون
فعال ،وهم كذلك ،ألنهم النجوم .لقد
مميزون
بأنهم
ّ
ً
ً
تجربة رائعة لنا جميعاً ”.
كانت
لقاءات مثمرة
نزهة له على الشاطئ  ،وجد
ٍ
في العام  ،1989وأثناء
“الوري بوث” ،وهو كبير الموظفين المسؤولين عن
إدارة األراضي والبحار التقليدية في “مابون الند آند
شبكة شبحية.
ٍ
سلحفاة بحرية عالقة في
ً
سي رينجر”،
ومن هذه الحادثة المأساوية وما يشابهها ،انطلقت
حملة “بوث” المتواصلة ضد الشباك الشبحية أو شباك
الصيد المتروكة في البحار .وبحلول العام ،2002
كان حجم المشكلة كبيراً جداً  ،بحيث أصدر المكتب
الوطني للمحيطات التقرير األساسي عن” إيجاد الحلول
لمعدات الصيد المهجورة وغيرها من الحطام البحري
ّ
في شمال أستراليا”.
في الوقت ذاته ،جرى إطالق مجموعة أدوات
شبكة “ ”WWFلدعم المجتمعات الساحلية ،بهدف
تحديد شبكات الصيد المختلفة الموجودة على
أسس “ريكي جان” تحالف “غوست
شواطئهم .ولقد ّ
نتس أستراليا”  Ghost Nets Australiaللدفاع عن
كثير من الوقت حتى
يمض
االستجابة المستدامة ،ولم ِ
ٌ
تقاطعت مساراته مع “رايان”.
منسق تحالف “غوست نتس أستراليا”
يقول “غان”ّ ،
“ :Ghost Nets Australiaقمنا فقط بربط كل األفكار
التي يمكننا القيام بها معاً ” .في العام  ،2008كلّ ف
دراسة استطالعية حول
ٍ
“غان” الفنانة “سو رايان” إجراء
كأساس للفنون
ٍ
احتمال استخدام الشباك الشبحية
تم
حيث
األصليين،
والحرف ،في مجتمعات السكان
ِ
ّ
جمعها .وكجزءٍ من الدراسة ،زارت “رايان” العديد من
المجتمعات في “مضيق توريس” وشبه جزيرة “كيب
يورك”.
أن بعض الناس ،وخصوصاً في
الحظت “رايان” ّ
جزيرة “هاموند” ،كانوا يصنعون الحقائب ويبيعونها
فذهبت إلى تلك المجتمعات وتحدثت إلى
للسياح،
َ
َ
ً
تحدثت إلى كبار
حماسة لفكرتها.
الناس الذين أبدوا
والحراس وأعضاء المجالس
ومصممي الرقصات
السن
ّ
ّ
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المحلية وكل الذين التقتهم حول ما يمكنهم فعله،
شخص أفكاره المختلفة بالطبع.
ٍ
وكان لكل
تنضمين إلينا
“بعد ذلك قال لي “ريكي”“ :لماذا ال
ّ
مديرة فنية؟”.
ً
وتصبحين
خالل سنوات عملها مع مجتمعات السكان
أتم
األصليين وتقريرها االستقصائي ،باتت “رايان” على ّ
االستعداد لالنطالق إلى الجزء التالي من رحلتها .في
وجدت “رايان” الفنانين والمبدعين،
تلك المجتمعات،
َ
واستناداً إلى خلفيتها الفنية ،كان تواصلها معهم
تواصلت مع الفنانين ،وبدأت
سهال جداً “ .وهكذا
ُ
ً
شخص واحد ،أمكنني
ٍ
العمل من هناك .ومن خالل
التعرف إلى آخر ،والعمل في الوقت ذاته في
ّ
المجتمع”.

“

“

“هناك شيء متعلّ ق بالشباك
الشبحية أو شبكات الصيد
المتروكة في البحر ،يجمع
الناس معاً ”.

الفن
استخدام الشباك الشبحية في
ّ
من خالل ورش العمل حول الشباك الشبحية،
كمواد فنّ ية في مجتمعات السكان
واستخدامها
ّ
إلهام لها للمرحلة
األصليين ،وجدت “رايان” مصدر
ٍ
التالية من حياتها المهنية كفنانة ،وبدأت التجربة لترى
ما الذي يمكنها فعله.
ً
منحوتة بهذه
أتخيل أبداً أنني سأصنع
“لم أكن ّ
الفن وجد
أن هذا
ً
خياطة ،ولكن يبدو ّ
الطريقة .لم أولد ّ
طريقه إلى ذاتي”.
ألن
الشبحية،
الشباك
من
صنعه
جرى
مهماً ما
“ليس
ّ
ّ
بالمواد ،ويسألون دائماً عن
الناس كانوا مفتونين جداً
ّ
عمل فنّ ّي منها ،ومن هنا بدأ الحوار
كيف يمكن صنع
ٍ
األوسع حول الحطام البحري”.
“عندما بدأنا للمرة األولى،لم يكن الكثير من الناس
تمت دعوتنا
يعرفون ما هي الشباك الشبحيةّ .
مهرجانات وفعاليات
ٍ
لسنوات إلى المشاركة في
نقدم ورش عمل مفتوحة يأتي الناس
ضخمة ،حيث كنّ ا ّ
وينضمون إلى المشاركين فيها ،وكانوا من جميع
إليها
ّ
تمثال
الفئات واألعمار ،يأتون لمساعدتنا في صنع
ٍ
كبير”.
“سنأخذ معنا الكثير من الشباك الشبحية المتروكة
مما كنا
في البحر والحطام البحري ،أكثر بكثير ّ
وقت مضى”.
ٍ
أي
نستخدمه في ّ
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أكوام رائعة منها ،حتى يتمكن الناس
“ستكون لدينا
ٌ
من رؤيتها ولمسها والعمل بهاّ .أدى القيام بهذا
األمر إلى جعل الناس يرغبون في معرفة المزيد عن
المجتمع والناس ،وعن تأثير الشباك الشبحية على
هؤالء ومجتمعهم ،والدمار الذي يحدثه الحطام
البحري على بيئتهم”.
رحلة االستكشاف
وجود الفنان األسترالي بين العارضين في “بيت
معتمد من ِق َبل فريق معرض “إكسبو
قرار
ٌ
الهامور” ٌ
 2020دبي” .ونظراً إلى وجود الشعاب المرجانية
كمحور رئيسي ،وكذلك “الجيد المرجاني العظيم” في
ٍ
خطر ،كان محتّ ماً أن يتقاطع مسارا “أحمد العنزي”
و”رايان”.
َ
سافرت
عندما بدأت “رايان” العمل مع “العنزي”،
َ
لمباشرة العمل على بحثها .التقت بعلماء محليين،
وبالكثير من الصيادين الذين أخبروها عن مهنتهم
ورووا لها قصصاً عن حياتهم .وتقول في هذا الشأن:
يغذي العمل .ذهبنا إلى الجزر وجمعنا بعض
“كل هذا ّ
لدي بعض
الحطام البحري.
ُ
بدأت بصنع األشياء ،وكانت ّ
حطام بحري وسعف النخيل التي أحضروها
المواد ،من
ٍ
إلى غرفتي ألجرب العمل عليها”.
واصلَ ت “رايان” بحثها عبر اإلنترنت من األستوديو
الخاص بها في “كوينزالند” في أستراليا .وتقول“ :أنظر
إلى الكثير من اللقطات والصور ألسماك “الهامور”،
أتعرف على شكلها وشخصيتها ،وحتى أتعلّ م أيضاً
كي ّ
طريقة طهيها”!
تُ عتبر مجموعات حراس األرض والبحار من السكان
األصليين المصدر األساس والوسيلة األهم التي
المواد لتصنيع أعمالها
تعتمدها”رايان” للحصول على
ّ
الفنية .قبل إزالتها عن الشاطئ ،يقوم الحراس
بتسجيل مصدر الشبكات وتحديد تأثيرها على أعداد
السالحف ،وجمع البيانات األخرى ذات الصلة ،مثل
حجم الشبكة ونوعها .غالبية هذه الشبكات تصل إلى
الساحل األسترالي من جنوب شرق آسيا ،حيث تسحبها
المد والجزر على طول الطرف
التيارات وحركات
ّ
العلوي من أستراليا إلى “مضيق توريس” و”خليج
كاربنتاريا” .غالباً ما كان لدى حراس السكان األصليين
مساحات شاسعة ،تجعل
في هذه المجتمعات النائية
ٌ
من الصعب الوصول إلى الخط الساحلي فيها للقيام
بالدوريات وعمليات التنظيف.
إطار من
عبارة عن
ٌ
الهيكل الداخلي للمنحوتة هو
ٍ
بشباك تائهة وحبال .بعض
ٍ
الخيزران واألسالك ،مغطى
خبرة تعود
ٍ
حيها .مع
األسالك أحضرتها “رايان” من ّ
عقد من الزمن في العمل مع شبكات الصيد
ٍ
إلى
المتروكة في البحر ،ال تزال “رايان” تجد الوقت لتجربة
“أحب الجمع
وإضافة زخارف جديدة .وعن ذلك تقول:
ّ
حد كبير
بين األلوان
والمواد المختلفة ،فهذا يشبه إلى ٍّ
ّ
تحدد كميات الشبكة والحبل المتوفرة
الرسم باألليافّ .
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سيستخدم في صنع سمكة .عليك
لدي ما الذي ُ
ّ
أي شيء ،ألنه ال يمكنك الذهاب
نفاد
عدم
من
التأكد
ّ
أجرب باستمرار،
أنا
منمه!
المزيد
إلى المتجر وشراء
ّ
وأجد طرقاً جديدة الستخدام المواد”.
دقيقة
ٍ
غرزات
ٍ
“البقع على جلد األسماك تحتاج إلى
خيوط
ٍ
جداً  ،لذلك أقوم بفصل خيطان الحبل إلى
صغيرة ،لتبدو البقع أفضل .أستخدم في العادة
خيطاً للصيد ،لكني هذه المرة قمت بجعل هذا الحبل
مجموعة خيطان رفيعة”.
يتم عرض منحوتات األسماك الكبيرة التي
“غالباً ما ّ
أقوم بنحتها ،أما منحوتات “الهامور” فيجب تدعيمها
من األسفل ،وهذا ما لم لم أفعله من قبل .باإلضافة
أن إطار العمل شكل تحدياً يجب التغلّ ب عليه”.
إلى ّ
ً
“ألن المنحوتة ستكون معلّ قة
قائلة:
وتشرح “رايان”
ّ
جعلت اإلطار أقوى
لفترة طويلة،
ٍ
في الهواء الطلق
ُ
مما يكون في العادة ،وعزّ زت قطع الدعم فيه ،كما
ّ
قمت بطالء الخيزران بزيت الخشب ،لحمايته من
التعرض للعوامل المناخية”.
ّ
بالفن المجتمعي ،نحضر
“للحفاظ على الشعور
ّ
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ً
مجموعة مدرسية من طالب المدارس الثانوية من
السكان األصليين ،ليصنعوا بعض األشياء لألسماك.
صديقي الخياط  Meriea Anningمن سكان
 Ravenshoeاألصليين  ،سيأتي للمساعدة ،فنحن
بشكل ما”.
نشكل فريقاً
ٍ
تدعو “رايان” األصدقاء وأعضاء المجتمع للمساعدة:
“تعالوا وساعدوني في صنع هذه السمكة الكبيرة،
ٌ
متعة رائعة!”
إنها
نصائح للفنانين الشباب
اعملوا مع فنانين يعجبونكم وعززوا صلتكم
باألشخاص الذين تتواصلون معهم ،وتبادلوا المعرفة
والتقنيات ،وخصوصاً مع المتحمسين منهم”.
وبهذا ،توقفت “سو رايان” عن أعمال الخياطة.
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مصمم الحدائق
ّ

اختر فريق
عملك الناجح

نجاح المشروع يعتمد بنسبة  50%على األشخاص الذين نعمل معهم
بقلم سارة مسلم
الروائي الشهير “ريونوسكي أكوتاغاوا” المعروف
بلقب “أبو القصص اليابانية القصيرة” كتب”:كل واحد
منّ ا هو بمثابة قطرة ماء واحدة منفردة ،ولكن إذا
أن هذا القول
اجتمعنا نصبح كالمحيط” .الواقع ّبين ّ
جلياً وواضحاً في مشروع
صحيح بالفعل ،وقد انعكس ّ
ٌ
فريق
“بيت الهامور” الذي تطلّ ب إنجازه جهود
ٍ
مقيدين
كبير من الخبراء الموهوبين .قد تكونون
ّ
ٍ
بمواردكم المالية وبالوقت المتاح لكم ،لكنكم حين
تسعون جاهدين إلى نشر الوعي في مجتمعكم،
دراية بالتحديات الكثيرة التي تواجه
ٍ
وجعله على
بد من التواصل مع هؤالء األشخاص.
الكوكب ،فال ّ

الكهربائي

فكّ روا في طبيعة الضوء الذي تريدون تسليطه على
مكان الضوء
المنحوتة الخاصة بكم .قد تكونون في
ٍ
فيه خافت ،وال مشكلة في ذلك ما دام الوقت
نهاراً  ،لكن بمجرد أن تغيب الشمس ،ستحتاجون إلى
تحمل تكلفة استخدام
بعض المساعدة .هل يمكنكم ّ
مصابيح  LEDأو المصابيح التي تعمل على الطاقة
وتحد من هدر الطاقة؟ فكروا أيضاً في
الشمسية
ّ
ّ
أساليب إبداعية تجعلون من خاللها اإلضاءة تبدو كأنّ ها
جزء ال يتجزّ أ من العمل الفني.
ٌ

فريق تركيب المنحوتة

تأثير عناصر الطبيعية ،كالرياح واألمطار ،على ثبات
لوحتكم ،وتأكدوا من مراعاتكم جميع تدابير السالمة.

سيعرض في الحديقة أو في
إذا كان عملكم الفني ُ
موقع خارجي ،حيث سيكون محاطاً بالخضرة ،يجب أن
ٍ
تتخيلوا كيف سيتفاعل مع البيئة المحيطة به .في
ّ
المتطورة في
هذا اإلطارُ ،ص ّممت القطعة المرجانية
ّ
مشروع “بيت الهامور” لتنمو بين الشجيرات ،ولتظهر
ٌ
نابضة بالحياة وتتفاعل مع محيطها .ولكن ،هل
كأنها
ّ
محلي؟
بيئي
يؤثر عملكم الفني سلباً على أي
ٍ
ّ
نظام ّ
طريقة تضمن تثبيت قطعتكم الفنية من دون
ٍ
هل من
بأي ضرر؟ كيف يمكنكم جعل البيئة الطبيعية
التسبب
ّ
شريكاً في عملكم الفني؟

المورد
ّ

إذا كنتم تستخدمون األقمشة ،أو الدهانات ،أو
اللوحات أو طالء اللك ،فستحتاجون إلى شراء أغراضكم
شركات تعتمد طرق
ٍ
مكان ما .فتشوا عن
هذه من
ٍ
ولتتحمل مسؤولية منتجاتها
تصنيع تراعي البيئة،
ّ
طوال فترة تنفيذ المشروع .في هذا السياق ،قامت
ومقرها اإلمارات
شركة “دلسكو” إلدارة النفايات،
ّ
بمجموعة
ٍ
العربية المتحدة ،بتزويد الفريق اإلبداعي
رائعة من المواد المعاد تدويرها محلياً  ،الستخدامها

القوة في االتّ حاد
ّ
استعانت “ذا جام جار” بشركة “”A 17
ومقرها دبي ،إلدارة
لالستشارات الفنّ ية،
ّ
والموردين
العالقة مع جميع الباعة
ّ
الخارجيين الذين ساهموا في إنجاح
مشروع “بيت الهامور”.

في مشروع “بيت الهامور”.

الفنان

عندما يتعلق األمر بالجمال ،ال يمكن إغفال الحاجة
ومصورين وخطاطين
إلى فنانين ،من رسامين ونحاتين
ّ
ومصممي الغرافيك .قد تتمتعون
ومحترفي الطباعة
ّ
لكن الفنانين يستطيعون
بحس إبداعي استثنائيّ ،
ٍّ
المواد
والتحقق من
ّ
مساعدتكم في فهم التقنيات،
ّ
محترف
ٍ
التصور النهائي للعمل بعين
الالزمة ،ووضع
ّ
خص مشروع “بيت الهامور” ،ساهم
خبير .في ما ّ
كل من “ذا جام جار” و”ستيف تشامبرز” و”سو ريان”
ٌّ
ٌ
ومجموعة من المبدعين بتوفير الدعم الكبير الذي
الفني يظهر بأبهى حلّ ة.
ساهم في جعل هذا العمل
ّ

الجوية
خبير األرصاد
ّ

الجوية ضمن هذا
قد ال تتوقعون وجود خبراء األرصاد
ّ
لكن
ٍ
المزيج الذي يجمع فنانين في
مجاالت مختلفةّ ،
بحاجة إليهم ،كما حدث
ٍ
خبراء األرصاد الجوية أثبتوا أننا
تدخل هؤالء الخبراء
في مشروع “بيت الهامور” ،حيث ّ
طريقة لوضع النسيج
ٍ
للمساعدة في تحديد أفضل
بكشل متين .إذا كنتم
على األشجار وجعله آمناً وثابتاً
ٍ
عمل فنّ ي في الهواء الطلق،
أي
تفكّ رون في عرض ّ
ٍ
الجوية المحليين لمناقشة ما
تواصلوا مع خبراء األرصاد
ّ
قد يواجه عملكم الفنّ ي من عناصر طبيعية ،لالستعداد
جيداّ والتحسب لجميع حاالت وتقلّ بات الطقس بين
ممطر ومشمس.
ٍ

وفقاً لحجم المنحوتة ،قد تحتاجون إلى بعض
المحترفين لرفعها ونقلها وتثبيتها .كما سيساعدونكم
الفني،
في التفكير بما تحتاجون إليه لتثبيت عملكم
ّ
سواء أكنتم ترغبون في تثبيته على األرض ،مثل
منحوتة “الشباك الشبحية” لـ “سو ريان” ،أو مربوطاً
بشجرة ،مثل منسوجة في أعماق المياه .فكّ روا في
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مستقبل مستدام؟
هل أنت مستعد لبناء
ٍ
بقلم شاه راجو وكاين هيبسلي-غاثيروم

95

94

مهم ًة شاقة ،ولكن حين تشعر بالتعب تذكّ ر دائماً مقولة «Ma
قد تبدو عملية جمع التبرعات
ّ
 »o ke kai pili ai kakouالشائعة لدى سكان هاواي األصليين ،وتعني «المحيط يربط بيننا
تتوفر الكثير من
ّ
مجموعة أو منفرداً  ،أو مع فريق المدرسة،
ٍ
قررت العمل ضمن
جميعاً » .إذا ّ
التبرعات لتحسين بيئتنا البحرية وحمايتها ،مع رفع نسبة
الطرق التي يمكنك من خاللها جمع
ّ
مهمتك هذه.
إليك بعض الخطوات التي تساعدك على مباشرة
الوعي في الوقت نفسه.
َ
ّ

التبرعات تُ عتبر هدايا رائعة أيضاً
ّ

التبرعات في األوقات
هل تعلم أنه يمكنك جمع ّ
المميزّ ة خالل السنة؟
يمكنك جمع
في األعياد والمناسبات السعيدة،
َ
تلقي الهدايا ،وبهذه الطريقة تتجنّ ب
التبرعات بدل ّ
ّ
جراء تكديس األغراض ،وتجعل المحيطين بك
الفوضى ّ
دراية بالحملة التي تقوم بها .يمكنك التعامل مع
ٍ
على
ألي شخص
التبرعات بالكثير من المرونة ،بحيث يمكن ّ
ّ
بأي مبلغ.
المساهمة ّ

تحد
حول جمع
التبرعات إلى لعبة ٍّ
ّ
ّ

أظهر مهاراتك وسط المحيطين بك واكسب
مثال ،يمكنك الربط بين
المال .في العمل أو المدرسة ً
سوق
ونشاط ممتع ،من خالل تنظيم
ٍ
جمع التبرعات
ٍ
للمخبوزات أو الفنون ،أو حتى سحب يانصيب ممتع.
استعن بأصدقائك وزمالئك للمشاركة والتحدي بين
قدر من
بعضهم البعض حول َمن يمكنه جمع أكبر ٍ
التبرعات.
ّ
في المنزل ،يمكنك دعوة جيرانك إلى تناول الطعام،
لنزهة في الهواء الطلق مع أفراد
ٍ
أو التخطيط
المسلية
عائلتك ،تتضمن بعض النشاطات الترفيهية
ّ
شخص
ٍ
تبر ٍع من كل
التي يمكنك من خاللها جمع ّ
يشارك فيها.

قدم خدماتك المهنية
ّ

طرق للمشاركة .هل
ٌ
أياً تكن موهبتك ،هناك دائماً
مصمم أزياء أو ديكور؟ هل تجيد إصالح أجهزة
أنت
ّ
الكمبيوتر؟ أو قد تكون خبيراً باألعمال اليدوية ،أو
دروس
ٍ
مؤهال تعليمياً عالياً ويمكنك تقديم
تملك
ً
خصوصية في أي مجال .أياّ تكن مهارتك المهنية،
خصص جزءاً من وقت فراغك لمساعدة أفراد
ّ
تبرعات
مجتمعك والحصول على
أموال على شكل ّ
ٍ
لقاء خدماتك.

استضف فعالية لبيع السلع المستعملة
ِ

للتبرع بالكتب القديمة أو
باشر بدعوة من تعرفهم
ّ
حالة جيدة ،لكنها لم تعد
ٍ
المالبس التي ال تزال في
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ً
عامة لبيع الكتب
ٍ
مناسبة لهم .يمكنك تنظيم
فعالية ّ
أمر رائع يستفيد
المستعملة
بأسعار مدروسة ،وهذا ٌ
ٍ
عدة ،منها تبادل اآلراء حول
منه الجميع ألسبابٍ ّ
الكتب ،وزيادة حجم المكتبات من دون الحاجة إلى
المكدسة
شراء كتبٍ جديدة ،وتخفيف بعض الكتب
ّ
موقت ،إلعادة
ّ
متجر
في البيوت .تستطيع أيضاً افتتاح
ٍ
مخفضة.
ّ
بأسعار
التبرع بها
بيع المالبس التي جرى ّ
ٍ

محدد
فعاليات ذات موضوع
نظم
ّ
ّ
ّ

حدث ما ،االستعانة
ٍ
من أكثر الطرق الفعالة لتنظيم
بمحطات
ٍ
بجدول “منظمة األمم المتحدة” المليء
ونشاطات خاصة في أيام محددة ،تعزّ ز الوعي العالمي
ٍ
المهمة.
مجموعة من القضايا
ٍ
حول
ّ
يجري االحتفال بـ “اليوم العالمي للمحيطات” في
الثامن من يونيو ،وهناك العديد من النشاطات التي
يمكنك تنظيمها في هذه المناسبة ،كدعوة أصدقائك
أو أساتذتك وزمالئك الطالب الرتداء مالبس الكائن
بطريقة
ٍ
المفضل لديهم ،أو تصفيف شعرهم
ّ
البحري
ّ
ٌ
طريقة رائعة
تبرع صغير .إنها
غريبة للحصول على ُّ
المرحة مع الجميع.
لمشاركة األوقات ِ

ابحث عن خيارات التمويل الجماعي

كل
بمنصات التمويل الجماعيّ ،
عندما يتعلّ ق األمر
ّ
ما عليك فعله هو العثور على الخيار المناسب لك.
هناك الماليين من األشخاص على كامل االستعداد
للتبرع ،وكل الخيارات ُم ٌ
تاحة أمامك ،ومنها على سبيل
ّ
المثال منصة التمويل الجماعي األميركية GoFundMe
منصتا
التي تحظى بالدعم في  19دولة ،وقد تكون
ّ
 Kickstarterو  Patreonمناسبتَ ين أكثر لمشروعك
وتلبيان تطلعاتك.
ّ
يتبرع نحو 50,000
األوسط،
الشرق
منطقة
في
َّ
عضو من خالل منصة  ،YallaGiveوهي أول منصة
التبرعات عبر اإلنترنت في العالم العربي .كل
لجمع ّ
ما عليك فعله هو إنشاء صفحتك الخاصة لمشاركة
فكرة حملتك ،واالستفادة من النصائح والتوجيهات
بشكل أكثر فاعلية.
لمساعدتك في جمع األموال
ٍ
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محدد
هدف
ٍ
ابتكر تعهداً ذا
ّ

“تحدي دلو الثلج” األكثر شيوعاً على مواقع
كان
ّ
التواصل االجتماعي ،وشارك فيه الماليين حول العالم.
تحد غريب ،ولكن آمن وصديق
يمكنك أنت أيضاً ابتكار ٍّ
للبيئة ،يقوم المشاركون فيه بإكماله ودعوة أصدقاء
التبرع
آخرين لالنضمام إليهم ،أو االنسحاب وتقديم ّ
التحديات هو أكثر
المخصص لقضيتك .هذا النوع من
ّ
التحدي
كل مكان .وكلما كان
ما يجذب الناس في ّ
ّ
مألوف ،تمكّ نت من زيادة الوعي حول قضيتك،
ٍ
غير
باإلضافة إلى زيادة األموال التي تحصل عليها بالطبع.
إصدار محدود ،أو فتّ ش
سلع ذات
فكّ ر في إنتاج
ٍ
ٍ
وتعاون مع
لقمصان بيضاء صديقة للبيئة،
عن مصانع
َ
ٍ
تصميم أنيق يرغب الجميع في
صديق فنان البتكار
ٍ
ٍ
ويحمسهم لالتصال بك طلباً للحصول عليه.
ارتدائه
ّ

فعاال في المجتمع
كن فرداً
ً

إذا كنت ناشطاً على مواقع التواصل االجتماعي،
ستكتشف العديد من المجموعات التي تساعدك في
التخطيط لمشروعك ،وتستفيد من خبرات أعضائها..
حاول االنضمام إلى مجتمع عالمي مثل مشروع
 Precious Placticإلعادة تدوير األجهزة البالستيكية،
وتتعرف
محركات إعادة التدوير
ُّ
حيث تستكشف ّ
على كيفية استخدام المواد المعاد تدويرها البتكار
منتج جديد ،لتحصيل األموال وإعادة استخدامها في
ٍ
مشروعك الخاص .هناك الكثير من المنظمات المفيدة
لك ،نذكر منها  @nyuadplasticو
المهتمين
 @SaltyWarriorsاللتين تساعدان
ّ
بالمحيطات والحياة البرية البحرية على توسيع شبكة
عالقاتهم.

احرص على تلبية الدعوات المفتوحة لتمويل
المشاريع
تتطلّ ع المتاحف والمنظمات الفنية ،وكذلك الرعاة
في القطاع الخاص ،إلى االستثمار في المواهب
تتردد في القيام
واألفكار اإلبداعية المبتكرة ،فال ّ
فرصة مماثلة ،سواء دعوة
ٍ
أي
بواجبك ،واسأل عن ّ
لعرض مشروعك والعمل على تنفيذه ،بحيث يمكنك
عرض مشروعك المستوحى من”بيت الهامور”
للحصول على الدعم المالي لتغطية تكاليف المواد
المستخدمة فيه ،أو بدل مساحة العرض .يمكنك
منح تساعد في
كذلك
ّ
التقدم بطلب الحصول على ٍ
خفض التكاليف ،ما يسمح لك بالتركيز أكثر على
مشروع
عملك ،واستثمار وقتك في صنع أفضل
ٍ
فني مستدام .اعتمد أفضل النصائح للترويج
مجتمعي ّ
ّ
والتدرب
الفني ،مثل إتقان طريقة تقديمه،
لمشروعك
ّ
ّ
على العرض التقديمي له ،وما إلى ذلك.
التزم بالقوانين والقواعد المعمول بها عند حصولك
مساعدة مالية .تواصل مع السلطات والهيئات
ٍ
على
المحلية لالطالع على القواعد واألسس القانونية
المتعلّ قة بالتبرعات.
ٌ
نصيحة أخيرة :ال تشعر بالخجل أو الحرج من
تبقى
التبرعات ،بل على العكس من ذلك ،ستشعر
طلب ّ
تتردد.
بالحيوية والمرح عند قيامك بهذا األمر ،فال ّ
كل ما تقوم به
بشكل متواصل على نشر ّ
اعمل أيضاً
ٍ
نشاطات وفعاليات خيرية ،عبر مختلف مواقع
ٍ
من
التواصل االجتماعي ،وال سيما تطبيق “إنستغرام”،
فبذلك تُ بقي جميع األصدقاء وأفراد العائلة وزمالء
الع بكل
الدراسة والمعلمين وأبناء مجتمعك ،على ّ
اط ٍ
ما تقوم به ،في مختلف المراحل.

الشركات الراعية

البحري ال تعتمد على الرؤية
البيولوجي
التنوع
حماية
ّ
ّ
ّ
الواضحة والقيادة فحسب ،أو المؤسسات والجمعيات
الخيرية واألفراد ،إنما تستند أيضاً إلى مساهمة
الشركات .مفتاح جذب الشركات الراعية هو تقديم
تقدمه من دعم.
ٍ
قيم لها في مقابل ما ّ
عرض ّ
كُ ن ناشطاً على مواقع التواصل االجتماعي
نظم حدثاً
المختلفة ،للترويج للشركة الراعية عبرها ،أو ّ
يقدم خالله
في مدرستك أو محيطك
المجتمعيّ ،
ّ
متحدث باسم هذه الشركة عرضاً توضيحياً يجمع بين
ّ
المعلومات عنها وأهمية الحدث الذي ترعاه.
لدى العديد من العالمات التجارية قسم
تهتم
“المسؤولية االجتماعية للشركات” ( )CSRالتي
ّ
قضية ذات منفعة عامة ،تواصل معه،
ٍ
بالمشاركة في
انضم إلى
وسجل أيضاً في موقع  ،LinkedInأو
ّ
ّ
عات متخصصة ،للمزيد من التواصل والعالقات
تجم ٍ
ّ
العامة.

99

98

اتركوا
ً
انطباعا يدوم

جهود حماية البيئة ليست مسألة ذاتية
بقلم سارة مسلم ودانيا التميمي
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على كل تغيير أن يتجاوز حدود مجتمع المهتمين
يتعرض لها كوكبنا ّ
تؤثر
أن التهديدات التي
بالبيئة ،ذلك ّ
ّ
علينا جميعاً  ،بغض النظر عن الجغرافيا أو المستوى
االجتماعي أو العرق أو االنتماء.
ويلعب الوعي المحور األساس والوحيد في
إيجاد الحلول ،ما يعني ضرورة أن نعزز المعرفة
واع
التي اكتسبناها من خالل اعتماد أسلوب حياة ٍ
يهتم بالبيئة ،األمر الذي يتطلب البحث والتفاني
ّ
مثال تقليل كمية المياه التي
على الدوام .يمكننا ً
منتجات محلية وزراعية
ٍ
وتسوق
نستخدمها يومياً ،
ّ
البالستيكية،
المواد
على
اعتمادنا
طازجة ،وتقليل
ّ
ً
بديلة عن
مواد صديقة للبيئة تكون
واستكشاف
ّ
المنظفات والواقيات من الشمس وغيرها من المواد
الكيميائية الضارة ،وهذه ليست سوى بعض أساليب
اعتماد نمط حياة يحافظ على كوكب األرض.

باشروا المحادثات المثمرة

تغير المناخ ،من
تقع على عاتقنا جميعاً إثارة
قضية ّ
ّ
خالل التركيز على تأثيره على الشعاب المرجانية ،أو
يسرع في حدوثه .ويجب علينا
النشاط البشري الذي ّ
االعتماد على األبحاث العلمية وفتح نقاش خالل
جلساتنا مع أفراد العائلة واألصدقاء .كما يمكن توسيع
دائرة النقاش لتطال الجيران والمدرسة والمراكز
العامة ،وهكذا
االجتماعية المحلية وغيرها من الهيئات
ّ
مهماً في حماية األرض.
نلعب دوراً
ّ
يمكنكم استضافة ورش عمل ميدانية تتناول قضايا
مهمة ،أو المشاركة في منتديات يديرها خبراء في
ّ
مجتمعكم .بوسعكم أيضاً اإلنضمام -بعد دوام
نواد أو منظمات تقابلون فيها أشخاصاً
المدرسة -إلى ٍ
يتشاركون معكم األفكار واألنشطة التي من شأنها
تحسين بيئتكم المحلية .ويمكنكم بالطبع إعداد
الفن
مستوحى من “بيت الهامور” ،يجمع بين
نشاط
ٍ
ّ
ً
والتوعية.
كل األعمال الفنية الفردية أو الجماعية التي تشكّ ل
أهمية المجتمع .إذا
تجسد
ّ
مشروع “بيت الهامور”ّ ،
كبيرة
ً
نظرنا في األدوار التي لعبها األفراد الفاعلون،
كانت أم صغيرة ،والتي ّأدت إلى صنع منحوتة “سو
ريان” ،هذه اللوحة القماشية الصديقة للبيئة التي
أن
تتمحور حول الحفاظ على البيئة في أستراليا ،نرى ّ
ً
أهمية عن إنتاجها
عملية إنجاز العمل الفنّ ي ال تقل
بصيغتها النهائية.
يؤدي توحيد
في دولة اإلمارات العربية المتحدةّ ،
جهود الصيادين والعلماء والطالب والهيئات الحكومية
واألهل واألوصياء ورؤساء الشركات والفنانين وعلماء
البيئة ،إلى تعزيز الحفاظ على البيئة البحرية .كما
تساهم وكاالت البيئة المحلية ،بما في ذلك هيئة
البيئة  -أبوظبي ،والمبادرات الحكومية ،في جعل رعاية
ً
مسؤولية جماعية.
كوكب األرض
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حركة الفن

نقاش
ٍ
يسعى مشروع “بيت الهامور” إلى إطالق
تغيير في طريقة
يساهم في التشجيع على إحداث
ٍ
المتنوعة
البرية
ّ
تعاملنا مع المحيطات والحياة ّ

لحياة صديقة
ٍ
نصائح
للبيئة

المديراألول للفنون والثقافة في
أحمد العنزي،
ّ
أن الشعاب
معرض “إكسبو  2020دبي” ،يقول“ :يبدو ّ
المرجانية لدينا تسير في الدرب الصحيح ،وبعضها
بحد ذاته يرسم بارقة
يعود إلى الحياة
مجدداً  ،وهذا ّ
ّ
وجل ما أردناه هو تجسيد هذا العنصر المهم في
ّ
أمل.
المشروع”.
يفسر لماذا ال يزال مشروع “بيت الهامور”
ّ
لعل هذا ّ

التقدم .ففي حين باتت اللوحة
عمال في طور
ّ
ً
القماشية والمنحوتة جاهزتين الستقبال ضيوف
معرض “إكسبو  2020دبي” من جميع أنحاء العالم،
تستمر القطعة الثالثة واألخيرة في مراحل اإلعداد.
ّ

الموفرة
ّ
	 -االستثمار في التكنولوجيا
للطاقة
	 -إطفاء األنوار واألجهزة غير المستخدمة
	 -الحد من هدر الطعام
	 -تقليل استهالك اللحوم
كميتها
	 -إعادة استخدام المواد وتقليل ّ
وإعادة تدويرها
	 -صنع أسمدة من بقايا األطعمة العضوية
	 -االطالع الدائم على القضاء البيئية
	 -االنتباه لطبيعة المشتريات
المفضلة
ّ
	 -مساءلة العالمات التجارية
	 -شراء السلع الطويلة األمد

جهود متواصلة تتطلّ ب وقوف
ٍ
المحيطة بنا ،ضمن
الجميع جنباً إلى جنب.
ً
رسالة
يرمز هذا العمل الفني لألمل ،بقدر ما يشكل
طياتها قصة عجائب المرجان في
تحذيرية تحمل في ّ
ّ
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
في العام  ،2016وجد مشروع “الصندوق العالمي
للطبيعة” في اإلمارات العربية المتحدة أنه ،فيما كان
التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية يشهد تراجعاً
ّ
كبيراً  ،كانت الشعاب المرجانية في الخليج العربي
تتكيف مع مستويات الحرارة المختلفة التي ّأدت إلى
ّ
موت الشعاب المرجانية في مناطق أخرى من العالم،
أن الشعاب
كما ظهرت عليها عالمات
التجدد ،ما يعني ّ
ّ
قوتها متى
المرجانية تستطيع التعافي واستعادة ّ
تمت حمايتها بالشكل الالزم.
ّ
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ٍ
بنية
تشكيل
متطورة
مرجانية
ّ
اعتباراً من األول من أكتوبر ،سيفتح معرض “إكسبو
العالمي الذي
 2020دبي” أبوابه ليطلق هذا المعرض
ّ
للمرة األولى في التاريخ في منطقة الشرق
ُيقام
ّ
األوسط  182يوماً من الحيوية والفائدة الممتعة،
للزوار فرصة التجول في مختلف األجنحة ،منها
ويتيح ّ
جناح االستدامة وجناح التنقل وجناح الفرص ،واكتشاف
كنز هائل من األنشطة الفريدة .في هذا اإلطار ،قام
ٍ
الفريق المسؤول عن مشروع “بيت الهامور” بتعيين
للزوار ،من مختلف األعمار ،المشاركة
ورش عمل تتيح ّ
يتضمنه
في العمل الفني الثالث واألخير الذي
ّ
المشروع.
وفي هذا السياق تقول “كاميل ديسبال دي بيرن”،
مديرة المشاريع والبرمجة في “ذا جام جار” ،والمديرة
هيكل
ٌ
اإلبداعية في “بيت الهامور”“ :سيكون لدينا
مصنوع من البالستيك المعاد تدويره،
ثالثي األبعاد،
ٌ
ّ
وسندعو الجمهور للمساهمة في إنجازه”.
يتعين على
ليتمكّ نوا من المساهمة في هذا العمل،
ّ
الزوار المشاركة في سلسلة ورش عمل يستضيفها “ذا
ّ
جام جار” في معرض “إكسبو  2020دبي” ،ويتسنّ ى
بمعدل مرتين في الشهر تحويل القطن العضوي
لهم
ّ
ثم تحويله إلى ورق
لب ،ومن ّ
المعاد تدويره إلى ّ
مقوى ،بعد أن يكون الطالب في ورش العمل قد
ّ
وطبقوا عليه تقنية “الباتيك” .بعد ذلك،
استخدموه
ّ
يتم تجفيف هذه المنحوتات الصغيرة على شكل
ّ
بألوان صاخبة ،لتشكل شعاباً
وطالؤها
مرجانية
شعاب
ٍ
مرجانية.
شيئاً فشيئاً  ،ستنمو الشعاب المرجانية وتثبت
تؤدي إلى نتائج غير
للجميع ّ
أن الجهود الجماعية ّ
وأن مفتاح إنقاذ كوكبنا هو ملك أيدينا.
مسبوقةّ ،
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وتضيف “ديسبال دي
عن
بيرن”“ :نريد أن نتحدث
بشكل رمزي كيف تنمو
المستقبل اإليجابي ،وأن نُ ظهر
ٍ
الشعاب المرجانية من جديد ،بمشاركة الجميع” .وترى
أمر
“دي بيرن” وفريقها ّ
أن التعاون بين األشخاص ٌ
كل من الحاضرين استخدام
أساسي ،لذلك ،يستطيع ّ
الزوار في ورش العمل السابقة
المواد التي صنعها ّ
نظمتها “ذا جام جار” ،وتقول”:إنه النظام الكامل
التي ّ
أن ما نفعله اليوم سيساعد اآلخرين
الذي يبين ّ
غداً ” .إذا أصبحنا جميعاً أكثر وعياً بشأن ما نستهلكه
مذهل
وكيفية استهالكه ،يمكننا إحداث تغيير
ٍ
واستقبال الشعاب المرجانية التي تعود إلى الحياة
من جديد .وهذا ما نقوم به ،حيث سيتم استبدال كل
تلك الشعاب المرجانية شيئاً فشيئاّ  ،بانتظار اكتمال
المنحوتة”.
صنع منحوتتكم
هل لديكم الرغبة في
النهائي على
الخاصة؟ شاركونا منتجكم
الوسم
تطبيق “إنستغرام” باستخدام
و
#HammourHouse
#YOURPROJECTHouse
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اصنعوا هيكل
المرجان الخاص بكم
في المنزل

اجمعوا المواد الخاصة بكم.
أنتم بحاجة إلى:
	 -قماش وورق
	 -حشوة مناسبة لجميع االستخدامات
	 -خالط منزلي .تأكّ دوا من أنكم لن تحتاجوا إليه
الحقاً
	 -إطارات خشبية عدد 2
	 -دلو عدد  1حجمه أكبر بقليل من حجم اإلطارات
	 -شاشة شبكية عدد 1
خل أبيض
	 -ماء أو ّ

اصنعوا القالب واللوح الخشبي بأنفسكم

اصنعوا األوراق من النسيج والورق المعاد
تدويره

1

1

أوال بتقطيع الشاشة الشبكية بواسطة المقص
قوموا ً
قطع أكبر بقليل من اإلطار الخشبي.
إلى
ٍ

2

اللب في دلو ماء.
ضعوا ّ

2

اللب متماسكاً .
هزّ وا الدلو برفق ،بحيث يصبح مزيج ّ

ضعوا كال اإلطارين الخشبيين (الحجم األنسب هو 20
مستو .على أحد اإلطارات،
سطح
×  20سنتم) على
ٍ
ٍ
ً
فضل
وثبتوهاُ .ي ّ
ضعوا
قطعة من الشاشة الشبكية ّ
قطعة أساسية وسط كل حافة من حواف
ٍ
أوال وضع
ً
اإلطار ،ثم االنتقال من جانبٍ إلى آخر باتجاه الخارج.

4

3

5

3

ضعوا القالب واللوح الخشبي في الماء.

اللب.
هزّ وا القالب واللوح الخشبي حتى يترسب ّ

قصوا كل الحواف زائدة ،وقوموا بتغطية جوانب
ّ
اإلطار األربعة ،من دون الحافة الداخلية لإلطار.

أخرجوا القالب واللوح الخشبي من الماء ،واتركوهما
ً
طبقة مستوية
اللب
ّ
يجفا .انتظروا حتى
حتى ّ
يشكل ّ
على الشاشة الشبكية.

4

6

في اإلطار الخشبي الثاني ضعوا الشريط الالصق
سطح
المضاد للماء على الحواف ،للحصول على
ٍ
تسرب اللب بين
مستو .تأكّ دوا من إحكامه جيداً  ،لمنع ّ
ٍ
القالب والسطح عند تشكيل الورقة الحقاً .
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	 -إسفنجة المتصاص السوائل
	 -غربال
	 -شريط مقاوم للماء
ورقي الصق
	 -شريط
ّ
مقص
	-
ّ
	 -فرشاة للرسم األكريليك

انزعوا القالب واللوح الخشبي بحذر ،ثم اضغطوا على
اللب بواسطة إسفنجة (أو قطعة قماش) المتصاص
ّ
سطح
على
تدويرها
المعاد
اللب
ورقة
ضعوا
السوائل.
ّ
ٍ
تجف بالكامل.
لمدة  24ساعة حتى
ّ
مستو ،واتركوها ّ
ٍ
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لب الورق بأنفسكم؟
كيف تصنعون ّ

1

جهزوا جميع األدوات واألقمشة والمواد الالزمة
ّ
مسبقاً.

2

قطع صغيرة.
قصوا القماش والورق أو مزّ قوها إلى
ّ
ٍ

3

الخل األبيض.
ّ
انقعوا الورق في الماء و /أو

4

الموضة في هيكل المرجان

1

ورسوم توضيحية
صور
ابحثوا في هذه المجلة عن
ٍ
ٍ
للشعاب المرجانية ،أو فتشوا على مواقع اإلنترنت
عن كتبٍ أو صور ومعلومات مفيدة .بالنسبة إلينا،
استخدمنا الرسوم التوضيحية التي حصلنا عليها من
استديو “أبجد للتصميم”.

2

وقصوها أو اطووها على
استخدموا الورقة الجافة
ّ
شكل شعابٍ مرجانية .استخدموا شريط الورق الالصق
عند الضرورة.

ضعوا القماش والورق المنقوع في الخالط (عمل
األطفال يتطلّ ب إشراف الوالدين) .أضيفوا الماء إلى
المزيج في الخالط.

3

استخدموا األكريليك في طالء منحوتات المرجان.

5

4

اخلطوا المواد حتى تحصلوا على اللب.

6

بواسطة الغربال ،قوموا بتصفية اللب وضعوه في
المتعددة
دلو مملوءٍ بالماء ،ثم أضيفوا الحشوة
ّ
ٍ
االستخدامات.

كرروا هذه العملية بقدر ما ترغبون ،واصنعوا المزيد
ّ
وأحجام مختلفة ،وأضيفوا إليها
بأشكال
المرجان،
من
ٍ
ٍ
مجموعة جميلة من
ٍ
المتنوعة لتحصلوا على
األلوان
ّ
الشعاب المرجانية.

هل لديكم الرغبة في صنع منحوتتكم
الخاصة؟ شاركونا منتجكم النهائي على
نطبيق «إنستغرام» مع استخدام الوسم
#HammourHouse
و #YOURPROJECTHouse

109

108

© Edwin Grandcourt
Environment Agency - Abu Dhabi
110

111

تعرفوا على فريق
ّ
بيت الهامور

113
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احمد العنزي
المدير األول للفنون والثقافة
معرض إكسبو  2020دبي

علياء الحمادي
مدير
اجنحة و معارض اكسبو  2020دبي

“إنه لمن دواعي سروري أن أقوم برعاية بيت الهامور
وأن أعرض وجهات النظر المتعلقة بالمعرفة المحلية
معمق في السرد
بشكل
والعلوم والفنون ،وأغوص
ّ
ٍ
الجدي عن عملية االستدامة”.
ّ

“مشروع بيت الهامور نمى لدي الشغف وأهمية رؤية
االمور من زوايا مختلفة منها المحافظة على البيئة
الذي ركز عليها هذا المشروع الفني المتميز”.

فاطمة البلوشي
نائب المدير المناوب
أجنحة ومعارض إكسبو  2020دبي

سلوى العبيدي
مدير أول للتواصل
أجنحة ومعارض إكسبو  2020دبي

شرك المجتمع
“أكثر ما أحبه في بيت الهامور هو أنه ُي ِ
في تجربة إبداعية وفنية ،مع التركيز على أحد مواضيع
إكسبو الفرعية وهو موضوع االستدامة”.

تحولي على
“بيت الهامور هو مشروع بناء مجتمعيّ ،
صعيدين ،الفرد والمجتمع ،وهو َيسعى إلى إطالق
مواهب وإمكانات الشباب الصغار”.

“

فهم أعمق
نحن نهدف من خالل ربط الفنون بالعلم ،إلى طرح مواضيع جادة من أجل تطوير
ٍ
لقضايا االستدامة .كما نهدف أيضاً من خالل تسهيل االتصاالت بين الصيادين والعلماء
والفنانين وتالميذ المدارس والمؤسسات ،إلى معالجة مسألة مستقبل محيطاتنا .كما نريد أن

“

الزوار في عين اإلعتبار ،أن أي شيء يحدث في أي محيط ،سوف يؤثر تلقائياً على البيئة
يأخذ ّ
بأكملها على مستوى العالم.
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الدكتورة حياة شمس الدين
نائب أول للرئيس ،الفنون والثقافة
إكسبو  2020دبي

114

“

إن العمل في مشروع “بيت الهامور” كان رائعاً ،
فعال ما تعنيه
فهو مشروع مجتمعي ،ويجسد
ً
عملية إشراك المجتمع بأكمله .إنه يدعم بكل
إخالص المجتمع المحلي ،من طالب وفنانين
محليين ،ويدعم الفنون والمنظمات والمبدعين.

“

هيتال باواني
المدير العام في “ذا جام جار”

تأسست “ذا جام جار” في العام  ،2005لتكون بمثابة
مساحة للفنون المجتمعية التي تهدف إلى تشجيع
ٍ
الفنانين ،وتعزيز المساحة الفنّ ية في دولة اإلمارات
ومبادرات
ٍ
العربية المتحدة ،من خالل برامج فنّ ية
تعليمية ومشاريع مجتمعية .تتعاون “ذا جام جار”
مع المنظمات الحكومية والشركات والمؤسسات
عمل إبداعية وتطويرها،
واألفراد لتنفيذ ورش
ٍ
وكذلك لتوسيع بقعة انتشار الفن حتى يطال مختلف
القطاعات والمجتمعات.
لعبت “ذا جام جار” دوراً رئيسياً في تطوير مشروع
“بيت الهامور” ،حيث قام فريق العمل الداخلي تحت
كل من “هيتال باواني” ،مديرة ومؤسسة “ذا
إشراف ٍّ
جام جار” ،و”كاميل ديسبال دي بيرن” ،مديرة المشاريع
والبرمجة في “ذا جام جار” والمديرة اإلبداعية في
المساعدة
ِ
مشروع “بيت الهامور” ،ودانيا التميمي،
التنفيذية ،بتصميم وتنفيذ ورش عمل “الباتيك”،
والتي جمعت أكثر من  2835طالباً من  118مدرسة
على مدار  11شهراً  .كما تولّ ى الفريق التنسيق مع
وموردين خارجيين ،ومع معرض “إكسبو 2020
فنانين
ّ
ستتم
مهمة تجهيز موقع العرض ،حيث
دبي” ،وأنجز
ّ
ّ
مرتين في الشهر.
استضافة ورش
حية ّ
عمل فنية ّ
ٍ
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الفنانون
ّ

سو ريان

ستيف شامبرز

“ستيف شامبرز” رسام جداريات مقيم في دبي،
عمل مع نحو  2835طالباً من المدارس في جميع
ِ
أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة إلنجاز منسوجته
الشهيرة ،وقام بتصميم ثالث لوحات بطول 5,2
بطريقة تتيح
ٍ
متر بعرض  4أمتار ،على شكل طبقات،
إزالة األسماك عن القماش بعناية ،ومن ثم لصقها
صورة ثالثية األبعاد أحضرت المحيط
ٍ
وخياطتها لتكوين
إلى معرض “إكسبو  2020دبي” .خالل عمله في
دولة اإلمارات ،استخدم”شامبر” أنواعاً مختلفة من
المواد ،وباشر مع فريقه العمل على التأكد من المواد
أي عنصر طبيعي
المستخدمة ،لحماية النسيج من ّ
يؤدي إلى إتالفه .كما حافظ على التزامه
خارجي قد ّ
المكونات الصديقة للبيئة.
باستخدام
ّ

“كانت ورش العمل رائعة جداً  ،وأحببت
فكرة ابتكار الفن الذي سيكون جزءاً من
إكسبو  2020دبي! أيضاً لقد تعلمنا الكثير
حول أهمية االهتمام بمحيطاتنا وبحورنا
يمر أي
والحياة البحرية .أتمنى
فعال أن ّ
ً
زائر لمعرض إكسبو  2020دبي لرؤية بيت
الهامور”.
منى الدجاني 10 ،سنوات ،مدرسة دبي
للتخاطب باإلنجليزية.
“الجزء المفضل لدي هو فن الرسم!
األلوان زاهية جداً  .أحب السباحة والصيد”.
ياسمين الدجاني 4 ،سنوات ،مدرسة دبي
للتخاطب باإلنجليزية
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اشتهرت الفنانة األسترالية “سو ريان” بالمنحوتات
المذهلة التي تصنعها من شباك الصيد الشبحية
والمرمية والكثيرة اإلضرار بالبيئة البحرية ،ألنّ ها تجعل
ّ
تدمر الشعاب المرجانية
األسماك تعلق فيها ،كما ّ
السكان األصليين
مع
“سو”
وتلوث المحيط .تعاونت
ّ
ّ
والحراس المحليين في المناطق النائية والمجتمعات
المحلية ،بهدف المساعدة على تأمين المواد
ّ
تتميز قطعها الفنية بقدرتها على إحياء
ومعالجتها.
ّ
التفاعل معها وفتح نقاش بين مبتكر التحفة الفنية
المدمرة لممارسات الصيد
والناظر إليها ،حول النتائج
ّ
وأهمية المحميات البحرية.
غير المستدامة،
ّ
للمرة األولى ،ستُ عتمد تقنية “ريان” الفريدة في
ّ
النحت في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وستكون
“منحوتة الهامور” المحور األساسي لمشروع “بيت
سيعرض في “جناح الواحة” ضمن
الهامور” الذي ُ
معرض “إكسبو  2020دبي” .هذا العمل المذهل
تجسيد مرئي لتأثير الحوادث البيئية
ٍ
سيكون بمثابة
أن “منحوتة الهامور”
المحلية على العالم أجمع ،ذلك ّ
شبكة مذهلة جرى صنعها من المواد
ٍ
عبارة عن
ٌ
هي
المعاد تدويرها والقابلة للتّ حلل البيولوجي التي عثروا
عليها؛ وستساهم هذه المنحوتة في إلهام الفنانين
وتشجيعهم على استخدام المواد المستدامة،
وااللتزام بثقافة “بيت الهامور”.
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وتعريفهم على دورهم ومسؤوليتهم في الحفاظ
على البيئة .بعد عام من تلك الحملة ،دعمت شركة “
دلسكو” حملة تنظيف الصحراء التي أطلقها معرض
“إكسبو  2020دبي”.
من المهم جداً ومن أجل مستقبل الكوكب الذي
نعيش فيه أن نعيش حياة أكثر استدامة ،وفي هذا
اإلطار تلعب شركة “دلسكو” دوراً مهماً في تعزيز
يختص بالقضايا
وابتكار الحلول طويلة األمد فيما
ّ
توفر عمليات التنظيف
البيئية .مع “بيت الهامور” ،ال ّ
تم استخدامها في أعمال
والتجميع فقط المواد التي ّ

المرجان الفنية المعروضة ،بل إنها تدعم المبادرات
التعليمية التي تستهدف األشخاص من مختلف
األعمار.
تعمل “دلسكو” ،وهي الشريك الرسمي إلدارة
النفايات في “إكسبو  2020دبي” ،مع الشركات
المحلية لتحويل المخلّ فات إلى منتجات ذات قيمة.
وتذكارات رسمية تُ عرض وتستعمل في “إكسبو 2020
دبي”.
عدة مصانع تحت
في هذا السياق ،أنشأت الشركة ّ
مسمى “ويست تو ريسورسفسيليتيز” ،الذي يشكّ ل
ّ
الحد من استهالك المواد وإعادة
بهدف تسهيل
ّ
محطة فرز نفايات
ّ
استخدامها وتدويرها .ويشمل ذلك
مصنع إلعادة تدوير الورق والكرتون إلنتاج أشياء
مفيدة مثل حامالت األكواب وأواني البذور وصناديق
الهدايا أو إعادة تدوير الزجاج والبالستيك إلنشاء
تذكارات مستدامة.
سيؤدي ذلك إلى إحياء “االقتصاد الدائري” ،حيث
فضال عن
قيماً لألنشطة األخرى،
تصبح النفايات مورداً ّ
ً
أنها تتالءم بشكل مثالي مع “ االستدامة” وهي أحد
المواضيع الفرعية الرئيسية لمعرض “إكسبو 2020
دبي”.

“

© Dul

بصفتها الشريك الرسمي إلدارة النفايات في “إكسبو
تقدم شركة “دلسكو” مجموعة واسعة
 2020دبي”ّ ،
الخفية في األشياء
من الحلول البيئية ،وتجد القيمة
ّ
حلوال مبتكرة إلعادة تدوير
وتقدم
التي يرميها الناس،
ّ
ً
المستخدمة وتحويلها إلى منتجات مفيدة
المواد ُ
يتم استخدامه في
لإلستخدام اليومي ،ومنها ما ّ
معرض “إكسبو  2020دبي”.
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اإلستدامة تبدأ من المنزل.
نظمت “دلسكو” ،بالشراكة مع “إكسبو  2020دبي”
ّ
وشركة “دي غراد” ،حملة تنظيف الشاطئ تحت شعار
إحتفاال بيوم األرض في عام
“كلين-أب  4إي بوربس”
ً
يسمى بـ”الجيش األخضر”،
 .2019شكّ ل  250طالباً ما
ّ
وشاركوا في الحملة التي تمكّ نت من جمع نصف طن
من النفايات ،وحققت هدفاً إضافياً بمساعدة الشباب

دلسكو هي شركة محلية جذورها
متأصلة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ولكن عمق معرفتنا وشغفنا
بعملية االستدامة مستواهما عالمي”.
إن شراكتنا مع “بيت الهامور” تمنحنا
فرصة لتوصيل رسالتنا ،مفادها أن
مستقبل بحارنا هو مستقبلنا أنت وأنا.

“

جويل صعب
رئيس مشروع
إكسبو  2020دبي في دلسكو
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“
أسست شيخة بن ظاهر وديانا
في عام ّ 2010
حواتمة استديو “أبجد للتصميم” ،وهو استوديو
ومقره
متعدد التخصصات إلعداد التصاميم الفنية،
ّ
ّ
في دبي .اللقاء األول بين شيخة وديانا يعود إلى أيام
الدراسة في الجامعة األميركية في الشارقة.
يتميز االستوديو بابتكاره تصاميم فريدة مرتكزة على
ّ
مفاهيم معاصرة ،نابعة من خبرة عملية كبيرة ُمكتسبة
من خالل العمل مع كبرى العالمات التجارية والمتاحف
كتيبات لـ”ملتقى
والصاالت الفنية بما فيها سلسلة ّ
متحف زايد الوطني” ،التي تحتفي بتطور دولة
اإلمارات العربية المتحدة وإنجازات مؤسس الدولة
الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
كذلك تعاون استديو “أبجد للتصميم” مع “جمعية
اإلمارات للطبيعة” من خالل مشروع “تواصل مع
الطبيعة” ،ومع متحف “اللوفر” في أبو ظبي من خالل
العمل علـى استكشاف تأثير الفن الياباني في مطلع
القرن ،وكذلك اختارته شركة “جوجل” البتكار تصميم
احتفاال بيوم المرأة
بأحرف عربية لشعار “جوجل دودل”
ً
العالمي.
مع هذه الخبرة العالية والمميزة في مجال التصميم
عد استديو “أبجد
باللغتين العربية واإلنكليزيةُ ،ي ّ
للتصميم” شريكا أساسياً  ،وأحد الشركاء األوائل في
مشروع “بيت الهامور” ،ولعب دوراً محورياً في إجراء
المحلية والشعاب المرجانية
البحث عن األسماك
ّ
وتوضيح وتوثيق كل ما يتعلّ ق بها ،ليتم استخدام كل
هذه المعلومات الحقاً في ورش عمل استضافها
معرض “إكسبو  2020دبي”.
شارك  2,835طالباً من  118مدرسة في ورش
بالرسوم التوضيحية من
وتم تزويدهم
ٍ
العمل هذهّ ،
استوديو “أبجد للتصميم” الستخدامها في إنجاز
عمال فنياً  ،التي باتت جزءاً من ثالثة أعمال فنية
608
ً
ُعرضت في إطار مشروع “بيت الهامور” ،تحت عنوان
“المنسوجة”.
يواصل االستوديو التركيز على المواهب العربية
اإلبداعية ،ومن خالل تعاونه مع معرض “إكسبو 2020
دبي” في مشروع “بيت الهامور ،وأمامه فرصة مثالية
للفت أنظار العالم إلى التصميم العربي والتأكيد على
تواجده بقوة.
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إن أكثر ما استمتعت به في هذا
المشروع ،هو أنه يتناول موضوع
االستدامة ودور الفن والتصميم
في التواصل ،وعلى أمل تقديم
الحلول لمواجهة التحديات البيئية
التي نواجهه.

شيخة بن ظاهر
أحد الشركاء المؤسسين  -المدير اإلبداعي في “أبجد للتصميم”

“
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معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح
والتعايش في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
والمفوض العام إلكسبو  2020دبي يلتقي طالب
مركز الفنون الموسيقية في “ذا جام جار”

كما رأينا ،أدى تعاون منظمة األمم المتحدة للبيئة مع
منظمة تردد  REVERBغير الربحية إلى إشراك عشاق
الموسيقى في اتخاذ عدد من اإلجراءات الهادفة إلى
المحافظة على البيئة ،وقد تبين من خالله أن قوة
الموسيقى في معالجة القضايا البيئية هي األفضل إذا ما
تمت في إطار الشراكة بين المنظمات البيئة والموسيقية.
وفي سياق حمالت منظمة  ،REVERBال بد من ذكر
مبادرة  RockNRefill#التي تمت بالتعاون مع شركة
نالجين  nalgeneالتي تصنع زجاجات مياه قابلة إلعادة
االستخدام .وقد نتج عن هذه الشراكة توفير أكثر من 2.4
مليون زجاجة بالستيكية كانت معدة لالستخدام الواحد
في الحفالت الموسيقية في أمريكا الشمالية وذلك منذ
العام  2013وحتى يومنا هذا.
الموسيقى هي لغة عالمية وتلعب دوراً مهماً في جمع
الناس مع بعضهم البعض .فإذا تمعنّ ا في جمهور أي
مكون من مختلف
مهرجان موسيقي سوف سنرى أنه
ّ
جنسيات مختلفة،
ٍ
رجاال ونساء ،ومن
األعمار صغاراً وكباراً ،
ً
جاؤوا لتمضية أوقاتاً ممتعة مع بعضهم البعض .كما تُ عتبر
الموسيقى أيضاً جزءاً ال يتجزأ من فن سرد القصص .بالنسبة
بد من وجود
لمشروع مجتمعي كبيت الهامور ،كان ال ّ
الموسيقى إلضافة الحيوية التي نراها حالياً والتي تنتجها
األعمال الفنية المعروضة في ذلك المكان.
فريق
من
ف
المؤلّ
يقدم مركز الفنون الموسيقية (،)CMA
ٍ
من المختصين في مجال الموسيقى ،دروساً في العزف
ويعد هذا المركز واحداً
على جميع اآلالت الموسيقية.
ّ
المعترف بها في اإلمارات
من  7مراكز الجراء االمتحانات
َ
العربية المتحدة من قبل المجلس الخاص بالمدارس
الملكية للموسيقى .كما يمكنكم مشاهدة العروض التي
تجري على الطرقات ،من حفالت وفعاليات التي يشارك
فيها طالب وخريجي مركز الفنون الموسيقية ،طيلة العام
وفي أماكن مختلفة.
الزوار مدعوون الكتشاف العديد من المفاجآت الفنية
ّ
عندما يجتمع طالب مركز الفنون الموسيقية وفريق بيت
الهامور .لقد أنتج مركز الفنون الموسيقية مقطعاً صوتياً
لغد أفضل
تخي ٍل ٍ
خاصاً ببيت الهامور ،وهو مستوحى من ّ
للحياة البحرية ،وممارسات صيد فيها أكثر مسؤولية،
وشعاب مرجانية أكثر ازدهاراً  .إن مركز الفنون الموسيقية
مسؤول أيضاً عن برنامج موسيقي سيكون جزءاً من
ٌ
مشروع بيت الهامور.
125

“

ُيعتبر “بيت الهامور” فرصة مهمة
لطالبنا للمشاركة فيه ،ليس فقط لناحية
تأليف وأداء الموسيقى األصلية ،ولكن
أيضاً لتوسيع آفاق معرفتهم عن دولة
اإلمارات العربية المتحدة وبيئتها البحرية
حقا ألن نكون
المميزة .نحن متحمسون ً
جزءاً من هذا المشروع!

“

تالل بدري
المؤسس والمدير التنفيذي
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تأسست  17Aفي العام  ،2010وهي منظمة فنية
وتجارية معاصرة مختصة بتقديم االستشارات الفنية.
مقرها في “السركال أفنيو” ،إحدى أهم المناطق
يقع ّ
اإلبداعية الفاعلة في دبي ،وتعمل مع عمالئها لتوفير
بيئات فنية متخصصة ،من خالل اعتماد مفاهيم
ٍ
وأعمال فنية وعناصر تصميم عالية الجودة .عمل
أفراد هذه المنظمة كمستشارين فنيين يشمل جميع
القطاعات التجارية ،باإلضافة إلى الفنون الشعبية ،كما
حزمات فنية
ٍ
يساعدون العالمات التجارية على إطالق
بشكل فريد أبعاد العالمة التجارية والتصميم
تحاكي
ٍ
الخاص بها.
“ليندا ليباس” هي مستشارة فنية ،تتولّ ى اإلشراف
على المهام التشغيلية في “بيت الهامور” ،وكانت
المسؤولة عن العمل مع مديري المواقع اإللكترونية،
والفنّ يين الكهربائيين والمهندسين ،لضمان تثبيت
األعمال الفنية الثالثة بأمان ،وفي الوقت المناسب،
حتى تكتمل مظاهر االحتفال بمعرض “إكسبو 2020
دبي”.
 17Aهي شركة شقيقة ل “ذا جام جار”.
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ملحق
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1
2

131

أين يمكنني الحصول
على المزيد من
المعلومات عن “بيت
الهامور”؟

كيف يمكنني المشاركة

في القضايا البيئية؟

3
4

كيف أبني مجتمعي
الخاص؟

ما هي تقنية “الباتيك”
في الرسم؟
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5
6

133

ما هي أبرز المخاطر التي

تواجه الشعاب المرجانية
في جميع أنحاء العالم؟

ما هي الشباك

الشبحية؟ ومن أين أتت؟

7
8

ما هي الطرق اإلبداعية
فعاليات لجمع
ٍ
لتنظيم
التبرعات؟

كيف يمكنني االبتكار
باستخدام المواد
الخاصة بي؟
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9
10

135

ما أهمية اعتماد

المواد المحلية؟

للفن إشراك
كيف يمكن
ّ

الجمهور بقضيته؟

11
12

الفن المستدام؟
ما هو
ّ

ما هي النصائح الرئيسية

الخمس إلدارة المشروع؟
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13
14

137

كيف يمكنني

استخدام هاشتاغ

#HammourHouse

الفني
للترويج لمشروعي
ّ
المجتمعي؟

لماذا تُ عتبر الشعاب

مهمة للحياة
المرجانية
ّ
البحرية والبشرية؟

15
16

ما هي أنواع الشعاب
المرجانية الثالثة؟

كيف يمكنني المساعدة
في حماية الشعاب
المرجانية؟
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17

139

ما هي العادات اليومية

الصغيرة التي يمكنني
تغييرها؟

18

كيف يمكنني قيادة التغيير
على المستوى الخاص بي؟
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مجدداً في منطقة الفرص قرب شارع الشروق مقابل جناح الصين.
زورونا
ّ
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