حوار

منال ّ
الن�شا�ش:
فنانة حرفيّة  -م�شغولة بالرتاث
�سناء العبدالالت
ال��م��وه��ب��ة اس��ـ��ت��ع��داد طبيعي
��زو ًدا بها،
ل��دى اإلن��س��ان ،يولد م� ّ
ك��ال��ذك��اء وال��ح��ف��ظ ،وال��ق��درة
الرسم والخط ،والموهبة
على َّ
والخطابية،
والكتابية
الشعرية
ّ
ّ
ّ
و القدرة على االختراع والعمل
ّ
وت��ع��ل��م األش���ي���اء،
واالب���ت���ك���ار،
ّ
وكل تلك
واكتساب الخبرات ...

قابله  :ح�سن ناجي*

المواهب والقابليات هبة من
ّ
وك��ل إنسان قد
اهلل سبحانه ..
ُأعطي موهبة من المواهب،
وزود ب��ق��اب��ل� ّ�ي��ة واس���ت���ع���دادات،
ّ
وكل
ولكن بدرجات متفاوتة ،
ْ
ّ
منا يحمل مواهب واستعدادات،
ولكن الكثير منا لم يكتشف
ّ
تلك المواهب المتوافرة لديه..
إنّ ��ه��ا ك��ن��ز ث��م��ي��ن يختبئ في
اإلن���س���ان وع��ل��ي��ه أن ي��ج� ّ�ن��ده��ا
وي ّ
بالدوام
فعلها
بطريقة
إيجابية ُ
َّ
ّ
المخصصة لحقن
على المراكز
ّ
اإليجابية على أرض الواقع ،وتوظيفها بشكلها األمثل.
تلك الشحنات
ّ
في هذا الباب سنسلط الضوء على موهبة ظهرت ُ
وترجمت على أرض الواقع ،في مجال حرفة
تراثية مهمة في المجتمع المحلي والعربي والعالمي وهي حرفة النحت الخزفي والتشكيل،
ّ
َّ
المميز ،الفنانة الشابة منال النشاش ،التي بأناملها الرقيقة
رائدة من الرائدات في هذا الحقل
ّ
الخاصة
والحسي لتطلق سيمفونيتها
تصور لنا اللمسات المتناغمة في تجسيد الخيال الفكري
ّ
ِّ
ّ
ذات الرونق لتستهوي كلّ من يراها بعينيه ويتمنّى تعلّمها وتطبيقها.
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حوار
من إنجازاتها
•تأسيس مؤسسة إنتاج وتدريب
وتسويق للفنون والحرف اليدويّة منذ العام
.2007
• عقد العديد من الدورات والورش
التدريبيّة التفاعليّة مع ع ّدة جهات منها
مؤسسات حكوميّة ،وجهات مانحة مثل:
( مبادرة فنون بالتعاون مع أمانة عمان
بربامجها الثالث ،نفذت عىل أرض الواقع،
وكانت الفئة املستهدفة يف املبادرات طالب
املدارس وسيدات املجتمع املحيل لتمكينهم
صنع تلك األدوات حتى تؤ ّهلهم ملواكبة
متطلبات السوق واملجتمع املحيل بكل ما هو
جديد ،يف تطوير سبل العيش والرزق.

بطاقة تعريف ّية

ولدت الفنانة منال النشاش يف عمان ،1968/3/21
يف أرسة مشجعة للفن ،وحملت من الشهادات العلميّة :دبلوم يف
الكمبيوتر ،ودبلوم يف الخط عربي ،ودبلوم يف الخزف ،ودبلوم
يف إدارة الجمعيات السياحيّة ،ولها كتابات من الخواطر
والقصص القصرية نرشت يف الصحف اليوميّة يف جريدة
الدستور ،والشعب ،واألسواق  ،وتجربة فريدة من العمل
الكاريكاتريي مع املرحوم جالل الرفاعي يف جريدة الدستور.
نسجت ّ
النشاش هواياتها ضمن املعارض الشخصيّة التي
ً
معرضا شخصيًّا يشهد لها التميز
بلغت حتى اآلن ()14
والخصوصيّة يف تصوير ما تختلجه مشاعرها ورؤيتها
لألشياء.

•املميز يف عمل الفنانة منال النشاش
أ ّنها قبل البدء بدوراتها وورشها العمليّة،
تعاين للمنطقة الجغرافيّة والسكانيّة املنويّ
عقد تلك الورش والدورات فيها ،ومعرفة ما
يف تلك املدينة أو املحافظة من مواد وأدوات
يف أراضيها ،لتوظيفها ضمن برنامجها
التدريبي ،واالستفادة من كنوز األرض
واإلنسان يف تلك املحافظة بطريقة مثىل عند
تطبيق العمل التدريبي ،والعمل عىل تسويق
النتاج النهائي محليًّا وعربيًّا ودوليًّا بأيدي
املتدربني ،لضمان استمراريّة العمل.

مشاراكات دول ّية
شاركت الفنانة منال النشاش يف العديد من املعارض الدوليّة
مثل:
•املشاركة يف مهرجان صحارى يف دبي عام .2005
•املشاركة يف األسبوع الثقايف األردني يف مرص عام . 2007
• -املشاركة يف مؤتمر النحت الدويل الصيني الثالث ،وكانت
املشاركة العربيّة الوحيدة بني  112فنا ًنا يف سمبوزيوم/
يف الصني سنة  ،2012حيث ت ّم توثيق ما سجل يف املؤتمر
باختيار  12تجربة من التجارب يف كتاب وكانت الفنانة
منال النشاش من بني تلك التجارب ّ
املوثقة يف هذا الكتاب
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حوار
امله ّم الذي يعكس خربتها يف هذا املجال
وتميز أعمالها.
•املشاركة يف الحفل الختامي يف فعاليات بغداد
عاصمة الثقافيّة العربيّة عام . 20013
•املشاركة يف عدة معارض دوليّة ومعارض
ً
معرضا
جماعيّة بلغ عددها اثني عرش
شخصيًّا.

املشاركات املحل ّية
•املشاركة يف مدن الثقافة األردنيّة للمحافظات
الثمانية بعرض جداريّات ،ومعارض فنيّة،
وبرامج تدريبيّة ألهايل املنطقة.
•املشاركة والتعاون مع أمانة عمان  /الدائرة
الثقافيّة ( مبادرة فنون للربامج األربعة)،
و املشاركة مع دائرة الربامج االجتماعيّة
يف أمانة عمان قسم كبار السن يف الدورة
املتخصصة لذوي االحتياجات الخاصة من
موظفي أمانة عمان.
•عقد دورات يف إعادة تدوير ورق الجرائد
وتحويلها إىل بطاقات معايدة ولوحات
فنيّة ،وأوراق للتغليف يف العديد من املراكز
والحدائق الثقافيّة التابعة ألمانة عمان ،ويتم
عرض املخرجات يف نهاية الدورات من عام
.2015-2010
•عقد ورشات تدريبيّة ملوظفي وزارة األوقاف عام .2008
•تنظيم مجموعة من الفعاليات يف بيت شقري للثقافة والرتاث
وجمعيّة صناع الحرف التقليديّة التي كانت الفنانة نائبًا
لرئيسها ،بالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة
عمان ،يف عرض الفعاليات املشرتكة وتقديمها لزوارها .
•إقامة وتنظيم مجموعة من املعارض الجماعيّة لفنانني
عرب من دبي والسعوديّة والعراق واألردن يف بيت شقري
.2010
•تنظيم فعاليات أسبوع القدس الثقايف كربنامج متميز
والذي تضمن أمسية شعريّة للشاعر إبراهيم نرص اهلل،
وأمسية حواريّة عن دور الدراما وتأثريها يف األحداث مع
الفنان جميل عواد والفنانة جولييت عواد ،وعرض فيلم
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عائدون للفنانة لعائدة األمريكاني ،وأمسية موسيقيّة
رشقيّة لفرقة أمانة عمان ،ومعرض حرف ومعرض كتب
من مطبوعات وزارة الثقافة وأمانة عمان ،خالل االحتفاء
بالقدس عاصمة دائمة للثقافة العربيّة العام .2009
•التدريب عىل الخزف والفنون اليدويّة بصفة مدرب معتمد
يف مركز زها ملدة ثالث سنوات سابقة.
•التدريب مع املنظمة الدوليّة للشباب يف مركز زها ،ويف
العديد من جمعيات املجتمع املحيل.
•التدريب مع مؤسسة نور الحسني يف برنامج جيوب الفقر
يف مدينتي املفرق واملوقر العام .2012
•تنظيم مهرجان روابط الصداقة الدويل للفنون ،بالتعاون
مع أمانة عمان ،وقد استم ّر املهرجان ستة أيام وتضمن
مجموعة من الفعاليات  ( :ورشات عمل حيّة يف مجال
النحت والرسم والتصوير الفوتوغرايف والحرف اليدويّة،

حوار
البادية الشماليّة والبادية الوسطى.

معارض فنيّة ،محارضات وندوات متخصصة ،وورشة
حيّة يف جامعة الريموك ،كليّة الفنون بمشاركة الطالب
•التحضري ملبادرة فنون رقم  4وبالتعاون مع أمانة عمان،
مع الفنانني ،واملشاركة يف اليوم الفنّي املفتوح يف مدينة
الدائرة الثقافيّة.
الثقافة العام  2013عجلون  ،بنحت شعار املهرجان عىل
حجر تم وضعه أمام القرية الحرضيّة يف عجلون ،بمشاركة النشاط النقابي
دولية من األردن ،وفلسطني ،والعراق ،وسوريا ،والسعوديّة
•أمني رس رابطة الفنانني التشكيليني .2012
وكردستان.
ً
سابقا.
•نائب رئيس جمعيّة صناع الحرف التقليديّة

أمّ ا جديد الفنانة يف العام  ،2015فهناك العديد من
األنشطة والفعاليات مثل:

•أمني رس جمعيّة صناع الحرف التقليديّة.
•عضو هيئة اداريّة لجمعيّة البلقاء.
•عضو جمعيّة تدريب وتأهيل املرأة األردنيّة.

•املشاركة مع التلفزيون األردني يف برنامج يوم جديد
صبيحة كل يوم أحد ،للحديث والتدريب عىل عرض وتطبيق
أفكار حول مهارات صنع أدوات مفيدة من مخلفات األشياء الجوائز
و إعادة التدوير بطرق بسيطة ويف متناول الجميع ،والرسم
•حصلت الفنانة عىل جائزة سيتي بنك للمشاريع اإلنتاجيّة
عىل الخزف والتشكيل.
الرياديّة يف مجال الفنون والحرف اليدويّة العام .2012
•برامج تدريبيّة ضمن اتفاقيات مُربمة مع جمعيّة سيدات
•كما حصلت عىل الكثري من كتب الشكر ملشاركتها يف العديد
حوض الدييس كمصممة ملجموعة تصاميم يت ّم تطبيقها عىل
من الورش التدريبيّة محليًّا وعربيًّا ودوليًّا.
القطع الخزفيّة ومساعدتهم بخربتها يف تسويق وترويج
•اآلمال واالحالم والتطلعات
مخرجات الحرفة داخليًّا وخارجيًّا.
•األحالم الشخصيّة  :تتمنّى الفنانة منال النشاش تنظيم
•عقد برامج تدريبيّة يف املحافظات بالتعاون مع وزارة
مهرجان دويل يمثل األردن ،لتق ّدم تجربتها يف مجال
العمل يف مجموعة من مجاالت الفنون والحرف اليدويّة.
الخزف عىل الصعيد الشخيص .وعىل الصعيد املهني  :أن
•برامج تدريبيّة مع الصندوق األردني الهاشمي لتنمية
يصبح للفنون والحرف مرجعيّة قانونيّة واحدةّ ،
ألن تع ّدد
البادية يف مناطق البادية ملساعدة الجمعيات القائمة يف
املرجعيات يسبب إضعاف قطاع الحرف يف األردن ،وعدم
تسويق أعمالها والرتكيز عىل حرف تعينها عىل سبل العيش
إظهار التجربة املُهمّة والهويّة التاريخيّة والحضاريّة التي
وطرق االعتماد عىل املوارد والقدرات الجسديّة والفكريّة
يمتاز بها األردن لتعطيها األهميّة والخصوصيّة .
املجتمعيّة من خالل توفريها من قبل الصندوق األردني
•كما تحلم بتأسيس مجلس حريف خاص ي ّ
ُشكل من جهات
الهاشمي ودعمه يف تأطري العمل والتدريب والتسويق.
رسميّة ومن الحرفيني أصحاب الخربات تحت مظلة قانونيّة
•التدريب يف مبادرة فنون  3بالتعاون مع أمانة عمان /
حكوميّة .
الدائرة الثقافيّة ،وهو برنامج يضم  25ورشة تدريبيّة
•منال النشاش فنانة تشكيليّة وخزفيّة تركت بصمة مميزة
إلنتاج قطع فنيّة استخداميّة من املواد املُعاد تدويرها من
يف نفوس ّ
كل من تعلّم عىل يديها واقتنع بأهميّة الفن الخزيف
البيئة الداخليّة والبيئة الخارجيّة ،وتهدف املبادرة لتعزيز
والتشكييل يف تحديد هويتنا الرتاثيّة ليكون نرباسً ا ودليلاً
السلوك اإليجابي لدى طالب املدارس من عمر  16-10سنة،
لطريقهم نحو التميز واالحرتاف.
وتعزيز احرتام ثقافة اآلخر واحرتام القانون واملحافظة عىل
البيئة ،وت ّم تنفيذ ثالث ورشات يف محافظة البلقاء بالتعاون
مع مديريّة ثقافة البلقاء وتم تنفيذ مجموعة من الورشات
بالتعاون مع الصندوق األردني الهاشمي لتنمية البادية يف
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