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»ع���م���ران���ّي���ة« ج���ائ���زة س���ن���وّي���ة، تمنح 
املعماري  ال���ت���ص���م���ي���م  ف�����ي  ���ز  ل���ل���ت���م���يُّ
العمارة  م��ع��اه��د وك��ل��ي��ات  مل��ت��خ��رج��ي 
في العالم العربي. وهذه الجائزة هي 
ح للطالب في ميدان 

َ
من

ُ
الوحيدة التي ت

العمارة، على مستوى الدول العربية، 
هذا إذا استثنينا جائزة 
امل��ع��م��ار ال��ع��راق��ي رفعت 
السنوية  ال�����ج�����ادرج�����ي 
حصرًا  ت����ت����وج����ه  ال�����ت�����ي 
اللبنانيني.  الطالب  إل��ى 
اللبنانية  األك����ادي����م����ي����ة  ف����ي»ق����اع����ة 
انطلق   ،ALBA ال��ج��م��ي��ل��ة«  ل��ل��ف��ن��ون 
لبنانيني  لتصميمني  م��ع��رض  أم���س 
ف���ازا ب��ج��ائ��زة »أوم��ران��ي��ا« ه��ذا العام، 
ل��ل��م��ع��م��اري��ة نسرين  ب��ع��د م��ح��اض��رة 

سراجي.

ب���������دأت ف�����ك�����رة ال�����ج�����ائ�����زة ق����ب����ل ثالث 
 Omrania سنوات، بمبادرة من شركة
الهندسية  ل���ل���دراس���ات  االس��ت��ش��اري��ة 
املبني«  امل���ح���ي���ط  دراس��������ات  و»م����رك����ز 
CSBE الذي ُيعنى بدراسة املتغيرات 
في البيئة العمرانية والتحول املديني 
واقتصرت  ال��ج��وار.  ودول  األردن  ف��ي 
املسابقة في دورتها األولى عام 2008 
على طالب الجامعات األردنية، لتعود 
ف���ي ال���ع���ام ال���ت���ال���ي وت���ت���وس���ع فتضّم 
في  الجامعات  مشاركني من مختلف 

العالم العربي.
ال����ت����ي أعلنت  ال���ث���ال���ث���ة  ف����ي دورت�����ه�����ا 
نتائجها في )تشرين األول/ نوفمبر 
متخرجني  ِمعمارًا   82 ش��ارك   ،)2010
عربية  دول  ت����س����ع  ج�����ام�����ع�����ات  م������ن 
الجائزة  أهمية هذه  د 

ّ
مختلفة. ويؤك

ال��دع��م ال���ذي ت��ل��ق��اه م��ن »ك��رس��ي اآلغا 
خان للعمارة«، وأيضًا أسماء أعضاء 
املعمار  ض��ّم��ت  ال��ت��ي  التحكيم  لجنة 
واملخطط املديني اللبناني نديم كرم، 
والناقد واملؤرخ التركي سها أوزكان، 
وامل��ع��م��ار ال���س���وري ع��م��ر ع��ب��د العزيز 

الحالج.
درست اللجنة كل مشروع على حدة، 
وق����ررت ع���دم اخ��ت��ي��ار ف��ائ��ز واح����د، بل 
توزيع الجائزة بالتساوي على خمسة 
)جامعة  ال���ع���اط���ي  رزان  م��ت��س��اب��ق��ني: 
ف��ي األردن(،  ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بريتي مغالي )الجامعة األميركية في 
)الجامعة  السلمني  سهى  ال��ش��ارق��ة(، 
واللبنانيان  الشارقة(،  في  األميركية 
ياسمينا الشامي )الجامعة األميركية 
في ب��ي��روت( وه��ادي امل��ر )األكاديمية 

ومساء  الجميلة(.  للفنون  اللبنانية 
تكريمًا   ALBA ����ال اح��ت��ض��ن��ت  أم����س، 
للفائزين اللبنانيني، على أن يعرض 
حتى  الجامعة  ح��رم  ف��ي  مشروعهما 

20 نيسان )أبريل( الجاري.
قرارها  إل��ى  التحكيم  لجنة  توصلت 
التغيرات  االعتبار  ف��ي  أخ��ذت  بعدما 
الدينامية والخطاب املعاصر املتطور 
الفائزون  وتمّيز  الفائزين.  أعمال  في 

القوالب  ب���ب���ع���ض  ت���م���س���ك���ه���م  ب����ع����دم 
امل��ح��اف��ظ��ة ل��ل��ع��م��ارة ال��ح��دي��ث��ة ال��ت��ي ال 
الصحيح  ب��ال��ش��ك��ل  ت��ع��ّب��ر  أن  ي��م��ك��ن 
ع����ن ت��ص��م��ي��م��ات��ه��م ال���ع���ص���ري���ة. وفي 
املقام األول كان اإلبداع في التصميم 
ه��و ال��ع��ام��ل ال��رئ��ي��س��ي امل��ح��دد ملرتبة 
األبعاد  إغ����ف����ال  دون  م����ن  ال����ن����ج����اح، 
للمشروع  واالجتماعية  االقتصادية 
كما الحلول التي أراد الطالب ���� املعمار 

تقديمها للمحيط الذي يبني فيه.
جاد ...

الفائزين  الييتييصييميييييميين  عييييرض  ييييتيييواصيييل 
بالجائزة حتى 20 نيسان )أبريل( الجاري 
الجميلة«  للفنون  اللبنانية  »األكيياديييمييييية  ييي 
بيروت(.  شيييميييال  ييييييي  الييفيييييل  )سيييين   ALBA
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عمارة

معرض

جاد نصر اهلل

ال ت��ض��ي��ف ك��ث��رة اس��ت��خ��دام��ن��ا اللغة 
 
ً
قيمة وال��ق��راءة،  الكتابة  ف��ي  العربية 

إل����ى ح�����روف ه����ذه ال��ل��غ��ة اآلخ������ذة في 
 لم 

ّ
االن���دث���ار. ال��ح��روف امل��ت��راص��ة، ف���ن

ر م��ن��ذ ع��ق��ود ب��ع��ي��دة. االهتمام  ُي���ط���وَّ
العربية،  ال��ت��ي��ب��وغ��راف��ي��ا  أو  ب��ال��خ��ط، 
اقتصر غالبًا على استعمال الخطوط 
القديمة، في إطار استعادي، ال يخلو 
املحاوالت  ل��ك��ن  ال��ن��وس��ت��ال��ج��ي��ا.  م���ن 
الجدّية البتكار خطوط جديدة، بقيت 
الحروف  س����ي����رورة  ب���خ���الف  غ���ائ���ب���ة 

الالتينية. 
»ال خطوط عربية مناسبة للتصميم 
ال���ح���داث���ي وال���ع���ص���ري«، ت���ق���ول هدى 
أبي فارس. من هذا الواقع املتناقض 
حاولت  البصرية،  الفنون  تطور  م��ع 
املقيمة  اللبنانية  الغرافيك  مصممة 
التيبوغرافيا  ن���ق���ل  ه����ول����ن����دا،  ف�����ي 
زمن  بعد  أع��ل��ى،  مرتبة  إل��ى  العربية 
من التجاهل واإلهمال. هكذا، أسست 
»مؤسسة خط« عام 2004، وحمل أول 
)أبريل( 2005  مشاريعها في نيسان 

عنوان »املزاوجة التيبوغرافية«. كان 
تلبية  املشروع،  من  الرئيسي  الهدف 
الثنائية  ال��ت��ي��ب��وغ��راف��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
ال��ل��غ��ة )ع���رب���ي والت���ي���ن���ي(، م���ن خالل 
ابتكار خطوط عربية معاصرة، يمكن 
ف��ي م��ج��االت��ن��ا اليومية  ��س��ت��خ��دم 

ُ
ت أن 

كاملطبوعات، والتطبيقات اإلعالمية، 
ال بل تسهم في تحديثها... 

ي��ه��دف امل��ش��روع إل���ى اب��ت��ك��ار خطوط 
ط��ب��اع��ي��ة ع��رب��ي��ة ح���دي���ث���ة. م���ن خالل 
مصممني  ش�����م�����ل�����ت  ع������م������ل  ورش 
غرافيكيني هولنديني وعربًا، ابتدعت 
خ���ط���وط طباعية  خ��م��س��ة  امل���ؤس���س���ة 
عربية حديثة، قد تسهم في تحديث 
ال����ك����ت����اب����ي����ة، م������ن خالل  ال�����ن�����ص�����وص 
قدمتها.  ال��ت��ي  التصميمية  ال��ح��ل��ول 
قت نتائج املشروع في كتاب 

ِّ
ُوث وقد 

بيس  )دار  التيبوغرافية«  »امل��زاوج��ة 
وعرضته   ،)2007 أمستردام   ���� للنشر 
ه��دى أب��ي ف��ارس قبل أي��ام للجمهور 
استضافها  م��ح��اض��رة  ف��ي  اللبناني 

 .»
ّ

هذا األسبوع »مركز بيروت للفن
ت�����رك ال���ك���ت���اب أث�������رًا م���ه���ّم���ًا ف����ي عالم 
اعتمد  إذ  ال���ع���رب���ّي���ة؛  ال��ت��ي��ب��وغ��راف��ي��ا 

وبعض  ال����ن����ش����ر  دور  م�����ن  ال����ع����دي����د 
الصحف اليومية الخطوط الجديدة. 
ك��ذل��ك منح »ن���ادي م��دي��ري الخطوط 
الطباعية في نيويورك« TDC جائزة 
التميز في مجال التصميم الطباعي 

لخط »فرسكو« املستحدث.
 ألبي 

ّ
ب��ع��د ه����ذا ال���ن���ج���اح، ك����ان ال ب����د

فارس من أن تبدأ جولة أخرى سريعًا. 
والخطوط  العربي  الخط  ب��ني  ال��ه��ّوة 
األخ�����رى واس���ع���ة. خ��اض��ت تجربتها 
الجديدة من خالل طرح سؤال بسيط: 
»ك��ي��ف ال��س��ب��ي��ل إل���ى ت��ص��م��ي��م أنظمة 
خاصة بالخط الطباعي، أو باألحرف 
ة لالستخدام في 

ّ
املكتوبة، تكون معد

منظر  إط��ار  ف��ي   )...( العامة  املساحة 
الناحية  من  مزدحم  مديني  طبيعي 
ال��ب��ص��ري��ة؟«. ه��ك��ذا أب��ص��ر ال��ن��ور في 
مشروعها   ،2009 )ف���ب���راي���ر(  ش���ب���اط 
في  التيبوغرافية  »امل��زاوج��ة  ال��ث��ان��ي 
ع���رض���ت خالصاته  ال�����ذي  امل���دي���ن���ة«، 
مطلع هذا األسبوع في »مركز بيروت 

للفن«. 
ي��ه��دف امل���ش���روع إل���ى ت���زوي���د الناس 
بمالحظات ملموسة عن االختالفات 

القائمة واملبادئ املشتركة بني الخط 
ال��الت��ي��ن��ي وال���خ���ط ال��ع��رب��ي. ويبحث 
املشروع أيضًا في املوروثات الثقافية 
في  الطباعي،  للتصميم  واملعمارية 
في  األب��ع��اد،  ثالثية  مدينية  مساحة 
م����دن ع�����دة، ض��م��ن س���ي���اق���ات ثقافية 
ابتكار  إل�����ى  ه�����ذا إض����اف����ة  م���ت���ن���وع���ة. 
املكتوبة،  ل��ل��ح��روف  مختلفة  م��ق��ارب��ة 
ت���س���ه���م ف�����ي إي�����ج�����اد ن������وع ب����دي����ل من 
املساحة العامة التيبوغرافية، وشكل 

جديد من الروح املدينية املادية.
تراهن هدى أبي فارس على االنتقال 
ب���ف���ن ال���ت���ي���ب���وغ���راف���ي���ا ال���ع���رب���ي���ة إلى 
ف����ي كيفية  ال�����ع�����ام. وت���ب���ح���ث  ال���ح���ي���ز 
الفضاء  ه�����ذا  إل�����ى  االع����ت����ب����ار  إع�������ادة 
الثقافية  ه��وي��ت��ه  وت��ح��دي��د  امل��دي��ن��ي، 
وخ���ص���وص���ي���ت���ه. وق������د ان���ط���ل���ق���ت في 
التي  الهوية  ه��ذا من مسألة  سعيها 
الحضري  امل���دي���ن���ي  ال���ت���ط���ور  أث����اره����ا 
الحالي، بعدما تماهت املدن بعضها 
مع بعض وتشابهت، إلى درجة صار 
ي��ص��ع��ب ت��م��ي��ي��ز ش�����ارع ف���ي دب����ي عن 

مثيل له في نيويورك.
»املزاوجة  مل���ش���روع  ت��ع��ري��ف��ه��ا  أث���ن���اء 

التيبوغرافية في املدينة« في »مركز 
ت��ط��ّرق��ت هدى   ،BAC »

ّ
ل��ل��ف��ن ب���ي���روت 

التصميم  م���س���أل���ة  إل�����ى  ف������ارس  أب�����ي 
ف����ي مدننا  امل��ن��ت��ش��ر  ال���ت���ي���ب���وغ���راف���ي 
العربية، بطرق فوضوية واستهالكية 
ف���ي م��ع��ظ��م األح����ي����ان. وه����ي ت����رى أن 
عمومًا،  واألب��ج��دي��ات  التيبوغرافيا، 
ة، تتحدث 

ّ
ت���ت���أل���ف م����ن ط���ب���ق���ات ع�������د

الحضارة  ع�����ن  وب�����الغ�����ة  ب���ف���ص���اح���ة 
وفلسفة  ف�����ال�����ح�����روف  اإلن�����س�����ان�����ي�����ة. 
الحرفي  امل��ع��ن��ى  ��الن 

ّ
ت��م��ث تصميمها 

للنص الذي تهدف إلى تصويره، من 
خالل الرسائل الضمنية التي تنقلها 
الشكل  ومظهر  البصرية،  ال��خ��ي��ارات 

التيبوغرافي.
خاضتها  م���ض���ن���ي���ة،  ب����ح����ث  رح�����ل�����ة 
»املزاوجة  إط��������ار  ف�����ي  ال����ع����م����ل  ف�������رق 

من مشروع
ياسمينا الشامي

هدى أبي فارس تيبوغرافيا عربّية للمدينة

في إطار »مؤسسة خط«، عملت مصّممة 
الغرافيك اللبنانية املقيمة في هولندا، 

على مشروع هدفه »املزاوجة التيبوغرافية 
ق 

ّ
في املدينة«. التجربة أثمرت كتابًا، يوث

هذه املحاولة البتكار خطوط عربية 
معاصرة، تجد مكانها في مجالنا الحيوي 

وممارساتنا اليومية. حروف طباعية 
حديثة، يستعيد معها الحّيز العام 

هوّيته وخصوصيته

عرضت مشروعها الجديد 
في »مركز بيروت للفن« 

إحياء العالقة بين 
الضاد والعمارة وإعادة 

الشارع إلى أحضان 
الناس

ياسمينا الشامي 
وهادي المّر يعرضان 

ALBA في الـ

»عمرانّية« جائزة المعمارّيين الشباب وقفة بيروتّية

السبت  16  نيسان  2011  العدد  1390

هدى أبي فارس )هيثم املوسوي(


