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FROM ATLANTA
TO AMMAN:
THE TALENTED

Hana Malhas

OCCOVER

OCFEATURE

Words: Tala Abdulhadi

Let’s start with the basics: how did
you develop your talent?

Do you consider music to be your
career or your hobby?

So what were your musical
influences growing up?

I was classically trained, and then I
discovered that I enjoy a different style.
In 2005, I started touring with bands in
Michigan; that’s when I realized that I want
to do this for a living, so I started writing my
own stuff in 2008.

Music is half my job. I did have a day job,
but right now I’m in transition after moving
to Atlanta. So my current source of income
is only music. But hopefully once things are
settled I’ll have a day job again. Hopefully it
won’t be at McDonald’s…

So how did you come up with the
name, The Overthinkers?

Can you share the story or idea
behind one of your songs?

The Overthinkers is a project/band name.
I play a lot of solo shows, but this name
is for whenever I play with a band. So
while brainstorming for a name for the
band, we said that the best names are
those that actually reflect who the band
members are. But finding a name was
beginning to get really difficult, so I made
a joke about it, saying, “Well, if we are to
come up with a band name to describe
us it would probably be Hana Malhas and
The Overthinkers.” I said it as a joke, but
then we realized that it really was a perfect
description!

For ‘Sad, Thin and Reckless’, I wrote it
about Katniss, from The Hunger Games
series. And it’s about the things that I
thought she must have been feeling during
the competition. As for ‘Olive Tree’, the
lyrics to that song are about what happens
when two people from different backgrounds
come together, trying to make it work and
trying to truly understand each other.

As a kid I used to love my father’s
music collection; Cat Stevens was
played repeatedly, along with Simon
and Garfunkel. The first tape that I
ever bought for myself (embarrassingly
enough) was Laura Brannigan. As I grew
up in the 80s and 90s, I would mostly
listen to the music of that era; so a lot of
Michael Jackson, Elton John and that sort
of thing.

How did you form the band and how
did it work?
Thing is, since I play in Amman and the
US, the band members aren’t fixed. So
in the US, I play with seven Overthinkers.
I just play with whomever I connect well
with, actually.
In Amman, I had to adapt by finding
new members. It all happened very
naturally; I have several friends who
are musicians, so we just tried playing
together, and it worked!

Who are some of your favorite
musicians?

KAREEM ENNAB
INTERVIEW

At the moment, I’m in love with James
Vincent McMorrow. I have a really long
list of influences that I never seem to
remember, but some of them include
Regina Spektor, Brandy Carlile, Ray la
Montagne and Adele, as some examples
off the top of my head.
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Local sport talent, Dima Esam Arda, does not belong to the
conventional Jordanian sport scene. While some sports have
stolen the spotlight, others have found themselves tugged
under the radar. One such sport is badminton, and Dima
shared her story from her amateur years to her professional
career and soon to be established training center.
The 24-year-old architect learned about the sport by
chance during her school years. Dima said badminton was the
sport teachers would try to use to round up the kids in order
to pass time. It was not until her first time watching the Sport
City professional team play that she fell in love with the sportso much in fact, that she became a member of the National
Team within one year.

We had a sit-down with the charming, awesome and super-talented Hana Malhas. The local
and international indie-folk-pop musician extraordinaire talks about her musical career, her
thoughts on the local music scene and a little bit of her personal background.

What do you think of alternative
Arabic music?
I really like the new sounds that com bine
Arabic lyrics with non-traditional Arabic
sounds. And I like the new use of vocals.

What do you think of the local music
scene?
I think that it’s definitely growing and
developing. More and more people are
taking art seriously, so higher standards and
demands are being made for local talents.

What’s your least favorite genre of
music?
I have an appreciation for all genres of
music; yup, even country and rap! However,
what I tend to listen to the least I suppose,
is heavy metal. I try to find something in
everything though, even Justin Beiber! So
yeah, no least favorite genre.

What was your dream job as a child?
I didn’t really know what I wanted as a
child. I know I enjoyed music very much,
and that I liked writing a lot; I used to write
weird stories.

WITH ARCHITECTURE YOU
LEARN HOW TO CREATE
SOMETHING NEW. IN
BADMINTON, YOU WOULDN’T
SUCCEED AS A TYPICAL
PLAYER, YOU HAVE TO COME
UP WITH NEW TACTICS TO
BEAT YOUR OPPONENT

What was your major in university?
I studied business… yes, I know how
that sounds. I had studied music in the
local conservatory before university but
then I was an indecisive undergrad who
wasn’t sure of what she wanted. For
some reason I didn’t consider music as an
option at the time. I also have an MA in
Non-Profit Management.

What advice do you have for young,
aspiring musicians?
Knowing the process of how to get
your material from live to digital is very
important. So knowing the tools and
understanding how to use them to
engineer and produce your sound is
essential if you want to distribute and
preserve your music properly.

LOCAL TALENT:
DIMA ARDAH

FIRE ROUND
YOUR IDEA OF TERRIBLE COMPANY?
Someone with no sense of humor.

Words: Mohammed Baddar

ARE CROCS UGLY?
Yes.
WHO WOULD WIN IN A BATTLE
BETWEEN BATMAN AND SPIDERMAN?
Batman!
STAR WARS OR STAR TREK?
That’s a tough one…Battlestar Galactica!
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Kareem Ennab is a Jordanian swimming champion and is
specialized in freestyle and butterfly stroke. The 24-year-old
champion studied Business at Al-Yarmouk University and has won
many swimming medals in several countries around the world.
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LOCAL SUCCESS

dr aghadeer jweihan

a success story of dedication

intelligence and persistence
Zeina Abu Orabi

Interviewing Dr. Aghadeer Jweihan was nothing but an exceptional opportunity to get to know such an inspirational
figure. With a BA in Law, a Master’s degree in Women’s Studies and a PhD in Education and Skill Development, Dr.
Jweihan is also a loving mother, a consultant in education and political development, and the General Director of the
Princess Taghrid Institute for Arts and Handcrafts Development.

BADMINTON WAS THE SPORT
TEACHERS WOULD TRY TO USE
TO ROUND UP THE KIDS IN
ORDER TO PASS TIME
The center will first target west Amman and move to
expand from there, and it seems, in quite good hands.
Dima will be running the center with her coach and retired
professional player Ala’a Hilles, and has herself begun training
badminton amateurs “I could definitely see the difference
between learning the sport and training it. Here, you have 12
players with 12 different mentalities and different strengths
and weaknesses, and you have to make sure to coordimate
between all of that. It’s a very nice feeling to teach someone
something new, and very rewarding to see the difference
on them as they become better,” Dima explained. She also
intends to promote for the center through her connections on
the team and social media, namely Facebook.
Even seven years into the game, Dima says she still has
a lot to learn. “Seven years in sports is barely anything, I’m
getting there, but I still need some more.”
The center should be upon its first stage within a month’s
time. Until then, Dima remains to train and plan for her initiative.
Her last note on badminton was that it’s a game anyone would
enjoy at any level, whether it is for fitness or to master the sport.
What she loves the most about the game is, “It is very intense
and it requires intelligence and tactics, not just fitness.”
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2006 marked the first tournament Dima ever took part in,
The Arab Juniors Tournament. Naturally, her first match was
daunting; Dima recalls sheer happiness and excitement mixed
with intimidation and the responsibility of representing her
country. At the Arab Juniors Dima won her first bronze medal,
for the doubles.
From there on her sporting career only went upward. She
partook in Olympics training camps in Bulgaria in 2006, won
numerous titles and medals, and most notably, became the
first Jordanian to ever win an international media while she
was playing at the Syria International Championships in 2011.
Dima’s lifestyle and take on the sport is not too far off from
any passionate fanatic. Training for a total of 18 hours a week,
she maintains a strict regime of diet and exercise to maintain
her fitness. With that, she juggles her daytime architecture
job and whatever social life she can manage to squeeze in
between. Dima says the biggest toll juggling the both takes on
her is the physical exhaustion of her lifestyle.
Surprisingly enough, Dima finds her mix of architecture and
badminton quite refreshing. Dima explained, “With architecture
you learn how to create something new. In badminton, you
wouldn’t succeed as a typical player, you have to come up
with new tactics to beat your opponent. Architecture taught
me how to think like that. With sports you need a lot of
patience, as do you for architecture. Badminton taught me
how to endure a lot.”
Her seven years as a professional badminton player have
encouraged her more in order to take her badminton domain
to a whole new field; Dima plans on establishing a badminton

training center right in the heart of Amman. For her, the reason
behind opening the new center is fairly simple: Passion. She
said how she saw the audience badminton has outside of
Jordan, while in Amman, it fairly remains swept under the
carpet many a time. Her purpose behind the center is to
spread the game and win it a larger and wider audience.
The establishment of the center will undergo two
key stages. First, weekly events will be held to introduce
badminton to the masses, at which the public will be able to
try out and play badminton for themselves. Depending on the
success rates of the events, the second stage of the center
will come to being; an official center with courses for anyone
who wishes to register.
Dima says there are two key challenges facing her
center. First, finding a proper venue. Dima explained that
most badminton courts are not accessible to the public.
And second, the underlying stigma the sport carries with it.
The stereotype that it is either a ‘dumb’ sport or only meant
for girls takes its toll on the sport’s popularity. To that, Dima
intends to play it out as with any other sport. “Badminton is
like any other sport, you can play it to become a professional,
or simply to be fit and burn calories. I want the center to
break the stereotype the sport has and even get older people
to learn. There’s no reason why you shouldn’t try to learn
something new at the age of 35 or 40,” said Dima.
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After graduating and working for
three years in Public Relations, Dr.
Jweihan began working with Her Royal
Highness Princess Taghrid and has
been doing so for the past 14 years.
The Princess Taghrid Institute for Arts
and Handcrafts Development (PTI) was
established three years ago to offer
educative programs for orphans and
the underprivileged over the age of 18
to secure them with better futures. The
programs are of a wide variety including
courses in beauty, hotel management
and hospitality, graphic design,
computer skills, arts and handcrafts
and language skills.
The pilot program of the institute
started with only 25 girls. However, after
its tremendous success, the institute
is currently moving to a bigger facility in
Khalda and has enough space for forty
students, which will consist of not only
young women, but also young men.
The courses are offered throughout
a whole year, start in late October and
since the funding of the institute in its
early years relied merely on the efforts
of sponsors, generous donors and
the support of HRH Princess Taghrid
this is about to change. It will include
a beauty shop that offers its services
to the public, a showroom for selling
pottery and art pieces made by the
students and a kitchen, which will
offer catering services. Naturally, all
the people working there will be the
students of the institute who have
graduated thus insuring them a stable
job and workplace. Dr. Jweihan told
18 | O C M AGA Z I N E
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me that within a year, she’s expecting
that 75 percent of the staff members
working at the institute are those who
have completed programs there.
Dr. Jweihan expressed her sincere
pride to have marvelous success
stories in just one year. She was very
touched by the commitment of the
girls to her and to the program and
she considered them to be her own
daughters because during the time I
spent with her she kept calling them
her daughters and what affected

Dr. Jweihan has three
published books, one on
terrorism science, one on
total quality management
in higher education and
the last about the late
King Hussein. She also has
a published encyclopedia,
which she co-wrote with a
colleague.
her mostly on a personal level
was the extent of love exchanged
between the students and herself.
She described the institute as her
second family and shared stories of
their outings together. Also, one of
the main aspects that contributed to
her dedication to this program was
watching the girls climbing the ladder
of success in the community with
nothing driving them forward but their
strong willpower and empowerment
offered by the institute.

The institute is now on the road
to creating a program they call the
Global Youth Forum, an ongoing
project that welcomes young men
and women to engage in community
service by throwing numerous events
and activities which include distributing
goods to the less fortunate during both
summer and winter. It is going to be
the ideal opportunity for International
Baccalaureate students to complete
their CAS hours or simply fill out your
time if you’re in the mood to give back
to your society.
Surprisingly, the story of achievement
does not end here. Dr. Jweihan
has three published books, one on
terrorism science, one on total quality
management in higher education
and the last about the late King
Hussein. She also has a published
encyclopedia, which she co-wrote with
a colleague.
Her advice to you, dear readers, is
to have a vision of your life and work
on it. Plan your dreams strategically
and they will come true. “The sky is
the limit and nothing is impossible,” Dr.
Jweihan replied when I asked her what
the young generation could achieve.
She stressed on the importance of
volunteerism because it brings us back
to our humane instincts, which we
might forget while dealing with everyday
stress. Furthermore, Dr. Jweihan
believes that the most important quality
that leads to success is positivity; teach
yourself how to always look at the glass
half-full and you’ll live happily!
O C M AGA Z I N E | 19
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Zade Dirani

in achieving that goal.
Under ‘ShafiqOlabi’ several online
videos can be viewed on YouTube, and
it is quite noticeable that the 20-yearold prefers to address political issues
and everyday social antics that affect
our lives through music parodies, silent
music videos and/or short movies. One
of his favorite videos is a gaming center
commercial he made titled “Battle of
Glory” while his most criticized and earlier
work, titled “SHAY”, which, to Shafiq,
included a number of hidden messages
that he believes people did not understand
properly. Credited as a producer and
director in many of his work, Shafiq
explained to us that the key difference
between the work of a producer and
director is that the latter, which he prefers,
focuses on creativity and visual style while
the former requires organizing the entire
project (schedule and budgets).
Recently, Shafiq took part in Amman’s
first annual 48 Hour Movie Competition,
where he and several competitors had
to create and film a 4-7 minute movie in
just 48 hours. Given the mockumentary
genre, Shafiq Olabi and his After Two
crew won first place in the competition with
their movie Life to Death, ensuring them
a spot in the international 48 Hour Movie
Competition where their movie will compete
with 120 participating cities at the annual
Filmmapalooza screening in Hollywood,
California during March 2013.

Zade Dirani is a talented, ambitious and young musician
who was born in Jordan under circumstances of the average
Jordanian youth. He followed his dream vigorously to achieve
global acclaim and respect that deposits back to our country
on the world map. I left our meeting with such an amazing,
supernatural and positive energy after my interview with him
and I felt that I truly understood why he is who he is.

Words: Ra'fat Barakat

HOW DID IT ALL BEGIN?

I started playing when I was about 14
years old, and as soon as I started
taking lessons I just felt an intense
connection with this instrument. I
can’t explain it, but when I started
composing, I knew that this is what
I wanted to do. After that, I studied
Music Theory and Arabic Music Theory
in Jordan and afterwards, I went to
the United States to study Music
Composition and Music Business
and Management at The University of
California, Berkeley.

WAS IT A BACHELOR DEGREE
THAT YOU TOOK IN THE UNITED
STATES?

It was an equivalent to that. But I
haven’t really graduated because I went
on tour and started working on my
debut album, which ended up on the
billboard chart. So, I didn’t have time for
school. I was doing what I wanted to
do and I knew that the degree wouldn’t
make me or break me.

HOW DID YOUR FAMILY FEEL
ABOUT YOU STUDYING MUSIC?

At first, I was supposed to become
an architect; my parents thought that
I should do architecture. But I was
thinking no. I wanted to try music
and pursue my dream. It took some
convincing and they told me I could
become an architect if my music career
didn’t work out.
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HOW WAS YOUR BRIEF COLLEGE
EXPERIENCE WHILE WORKING ON
YOUR MUSIC?

I had super supportive professors who
valued imagination and who allowed me
to attend fourth year courses while I was
in my first year so I that I could actually
learn for my shows.

DID STUDYING ARCHITECTURE
INTEREST YOU?
God No!

Yes, but only if you have the passion and
curiosity to learn more, because the more
curious you are, the more knowledge and
experience you’re going to acquire with
the instrument. If you have passion for
it, it will work. It doesn’t matter what age
you’re at. It’s all about passion.
You have to have that tunnel vision
and single-minded vibe because
that gets you to wherever you want
to get and that way of thinking has
fueled my passion. It works with pretty
much everything, I think. If you love
architecture or football or whatever, if
you love that something so much and
you want to do your absolute best and
you always want to set a high goal
striving for personal excellence, you will
get it if you keep up the challenge with
yourself. If you don’t get there you have
yourself to blame, either do it right or
get off stage.
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CAN ANYONE PLAY THE PIANO,
AT ANY AGE?

Talhouni
Words: Redda
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As second year film making student at
SAE, Shafiq Olabi ventured into the world
of cinema almost seven years ago when
he stumbled upon Window’s Movie Maker
Software.
Excited by the process of creating
and editing movies, Shafiq took part
in any school activity that required
videos made, consequently enhancing
his interest. Albeit using poor quality
cameras, Shafiq continued developing his
skills with different projects and eventually
uploaded them online for public viewing on
YouTube. However, nothing solidified his
love for the world of movies as much as
watching The Matrix Trilogy. It was then
that Shafiq knew the path he wanted to
explore, and it was thanks to his parents’
immediate support that he saw no hurdles

Albeit using poor quality
cameras, Shafiq continued
developing his skills with
different projects and
eventually uploaded them
online for public viewing on
YouTube
The After Two team rented equipment
from various sources including SAE and
worked in five separate studios to bring
about their one of a kind mockumentary
and, although the experience was
immensely tiring and stressful for the After
Two group, Shafiq personally thought it
would be more challenging due to potential
rifts and disagreements between the team,

but thankfully the entire experience passed
without such problems and was an overall
great memory.
Upon reflection, Shafiq would have
liked to incorporate the music he and his
teammate Fadi worked on. Unfortunately,
due to time restraints the movie went along
without the intended musical score but was
nonetheless a success. Shafiq’s interest
in music is just in line with his love for
filmmaking, he even said that if he was not
able to become a filmmaker he would have
chosen becoming a musician, to follow in the
footsteps of his much loved band Linkin Park
and to try and get rid of “mainstream garbage
that only talk about partying and getting girls”.
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Given the mockumentary
genre, Shafiq Olabi and his
After Two crew won first place
in the competition with their
movie Life to Death, ensuring
them a spot in the international
48 Hour Movie Competition
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Finally, when asked about what sort
of advice he would like to give up and
coming film students, Shafiq believes if
they are interested in filmmaking then they
should follow their dream and work on it,
as a career it holds many opportunities for
them and that the beauty of it lies in the
fact that nobody can call out their work
of expression right or wrong, it is very
subjective. Furthermore, in Amman there
is a better social support and acceptance
for film students than before, due to the
fact that there are several institutions
dedicated to helping the students such as
RHC and SAE.
Inspired by good movies, especially
ones by his favorite director, Steven
Speilberg, Shafiq hopes to continue on
with filmmaking by joining many different
projects that will enable him to learn
more and gain tremendous experience
to one day, hopefully in the near future,
earn him the coveted Oscar award. In
the meantime, Shafiq along with other
film students at SAE are working on an
interesting web-series titled Garafastan
that they hope will also air on Roya TV, for
everybody to enjoy.
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ama graduated from Jordan
University where she got her
BA in visual arts and design.
She then proceeded to get her
MFA in Graphic Design at the Academy
of Art University in San Francisco, where
her specialization was in book design
and branding.
According to Lama, she’s been
painting since middle school and she
continued developing her talent as she
did A-levels and O-levels in art, but then
she stopped in university for a bit due to
one of her professors. “He told me that
I couldn’t draw well, and that’s when I
stopped,” she explains. When asked
how she got back to drawing Lama
recalls, “While doing my MFA, I was taking
a class with Roland Young (an acclaimed
art critic) and one day during one of his
lectures I was doodling on my notebook
like I always do during any class. So he
was talking while I was doodling when
he suddenly stopped. He grabbed my
notebook and showed it to the class,
not as a punishment or anything, but as
a good example! He then told me that
I should never stop drawing; he gave
me a great confidence boost that I really
needed at the time. And that’s how I
went back to drawing. Eventually, I started
incorporating my doodles and illustrations
in my designs.”
The first time her work was exhibited

was at Amman Street-Art Fair, in 2011.
Some of her work is now currently hanging
in the upstairs of Mlabbas and at PinkDust
as well. As a day job, Lama is a professor
at the German Jordanian University,
where she teaches design and she is
also a designer at Syntax branding. But
wait, there’s more! Amongst her other
projects, Lama works with Party in a Box

exhibitions are on the agenda.
Since her artwork greatly revolves
around characters, Lama states that
her inspiration for these characters
is mostly Arab personas. “I love to
draw Ghawwar," she explains. "I also
love drawing characters with fezzes
and awesome mustaches, as well as
different characters from my childhood

He then told me that I should never stop drawing;
he gave me a great confidence boost that I really
needed at the time. And that’s how I went back to
drawing.
Jordan, which is a sort of photo-booth
event coverage where she customizes
photos. She is also currently working
on seven book designs (fun fact, Lama
has written five books, four of which
are children’s books), plus she paints in
whatever spare time she has left. As for
collaborations with local artists, Lama has
worked with Yislamoo (the greeting cards)
and, according to Lama, she has a new
greeting card coming out soon. She also
worked on a collaboration with Philadelphia
Skateboards for the “Space on Board”
exhibition in September. As for future
collaborations, Lama adds, “I’m going
to draw on Ahmad Farah’s guitar (local
musician)… so I guess you can call that
a collaboration.” However, no upcoming

such as Adnan and Lina; also personas
with a story or out of history like Marie
Antoinette." As for influences and favorite
artists, Lama lists Laura Varsky as her
ultimate favorite along with James Jean,
Maurice Sendak , Vincent Van Gogh and
Andy Warhol due to the large scale he
applies in his work.
facebook.com/LamaKhayyatIllustrations

LAMA'S ARTWORKS
“Mural at PinkDust” (Acrylic)
“I drew that mural during an Eid event to promote
my paintings there. He looks very traditional with the
shirwal, fez and mustache.”

hadi
Tala Abdul

“Shawareb w burqa” (acrylic)
“I wanted to have something more geometric
done, since I always doodle triangles and shapes.
But then I also incorporated my signature eyes
with the big lashes; I also tried adding identity to my
work and I did that through the moustache and
burqa, hence the name”

“Genie in a Finjan” (watercolor)
“This piece was inspired by my childhood,
something I’ve from Alf Leila w Leila and Aladdin.
Very whimsical; I made him emerge from finjan
instead of a bottle because it reminds of drinking
Turkish coffee with my mother when she would
always tell my future from the finjan. I like how
the human imagination shapes out of such
things like coffee or when find animals or things
by looking at clouds.”
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A Purely Sponsorless
Comedy Sketch

28

OC Magazine | 114

LOCAL TALENT:

DIMA ARDAH

Jordan’s Badminton
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FOR & BY JORDANIAN STUDENTS
ON CAMPUS SINCE 2002
Back to Classes 2012 - Issue104

A pro
gram
to equip designed
Jorda young
nians

Meet the beautiful and talented

Hana Malhas
InsIde

Student experiences, best budget cars, taking a gap year, and more!

ON CAMPUS SINCE 2002
11th Anniversary-Issue 106

FEBRUARY/MARCH 201 3

INTERVIEW
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Abdel Hameed Ayoub
Abdullah Abudyak
Abdullah Alahmad
Abdullah Almomani
Abeer Abu Touq
Abrar Sandouqa
Adel Abu Ghannam
Ahed Hijawi
Ahmad Almahrouq
Ahmad Alsartawi
Ahmad Alzatary
Ahmad Dayyeh
Ahmad Khalaf
Ahmad Theib
Ahmad Zaatary
Ala Al Sadi
Ala Aljaber
Ala Rayyan
Ala’a Ahmad
Alaa Alsukhny
Alaa Shehadeh
Ali Almardiny
Amani Odeh
Amar Majali
Amelia Balbeisi
Amer Bdair
Amer El-Mousa
Amer Jamhour
Ammar Majali
Amr Alfaris
Anas Ahmad
Anas Odeh
Andrawes Snobar
Aseel Aldeesy
Awwad Alkhalayleh
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Aya Al-Sanoussi
Ayman Abu Snaineh
Ayman Qadri
Aysha Ajameyeh
Barkev Masrlian
Belal Alwady
Brittany Andrews
Clair El Naber
Daad Malkawi
Dalal Salameh
Dana Mehyar
Dana Musmar
Dana Shalabi
Danya Gammas
Deema Amr
Deema Zakariya
Diana Saleh
Dina Abandah
Dina Boukai
Dina Habjouqa
Dina Saaddallah
Doaa Alfar
Eithar Freijat
Elias Armali
Enas Shoman
Essa Dababneh
Eyad Hussein
Fadi Abu Shamat
Falasteen Alkhaldy
Farah Al Nasser
Farah Iirabeh
Farah Isam
Farah Jalajel
Farah Mehdawi
Farah Shahin

hall of fame

Farah Turjuman
Farnaz Batikhi
Faten Al Zoubi
Firas Armoush
Ghadeer Ratrout
Ghaida Hamoudeh
Ghayth Derby
Gupsi Daghestani
Hadeel Karaki
Hadeel Qattan
Haidar Alobeidy
Haifa Al Khraisha
Hala Abu Homos
Hala Samy
Hamzah Mashaqbeh
Hamzeh Abu Zannad
Hamzeh Halawani
Hana Ihjoul
Hanan Khundoqji
Hani Bargouthi
Hani Ghanayem
Hanin Khair
Hasan Hamad
Hassan Agha
Hassan Zabalawi
Haya Jabali
Heba Abu-Elayyan
Heba Alabed
Heba Alsayed
Husam Tahat
Ibrahim Abudyak
Ibrahim Alhuneity
Ibrahim Shahin
Isra Ayasrah
Issa Haddadin

Issa Makhamreh
Jaafar Budeir
Jamil Hanayneh
Jawad Hjazi
Jolene Elwerr
Kamel Al Saleh
Karin Aghadijinian
Kawthar Hamzeh
Khalid Hajir
Khawla Itbega
Laith Abuabdeh
Lama Al Lozi
Lama Haddadin
Lana Khoury
Lana Snobar
Layali Ramahi
Layan Shuqair
Layla Almanaseer
Lina Ejeilat
Lina Shannak
Lucy Aghadjanian
Lynn Hourani
Ma’in Abu Taleb
Maamoun Nader
Mahdy Mubarak
Maher Madieyeh
Mahmoud Abu Samak
Mahmoud Al Suradi
Mahmoud Jalajel
Majd Al Saman
Majd Hijawi
Malak Alokour
Manar Aqrabawi
Marah Nouri
Maryet Jameel
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Massarh Yasin
May Almanaseer
Mays Tomalaih
Mays Zaneh
Maysoon Barhoumeh
Mike V. Derderian
Mira Karouta
Moahmmed Hatamleh
Moahmmed Wafeeq
Moayad Salah
Mohammad Abu
Ghannam
Mohammad Baddar
Mohammed Abu Al Rub
Mohammed Alfara
Mohammed Alnady
Mohammed Dabbour
Mohammed Fraij
Mohammed Hawashin
Mohammed Jameel
Mohammed Khader
Mohammed Shamma
Mohammed Sweilem
Mohannad Qaisia
Motasim Jazzazi
Muna Fityani
Muna Shukri
Muna Tufaha
Musab Abulkhair
Mustafa Alhayali
Nabil Barham
Nada Alzeer
Nader Shakhsheer
Nadia Al Bayya
Nadine Haddad

Nadine Jawabreh
Nadine Zeine
Nadirah Maryan
Nael Fasfous
Najeh Hasan
Naji Jawabreh
Nama’a Qudah
Nancy Jawabreh
Nawaf Khlaif
Noha Safar
Noor El Saleh
Nooreddin Ibraheem
Nour Alsayed
Nour Boulad
Nour Eddin Alshaikhly
Nour Mady
Oday Zreigat
Ola Kilani
Olga Budeiri
Omar Aga
Omar Al Hussein
Omar Al-Assi
Omar Jarad
Qais Majali
Qutaiba AbdelHaq
Raafat Barakat
Rafiq Nasser Edin
Rahaf Alranteesi
Rama Abdin
Rami Shawaqfeh
Rana Jundi
Rana Muallem
Rana Sweiss
Rana Wadi
Rand Alami
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Raneem Asad
Rasha Bakhit
Rasha Salameh
Rashed Abu Shamat
Rawan Alazza
Raya Al Omari
Razan Alsayed
Redana Khalaf
Redda Talhouni
Reem Battah
Reema Nabeel
Reema Nawasreh
Rema Sider
Rida Khalaf
Ridade Daghestani
Rima Abu Qaoud
Rowan Haddad
Saber Alabadi
Sadad Talhouni
Salah Abu Sharar
Salam Qadri
Samah Ali
Samah Arafat
Samaher Albaz
Samar Ammar
Sameeh Ramadan
Samia Nimer
Samir Rawashdeh
Sandy Haddadin
Sara Dudin
Sara Mdanat
Sarah Almalhy
Sarah Eldahloush
Sarah Hjazi
Saria Kanawati

Sawsan Mkahal
Sereen Alsayed
Sharif Merza
Shaymaa Hamarsheh
Shireen Qardan
Sondos Munir
Sophi Elwerr
Soura Mushtaha
Suha Dallal
Sultan Abdelhamid
Tala Abdelhadi
Tala Kashour
Tariq Khalaf
Thafer Alsaady
Thamir Ibrahim
Wadoud Hazineh
Walid Dib
Walid Thyab
Wasan Alranteesi
Waseem Alqawasmi
Xena Nasr
Yameen Halaweh
Yanal Alamat
Yasmeeh Algharaybeh
Yazeed Abul Failat
Youqob Isiid
Yousef Damra
Yousef Elsharif
Zayna Hamarneh
Zeid Shbeilat
Zeina Abu Orabi
Zeina Yacoub
Zina Jreisat
Zubeida Hawary
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مقابلة العدد

“ دخلت الرصاصة من هون ،وطلعت من هون” ،مشيرا إلى الجهة اليمنى من ركبته ،ثم إلى ندب
طويل على الجهه األخرى من ساقه ،ليتابع “كل هذا كان في قدم طفل عمره أربع سنوات”
وجهه لم تفارقه االبتسامة ذاتها طوال ساعيتن هما وقت إجراء المقابلة معه.

اكن بشري مريش يف الرابعة من معره حني اغتيل والده مأمون مريش يف أثينا
يف العام  1983من قبل جهاز املوساد اإلرسائييل ،بسبب ختطيطه لعملية دالل
املغريب االستهشادية.
الفيمل الوثائيق لملخرج محمود املساد “هذه صوريت وأنا ميت” يعيد
تصوير املهشد ،فريمس اللحظة اليت تقف فهيا سيارة مأمون مريش وسائقه
وأوالده الثالثة عىل إشارة ضوئية ،لتصطف جبانبه دراجة نارية وتطلق النار
عىل رأس مأمون مريش فيستهشد فورا.
قبيل حلظات من احلادث اكن بشري جيلس يف حضن والده ويلعب معه فقلبه
والده رأسا عىل عقب مداعبا له ويف تلك اللحظة اخرتق الرصاص السيارة.
يقول بشري “دخلت الرصاصة يف رأس والدي ،مث دخلت يف سايق الميىن”.
وحياول حث ذاكرته عىل االستذاكر “أذكر األمل والدم ،ولكنين ال أذكر شيائ
بعدها ..فقط بياض”.
ميتلك مريش صورة له وهو ميت .بعد احلادث ظل امجليع يظنون أن بشري
ميت مدة أربع ساعات ،إال أنه قبيل اقتياد جسده الصغري إىل املرشحة تفاجأ
الطبيب لمساع نبضات قلبه معلنةً جناته.
إن مل تكن تعرف امس بشري الاكمل فإنك لن تظنّ للحظة بوجود قصة مثل
هذه يف ماضيه .بشري شاب بشوش مفعم باحلياة ،ميتلك رشكته اخلاصة،
وهو رسام اكرياكتري معروف عىل وشك إطالق كتاب رسوماته األول بعنوان
“حطينة وزفت”.

يعرض الفيلم الحياة الشخصية
لبشير وحياته العملية الناجحة في
األردن ،ويرى بشير أن ذلك قد يكون
أكثر ما يجذب الغرب للفيلم
“ال شك أن العيش من دون والدي اكن أمرا غاية يف الصعوبة .تأثرت
كثريا يف احلادث ،خصوصا أنين أصبت فيه .أنا أكرث إخويت شهبا بوالدي،
فأنا نخسته”.
اشتد األمر صعوبة عىل بشري يف طفولته ومراهقته حيث اكن كثري التساؤل
عن والده الذي مل يكن يعرفه إال من خالل ما حتدثت به والدته“ .اكن الوضع

مقابلة
العدد

موسيقى

للعنرصية ،اليت اكنت مُ وجّ هة ضدّمه ،ومن هنا جاءت لكمة الشارع ،أما بالنسبة
للعدد  ،962فهو املفتاح اخلاريج لالتصال باألردن .وهلذه الفرقة ،اليت ما زلت
عضوًا فهيا ،ماكنة كبرية يف حيايت ،فهي متثّل اخلطوة األوىل يل يف جمال الفن.

كيف ينظر أهلك إلى ممارستك البيت بوكس ؟

يف البداية اكن األمر يف غاية الصعوبة؛ فأيم مل تكن مع املوضوع ،إىل أن
أقنعهتا حبضور واحدة من أمسيايت ،فبدت مرسورة جدًا ،واقتنعت بعدها بالفكرة،
ولكنين ،مع ذلك ،أثري غضهبا أحيانًا حني أبدأ تدريبايت ،وأمأل املاكن جضيجًا.
أمّ ا عن أيخ وأخيت الصغريين ،فهام يدمعانين باسمترار ،وأنا أصطحب أيخ
الذي يصغرين بعامني ميع يف معظم الفعاليات اليت أشارك فهيا ،وأنوي أيضًا
تعلمي أخيت اليت مل تمكل عامها الثاين عرش بعد هذا الفن ،ولكن حني تكرب قليلًا.

كيف ترى تقبّل الناس لهذا النوع من الموسيقى ،وهل يصل إلى
الناس بالدّ رجة التي تصل ب�ها الموسيقى العادية ،س��واء كانت
شرقية أو غربية؟

البيت بوكس فن جديد نسبيًا ،وهو يثري اهمتام الناس ،ويُدههشم باألصوات اليت
مل يعتادوا مساعها ،ويف أغلب األحيان مه يتقبلوهنا .هذا ما أستطيع مالحظته
عىل وجوههم .

أستيقظ كل صباح ألتدر ّب ،وألبتكر
نغمات وآليات جديدة .البيت بوكس
هو أهم ما تتمحور عليه حياتي؛ فأنا
ال أتقن شيئ ًا كما أتقنه ،لهذا أصبح
وعالقاتي
مرتبط ًا بشخصيّتي
ً

ثائر فحماوي:

أعيش يومي وال أخطط لحياتي أبدا

رمغ أن البيت بوكس فن غريب ،لكن النكهة العربية ،برأيي ،جيب أن تظلّ
موجودة فيه ،إضافة إىل أنين تربّيت يف مزنل حيرتم ويقدّر الفن األصيل،
والفنانني الكبار من أمثال أم لكثوم وعبداحللمي وفريوز ،لذلك ختزتل ذاكريت
مواويلهم وأغنياهتم.
سبب آخر يدفعين إىل هذا املزج يأيت من كون البيت بوكس فن غريب وغريب
نوعا ما عىل مسامع امجلهور األردين ،لذلك عندما أقدم مواال يف البداية ،فإن
ذلك يكرس احلاجز بيين وبني امجلهور وجيعلهم يتقبلون البيت بوكس الذي أقدمه
بعد املوال بطريقة أفضل ،بل يسمتتعون به مثل اسمتتاعهم باملوال.

وخفة ّ
يبدأ حديثه بطرافة ّ
ظل ،فتشعر ّأنك تعرفه منذ زمن طويل .العشريني ثائر
فحماوي ،موهوب في صناعة موسيقى البيت بوكس ( ،)Beat Boxوهي نوع من
الصوتي المعتمد على تقليد آالت موسيقية من إيقاع ونقر بواسطة الفم،
أنواع اإليقاع ّ
وهو أول من احترف هذا الفن في األردن.
مجلتنا -مارييت خضر
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كيف ومتى ب��دأت عالقتك بالبيت بوكس ،وكيف ت��ط��وّ رت إل��ى أن
وصلْت إلى ما أنت عليه اآلن؟
َ

بدأت عالقيت بالبيت بوكس حني كنت أحد أعضاء فرقة “شارع  ،”962اليت
تأسست العام  ،2008كأول فرقة هيب هوب حملية ،ومل تكن لدي أي فكرة عن
ّ
فن البيت بوكس.
ويف يوم من األيام جاء أحد أعضاء الفرقة بفيمل مُ صوَّر لخشص يصنع موسيىق
إيقاعية بواسطة مفه ،ودون استخدام أي آلة .شدّتين الفكرة بطريقة ال توصف،
بصنع موسيىق مشاهبة بيمف ،ويف وقت اسرتاحة
حفاولت وقهتا تقليده ،وبدأت ُ
الغداء ،عادت الفرقة لتجدين قد أتقنت األمر ،فنصحوين بأن أسمتر فيه .وهذا ماحدث.
يف ذلك الوقت ،مل يكن سواي أنا و” ،”Aroوهو رشييك عىل خشبة املرسح،
قد مارس هذا الفن وقدمه يف معان ،فرحت أمعل جاهدًا عىل تطوير موهبيت،

ِص ْ
ف لنا شعورك في أول مرة ظهرت فيها على المسرح؟

اكن شعوري مزجيًا من التوتر واخلوف والفرح .أوّل وقفة يل عىل مرسح،
اكنت أمام مجهور كبري جدًا يف حدائق احلسني ،مضن فعاليات مهرجان صيف
معان ،وصويت اكن يرجتف أمام امجلهور ،لكن سعاديت بتفاعل امجلهور ميع
ساعدتين يف التغلّب عىل توتري.

تشعر فرح عصام أن علهيا أن تكون فردًا منتجًا وذا
فائدة يف جممتعها ،وتعتقد أن التغيري اﻹجيايب يف
املجمتع هو مسؤولية ،وأن علهيا املسامهة فيه.
قصهتا مع التدوين يه األقدم ،فقد بدأت الكتابة
منذ أن اكنت يف الصف الرابع .ويف الثانوية وجدت
تجشيعا ً كبريًا من عائلهتا .واكتشفت أهنا خشصية
قيادية يف حميطها ،فقررت البدء بالتدوين علّها
توصل رسالة هادفة تؤثر يف املجمتع.
ّ
أم��ا شغفها بصنع اهل��داي��ا ،وال��ذي ب��دأ العام
 ،2010فاكن نتيجة شعورها بضغط نفيس ،فاكن
ٍّ
مسل ،بدلًا من
احل��لّ هو أن تشغل وقهتا بيشء
االنعزال والتفكري باملشالك ،فبدأت بصنع اهلدايا
واحللويات املزنلية ملختلف املناسبات ،كأعياد امليالد
والتخرّج وبيعها.

م��ا ه��ي العقبات التي تعترض م��ش��وارك ،وكيف تتعامل معها؟

عدم وجود دمع هوعبء حيمل مهّ ه أي فنان ،أنا اآلن أمعل يف املجال الذي
أحبه ،وهو الفن ،لكن ما أكسبه يف غاية التواضع ،إذ حاولت مرارا وتكرارًا
أن أقنع اجلهات ال��يت أمع��ل معها بأمهية ال��دمع امل��ادي املسمتر ،وبفكرة
ّ
ّ
أق��دم فقرة ترفهيية ،وبعدها ينهتي
يفضلون أن
“التبين الفين” ،لكهنم
ّ
لك يشء .هل��ذا أن��ا أحب��ث معّ ��ن يدمعين ،ليصل ه��ذا الفن للجميع ،وي��اليق
رواج���ًا ،ويف ه��ذه النقطة ،ب��ال��ذات ،ح��اول��ت أن أقنع احمل��طّ ��ات اإلذاع��ي��ة
ب�تبنّهيا ،ولكن اكلعادة ،باءت حماواليت بالفشل .ومع ذلك أنا ال أزال أحاول.

لنفترض جدالً أنك تحمل عصًا سحرية ،ما الذي سترغب في إلغائه من
حياتك ،وما الذي ستضيفه عليها؟

أنا أحب حيايت ،فهي يف غاية امجلال ،لكن إذا امتلكت عصا حسرية ،فسوف
أشرتي “ ،”looperوهو جهاز موسييق سيطور كثريًا يف إماكنيايت الفنية ،فهذا
اجلهاز مفيد للغاية ألنه يساعد يف تجسيل أكرث من صوت وتقنية يف البيت بوكس
يف نفس الوقت ،وكأهنم خطوط متوازية ،وميكنين أيضا من دجم هذه األصوات
بطرق خمتلفة ،ولطاملا حملت بامتالكه.

العصا السحرية التزال في يدك ،فماهي القضية الكبرى التي ستغيّر
فيها مستعينًا بعصاك ؟

بالتأكيد قضييت اليت أشعر دامئًا بتقصريي جتاهها ،ويه القضية الفلسطينية
اليت جيب علينا مجيعًا الكفاح من أجلها.

وحني أصبحت طالبة يف السنة الثانية ،بدأت
بالبحث عن طريقة تشعر من خالهلا أهنا فرد منتج،
وأهنا حتقق شيائً مملوسًا ،فذهبت ملجال التسويق،
كونه جزءًا من دراسهتا ،ومعلت يف رشكة بنغايا،
ويه رشكة متتلك موقعًا للتواصل االجمتايع.
بعدها ،جاء التدوين بالفيديو ممكلًا ملرشوع التدوين
الكتايب ،حيث وج��دت أن��ه طريقة أرسع ﻹيصال
رسالهتا لملجمتع .وم��ع ذل��ك ،فهي مل تتوقف عن
التدوين الكتايب حىت اآلن ،ولكهنا توقفت عن صنع
اهلدايا حاليًا ،ألهنا مل تعد جتد الوقت الاكيف لذلك.
“جملتنا” التقت املبدعة فرح عصام يف احلوار التايل:

أين ترى نفسك بعد  5سنوات من اآلن؟ وما هي مشاريعك المستقبلية ؟

ّ
وأتعمل تقنيات هذا الفن وأرساره بنفيس.
وكنت أشاهد فنانني مبدعني،

ألي درجة تشعر أن البيت بوكس يعبّر عنك؟

لدرجة أنين أستيقظ لك صباح ألتدرّب ،وألبتكر نغامت وآليات جديدة .البيت
بوكس هو أمه ما تمتحور هيلع حيايت؛ فأنا ال أتقن شيائً مكا أتقنه ،هلذا أصبح
مرتبطًا بخشصيّيت وعالقايت.

بداية م��ش��وارك الفني كانت مع فرقة (ش��ارع  )962ما أهمية تلك
المرحلة في حياتك وما اإلضافة التي قدّ متها لك ؟

بدأنا كفرقة مجتعنا ميول فنية مشرتكة ،واستوحينا امس الفرقة من نوعيّة الفن
السود يف الشوارع عن رفضهم
الذي نقدّمه ،ففن اهليب هو منبثق من تعبري ّ

ماهو السبب في أن فنّاني البيت بوكس يتّسمون دائما بمظهر
مختلف ،فيرتدون مثال المالبس الفضفاضة ويتميزون بتسريحة
شعر خاصة ؟

املوضوع خمتلف يف حاليت قليلًا ،فأنا منذ طفوليت أرتدي مالبس فضفاضة
بسبب وزين الزائد ،وحني دخلت هذا املجال اكنت هذه النوعية من املالبس
تناسبين ،وعن الطريقة اليت أرسح هبا شعري فال عالقة هلا بالبيت بوكس وال
باهليب هوب.
أ ّما عن غريي ممن ميارسون اهليب هوب؛ فأعتقد أهنم يأخذون الفن مع الثقافة
املرتبطة فيه ،واملظهر ،يف الهناية ،جزء ال يتجزّأ من الثقافة .مكا أنين أرى أن
أغلب من يؤدّون اهليب هوب يأخذون اجلانب اإلجيايب من تلك الثقافة.

هل تنوي امتهان هذا الفن أو تدريسه مث ً
ال ؟

لدي ،وقد درّسته فعلًا ،أمّ ا
أنا بالفعل امهتن البيت بوكس حاليًا ،فال معل آخر ّ
عن اسمتراري يف امهتانه ،فهذا يعمتد عىل وجود دامعني.

إلى أي نوع من الموسيقى تستمع ،ولمن؟

ال يشء حمدد .أسمتع للغريب والرشيق بنوعيه القدمي واحلديث .وبشلك عام ،أنا
أسمتع إىل املوسيىق اليت تشدّين.

ما رأي��ك في برامج المواهب التي تُعرَض على بعض الفضائيات،
والتي تقوم فكرتها على إيجاد مبدعين عرب؟
رأيي أهنا تفتقد إىل املصداقية ،وهدفها مادي حبت.

ما الجهات التي عملت معها؟

إضافة إىل فرقة (شارع  ،)962فقد معلت مع  ،Rojer Ruclesوهو رابر أملاين،
واشرتكت يف مهرجان موسيىق البلد ،يف أمسية منفردة مع املوسييق وعازف
اإليقاع نارص سالمة ،مكا اشرتكت يف يوم الشباب العاملي يف عراق األمري ،العام
 ،2008ويوم الشباب العاملي ،للعام  ،2011والذي أقمي يف مركز احلسني الثقايف،
واشرتكت أيضا يف مهرجان صيف معان من األعوام  2008و .2012
أيضا قدمت عروض يف سوق جارا أكرث من مرة ،وشاركت أيضا يف عدة
فعاليات اليت يه عابرة عن مساحة مفتوحة للتعبري مثل فعالييت The hungry
 elephantو Butterfly effectاللتني تكررا بشلك دوري.
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كل هذا النشاط ،وكل هذه المواهب ،فأين
تجدين نفسك أك��ث��ر؟ وم���اذا أض��اف ل��ك كل
عمل قمت به ؟

فرح عصام:

أجد نفيس أكرث يف عامل التدوين سواء كتابة أو
فيديو ،لكنين أميل أكرث للفيديو.
ولك املجاالت اليت معلت فهيا أضافت إيل شيائ
بالتأكيد ،فالتدوين صنع يل مجهوري اخلاص،
ال��ذي يقرأ يل ويتأثر ب��أف��اكري ،واستطعت من
خالله إحداث التغيري الطفيف عىل بعض األفراد.
أما صنع اهلدايا ،فقد حققت هديف منه بالتخلص
من املرحلة اليت ضايقتين ،إضافة إىل أنين حققت
رحبًا ماديًا جيدًا.
بالنسبة للتسويق واملبيعات ،فقد اكنت جتارب رسيعة،

أحب ّ
الشهرة وأن أكون فردا ً منتج ًا

مجلتنا  -أحمد المحروق

مقابلة
العدد
جملتنا -عبري أبو طوق

لن أستطيع وقف عملي
بسبب تحفظات اآلخرين!

ترفض بشدة ات ّهامها بأنها ،feminist
وتقول “أنا مجر ّد فتاة تعيش في
هذا المجتمع المليء بالسلبيّات
واإليجابيّات ،وتقول رأيها الذي
يمكن لآلخرين قبوله أو رفضه”
تميا ال تعترب نفهسا ممثلة ،بل «مؤدية» ألدوار تكتهبا بنفهسا ،ويه يف
األساس تعترب نفهسا اكتبة ومنتجة ،ومن هنا جاء مرشوعها األول اخلاص هبا
الذي أطلقته يف شباط (فرباير) املايض حتت عنوان “يف ميل”  Femaleالذي
تقوم بكتابة نصه وتأديه األدوار فيه.
يف الفيديو األول من «يف ميل»  Femaleالذي محل عنوان “فيسبوك”،
خرجت تميا عن املألوف ونزلت إىل سوق امجلعة بـ”البيجامه” لمتثيل
إحدى املشاهد.
ورمغ أن الذين يف السوق اكنوا «لطيفني» معها ،مكا تقول ،إ ّ
ال ّ
أنا تعرّضت
بسبب هذا املهشد إىل انتقادات حادّة من مشاهدي الفيديو ،ووجّ ه إلهيا البعض
نصيحة «الزواج وترك العمل» وفق ما تقول.
اهلجوم مكا تقول تميا «ليس مشلكة بالنسبة يل ،فالناس ليسوا معتادين
خاصة عندما تصدر عن فتاة».
عىل اجلرأة،
ّ
ويه يف هذا السياق تؤمن بأن كرس احلواجز يف املجمتع ويف عقول

بدأت بكتابة المدونات اإللكترونية ،وانتقلت
إليك؟ وأيهما تجدين
للفيديو .أيهما األقرب
ِ
أنه أكثر وصوالً للناس؟

كيف ّ
تنظمين وقتك بين كل ما تفعلين؟

ما هو أول عمل ب��دأت به في حياتك؟ وكم
كان عمرك وقتها؟

أول معل يل اكن يف جريدة الدستور يف ملحق
الشباب ،يح بدأت بكتابة اخلواطر ،واكن معري
وقهتا ( 16عامًا) .لكن أول معل مبردود مايل اكن
يف سنيت اجلامعية األوىل ( 18عاما) ،عندما كنت
أصنع اهلدايا يف املزنل.
وأمع���ايل اكن��ت ت��ت��ن��وع م��ا ب��ني امل��ش��غ��والت
اليدوية ،وتنسيق بعض اﻹكسسوارات وأحواض
المسك .وبعدها بدأت بتحضري احللويات املزنلية
وبيعها أيضًا.

ما سبب اختيارك لدراسة إدارة األعمال؟

اختياري لتخصص إدارة األمع��ال اكن صدفة،
فقد كنت أنوي دراسة اﻹعالم يف جامعة مؤتة،
التخصص غري موجود
لكنين فوجئت وقهتا بأن
ّ
يف قامئة القبول املوحّ د ،وظننت أن دراسهتا قد
ألغيت ،وتأخرت يف معلية االختيار ،ف ّ
مت قبويل
ختصص ال��رمج��ة يف م��ؤت��ة ،مضن
بعدها يف
ّ
قامئة “مسييئ االختيار”.
بعدها ،عرض عيلّ والدي دراسة إدارة األمعال
يف جامعة األم��رية مسية ،فقبلت ،واكتشفت أنه
ختصص ممتع ،وجماله واس��ع ،إضافة إىل أن
ّ
دراسته ليست صعبة .ومع ذلك ،فأنا ال أفكر بالعمل
فيه مستقبلًا.

-

كيف تعرف فريق حكي جرايد على بعضه
بعضا؟

يوصل
التدوين عرب الفيديو هو األق��رب إيلّ  ،وهو
ّ
الرسالة بشلك أكرب وأرسع وأبسط ،إذ يكون موقيف
واحضًا ،وما أريد إيصاله مفهومًا وحمددًا .عكس
ّ
فاملتلق من املمكن أن يقرأ مجلة ما ويفهمها
الكتابة،
خشيص ،يف حني أهنا تكون جمرد
عىل أهنا اهتام
ّ
مجلة عادية.
لكنين لن أستغين عن الكتابة ،وال أعتقد أهنا
ستنقرض يف يوم من األيام .وإهلايم يف الكتابة
مصدره هو ما حيدث حويل من مواقف يف احلياة،
أما الفيديو فيكون حول ظواهر عامة يف املجمتع
تتكرر دومًا ،أو أهنا تكون موضوع الشارع اليوم.
ودامئا أفضل اختيار املواضيع اليت تشغل بال
الناس ،وأن أضع هلا عنوانًا جاذبًا ،وأقوم بطرحها
بطريقة سلسة ومرحة .وه��ذا من بعد جتربة ،إذ
أنين يف حلقة “التوجهيي” حصلت عىل أكرب عدد
مشاهدات ،ألن املوضوع حب ّد ذاته ميثّل حالة عامة
للك الناس ،وألن نسبة عالية من الطالب تتابعين.
ه��ذا ع��ىل عكس حلقة “كعكة الفساد” ،وال��يت
ن��ال��ت أق��ل ع��دد م��ش��اه��دات يف امل��ومس��ني حىت
اآلن ،ب��س��ب��ب ال��ت��غ��ي��ري امل��ف��اج��ئ يف طريقة
الطرح من النقد الساخر إىل التلقني اجلامد.

التقى أحمد سرور بأمجد حجازين في "مناوشات"
أو "طوشة" على أوتوستراد الزرقاء ،أما كرست

الخصوص ،وبما أنه هناك هجرة من األماكن الفنية

فقد تعرف عليه سرور عن طريق زياراته المتكررة

وليس هناك إقبال على المسارح ،فمن المنطقي

للجامعة األردنية ،وتعرف الشباب على إبراهيم

أن يذهب المسرح للناس .كما نسعى لصنع اسم

النوانبة عن طريق أمجد حجازين إذ كانا زميلين في

لفرقتنا نتمكن من خالله عمل الحراك الفني الذي

المسرح الجامعي في الجامعة الهاشميه.

نريد مستقبال.

كيف تبلورت فكرة مسرح الشارع؟

كيف تطور العرض لديكم من مسرح الشارع
إلى برنامج حكي جرايد؟

تبلورت في ذهني عندما أتممت دراسة اإلخراج
والتمثيل في الجامعة األردنية على إثر قراءتي
لمبدأ هذا المسرح أثناء الدراسة .وبالرغم من
أنني وصفت بالمجنون من قبل بعض الناس حين
أخبرتهم عن نيتي البدء بهذا المسرح في األردن ،إال
أنني لم آبه بذلك.
وعلى الرغم أيضا من أننا ومنذ أول عرض لنا في
 2009إلى اآلن ما يزال لدينا خوف قبل كل عرض
ألننا نعلم أن عروضنا تخرج الناس عن المألوف ،ولذا
قد تتفاوت ردات الفعل ،إال أنه يخيفنا أكثر أن نبقى

ما أهو أكثر ما يشغل فرح؟

للتعبير ،خصوصا أننا في األردن لدينا مشكلة في
الحالة الفنية ،وفي التمثيل والمسرح على وجه

أحمد سرور  :كانت فكرة تكوين مسرح الشارع

عىل الصعيد العام ،يشغلين سؤال هو :هل هناك أمل
لتطوير ذاتنا أم ال؟ وأرى أنه يلزمنا سنوات حىت
يقتنع الناس أن التغيري يشء مهم ورضوري .وحني
أنظر لعامة الناس أشعر أن هنالك تراجعًا وختلّفًا يف
املجمتع ،ويقلقين هذا ،إذ أشعر بأنين امحتّ ل جزءًا
من املسؤولة جتاه جممتيع ،ومن واجيب املسامهة
يف إحداث التغيري اﻹجيايب.
أما عىل الصعيد الخشيص ،فإن األسئلة اليت
تقلقين يه :هل سأمكل يف جم��ال التدوين يف
الفيديو أم ال؟ ،وهل سأبىق يف البلد؟ ،وهل أنا حقًا
أغري حىت أصل أكرث
مفيدة للناس؟ وماذا عيل أن ّ
للناس؟ وكيف جيب أن أطوّر نفيس يف اجلامعة؟

ياسمين الغرايبة

الهدف من مسرح الشارع هو خلق حيز جديد

صامتين أمام المشاكل المتفاقمة.

وأنه ما لم يباشر كل منا بتغيير نفسه لنتطور
كمجتمع سيبقى الحديث عن المشاكل حكي جرايد
أو حكي فاضي.

ما الفرق بين تجربة التأدية في الشارع و امام
الكاميرا؟
مسرح الشارع عفوي حيث ال نضع سيناريو وال نقوم
إال بوضع بعض الخطوط الرئيسية ،وهو جزء من
شغفنا بالفن وهو المساحة الحرة لنا .برنامج حكي
جرايد يقدم أفكار مسرح الشارع ،خصوصا أن هناك
فقرة مسرح الشارع في داخل البرنامج ،ولكننا نشعر
أننا استطعنا أن نصل لعدد أكبر من الناس عن
طريق التلفزيون.

كيف تقيسون مستوى التفاعل مع
برنامجكم وموضوعاته المطروحة ،أي ما هي
أدوات التواصل التي تملكونها مع الجمهور
المستهدف؟
نقيس تفاعل الناس عبر لقائهم في الشارع وعبر
عروض مسرح الشارع وتفاعلهم عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،وقد الحظنا أن التفاعل اإليجابي مع
مسرح الشارع ازداد بعد بث برنامج حكي جرايد.

هل تعرضتم يوما للرقابة في البرنامج؟ وهل
تمارسون الرقابة الداخلية؟
ال لم يمارس علينا أي نوع من الرقابة من أي طرف
حتى اآلن .أما الرقابة الداخلية فنحن ال نمارسها إال
بمعنى الوعي للمتلقي والفئة التي تشاهد العمل،
ولذا نحاول أن يكون الطرح والكالم في إطار

كنا قدمنا برنامج وثائقيات اسمه "عربي حر" عرض
على قناة فرانس  .24وتم االتصال بنا من قبل
شركة شاشات بعد أن شاهدوا هذا البر نامج وبعض
عروض مسرح الشارع ،وطلبوا منا أن نقدم حلقة
اختبار أو "بايلوت" لقناة رؤيا ،وبدأ برنامج حكي
جرايد من هناك.

المقبول.

حلقة "الحياة الليلية في عمان"؛ البارات
والمالهي ،وبائعات الهوى ،وعرض األفالم
اإلباحية في سينمات عمان القديمة.
هل تعتقدون أن التطرق إلى الموضوع يدخل
في باب كسر "التابو" ،وهل تعتبرون عرضه
مالئما على فضائية تعتبر قناة أسرية؟
نعم نفكر أحيانا في هذا الموضوع عند كتابة

لماذا "حكي جرايد" ،لماذا هذا االسم بالذات،
خصوصا أن هذا التعبير يراد به دائما التقليل
من قيمة ما تورده الصحف ،وأنه الكالم الذي
يقال وال قيمة له ،يعني "أي كالم"؟

الحلقات ،ولكننا فكرنا كثيرا في هذا األمر عند
كتابة هذه الحلقة باألخص ،وذلك ألننا ال نريد أن
نفزع الناس ،ولكن نريدهم أن يعوا حجم المشكلة
والعلم بها نصف الحل .هناك انحراف أخالقي في
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كرفان
آلن يمكنك تصفح "مجلتنا" إلكترونيا

مين بقولك إنو العالم

النّاس لن ي ّ
مت دفعة واحدة ،بل حيتاج إىل وقت .وتؤكد عىل أن ما تقدمه
«مصدر خفر دامئ» بالنسبة هلا ،ويه ليست مستعدّة ألن تغري يف أمعاهلا
بسبب حتفّظات اآلخرين.
أما احللقة الثانية من «يف ميل»  Femaleالذي تعتربه مرشوعها اخلاص
“القريبمنا” وينتجبشلكمشرتكمابني رشكة خرابيش ورشكة تميا اخلاصة
“فيملزيون” ،فتناول موضوع معاكسات الشباب للفتيات.
وفكرة الفيديو ،حبسب تميا ،جاءت من كون املجمتع يتقبّل أن يعاكس شاب
فتاة ،أو هو يف الغالب ال يقوم بردّة فعل جتاه ذلك ،وميكن لشاب أن يوجّ ه لفتاة
لكامت بذيئة وتبىق صامتة.
ويه أيضا أرادت أن تتناول هذا املوضوع من زاوية خارجة عن املألوف
مرة أخرى ،لتتساءل يف الفيديو :هل يقبل حقا املجمتع معاكسة الفتاة للشاب؟.
تميا ترفض بشدة ّ
اتامها بأنا  ،feministوتقول “أنا جمرّد فتاة تعيش
يف هذا املجمتع امليلء بالسلبيّات واإلجيابيّات ،وتقول رأهيا الذي ميكن لآلخرين
أنصب نفيس مدافعة عن حقوق املرأة”.
قبوله أو رفضه ،وال ّ
امس «يف ميل»  Femaleالذي قد يعين (فمييل) أي أنىث باإلجنلزيية ،أو
(يف ميل) أي هناك عوج ،جاء من اقرتاح املمثل الكوميدي رجايئ قوّاس الذي
يعمل  Creative Directorيف خرابيش واكن من مضن الفريق الذي اجمتع
للخروج بامس للفيديوهات .وتشري تميا إىل أنا وجدت االمس «ذكيًّا وملفتا»،
فقررت اعمتاده.

في حدة لفو بتمنين يوم ؟

كرفان برنامج شبابي االول من نوعه باألردن بطرح عدة مواضيع مفيده من
أخبار محليه وعالميه وثقافيه بتقديم المذيعين الشباب يزيد ،عمرو و يارا .
جمعة شبابية ،راح ياخدكم فيها كرفان رؤيا لفة سريعة بتتوقف على كل "ما يهمنا "إحنا الشباب .من أخبار مواقع التواصل اإلجتماعي  ،للمصاريف

وهمها  ،لألكل و صحاب المزاج بالطبيخ  ،و من ثم ألصحاب الذوق االرفيع في اللبس و الترتيب ،لنعيش مغامرات جديدة و بعدين نشارك في إستفتاءات

غريبة ،و أكيد نشارك في الدوري الوطني األول على قناة عربية فقط للعبة التريكس ،على قناة رؤيا الفضائية  ،هذه المحطات و غيرها في كرفان
(مأخوذ من صفحة كرفان على الفيسبوك) مجلتنا كانت مع يزيد عمرو ويارا وعرفنا كل واحد شو بحب يعمل بوقت فراغه و شو بكره ،راح نتعرف

عليهم و نتعرف ع حياتهم الطبيعيه برى كرفان و شو األجواء بوقت التصوير.

-جواد حجازي

ماذا كان انطباعك األول عند دخولك
إلى الستديو وكيف أصبحت مذيع في
 Caravan؟

تيما ال تعتبر نفسها ممثلة ،بل “مؤدية”
ألدوار تكتبها بنفسها ،وهي في
األساس تعتبر نفسها كاتبة ومنتجة،
ومن هنا جاء مشروعها األول الخاص
تحت عنوان “في ميل” Female

عمرو :كان الموضوع صدفه ،دخلت إلى االستديو ألني

كنت مقدم طلب عمل في رؤيا ،مث ً
ال مصور أو مخرج أو
أياً من ذلك ألني درست إنتاج أفالم ،أتت المنتجة سهى
ووضعو لي المكياج والمايك و قالت لي أن أتكلم ،وتحدث
عن أي شيء ،لم أكن أعلم عن ماذا يجب أن اتحدث عنه
ألني لم أكن محضر أو منظم شيئ للتحدث عنه ،لكن

بجميع األحوال أنا خريج عمارة فتحدثت عن العمارة و
انتقدت بعضاً من التصاميم ،طبعاً لم أتوتر ولم أكن
تحت الضغط ألنه وكما قلت درست أيضاً إنتاج أفالم

أما عالقهتا مع املمثل رجايئ قواس ،فلها حاكية طريفة ،فقد اكنت تراه دامئا
عندما تذهب إىل خرابيش ومل تكن تستلطفه وتتجنب االحتاكك به ،ولكن يف أحد
األيام ،خطرت بباهلا فكرة تصوير حلقة عن العالقة بني الشاب والفتاة ونظرة لك
منام إلهيا ،وطرحت هيلع الفكرة ووافق ،ومن هنا جاء التعاون املشرتك.

فمن دراستي هذه كان علي أن أبقى تحت ضغط الكاميرا
ويعني بشكل عام كنت بجو ليس بجديد علي ،صراحة أن
أكون مذيع في برنامج كان بعيد كل البعد عن الذي في
بالي ،لكن فعلياً كان أفضل من المتوقع.
كمقدم بشكل عام يجب أن يكون لديك الثقافة ونظرة
منفتحة على العالم ولكن من جهة أخرى هذا البرنامج
يعطيني كل يوم معلومة جديدة مفيدة و يطور من
ثقافتي ،ألن االنسان ال يتوقف عن التعلم .
يزيد :مثل عمرو كان الموضوع صدفة لكن يزيد تحدث
عندما طلب منه أن يتحدث عن السواقة في األردن وكيف
أن بعض الناس ال تحترم قوانين السير وال يحترمون
االخرين ،وتحدث أيضاً عن محالت البرغر في األردن
وكيف أنها انتشرت هذه الظاهرة بمرة واحدة لدرجة أنه
لم نعد نعلم أي المحالت هي األفضل ،وبالنسبة ليزيد
فإن أول يوم على الهواء كان مثل إمتحان التوجيهي
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قد تجدهم في أحد شوارع و سط البلد يتجمهر حولهم الناس ليشاهدوا عرضا
مسرحيا عفويا يخرج من إطار المسرح المألوف ،أو تشاهدهم ذات ثالثاء عبر تلفزيون
رؤيا في برنامج أقل ما يوصف به محتواه بأنه "حكي كبير".
أحمد سرور ( 25عاما) وأمجد حجازين ( 29عاما) وإبراهيم نوانبة ( 24عاما) ومحمد
"كريست" الزعبي ( 24عاما) ،أربعة شباب يعملون على كسر التبوهات وطرح مشكالت
المجتمع "بدون لف ودوران" ،وبسخرية كبيرة ،فبالنسبة إليهم "شر البلية ما يضحك".
مجلتنا التقت بأحمد سرور و كريست الزعبي ،للحديث عن تجربتهما
في فرقة مسرح الشارع وبرنامج حكي جرايد.

وج��دت تجشيعًا كبريًا من أه��يل ،خصوصا جدّي
الراحل ،فقد دمعين كثريًا يف الكتابة ،واكن عرّايب،
وأول من آمن يب .وكنت أجالسه طويال يف مكتبته.
ويف املدرسة وج��دت ترحيبًا مبوهبيت من قِبل
املعملات .وكنت أفرح كثريًا مبساعدة البنات يف
كتابة مواضيع التعبري .بالنسبة للتدوين عرب الفيديو،
فأرسيت يه من دمعتين وجشعتين ،فلطاملا آمنوا
بأمهية جتربيت لألمور املتعدّدة يف احلياة.
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الطبيعي هو أن تدرس السينما ،فقد كانت مهووسة بكتابة المشاهد
كان من
ّ
التمثيلية وتأديتها أمام عائلتها وأصدقائها منذ الصغرّ ،
التخصص لم يكن
لكن هذا
ّ
ّ
تخصص آخر تميل
الثانوية
تخرجها من
ّ
ّ
العامة ،ما دفعها إلى اختيار ّ
متاحًا في األردن وقت ّ
عقلية “البزنيس”.
إليه أيضًا ،وهو ّ
“التمويل” ،فهي تعشق الفن وتمتلك أيضا ّ

تميا الشوميل ،اليت عرفها امجلهور األردين من خالل مشاركهتا يف كتابة
ومتثيل اسكتيشات «بث بياخة» ،ظلّت أثناء دراسهتا اجلامعيّة ،أسرية لشغفها
يف كتابة النصوص ،فاخنرطت يف دورات تدريبيّة ،واشرتكت يف مسابقات،
لتنال منحة ماجستري من معهد البحر األمحر للفنون السيمنائيّة ،لدراسة
“الفنون السيمنائية” العام  ،2009معلنة بذلك احنيازها ّ
النايئ لعشقها األوّل.
التحاقها بفريق «بث بياخة» يف حزيران (يونيو) من العام املايض ،جاء
بعد يوم واحد من خترّجها ،عندما اتّصل هبا أصدقاؤها من فريق ّ
«بث بياخة»،
واقرتحوا علهيا العمل معهم ،ليبدأ مشوارها احلقييق يف املجال الذي تاقت
إليه طويال.

برصاحة ،أنا أليغ الكثري من األشياء يك أنظّ م
وقيت .وأقوم بوضع األولويات للك ما أنوي فعله يف
حيايت .وبالنسبة يل فإن دراسيت هلا األولوية اآلن،
ويأيت من بعدها التدوين عرب الفيديو.
مكا أنين ال أقبل اخلوض أمور لست متأكدة من
استعدادي هلا ،هلذا أقوم بإلغاهئا أو وضعها يف
ذيل قامئة األولويات .وقراري بإلغاء بعض األمور جاء
بعد معاناة مع ضغط املهام اليومية ،لدرجة شعرت
فهيا أنين غائبة ذهنيًا عن عائليت وحمييط ،وفقدت
تركزيي باألمور ،وتشوّشت أفاكري.

عنها كما نفعل خالل البرنامج لن يحل المشاكل،
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تيما الشوملي:

ومل تسمتر ألكرث من هشرين ،لكهنا منحتين عالقات
اجمتاعية جيدة ،إضافة إىل مردود مايلّ ال بأس به.

على الصعيد العام ،يشغلني سؤال هو :هل هناك
أمل لتطوير ذاتنا أم ال؟ وأرى أنه يلزمنا سنوات حتى
يقتنع الناس أن التغيير شيء مهم وضروري

أنا ال أخطّ ط حليايت أبدًا ،بل أعيش يويم ،وأسمتتع باكفة تفاصيله.

في الكثير من مشاركتك تبدأ أو تُنهي فقرتك بموّ ال شرقي .ما
توصله من خالل هذا المزج؟
الذي تريد أن
ّ

قصة “ميت” ضرب
مثال في الحياة والنجاح

ما تزال في الواحدة والعشرين من عمرها ،إال أنها تجد أن حياتها ممتلئة باإلثارة ،فهي تسعى دائما إلى اختبار األشياء من حولها.
تمارس التدوين الكتابي ،وبواسطة الفيديو ،وتكتب المقاالت ،وتصنع الهدايا اليدوية .تقودها في كل ذلك موهبة متفجرة
ال تعرف الحدود ،وطموح إلى تجريب كل األشياء المفيدة .وال تكتفي بمجال واحد فقط طالما أن لديها طاقة ألكثر من شيء،
محرك المجتمع نحو النهضة واالرتقاء.
خصوصًا أنها تؤمن أن الشباب هم ّ
كم ساهمت البيئة التي نشأت فيها في
دعمك ،ودعم اهتماماتك المختلفة؟

لم نقصد التقليل من قيمة ما تورده الصحف .ولكن
المغزى من العبارة هو أن طرح المشكلة والحديث

فريق مسرحي يسعى
إلى نبش المسكوت عنه

موضوع الغالف

بشير ال يفكر في “الخطوط الحمراء”
حين يمارس الرسم ،فهو ،ببساطة،
يستطيع تجاوزها جميعها

بشير مريش:
جملتنا -ياسمني الغرايبة

"حكي جرايد"

صعبا للغاية .أذكر أنين يف إحدى املرات كرست أنف أحد زماليئ باملدرسة،
ألنه قال يل :يلعن أبوك”.
مل تكن احلياة هسلة ،إال أن بشري يرص عىل أن والدته اكنت سببا رئيسيا
يف جناحه .حني استهشد والده اكنت أمه يف السادسة والعرشين من معرها،
فرفضت الزواج من بعده ،وتفرغت لعملها وتربية أبناهئا .ويتذكر أنه أثناء
طفولته “اكنت والديت تعمل ،وكنت أذهب إىل اجمتاعات األهايل واملعملني
وحدي ليكتب يل األساتذه آراءمه يفّ عىل ورقة أرهيا الحقا لوالديت”.

ورمغ فداحة الفقد الذي حيس به بشري بسبب غياب الوالد ،إال أنه يؤكد
“أحسأنين حيمنا سأجنب أوالدا سألعب دور األب بشلك حصيح ،ألنين أعمل
بالضبط ما يه املشاعر اليت كنت أفتقدها”.
“أيب حضى حبياته من أجل قضية عادلة ،ولكن بعد ما آلت إليه
بت أحس أن دماء والدي ورفاقة من
السياسات الفلسطينية والعربيةّ ،
الهشداء ذهبت سدى”.
يعرتف أنه يشعر بضيق شديد حني ال يتعرف الناس عىل امس والده“ .فعال
حرام ،والدي ومن معه اكنوا السبب يف أن تدرك إرسائيل أن الفلسطينيني
ال يسهتان هبم” .يبدو أنه من هذا املنطلق قبل عرض املخرج محمود مساد
لصناعة فيمل وثائيق عن قصة حياته ،فعندها “سيتعرف الناس عىل والدي ،فهو
خشص استثنايئ قىض ألجل ما أحب” .ومع ذلك فقد مصم عىل أن ال يظهر
الفيمل والده عىل أنه البطل الوحيد يف القضية “فهناك أبطال كثريون”.
خيتلف فيمل “هذه صوريت وأنا ميت” عن سائر األفالم الوثائقية اليت
تتناول القضية الفلسطينية؛ فال دماء وال صور للهدم والهشداء .بل يعرض قصة
بشري املؤملة وحماولته فهم تارخي والده عن طريق مقابلة أصدقاء والده واحلديث
مع والدته عنه.
مكا يعرض الفيمل احلياة الخشصية لبشري وحياته العملية الناحجة يف
األردن .ويرى بشري أن ذلك “قد يكون أكرث ما جيذب الغرب للفيمل ،فهو يتحدث
عين بشلك خشيص ،ويتتبع قصيت ومعيل يف الرمس والعالقات العامة.
يستطيع الغرب أن يستوعب أننا أناس عاديون مثلهم ،وأننا يف األردن نعيش
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عندما يعطوك ورقة اإلمتحان او تكون بتوتر كبير.

يعرف األخبار ممكن أن يقارنوا بين أخبار هذه المحطة

يارا :لم يكن الموضوع بصدفة انما قدمت طلب لرؤيا،

باخبار محطة أخرى ،لذلك فإن الناس ال يعرف إذا كنا فوق

والسبب أنه يارا لديها خلفية وثقافة كبيرة بالمواضيع

المتوسط أم تحت المتوسط.

السياسية ،اتصلوا بي تلفزيون رؤيا طلبوا مني القدوم

ثم أضاف عمرو وقال :أنا كما قلت درست عمارة او

الى االستديو لعمل مقابله ،وعندما ذهبت طلبوا مني

إنتاج أفالم وهذان التخصصان يتعامالن مع الناس

تقديم فقرة مثل حال يزيد وعمرو ،فتكلمت عن أكثر

وشخصياتهم ونفسيتهم ويجب لكي يكون المونتاج

المواضيع التي تهمني وهي السياسة

يزيد ابو الفيالت

العمر27 :

البرج :الجدي

ذو جودة عالية على النتيجة أن تكون أن الناس يحبو
هذا العمل وأن يكونوا مرتاحين فيه وتعكس

هل كنتم أصدقاء قبل قدومكم إلى
البرنامج ؟؟

كمثال العمارة ليس بالضرورة أن تكون جميلة

كنا تقريباً  8مقدمين عندما بدأنا لكن في األخر بقينا

ما إذا لم تكن عملية أو مناسبة للعايش فيها
أو العكس أيضاً  ...بل يجب أن تكون جميلة

يارا قويدر

نحن الثالثة ،ألن االخرين اضطروا أن يتركوا البرنامج

وعملية بنفس الوقت ،كذلك األفالم إن لم يكن

لظروف خاصة .

محتواه أو القصة جيدة ولكن التصوير جيد وقوي

البرج :الجدي

ال ،لم نكن أصدقاء ،لكن برأينا نحن أكثر كعائلة األن،

شخصيتهم.

العمر23 :

فليس بالضرورة أن يعمله فيلم جيد يجب أن يكونوا

ماذا ممكن أن تضيف لبرنامج كرفان،
وهل تفكرون بتحسينه ؟

هاتان الخاصيتان موجودتان وأنا أعلم نحن هنا كرؤيا تي
في يجب علينا أن يكون برنامجنا كمحتوى او أداء بكامل

عمرو كان له رأيه الخاص والجميع وافق على هذا الرأي...

مستوى او بأعلى جودة رداً للناس الذين تركو أعمالهم

أنا أعتقد أن البرنامج مثل الشركة ،يوجد بالشركة نظام

في هذه الساعة لكي يحضر برنامجنا ،على ما أعتقد هذه

السنة المقسم ألربع ،كل ربع فيه  3أشهر ،الربع األول

مسؤوليتنا األساسية لجمهورنا العزيز.

ما زال في هذا الربع وال يمكن إيجاد األخطاء خاصة وأن

ماذا عن القطة  ،Vetoوهل كان وجوده
عبارة عن صدفة ؟؟

هو التجريبي ،هنا ليس باستطاعتنا التقدير ألن كرفان
خلفيتنا ال يوجد فيها خبرات التقديم ،يعني نحن جديدون
على هذا الشيء ،وكرفان هو برنامج األول من نوعه

ال لم يكن صدفة المنتجة سهى احضرت  Vetoإلى

باألردن والناس لم يتعودوا على هذا النوع من البرامج،

البرنامج لكي يكون أكثر راحة ،ويمثل بشكل عام جلسة
شبابية طبيعية فيها مناقشات ،الموضوع أيضاً ال عالقة

أن يكون هناك نقطة مقارنه ،مثل األخبار ...ألن الجميع

له باألرستقراطية انما العكس ،نريد توضيح مبدأ الرفق

لكن لو كان في برنامج شبيه أو مثل لكرفان كان ممكن

عمرو جبري

العمر25 :
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مجلتنا

رياديون
جملتنا -ياسمني الغرايبة

رياديون

رندة درويش:
الفتيات بحاجة إلى
فرصة ودعم حقيقيين
رياديات
ليصبحن ّ

خاصًا في مجال التسويق
قررت رندة درويش ترك وظيفتها ،لتبدأ مشروعًا ّ
في الرابعة والعشرين من عمرهاّ ،
اإللكتروني ،لتكون بذلك واحدة من الفتيات القالئل ّ
السن الصغيرة،
اللواتي بدأن مشروعهن
الخاص في هذه ّ
ّ
ّ
يادية.
الر ّ
وحققن نجاحًا فيه« .مجلتنا» حاورت رندة درويش للحديث عن تجربتها ّ

الحظت يف الفرتة األخرية أن ّ
اتاهًا حنو التّسويق اإللكرتوين قد بدأ يتناىم يف
األردن ،مكا الحظت اهمتامًا هبذا األمر لدى ّ
الشاكت اليت معلت فهيا .وتزامن
متخصص بالتسويق ،الذي تعرّفت هيلع من خالل
هذا مع لقايئ بفراس غنمي ،وهو
ّ
معيل يف حاضنة األمعال «ميدان» .واكن فراس راغبًا يف ترك معله يف رشكة
التسويق اليت اكن يعمل فهيا آنذاك ،ومهمتًّا بتأسيس مشوعه اخلاص ،فبدأنا
نتحاور حول إماكنية العمل يف التسويق اإللكرتوين.
لدي خربة يف جمال تطوير األمعال،
ومبا أن فراس ميتلك خلفيّة يف التسويق ،وأنا ّ
وأنمظة املعلومات ،والتسويق عرب شباكت التواصل االجمتايع ،هلذا ارتأينا أن مجنع
ونؤسس معلنا اخلاص ،وها يه رشكتنا ،قد أصبح معرها اليوم سنة ونصف.
جهودنا،
ّ

متى شعرت أن لديك الخبرة الكافية للبدء بمشروعك؟

الواقع أنّين ،من خالل معيل مع الشباب ،الذين اكنوا يتوافدون عىل حاضنة
األمعال “ميدان” بأفاكرمه ألمعال مستقبلية ،بدأت أشعر مبا يشبه “الغرية”،
ويه بالطبع “غرية” إجيابيةّ ،
اخلاص.
ألنا حفّزت رغبيت يف بدء مشويع
ّ
وبعد عام ونصف من العمل يف «ميدان» ،وجدت أن الوقت مناسب لبدء تربة
ّ
التخيل عن الوظيفة،
سيا أنين اعتقدت أنين سأكون أكرث تردّدًا يف
 ،DV8وال ّ
والبدء مشويع اخلاص فيا بعد.

ما هي أولى الخطوات التي اتّخذتها لتنفيذ فكرتك؟

حتاورت مع فراس يف البدء حول طبيعة العمل ،ومعّ ا اذا كنا سرنكّ زعىل جزئية
معينة يف التسويق اإللكرتوين ،أو أن املشوع سيشمتل عىل حلول تسويقية
متاكملة ،مث مقنا بالبحث عن الشاكت اليت تقوم بأمعال مشاهبه يف السوق،
وهذا جعلنا نتعرّف عىل احتياجاتنا ،واليت اكن من أبرزها ،يف ذلك الوقت ،إجياد
رشيك مُ ٍّ
مل بالتصممي ،فاستعنّا باملممص إسالم داوود ،الذي آمن بالفكرة ،وانض ّم
بدوام جزيئ يف بادئ األمر ،ومن مَ ّ
مث بشلك اكمل.

تتخصص الشركة في التسويق اإللكتروني وليس
لماذا قرّرتم أن
ّ
التقليدي؟

آثرنا الرتكزي عىل نوع تسويق واحد حىت نستطيع تكثيف جهودنا فيه واإلبداع
به ،إضافة إىل أننا نشعر أن طرق التسويق التقليدية يف تراجع ،مقارنة مع
اإللكرتونية ،مهنا فشعرنا أننا إذا ركّ زنا عىل الطرق التقليدية يف التسويق،
فإننا سنكون مكمَن “يسبح عكس التيار” .وهناك أيضًا حقيقة أن هناك العديد
من الشاكت اليت هلا باع طويل يف التسويق غري اإللكرتوين ،ومل نشعر أنّنا
سنضيف جديدًا يف هذا املجال .هلذا لكّه ،آثرنا أن نعمل يف املجال الذي نشعر
أننا ميكن أن نربع فيه.

كيف تدبّرت أمر الحصول على تمويل للبدء بالمشروع؟

لقد تزامن تجسيل الشكة مع قرار احلكومة دمع الشاكت الناشئة ،وذلك جبعل
رأس املال املطلوب للتجسيل ،دينار واحد فقط ،لذلك مل تكن هناك لكفة كبرية يف
خشيص.
بادئ االمر ،واستطعنا متويل املشوع بشلك
ّ
بعد معيل يف"ميدان" ،انتقلت إىل مكتب أصدقايئ  Art Mediumللعمل
هنالك وكنا ندفع جزء من اإلجيار ،وبعد فرتة من الزمن استأجرنا مكتبا خاصا
بنا بالشاكة مع رشكة أخرى .حاليًّا ،فإن اللكفة األكرب يه أجرة املكتب الذي
نعمل فيه ،واليت نغطهيا من خالل معلنا الدؤوب.

ما سبب اختيار اسم  DV8للمشروع؟

السائد
جاء االمس من لكمة  DEVIATEباللغة اإلجنلزيية ،وتعين اخلروج عن ّ
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وعن العامّ ،واملغزى هو تقدمي ما هو خمتلف معّ ا تقدّمه بايق الشاكت ،ومن مَ ّ
مث
جاء االختصار  ،DV8جلعل االمس أكرث جاذبية.

الحالي؟
هل هناك عالقة بين دراستك الجامعية ومجال عملك
ّ

ختصصت يف جمال أنمظة معلومات األمعال يف اجلامعة األردنية  ،حيث
لقد
ّ
ّ
تعلت من خالل التخصص توظيف التكنولوجيا يف جمال األمعال ،األمر الذي
أستفيد منه كثريًا يف معيل اليوم ،وخصوصًا يف األمور التقنية ،اليت أواجهها،
كتطوير املواقع اإللكرتونية.

يصنف املوقع البضائع حبسب الرياضات ،فتندرج حتت لك رياضة
األلبسة واإلكسسوارات واملعدات اخلاصة هبا.
يقول األمسر “حنن حناول أن نليب أغلب الرياضات ،ونويل اهمتاما
خاصا بتغطية الرياضات األكرث شعبية مثل كرة السلة وكرة القدم”.
ويضيف “املوقع يمتزي ببيع املالبس الرياضية لغري الرياضيني ،اكملالبس
واألحذية اليت قد يرتدهيا الناس يف الزيارات أو للعمل أحيانا”.
وعن بداية املرشوع يقول “عندما انهتيت من التخطيط املبديئ لملرشوع
اكتشفت أنين لن أستطيع أن أبارش التطبيق من دون وجود خبري يف ألـ
 ،“ITلذلك استعان األمسر بصديقه رايم اهلندي ملا له من خربة طويلة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات ،وهو اآلن املدير التقين لملرشوع  ،مكا استعان
بأمحد جردات يف ما خيص األمور املالية ،وهو اآلن املدير املايل لملوقع،
وقاموا بإطالق املوقع يف بداية العام  2011عىل نفقهتم اخلاصة.
وبعد مرور ثالثة أهشر عىل إطالق املوقع ،أدرك الفريق أن املرشوع حباجة
لمتويل ،ونتيجة لعدم قدرة الفريق عىل الوصول إىل املستمثرين ،قاموا
باالنتساب حلاضنة األمعال  Oasis 500اليت يمت من خالهلا تدريب
الرياديني عىل إدارة أمعاهلم وربطهم مع املستمثرين.
وعن تلك احملطة املهمة يف حياة املــرشوع يبني األمسر “حجننا يف
احملطات اليت تتضمن عرض الفكرة و تطويرها .ويف أول ثالثة أسابيع
من االحتضان جاءنا االستمثار من املهندس عزت كتخدا بقمية 100,000
دوالر ،وبعدها حبوايل الهشر اجمتعنا مع مسيح طوقان وحسام خوري
منشيئ مجموعة جبار ،ومها رياديان سباقان اكنا باعا مرشوعهم الناحج
“مكتوب” لرشكة ياهو ،ومت االستمثار يف  run2sportبقمية  2.5مليون
دوالر من قبل املجموعة”.
لدى موقع  run2sportاآلن  20موظفا ،غالبيهتم من خلفيات رياضية،
ويوفر املوقع حاليا اخلدمة يف األردن فقط ،إال أن اخلدمة ستطلق يف لك
من اإلمارات والسعودية يف األهشر القادمة.
ويشري األمسر إىل أن اختيار هذين البلدين اخلليجيني نابع من كوهنام
السوقني األكرث استخداما للتسوق عرب اإلنرتنت ،مبينا أن مرشوع التوسع

حدّ ثينا عن خبرتك العملية قبل البدء بمشروعك؟

عندما خترّجت ،معلت لسنة ونصف بوظيفة يف التسويق واالتّصال ،يف حاضنة
األمعال “ميدان” ،التابعة ملؤسسة اجلود ،واليت ترىع مبادرات عديدة كشكتنا،
و حمكت للسالمة املرورية.
واكن من بني مهايم يف “ميدان” االطّ الع عىل األفاكر اجلديدة اليت مَترِد إلينا،
واختيار تلك اليت تتوافر فهيا مقوّمات النجاح يف عامل األمعال .وقد أضاف يل
هذا العمل الكثري؛ إذ استطعت أن أتابع مجيع مراحل تطوّر األمعال ،واليت اكنت
تمنو من جمرد فكرة ،لتصبح مشوعًا ناحجًا متاكملًا يد ّر األرباح.
مكا أتاح يل العمل يف “ميدان” حضور اجللسات اليت ت ّ
مت فهيا مناقشة هذه
ّ
بشىت املجاالت ،وقد طوّرت
األفاكر مع خمتّصني ،وهذا سامه يف زيادة إملايم
هذه التجربة طريقة تفكريي ،فب ُِّت قادرة عىل متيزي األفاكر اليت ميكن أن تتحوّل
إىل أمعال ناحجة يف املستقبل.

يجب أن يتمتع الشخص الر ّياديّ
بالقدرة على رؤية الواقع .وعليه
أيض ًا أن يتصر ّف بطريقة إيجابية
في حال واجهته مشاكل
لنتعرّف على رندة أكثر .هل كنت شخصًا يهتم باألنشطة خارج اإلطار
األكاديمي في حياتك الجامعية؟

اكن يل اهمتامات باملوسيىق ،والعمل التطوّيع يف وقت الفراغ أثناء دراسيت
اجلامعية.
اهمتايم باملوسيىق بدأ ،يف احلقيقة ،منذ سنّ الثانية عشة ،حني بدأت
العزف عىل آلة الساكسفون .والزلت أمارس هذه اهلواية من خالل فرقة كوّنهتا
أنا وأصدقايئ أطلقنا علهيا امس “يج شارب”.
أما العمل التطوّيع فقد كنت أتطوّع يف مجعية “إبداع” ،و يه مجعية ترأهسا
والديت تُعىن برعاية املبدعني يف جماالت املوسيىق والفن واألدب ،من سنّ مخس
سنوات إىل سنّ  25عاما .وترىع امجلعية ،أيضًا ،فئة األقلّ حظًا من املوهوبني
خاص ،عن طريق االهمتام بتمنية مواههبم.
بشلك
ّ

ريادة في بيع األدوات الرياضية على اإلنترنت

ليس من الصعب أبدا أن تنشئ موقعا،
ولكن ماذا بعد؟ على األغلب فإن
األمور ستتعقد إن لم يكن لديك خطة
عمل تضمن استمرارية المشروع

مجلتنا -ياسمين غرايبة

�ص��ص��ة
ك��ي��ف خ��ط��رت ل���ك ف��ك��رة ت��أس��ي��س ش��رك��ة  DV8ال��م��ت��خ� ّ
بالتسويق اإللكتروني؟

:RUN2SPORT

بإميان كبري يسىع الثالثيين عيل األمسر و فريق مرشوع run2sport.
 comخللق قصة جناح كبرية تضايه جتارب سباقة عىل غرار موقع أمازون.
هذا اإلميان دفع األمسر قبل عام لإلقدام عىل خطوة جريئة بتأسيس
أول موقع ريايض متخصص لبيع املالبس واملعدات الرياضية ،ودفع رشاكءه
رايم اهلندي وأمحد جردات لرتك وظائفهم ومناصهبم وااللزتام باملرشوع.
فكرة إنشاء املوقع خطرت لألمسر بعد مشوار طويل يف عامل الرياضة،
حيث اكن مضن فريق املنتخب الوطين للتايكواندو مدة  12عاما ،وقام
بعدها بتدريب الفريق ثالث سنوات ،وافتتح حمال لبيع األدوات الرياضية.
يوحض األمسر أنه معل أيضا يف رشكة جتارة الكرتونية ،وشعر بعدها
بأنه ميتلك اخلربة يف التجارة اإللكرتونية والرياضة ،فارتأى أن جيمعهام
معا ،وأن ينشئ موقع .run2sport

يف الرشق األوسط قامئ ،إال أنه سوف يمت بالتدرجي لضامن احلفاظ عىل
جودة اخلدمة.
وخبصوص طريقة العمل يوحض األمسر أن لدى املوقع فريقا من
املشرتين يقومون باختيار البضائع و رشاهئا من موردين خاصني بسعر
حرصي لملوقع ،ما ميكّ ن املوقع الحقا من عرض املنتجات بتخفيض خاص
للزبائن ،مث يقوم فريق اإلنتاج بتصوير البضائع وكتابة وصف لملنتج،
وأخريا يقوم فريق املالية بتسعري املنتج ورفعه عىل املوقع.
ويبني أنه عند طلب الزبون لملنتج يمت توصيله إليه من قبل فريق
التوصيل اخلاص باملوقع .أما التسويق فهناك فريق خاص يقوم بالرتكزي
عىل التسويق من خالل شباكت التواصل االجمتايع وال سميا فيسبوك،
وايضا عن طريق اللوحات اإلعالنية.
األمسر يرى أن املوقع يمتيزي بهسولة استخدامة ،وال سميا مع خاصية
احملادثة احلية ) (live chatاليت تجشع الزبائن الذين يشعرون باحلرج
من االتصال عىل مراسلة املوقع  ،إضافة إىل التنوع يف البضائع ورسعة
التوصيل ،حيث تصل الطلبيات للزبائن خالل  24ساعة.
بالنسبة لألمسر ،فإن العمل يف التجارة اإللكرتونية له حتديات خاصة،
كصعوبة التسويق واحلاجة خلبري يف التسويق اإللكرتوين ،إال أهنا تمتزي
عن احملالت التجارية أو  offline businessبإماكنية التسوق من خالهلا
 24ساعة ،فهي ال تقفل اكحملالت ،ومتتلك مقدرة عالية يف الوصول إىل
رشحية أكرب من الناس.
يف هذا السياق ،يشري اىل أن  run2sportاستطاع أن يصل للزبائن يف
احملافظات خارج العامصة اكلكرك والعقبة والطفيلة.
وعن تطلعات الفريق يف املستقبل يوحض “نسىع ليكون املوقع مضن قامئة
املائة موقع األكرث زيارة يف األردن خالل وقت قريب ،خصوصا أن تقارب
 Trafficأو عدد املشاهدات لعدد املبيعات كبري ،وقد ختطت هذه األرقام
توقعاتنا للوقت احلايل وفقا خلطة العمل”.

فكرة إنشاء الموقع خطرت لألسمر
بعد مشوار طويل في عالم الرياضة،
حيث كان ضمن فريق المنتخب
الوطني للتايكواندو مدة  12عاما
ينصح األمسر الشباب الذي ميتلكون فكرة يؤمنون هبا ويشعرون أهنا
من املمكن أن تحجن ،خصوصا يف املجال التقين ،أن يبحثوا معن لدهيم
اخلربة لريشدومه إىل أراكن وعنارص جناح املــرشوع ،وتوفري اخلربة
والعمل يف املجال الذي حيتاجونه.
ويقول “ليس من الصعب أبدا أن تنشئ موقعا ،ولكن ماذا بعد؟ عىل
األغلب فإن األمور ستتعقد إن مل يكن لديك خطة معل تضمن اسمترارية
املرشوع ،خصوصا مع تداخل عنرصين مهمني يف هذا النوع من املشاريع؛
ومها األمور املالية واألمور التقنية”.
“الجشاعة من أمه صفات الريادي” ،يؤكد األمســر ،ويبني أن البدء
مبرشوع ما ينطوي عىل خماطرة معينة ،لذلك عىل الريادي أن يؤمن
بفكرته بشلك كبري حىت يستطيع أن يسمتد اجلرأة وأن يقنع املستمثرين
الذين عادة ما يستشعرون قوة هذا اإلميان من خالل الثقة اليت يتحىل هبا
عند احلديث عن مرشوعه.
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ماذا كان موقف والديك وعائلتك ومَ ْن حولك عندما أخبرتهم بنيّتك
بدء مشروعك الخاص؟

عىل الرمغ من أنين توقّعت أن يعارض والداي وأخويت الفكرة ،وأن حيثّوين عىل
البقاء يف وظيفيت لفرتة أطول ،اال أنم ّ
جشعوين عىل امل ّ
ُيض ُقدُمًا يف هذ األمر،
خاصة وآنين امتلكت إميانا جادًا بالفكرة.
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مجلتنا
طريقة التعبري عن هذه األفاكر من عزف وغناء ورقص وشعر و نرث وستاند
أب كوميدي وغريها من الطرق.
ويشارك يف لك “تعليلة” من مثانية إىل عرشة مشاركني وحتدد طول املشاركة

فضاء لكسر الحواجز والتعبير عن الذات
ثمان دقائق ،بقعة ضوء وميكرفون والحرية للتعبير عن أفكارك
مهما كانت .هذه هي المكونات الرئيسية لمبادرة “تعليلة”
التي أطلقتها الشابة روان الزين العام  ،2009إيمانا منها
مبادراتنا
بأهمية خلق حيز رحب لمشاركة األفكار والخبرات وإخراجها
جملتنا –ياسمني الغرايبة من حيزها الشخصي إلى باقي أفراد المجتمع.

وتبنيالزينأهناأطلقتاملبادرةبعدماالحظتأنهعىل
األغلب تبىق أفاكر األخشاص حمصورة بالخشص
نفسه أو يقوم مبشاركهتا مع جممتعه الصغري من
حوله اكلعائلة واألصدقاء ،فرأت رضورة إجياد حزي
ميكناألخشاصمنمشاركةأفاكرمهاملختلفةأوحىت
مواههبم مع مجهور مضن “تعليلة”.
وترىالزينأنالشبابيبحثوندامئاعنوسيلةللتعبري
عن آراهئم وأفاكرمه ،ومن هنا جاء اهمتامهم بنرش
آراهئم مضن مدونات خشصية.

ال تحدد “تعليلة” أعمار
المشاركين فيها و ذلك
إيمانا من القائمين عليها
أن كل فرد لديه من األفكار
ما يستحق المشاركة
إال أن األمر يف “تعليلة” خمتلف؛ ففهيا مجمتع
يمل الناس من مجيع اخللفيات الثقافية واالجمتاعية
واالقتصادية،ويتشاركأفرادهبأفاكرأصيلةأومقتبسة
أو حىت اهمتامات خمتلفة.
الزين تبني أن املبادرة قامئة عىل اإلميان بأن لك
خشص لديه يشء ما يستحق أن يشارك به اآلخرين،
مشرية إىل أن هذه األفاكر قد تكون متأتية من “خربات
خشصيةأومالحظاتأواهمتاماتأوحىتمبادرات”.
وتضيف الزين أن “تعليلة” هتدف إىل “االنفتاح
عىل اآلخر” وحماولة إحداث تغيري إجيايب يف
املجمتع ونظرته ومعتقداته خبصوص العديد من
القضايا ،فضال عن “كرس احلواجز بني فائت

“تعليلة” تهدف إلى “االنفتاح على
اآلخر” ومحاولة إحداث تغيير إيجابي
في المجتمع ونظرته ومعتقداته
بخصوص العديد من القضايا
بمثانية دقائق فقط للك مشارك .ويشرتط يف لك مشاركة احرتام الطوائف
والديانات والثقافات األخ��رى وعدم الخسرية مهنا ،فميا ال حيدّد حمتوى
املشاراكت بأي ضوابط أخرى.
وال حتدد مبادرة تعليلة أمعار املشاركني فهيا و ذلك إميانا من القامئني علهيا
أن لك فرد لديه من األفاكر ما يستحق املشاركة سواء أاكنت مبادرة ،موهبة
أو مالحظة.
عدد املشاركني يف “تعليلة” وصل إىل أكرث من  350خشصا منذ انطالق

املبادرة ،أما فريق املبادرة فيتكون من أخشاص دامئني وآخرين متطوعني يف
املبادرة.
وتقام التعليلة يف ثالث أربعاء من لك هشر يف حمرتف رمال يف معان ،مكا
تقام “تعليلة” أخرى يف منطقة غور املزرعة اليت تعترب إحدى جيوب الفقر يف
اململكة مرة لك هشر بالتعاون مع مبادرة ذكرى.
وتشري الزين اىل أن املشاراكت من الغور كثريا ما تتضمن احلديث عن
تارخي الغور وجتارب خشصية مير هبا أهايل الغور أنفهسم ويشاركوهنا مع
امجلهور ،مثل حديث أحد اآلباء عن إرصاره عىل دمع ابنته يف الغناء ألنه مل
يالقِ ذات الدمع من والده يف صغره.
وختتلف الفئة العمرية املشاركة يف الغور عهنا يف معان ،إذ يغلب عىل
مشاراكت معان فئة الشباب فميا تكون الفئة العمرية املشاركة من الغور من
الصغار والكبار وحىت الشيوخ أيضا.
مكا يمت إقامة تعليلة يف حمافظة السلط ابتداء من هشر نيسان (أبريل)
برشااكت مع أفراد ومجعيات من املجمتع احمليل كتجمع شباب السلط (آبيش)
ومدرسة السلط الثانوية ومركز موىس الساكت الثقايف .
ويتوىل الشاب بالل احلياري بالتعاون مع فريق “تعليلة” يف معان اإلرشاف
عىل “تعليلة” السلط وإنشاء فريق خاص هناك.

موهوب منا

إسراء المعايطة:

الجنوبية عاشقة الريشة

جملتنا -إيثار الفرجات

الصدفة هي التي جمعتها بلعبتها المفضلة ،فرغبت باحترافها والمضي فيها .ولم
ألم بها سيكون سببا في
تكن تعلم أن تأخرها عن المدرسة ذات يوم بسبب مرض ّ
لعبها للريشة الطائرة ،لتصبح فيما بعد العبة منتخب جامعة مؤتة للريشة.

يه إرساء املعايطة ،اليت بدأت حاكيهتا مع الريشة الطائرة ،بعد وصوهلا متأخرة
إىل املدرسة بسبب املرض ويه يف الصف التاسع ،واكنت قد بدأت احلصة
األوىل ،فدخلت إىل املدرسة من باب الصالة الرياضية التابعة لملدرسة بدال من
باهبا الرئييس حىت ال تراها املديرة ،وهناك اكن املرشفون الرياضيون خيتارون
العبات ريشة ملنتخب املدرسة.
واكن قد وقع اختيار املرشفني عىل إحدى الفتيات ،ولكن أهلها رفضوا
التحاقها باملنتخب ،ما دفع املرشفني لسؤال إرساء أن حتل ماكهنا ،وبعد اختبار
لياقهتا البدنية واتقاهنا للعبة مت اختيارها لتكون ممثلة املدرسة باملباريات.
يف لك مرة مثلت هبا املعايطة املدرسة اكنت حتصل عىل املرتبة األوىل بني
املدارس ،حىت أهنت دراسهتا الثانوية وتابعت مشوارها مع الريشة ،ومع هذا
املشوار الطويل أصبحت «عاشقة الريشة» ،مكا تقول إرساء.
وتبني إرساء أهنا درست ،يف البداية ،عمل احلاسوب لعام ،حني قررت تغيري
التخصص لدراسة الرياضة البدنية ،لكن عدم رغبة عائلهتا منعهتا من ذلك بسبب
عدم توفر فرص العمل يف مدينة الكرك حيث تقطن ،وانهتى هبا املطاف إىل
دراسة ختصص احملاسبة.

تجد إسراء أن الصعوبات التي تواجهها
الالعبات األردنيات في الرياضة،
يكمن معظمها في نظرة المجتمع
األردني لالعبة ،رغم االنفتاح الذي
تشهده ثقافة المجتمع األردني

املجمتع” سواء من ناحية “طبقية أو اجمتاعية”
أو حىت دجم ذوي االحتياجات اخلاصة مثل
الصم والبمك واأليتام.
وم��ن امل��ش��اراكت ال��يت تستذكرها
الزين يف “تعليلة” مشاركة محللة
“ال رشف يف اجلرمية” و”حركة
التيرشتات السوداء” ،إضافة إىل
مشاركة لملدونة لينا شنك حتدثت
فهيا عن مشلكة التعلمي يف األردن
وعن افتقارها إىل عنرص التفكري
النقدي.
مشاركة أخرى اكنت من قبل مجعية
الصم والبمك اليت قدمت عرضا راقصا
عىل أنغام موسيىق برازيلية ،وترى أن
هلذا العرض تأثري كبريا عىل امجلهور
وتقبلهم لذوي االحتياجات اخلاصة الذين
يكونون حمصورين يف جممتع صغري يف
العادة.
أيضا طرح لك من يزن وصهيب
أبو سلمي ورزان مبيضني
موضوع المتيزي بني الذكر
واألن���ى م��ن خ��الل فقرة
مرسح خيال الظل.
وال خت��ل��و “تعليلة” من
املشاراكت الفنية اليت تضيف
رونقا خاصا وتنوعا ما بني الفقرات
املتعددة ،حيث تبني الزين أن املهم
هو املضمون واألفاكر اليت تأيت
هب��ا امل��ش��اراكت وق��د ختتلف

عدم دراسة إرساء لتخصص الرياضة مل يقف عائقا أمام مواظبهتا عىل
التدريبات وااللتحاق مبنتخب جامعة مؤتة للريشة ،حيث مثلت اجلامعة يف
البطوالت اجلامعية طوال فرتة دراسهتا ،وحصلت عىل ميداليات ومراكز عدة.
وحول تنظميها لوقهتا ما بني الدراسة والريشة ،تبني املعايطة أهنا حتاول
دوما استغالل وقت الفراغ بني احملارضات للتدرب عىل الريشة ،فهي تتدرب يف
صالة النشاط الريايض جبامعة مؤتة ثالث ساعات يوميا لملحافظة عىل لياقهتا
البدنية من جهة ،وتطوير مهارات لعبة الريشة لدهيا من جهة ثانية.
إرساء تؤكد حرصها الدامئ عىل متابعة أخبار الرياضة احمللية ،خصوصا
أخبار املنتخب الوطين لكرة القدم (رجال) واملنتخب الوطين النسوي للريشة.
أكرث ما هيمها هو متابعة أسلوب العبني الريشة العامليني ،اكلكوري يل ونغ
دي الذي يمتتع بلياقة بدنية عالية.
وتمتىن إرساء احرتاف الريشة بعد خترجها من اجلامعة يف العام القادم،
وذلك وبعد رحلة مع الريشة اسمترت حىت اآلن تسع سنوات متواصلة ،ويف الوقت
ذاته تمتىن أن تستطيع إمكال الدراسات العليا باحملاسبة.
ممارسة الرياضة أضافت إلرساء الكثري ،مفن خالهلا تعرفت عىل أصدقاء
عديدين ،واكتسبت خربة معلية وحياتية ،خصوصا أهنا تتعامل مع أخشاص من
خمتلف مناطق اململكة ،وتشلك هذه املعارف فرصة له لالستفادة من األخشاص
الذين تلتقهيم وخرباهتم يف شىت املجاالت.
ممارسة الرياضة ،برأهيا« ،فرصة للخروج من روتني احلياة اليويم» ،سواء
اكن يف العمل أو الدراسة ،فضال عن فائدة الرياضة الكبرية لألجسام.
وحول ردود فعل من حوهلا عندما قررت االلزتام هبوايهتا الرياضية املفضلة،
تقول إرساء أهنا تباينت بني موافقني ومعارضني ،خصوصا أهنا تنيمت لبيئة

ل
ملزيد من
املعلومات
عن تعليلة

ebook.
www.fac
/Ta3leeleh

com
إذا
كنت مهمتًا
باملشاركة
يف تعليلة
 il.comميكنك مراسلة
gma
@ta3leeleh
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الهوية الشخصية:

االسم :إسراء خازر المعايطة
العمر 23 :سنة
البرج :الجوزاء
الهوايات :التسوق
واللعب مع األطفال.
البلد المفضل :الهند
الالعب المفضل  :الالعب
الكوري ليونغ دي.
حمافظة نوعا ما ،إال أهنا تؤكد أن عائلهتا اكنت أول املساندين هلا.
«والديووالديتخشصانرائعانومتفهامن»،تقولإرساء،موحضةأنه ،ومع
مرور الوقت ،زاد عدد املجشعني هلا رمغ اعرتاض بعض األخشاص يف البداية.
وتؤكد إرساء أهنا مل تعر تلك االعرتاضات أي أمهية .وتقول «رأيي ورأي
والداي وعائليت» هو املهم يف الهناية.
وتشري إىل أن نظرة املجمتع باتت تتغري جتاه احرتاف الشباب للرياضة،
ويه تالحظ أنه يمت تجشيع األبناء لملشاركة يف البطوالت املدرسية ،خصوصا
أن ذلك حيسن من فرصهم يف االلتحاق اجلامعات عىل أساس التفوق الريايض.
وتدين إرساء بالشكر ملدرهبا الاكبنت معر اجلعافرة ،وهو العب كرة طاولة
ومدرب يف لكية علوم الرياضة يف جامعة مؤتة ،الذي درهبا يف بداياهتا مع
الريشة يف اجلامعة ،واكن خري مساند هلا من الناحية املعنوية أيضا ،مكا تقول.
وجتد أن الصعوبات واملشالك والعوائق اليت تواجهها الالعبات األردنيات
يف الرياضة ،يمكن معمظها يف نظرة املجمتع األردين لالعبة ،رمغ االنفتاح الذي
تهشده ثقافة املجمتع األردين ،وتستغرب إرساء هذا التناقض.
مشلكة أخرى تتحدث عهنا إرساء ،ويه قضية جحاب الالعبات ،خصوصا
العبات كرة القدم ،وتأمل إرساء يف أن يمت حل هذه املشلكة قريبا مع جهود األمري
عيل بن احلسني الذي يويل دمعا كبريا للرياضة.

تدين إسراء بالشكر لمدربها الكابتن
عمر الجعافرة الذي دربها في
بداياتها مع الريشة في الجامعة
أما العبات الريشة فقلة الدمع املايل هو أكرب مشلكة يواجههنا حاليا،
خصوصا بعد اخنفاض الدمع املايل هلن مقارنة يف السابق.
وعن إقبال الفتيات يف اجلنوب عىل ممارسة الرياضة ،تقول إهنا «معدومة
مقارنةبدراسة الرياضة اليتتسىعهلا الطالباتللحصول عىل الهشادة اجلامعية
فقط» ،عازية ذلك إىل قلة االهمتام بشباب وفتيات اجلنوب عىل خمتلف األصعدة
الثقافية والفنية والرياضية.
إرساء ترى أن عىل الخشص دامئا أن ميىض إىل ما حيب وأال يستسمل
أبدا ،وأن يتفادى تأثري األخشاص الذين هيدفون إىل تثبيط اهلمة وتقليل الشأن.
وترى أن المتزي هو عنوان النجاح ،فلكام متزي اإلنسان وأبدع لكام فتحت
أمامه آفاق جديدة.
وختمت بالقول «من ال يمتزي ال يستطيع العيش يف زمن تتسارع فيه احلياة
ويتسابق فيه الناس».
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مجلتنا
“يا خرب أزرق” امس مقاطع فيديو تعدها وتقدمها يم عرب اإلنرتنت ،تتناول
فهيا أمه األخبار وتقوم بتحليلها واستعراض ردود فعل الناس جتاهها من
خالل تداول الصور والفيديوهات والتعليقات عرب موقيع التواصل االجمتايع
“فيسبوك” و”تويرت” اللذين يغلب علهيام اللون األزرق ،ومن هنا جاءت التمسية
بـ”يا خرب أزرق”.
إطاللة يم عىل الناس يف بداياهتا اكنت العام  2004من خالل إذاعة
“معان نت” يف أوىل براجمها “عشق اللكامت” الذي الىق رواجا يف املنتديات
األدبية ،لتنتقل بعدها للعمل يف إذاعة حياة  FMمطلع العام  ،2008مكحرّرة
ومقدّمة لألخباراليوميّة ،إضافة إىل تقدميها برناجم “طباشري” اإلذايعّ
مومسي.
و“قطائف رمضان” بشلك
ّ
وتؤكد يم أن جتربهتا يف “يا خرب أزرق” خمتلفة ،ويه املرة األوىل اليت
تظهر فهيا بالصورة ،مكا أهنا تقوم جبمع املعلومات وتنقلها بطريقة جديدة
للناس ،وليس بأسلوب أديب كـ“طباشري” أو “قطائف رمضانية” مثال.
ورمغ أن ظاهر فيديوهات يم ملاكوي سياسية ،إال أهنا ال تعتربها كذلك.
تقول “مواضييع ليست سياسية ،بل اجمتاعية .أنا أنقل ردة فعل الناس جتاه
األحداث السياسية من منطلق الواقع االجمتايع”.

الوسائل الجديدة لتحصيل الخبر
وعرضه والتي أصبحت تعرف
باإلعالم الجديد باتت تهدد اإلعالم
التقليدي بل وتطغى عليه أحيانا

“يا خبر أزرق” لمي ملكاوي:
سقف أعلى ولون جديد لمتابعة الحدث
من تسارع األحداث وزخم تداولها بين الناس عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،تخرج مي ملكاوي معلنة عن
صبغة جديدة ولون جديد لمتابعة في “يا خبر أزرق”.

ع السريع
جملتنا -نورالدين بوالد
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تنوع األحداث عىل الساحة األردنية والعربية وعرض مهوم ومشالك الشعب
األردين وانتقاداهتم ومطالبه ،هو ما تشمتل علهيا فيديوهات ملاكوي ،لكن
بقالب ساخر ،ما دفع املتلقني لالنقسام بني مؤيد ومعارض للطريقة الساخرة.
وترى يم أن سبب االنقسام يرجع لكون “املجمتع األردين عاطيف ومتوتر
فميا خيص الشأن احمليل” ،وأن هناك خوفا من انتقاد أمور كثرية يف املجمتع،
وقد يتقبلها بطريقة كوميدية خفيفة غري الذعة و“يف حال اكنت كذلك سيقفون
لك وينتقدون بقوهلم ال جيوز أن هتامج”.
وتشكر يم الربيع العريب الذي سامه يف إثراء “يا خرب أزرق” بزمخ يف
األحداث .وتؤكد أنه مل يكن باإلماكن الظهور هبذه اجلرأة قبل الثورات العربية،
معتربة اإلعالم اجلديد من من إفرازات الربيع العريب.
ردود الفعل عىل فيديوهات “يا خرب أزرق” اكنت يف مجملها إجيابية من
خالل تعليقات كـ”اسمتري .حنن ندمعك .حنن معك أنت قوية .انيت جريئة”،
وتلك اللكامت اكنت بالنسبة ملي “مجشعة جدا ،وساندتين يف وقت كنت يف
حاجة إلهيا”.
غري أهنا ال تنىس “ردة الفعل حني قام بعض بأخذ رابط صفحيت
الخشصية ،ونرشه عرب الصفحات مدعني أنين أنتقد جاللة امللك من دون أن
يشاهدوا الفيديو”.
االبتعاد عن املألوف يف أسلوب يم ،يظهر من خالل أحد فيديوهاهتا
بعنوان “ومن احلب ما قتل” ،والذي بلغ عدد مشاهداته  ،141,780وتتساءل
فيه عن حقيقة الصياد الذي تفاجأ بوجود امللك عبد اهلل الثاين عىل مركب قريب
منه يف مياه العقبة ،ليبدأ بالرصاخ وإطالق عبارات احملبة والوالء ،لتكشف أنه
مل يكن صيادا وإمنا رجل أمعال.
وتساءلت يم عن الطريقة املثىل للتعبري عن املواطنة وحب الوطن بعيدا عن
الرصاخ والوعيد ،لتقدم نقدا لألغنيات الوطنية اليت تدعو“للهتديدوقلعالعيون”،
مطالبة باسرتجاع األغاين اليت تشعرنا بلذة العيش يف الوطن والتلفظ بامسه

مثل أغنية “أردن أرض العزم” لفريوز.
يم تعلل الرواج الكبري الذي القته حلقة “ومن احلب ما قتل” ،إىل اخلوف
الشديد لدى الناس من تناول طريقة التعبري عن احلب للوطن ولقائد الوطن،
لتهتم بعدها بأهنا غري وطنية وأهنا تثري الفتنة بني الناس.

مجلتنا | موضوع الغالف

ال خيتلف اثنان عىل خفّة دمه وتواضعه وإنسانيته وفنّه أيضًا ،الذي تلكّل
«سعَة»،
بنجاحات متكرّرة ،فال يوجد بيت يف األردن ال يعرف خشصية مُ ْ
اليت قدّمها الفنّان الكبري موىس جحازين ،ورمس من خالهلا ،ومن خالل
خشصيات عديدة أخرى ،البمسة والضحكة النّابعة من القلب عىل وجوه
آالف األردنيني والعرب.
ملع مجنه لملرّة األوىل يف مسلسل «أبو عواد» ،مث يف مسلسل
«الرشياكن» مع ال ّــراحــل حسن إبراهمي املعروف بـ«مروزق» ،مث يف
مسلسل «العمل نور» ،وبقيت ّ
الشصيات العديدة اليت قدّمها جحازين
ملتصقة بذاكرة امجلهور.
ورّمغ أنّه فنّان كوميدي بامتياز ،إال أنّ نربة احلزن تلوّن صوته ،وهو
يمُرجع ذلك إىل طفولته والظروف الصعبة اليت يعيهشا الناس كلكّ  ،ويرى
يف الكوميديا «فرصة إليصال ما يصعب قوله بطريقة لطيفة».

تنتقد مي الكثير من القوانين التي
تشكل لدى الصحافي نوعا من
الرقابة الذاتية والخوف والتردد
تتباين التغطية للخرب باختالف الوسيلة ،حبسب يم ،مفوقع تويرت“خنبوي”
وغالبية رواده من الكتاب واملشاهري ،لذلك يكون التفاعل بويع أكرب ومن دون
جهوم ،أما فيسبوك فهو “شعيب” ،ولذلك تقوم بانتقاء األشياء الشعبية ،فميا
تعتربالفضائيات أكرث مصداقية يف الطرح.
هذه الوسائل اجلديدة لتحصيل اخلرب وعرضه واليت أصبحت تعرف
باإلعالم اجلديد باتت هتدد اإلعالم التقليدي بل وتطىغ هيلع أحيانا ،خصوصا
عند الشباب يف الفئة العمرية  30 – 11عاما والذي أصبح اإلنرتنت مصدرمه
األمه واألقرب ،حبسب يم.
وتضيف “التلفزيون راحي عىل اإلنرتنت وليس االنرتنت راحي عىل
التلفزيون” ،مفعظم الفضائيات لدهيا قنوات عىل اإلنرتنت وتقوم بتوظيف
خمتصني بالتواصل االجمتايع ،عىل حد قوهلا.
إال أن املتابع ال يثق باإلعالم اجلديد متاما ،لكنه بدأ باحملاولة ،بسبب
أن اإلعالم اجلديد طرق أمورا اكنت من احملرمات يف السابق ،وكرس حاجز
اخلوف ،حبسب يم.
مل تواجه يم صعوبات كثرية يف بداياهتا ،سوى بعض الصعوبات
االجمتاعية بسبب بيئهتا امللزتمة اليت مل تكن تتقبل ظهورها مكذيعة أو أمام
عدسة اكمريا.
جحاهبا اكن له أثر إجيايب ،حبسهبا ،فكثري من الناس أثنوا عىل وجودها
باإلعالم ،ويه خفورة حبجاهبا الذي مل يعد عائقا أمام معلها ،خصوصا أن
“هناك العديد من القنوات الكبرية توظف مراسلني ومقدمني يرتدون احلجاب.
تقول “الناس تصفين باملزتنة بسبب جحايب”.

عالقة حجازين بالناس واستشعاره
لمشاكلهم عالقة أبدي ّة ،ويقول "أنا
واحد من المواطنين ،وأعاني في
حياتي مثلما يعاني أي مواطن"

تؤكد مي أن تجربتها في “يا خبر
أزرق” مختلفة ،وهي المرة األولى
التي تظهر فيها بالصورة
وتنتقد يم الكثري من القوانني اليت تشلك لدى الصحايف نوعا من الرقابة
الذاتية واخلوف والرتدد “اكملادة  23مرشوع قانون هيئة ماكحفة الفساد ،واليت
مساها احلراك بقانون محاية الفساد واملفسدين” ،ما ينعكس سلبا عىل اإلعالم.
ورمغ أن انتشار يم اكن من خالل “يا خرب أزرق” إال أهنا تعترب اإلذاعة
أكرث قربا هلا ،فـ“اإلذاعة أكرث محميية وأكرث حرية يف طرح األفاكر ،مكا أن
التلفزيون يقيد ،فالناس تركز مع خشصك بيمنا يف اإلذاعة الرتكزي مع الصوت،
ما يفتح افقا للتخيل”.
يم تمتىن عىل الشباب إدراك أن “اإلعالم اجلديد جاء من رمح التغريات
احلاصلة يف الوطن العريب معوما” .وتؤكد “حنن مقنا بتوظيف اإلعالم اجلديد
لنقول للناس حقائق ،فشاهدها وبالهناية ضع حمكك اخلاص بك”.
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موسى حجازين:

البرية :أفيقوا"
"صوت صارخ في ّ

عالقته بالمتثيل واملرسح واملوسيىق عالقة تاكمليّة ،فهو مكا يقول ،ال
يستطيع المتثيل من دون غناء ،وال يستطيع الغناء من دون متثيل.
مل تكن حياته هسلة أبــدًا ،فقد تمُوفّيت أمّ ــه عندما اكن يف الصف
السادس االبتدايئ ،فضلًا عن أنه عاىن الفقر هو وعائلته املكوّنة من ستة
الصغر .وبالرّمغ من ضيق احلال
أفراد (والده وثالث أخوات وأخوين) منذ ّ
الذي عاشه يف طفولته ،إال أنّه يقول «اكن زمنًا مجيلًا جدًّا مليائً باحملبّة» .
«الصفاء
جحازين ال يستطيع إناكر التصاقه بالقرية ،فهي بالنسبة له
ّ
واملصاحلة مع النفس ،وبالتايل املصاحلة مع اآلخرين» .وهو ابن القرية
الويف الذي عاش بني ربوعها ،ويمتىن أن يظل وفيًا هلا آلخر حلظة يف
حياته ،وأمجل ما يؤطّ ر عالقته هبا يه القمي املوجودة يف القرية و«الغائبة
عن املدينة» وفق جحازين.
آخر أمعاله مرسحية «اآلن فهمتمك» ،اليت بدأ عرضها قبل حوايل
عام وتناقش عالقة احلامك واحملكوم بطريقة كوميدية ،تعترب من أجنح
مرسحياته؛ فقد حرضها حوايل  100ألف خشص ،وما زالت تعرض
حىت اليوم.
العمل جاء بعد انقطاع لزهاء  5سنوات عن املرسح ،ويبني جحازين أنّ
الثورات العربية اكنت «احلدث الكبري» الذي استفزه هو والاكتب أمحد حسن
الزعيب لتقدمي هذا العمل «فقبل ذلك مل يكن هنالك حدث مهم لسنوات».
ويضيف أنّ املرسحية «تبحث يف مواضيع مه ّمة وخطرية جدًا» ،وأنّه
عىل ثقة تامة ّ
بأنا مل تتناول إال لكّ ما هو واقيع .ويأمل جحازين يف أن
تصل رسالة «اآلن فهمتمك» إىل احلكومة واملسؤولني قبل فوات األوان عىل
«قضايانا السياسية واالجمتاعية واالقتصادية».
جحازين يؤكد أنّ املرسحية اليت تمتتع بسقف عال يف الطرح «مل يمت حذف
لكمة واحدة مهنا عندما حرضها جاللة امللك عبداهلل الثاين» .ويرى جحازين أنّ
جناح العمل يضع هيلع مسؤولية كبرية فميا سيقدمه بعد ذلك .ويقول مُ
«أ ّ
فضل
السابق».
عدم تقدمي أي يشء إن مل يكن مبستوى أفضل من العمل ّ
ما هيمّ ه حقًا يف لكّ ما يقدّمه هو «الوطن» و«الوطن فقط» ،ويقول
أي جمال
حس وطينّ يف ّ
«حنن حباجة يف العامل العريب للكّ إنسان لديه ّ
اكن ،ألنّنا ببساطة ،حنن كأمة عربية حماربون من عدّة أطراف».
ثقافة املرسح لدى املواطن األردين ،يرى جحازين أنا مرتبطة جبودة

املرسيح املقدم .أما العنف املنترش اليوم يف املجمتع واجلامعات
العمل
ّ
فريى أن سببه التّفاوت الطّ بيقّ الكبري بني الناس .ويقول «من زمان اكنت
احملّاية اليت ميع يف املدرسة يه نفس احملايّة اليت مع زمييل ،والبلوزة
املرقّعة اليت ألبهسا يه نفهسا اليت يلبهسا زمييل».
ويضيف أنّ العدالة تغيب اليوم بأشاكهلا وأنواعها ،ويرضب مثلًا بقوله
«يوجد اليوم طفل حيمل يف حقيبته مرباة بسعر«شلن» ،وآخر حيمل أخرى
بسعر  10دنانري!».
والدة «سعة» ،اكنت يف قرية المساكية بالكرك العام  .1955والده
العسكري جزاع جحازين معل يف اجليش العريب وخدم يف منطقة قباطيا
وجنني يف فلسطني احملتلة ،واكنت األرسة تسكن قرية «الزبابدة» بني
عايم .1967-1956
أما ميوله الفنية ،فاكنت واحضة منذ صغره ،حني اكن جيمع أهل
القرية ويقدّم هلم مشاهد متثيليّة ويضحكهم .ويقول مازحا كنت «»DJ
القرية منذ الصغر ،وكنت ّ
أغين يف مجيع املناسبات.
ورمغ أنّ والــده ،الذي يعتربه قدوته يف احلياة ،اكن معارضًا يف
البداية مليوله الفنيّة ،إال أنه عاد ليفتخر مبا قدّمه جحازين.
بعد إنائه للتوجهيي ،متكّ ن جحازين من احلصول عىل بعثة من وزارة
الرتبية والتعلمي إىل مرص لدراسة املوسيىق هناك ،وحتديدًا يف جامعة
حلوان يف القاهرة ،متتملذًا عىل يد األستاذ أمحد فؤاد حسن ،قائد الفرقة
املاسيّة يف ذلك الوقت.
يف مرص تأثّر جحازين باحلركة الفنيّة خالل فرتة دراسته هناك (1974
إىل  ،)1980واكن يتابع خمتلف عروض السيمنا واملرسح واملوسيىق ،ويذكر
أنّ الفنّان هاين شاكر و«أوالد امللحن املويج» اكنوا معه يف نفس اجلامعة.

ينصح الفنّانين الشباب ،الذي يرى
فيهم طاقة مهمة ،بعدم الر ّضوخ
لضغوطات المنتجين وانتقاء
األعمال الجيدة والتي تمثّلهم
ضيق احلال دفعه للعمل منذ أن اكن يف الصف
الثالث اإلعـــدادي ،حيث اكن يذهب إىل مدينة
معــان ،ويعمل يف الصيف ليستطيع اإلنفاق
عىل نفسه .وفعل األمر ذاته ،عندما اكن عىل
مقاعد الدراسة اجلامعية يف القاهرة ،إذ
اكن يعود يف الصيف ليلتيق أهله مدّة يوم
واحدّ ،
مث يتجه إىل معان ،ليعمل مبختلف
األمعــال من “الطّ راشة والبناء و يف
الفنادق وغريها.
ال يــنــكــر
أي من
فــضــل ّ
أســاتــذتــه وزمــالئــه
يف المتثيل هيلع ،ويقول
«لقد ســاعــدين كــثــريون ،ســواء يف
املــدرســة أو اجلامعة أو خالل
مــســرييت الــفــنــيــة ،ولكّ هــذا
بفضل رب العاملني».
جحازين يؤمن متامًا مبقولة
«إحنا مرّارين طريق يف احلياة»،
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