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أم� �ي� �م ��ة ح� � �ج � ��ازي م � ��ن ط � �م� ��رة ...

فنانة تصنع لوحات
من تناغم املسامير واألسالك
واخلشب احملروق !

"احلدود هي السماء  ،ولكل واحد منا هواية أو حلم أو فكرة  ،ولتحقيق بعضها نحتاج لتحد كبير  ،فما بقي عليك هو ان تختاري ما بني اخفاء حلمك
او االنطالق به والتحدي"  ...بهذه الكلمات افتتحت اميمة حجازي من طمرة حديثها ملراسل صحيفة بانوراما  ،وهي التي
تبدع مبجال الفنون  ...حجازي تصنع لوحات باستخدام احلرق على اخلشب  ،وتبدع بالرسم على االحجار  ،وتنتج لوحات من املسامير واألسالك
واخليطان  ...بانوراما سألت أميمة حجازي وهي أم لثالثة أبناء  ،هم  :محمد ورؤى وغنى  ،وهي أيضا موظفة مبركز الشيخ زكي ذياب اجلماهيري
وتنشط اجتماعيا وجماهيريا  ،عن اللوحات التي تنتنجها  ،ورسالتها منها ...
| م�� � ��ن ف� � �ت � ��ح ال � � �ل� � ��ه م� � ��ري� � ��ح م�� � ��راس�� � ��ل ص � �ح � �ي � �ف� ��ة ب�� � ��ان�� � ��ورام�� � ��ا |

" كان احللم موجودا دائما "
كيف دخلت عالم ومجال الفنون ؟
ك��ان احللم موجودا دائما  ،وه��و ان انتج عمال يدويا
بالنحت او النقش او احل��رق على اخلشب  ،وبالفعل
جنح االمر  .قررت املشاركة بدورة خاصة بهذا املجال
واالن �ط�لاق بهذه ال�ه��واي��ة التي اص�لاً كانت تترعرع
داخلي دائما  .مبا أنني أم الطفال وزوج��ة وموظفة،
يعتبر الوقت عامال استراتيجيا الدارة احلياة  ،لكن
حلمي وارادت� ��ي ال تقف عند ه��ذا ال�ت�ح��دي  ،فقررت
خ��وض غ�م��ار حلمي  ،واذا ب��ي اص�ب��ح ال�س�ي��دة التي
حت�ت��رف احل ��رق ع�ل��ى اخل�ش��ب وال�ت�ص��وي��ر والكتابة
وانتاج الكثير .
ما هو فن احلرق على اخلشب ؟
ف��ن احل��رق على اخلشب ه��و اح��د أن ��واع ال��رس��م على
اخل �ش��ب  .ه ��ذا ال �ف��ن ج��ام��ع لشيئني وم ��ا مي �ي��زه هو
الرسم واخل��ط  ،واي� ً
�ض��ا النحت إلب��راز م��ؤث��رات فنية
على اللوحة  .الصعب في هذا الفن هو أنه عند اخلطأ
ال ميكنك التراجع مثل أن��واع أخ��رى من الفنون  ،لذا
يجب التدرب عليه واملمارسة حتى اإلتقان  .يستخدم
ف��ي ال��رس��م ب��احل��رق آل��ة خ��اص��ة لها اش �ك��ال متعددة
تختلف باختالف مميزاتها  ،لكن جميعها تعطي نفس
النتيجة على اخلشب  ،اذ تعمل على حتويل الطاقة
الكهربائية إل��ى طاقة حرارية  ،وه��ي تشبه القلم في
شكلها اخل��ارج��ي  ،وتسمى (ال�ك��اوي��ة) وه��ي نفسها
التي تستخدم في حل��ام بعض األشياء وف��ك األج��زاء

األلكترونية .
هل تستعملني جميع انواع االخشاب؟
ال  .ليس جميع انواع األخشاب تتناسب مع هذا الفن.
يعتبر خشب الزيزفون من أفضلها  ،أيضا ميكن دمج
األل ��وان ف��ي ل��وح��ات احل��رق  ،كما يتم اس�ت�خ��دام فن
احلرق ودمجه مع ألوان االكليريك و اقالم املاركر .
حدثينا عن طرق احلرق على اخلشب؟
يجب أوال جتهيز بعض األدوات األساسية للتدرب
على الرسمة  ،ومن ثم اختار بعض األخشاب اجليدة،
ويفضل أن تكون طرية  .يفضل للمبتدئني استخدام
األنواع الطرية ألن االخشاب الصلبة غالية ومقاومة
للحرارة وبشكل ع��ام داكنة  ،وعليك ان تتعامل مع
القلم بحذر  ،ألن يسخن بسرعة  .استخدم ملسات
خفيفة بدال من ثقل يدك  .يخطئ الكثير من املبتدئني
في الضغط بقوة على اخلشب بالقلم  ،معتقدين أن
الضغط الكبير ض��روري الب��راز الشكل على اخلشب
وه��ذا غير صحيح  .خذ وقتك في حرق اخلشب  .لن
تستفيد م��ن ال�ت�س��رع وم�ح��اول��ة إن �ه��اء التصميم في
وقت قياسي  ،استخدم القلم في نفس اجتاه الرسمة
لسهولة العمل  ،ألن ذلك سيساعدك في حتريك القلم .
ضع ملمع أو صاقل خشب على اللوحة بعد االنتهاء ،
واترك اللوحة جتف متا ًما .
لديك ابداعات على احلجارة أيضا  ...حدثينا عنها؟
ال��رس��م بشكل ع��ام ال يعتبر ت�ص��وي��را ل�ل��واق��ع لكنه
إنعكاس عنه  ،فكما يقال أن فن الرسم ليس مهمته
ن�س��خ ال��واق��ع ل�ي�ك��ون مطابقا ل�لأص��ل  ،وإمن ��ا تكمن

مهمته في حتفيز الناظر إليجاد
ص �ل�ات م �ش �ت��رك��ة ل �ل��وح��ات
مع الواقع  ،وهذا بالتحديد
م��ا يفعله ال �ف��ن ب��احل�ج��ر ،
ح �ي��ث ح� ��ول ف ��ن ال��رس��م
من اللوحات الى احلجر.
احلجر لوحة فنية آسرة
اجل �م��ال ت �ض��ج ب��األل��وان
واألش � �ك� ��ال ال �ت��ي ميكننا
أن نزين بها كل زاوي��ة في
م�ن��زل�ن��ا  ،وق ��د اس�ت�ط�ع��ت ان
اصنع من احلجر منظرا ً يبهر
ويزين البيوت .
فن "فيلوغرافي"  ،مسامير وخيطان ! ما هذا الفن؟
"الفن الفيلوغرافي" الذي يعتبر من احلرف التقليدية
ف��ي ال�ع�ه��د ال�ع�ث�م��ان��ي  ،وه ��و ف��ن غ�ي��ر ش��ائ��ع بسبب
صعوبته وقلة الفنانني العاملني به  ،حيث يعتمد على
استخدام املسامير واألس�لاك امللونة إلنتاج لوحات
فنية رائعة.
من الصعوبة تشكيل لوحة بصورة جيدة بسبب الدقة
التي تتطلبها  ،حيث تعتمد على دق املسامير واألسالك
امللونة واحدا تلو اآلخر إلنتاج لوحات فنية رائعة  ،ثم
يتم لفها من األسفل واألعلى  ،وهناك تقنية خاصة
للّف في املرحلة الثالثة  ،وهو فن أوشك على االندثار
نظ ًرا ألن��ه يحتاج إل��ى ش��يء من اجلهد والتعب ،لكن

الصعوبات ستتغلب عليها
م��ع امل�م��ارس��ة وه��ذا ال��ذي
جنحت به .
ه� � � � � ��ل ت� � � �ش � � ��ارك� �ي ��ن
مبعارض فنية ؟
ل�ق��د ش��ارك��ت بالكثير
من املعارض في طمرة
وخارجها  ،وباحداث
سنوية مثل ي��وم امل��راة
وغ�ي��ره��ا م��ن النشاطات
ال �ت��ي ت�ع�ن��ى مب �ج��ال ال�ف��ن،
لكن ما اري��د ان انقله عبر ه��ذا املنبر هو الدعم الذي
يجب أن يحظى به فنانونا  .على املسؤولني ان يقدموا
الدعم الكافي للطاقات النسائية الفنية التي من شانها
ان تعزز وترفع مكانة املجتمع الراقي.
في نهاية هذا احلوار  ...ما هي رسالتك للسيدات
العربيات ؟
أق��ول لكل سيدة وأم ��راة  :رسالتك ف��ي احل�ي��اة  ،ان
وجدتها رأيت النجاح  ،فمن حقك على نفسك ان تعيدي
ت��رت�ي��ب م��ا ب��داخ�ل��ك وتعكسيه ل�ل�خ��ارج  ،فاكتشاف
رسالتك في احلياة سيغنيك عن الكثير من الوسائل
التي تطورين نفسك بها  .رسالتك الذاتية ستخدمك
وحت�ق��ق ذات ��ك  ،وه��ي محفوظة احل �ق��وق ول��دي��ك كل
الطرق الكتشافها  ،فاكتشيفها وانطلقي .

