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ثقافة وفنون

«�إبداع» تحاول ا�ستعادة تجل ّيات ّ
العربي كقيمة جمالية وتراثية
الخط
ّ

7

وم�ضات
{ ما كان حفرا ً وتنزيالً في الوعي ،أصبح مفردة في الذاكرة بفعل موت
القرية.
{ كانت القرية بحيرة خضراء نسبح فيها كيفما نشاء .البحيرة الخضراء
استحالت غابة صلبة باردة عابسة ونحن سجناؤها؟
ماض فيه مستقبل ،وليس الحاضر غير هذا
{ ك ّل مستقبل فيه ماض ،وك ّل ٍ
االفتراض اليائس.
{ المستقبل هو زمن الممكن ،أما الماضي فهو زمن الواقع.
{ الماضي ه��و ال��ـ«ن��ح��ن» المتحققة ،أم��ا المستقبل فهو الـ«نحن»
المتخيّلة.

د .نسيب أبو ضرغم

قهوة ال�صباح!
لمى ن ّوام
وف����ق م��ق��ارب��ة ت��ش��ك��ي��ل��يّ��ة غير
تقليدية ،جمعت بين الجمال والد ّقة
في توظيف الخطوط واألل��وان .وفي
ّ
الخط
محاولة الستعادة تجليّات
ال��ع��رب��ي كقيمة جمالية وت��راث��ي��ة
أصيلة غيّبتها تكنولوجيا العصر
الحديث .قدّم عدد من ر ّواد فنّ الخط
العربي في لبنان وسورية والجزائر
وتونس واإلمارات العربية المتحدة،
خالل المعرض الذي ّ
نظمته جمعية
ّ
بالخط العربي،
«إبداع» ،والمختص
وال��ذي استم ّر لثالثة أيام متواصلة
في قصر األونيسكو في بيروت ،مئة
وأربعين لوحة إبداعية ،مثلت تيارا ّ
جديدا ّ في مجال فنّ الخط العربي.
وقدّم الفنانون المشاركون لوحات
ّ
الخط من مختلف
من روائ��ع فنون
المدارس الفنية والتي تن ّوعت بين
األصيل والحديث والغرافيكي.
من المشاركين في المعرض :مختار
البابا ،محمد بعيون ،محمد مؤذن،
محمود ب��رج��اوي ،حسين يونس،
محمد ب��غ��دادي ،نرجس نورالدين،
فايد شحادي ،فادي يقظان ،حمدي
طبارة ،وليد الداية ،علي عاصي ،عبد
طويل ،صافي الجوني ،فواز كبارة،
رانيا بعيون ،حسين ماجد ،جمانة
أبو مطر ،محمد رعد ،محمد عربس،
ليلى الهبر ،إيمان دعيبس ،مصطفى

دي��اب ،علي بحسون ،محمد دياب،
مجتبى عبيد ،زاه��د قبيسي ،عزيز
عياشين ،وعمران ياسين.
تض ّمن ال��م��ع��رض آي���ات قرآنية
ص ّممت بأشكال
ومأثورات وأشعار ُ
وخ��ط��وط اس ُتخدِمت فيها مذاهب
الخط العربي المختلفة ،كما أن عددا ً
م��ن الخطاطين ع��م��دوا الستخدام
ال��ح��رف كنسق جمالي ،بعيدا ً من
وظيفته كفعل صوتي.
ال��م��ع��رض اف�� ُت��ت��ح ي���وم اإلثنين
الماضي برعاية وزير الثقافة روني
عريجي في قصر األونيسكو ،بمشاركة
مبدعين ف��ي الخط وال��زخ��رف��ة ،من
وقص
لبنان ومختلف الدول العربية.
ّ
شريط االفتتاح مدير جمعية «إبداع»
الشاعر علي عباس ،ووليد المسلّم»
ممثالً وزير الثقافة.
وبعد جولة في المعرض ،ألقى
رحب فيها بالحاضرين،
عباس كلمة ّ
وقال« :إن الهدف من القيام بمثل هذه
المعارض ،إطالع الجمهور على هذا
الفنّ الجميل بكل تن ّوعاته وأقسامه،
وإفساح المجال ألكبر عدد ممكن من
الخطاطين ألن ي��ب��رزوا إبداعاتهم
الفنية في هذا المعرض .وأيضا ً كي
يتع ّرف الفنانون إل��ى بعضهم ،ما
يو ّلد أفكارا ً جديدة مهمة لديهم ،كما
نريد من خالل هذا الفن أن نحافظ
على جمالية اللغة والكلمة ،بما
ي��ع�� ّزز حضور ه��ذا ال��ف��نّ ف��ي أذه��ان

الجمهور».
ث��� ّم ك��ان��ت ك��ل��م��ة ل��ل��م��س��لّ��م أك��د
فيها على ض���رورة ه��ذه المعارض
ّ
وأهميتها .وقال« :إنّ
الخط العربي
هو من أرقى الفنون العربية وأقدمها.
وتط ّور خالل العصور .واليوم ،هذه
مناسبة مهمة ج���دا ً لنعيد إعطاء
الكلمة أهميتها و اإلب���داع أهميته.
وخالل جولتي في المعرض ،وجدت
إب��داع��ا ً ف��ي ال��ل��وح��ات .وك��ل لوحة
تجمع بين الكلمة الموسيقى واللون
والضوء ،والتشديد على الكلمة التي
هي األساس».
الفنانون المشاركون بالمعرض
عبّروا عن ارتياحهم في التعامل مع

«جمعية إب��داع» ،كما أب��دوا رغبتهم
في التعامل الدائم معها .أما الحضور،
فأعجبوا باللوحات المعروضة،
وع��بّ��روا ع��ن دهشتهم إزاء بعض
اللوحات التي لفتت األنظار.
«البناء» التقت عددا ً من الفنانين
المشاركين ،واستطلعت آراءه���م
بالمعرض والحضور.
الفنانة جمانة أب��و مطر قالت:
اشتركت بلوحة واحدة فقط ،ولكنها
تحمل عدّة معانٍ  ،البسملة ،وآيتين
من القرآن .إنّ الخط العربي جميل
ج��دا ً بكل أنواعه ،الرقعي والكوفي
والنسخي والعادي .ولكل نوع جماله
ورونقه وهالته وطلته المزخرفة من

الناحية الفنية .ورسمت عدة لوحات
بعدما تتلمذت على يد الراحل األستاذ
سعيد نسيب مكارم ،وأحسست أنّ
لك ّل حرف جماله.
اما عن تجربتي مع «إبداع» ،فهي
تجربة مش ّرفة ج�� ّداً ،ك��ون القيّمين
على الجمعية ف ّنيون مثقفون راقون،
يهدفون إلى رقي االنسان واالنفتاح
ال��ف��ن��ي وت��وط��ي��د األل��ف��ة والمحبة
بين الفنانين المبدعين في لبنان
والخارج.
ورأى الخطاط نعمان الرفاعي
أن هناك أعمال جميلة ،خصوصا ً
ب��األل��وان أك��ث��ر م�� ّم��ا ه��و تجريدي.
وقال« :نحن كخطاطين ،نعتمد قوة
ال��خ��ط ف��ي ال��ت��ج��ري��دي الكالسيكي
ال��ذي يختلف ع��ن األل����وان .نعتمد
الحبر القديم والقصبة القديمة.
بهذه الطريقة نكتشف قدرة الخطاط
وقوته .كلما استطاع الخطاط تطبيق
قواعد الخط ،نعتبره خطاطا ً قوياً،
لكن حينما يدخل في األل��وان تضيع
الحروف ومعالم القواعد ،وتخرج
لوحته عن قيمة اللوحة الخطيّة ،هذا
هو معيارنا كخطاطين ،ولكن ما لفت
انتباهي ،لوحات رن��ا بعيون التي
الجلي الديواني.
كتبت بالخط
ّ
وق���ال ال��ف��ن��ان ال��س��وري أس��ام��ة
ال��ح��م��زاوي إنّ ه��ذه المشاركة هي
األولى له في لبنان ،وشارك بلوحتين،
األول��ى لوحة «الفاتحة» ،والثانية

«حلية السعادة» ،هي وصف النبي
ّ
بخطي المحقق والريحانة.
محمد
وعن تعاونه مع «جمعية إبداع»
ق��ال ال��ح��م��زاوي أن ه��ذه المشاركة
هي فاتحة خير للمشاركات المقبلة،
و«جمعية إبداع» نشيطة في لبنان،
وتستقطب شخصيات فنية كثيرة،
وكذلك الفعاليات الفنية في مجال فن
الخط وشتى المجاالت الفنية.
وق���ال ال��خ��ط��اط حسين يونس:
ش��ارك��ت بـ 11ع��م��ل ،فيها أع��م��ال
خطية كالسيكية (ثلث  -ديواني-
ديواني جلي) .أما األعمال الباقية
فكانت حروفية وهي على قسمين:
قسم حروفي إنما بحرف كالسيكي،
وقسم بحرف حر .وتض ّمنت االعمال
آيات قرآنية وأحاديث نبوية وحِ كماً.
وهذا المعرض تقيمه سنويا ً «جمعية
إب���داع» م��ش��ك��ورة .وتدعمه بشتى
الوسائل ،ولوالها لم يكن ليحصل
ب��ه��ذه ال��ق��وة والنوعية المشاركة
فيه التي ض ّمت نخبة الخطاطين
اللبنانيين .إض��اف��ة إل��ى ع��دد من
الفنانين الخطاطين.
وقال :برأيي الشخصي ،أعتبر ان
المعرض نجح نجاحا ً هائالً نسبة
إل��ى االق��ب��ال عليه ونوعية ز ّواره.
والحظنا من ز ّوار المعرض اهتماما ً
كبيرا ً بفنّ الخط العربي ،وهذا ّ
يدل
على نهضة حديثة ف��ي ف��نّ الخط
العربي بعد ركود طويل.

نصار إبراهيم
} ّ

قال :ألع ّد القهوة ...فقد تطلق حيوية الصباح.
وقف هادئا ً وأخذ يمأل «الركوة» بالماء .راح يراقب الماء وهو يرتفع.
أشعل الموقد .وضع «الركوة» ووقف صامتاً .ألقى نظرة عبر النافذة،
كان الشفق يضيء األفق .عاد إلى «الركوة» ينظر في أعماق الماء .رفعها
قليالً ونظر إلى شعلة اللهب األزرق.
«علي أن أسقي ال��زه��ور قبل
كل ش��يء ه��ادئ ه��ذا الصباح .ف ّكر:
ّ
خروجي» .بدأت فقاقيع المياه في «الركوة» تندفع إلى السطح حيث
تنفجر مخلية المكان للفقاقيع القادمة .تابعها .نقل «الركوة» إلى
جانب اللهب .فواصلت الفقاقيع الصعود والتالشي .أمسك علبة البنّ .
مأل الملعقة .ودفع بها في الماء المتراقص ،فكاد يفيض خارجاً .أبعد
«الركوة» بسرعة وانتظر حتى ه��دأت .أضاف ثالث مالعق من البنّ ،
ث ّم ح ّركها بهدوء ،وانتشرت رائحة القهوة في المكان ،فصار أكثر ألفة
والصباح أكثر جماالً .خفض شعلة اللهب ووضع «الركوة» عند حدود
النار ،فأخذت تغلي بهدوء ...لماذا للقهوة كل هذا الحضور؟
نص
وف ّكر :ألنّ إع��داد القهوة تكثيف مباشر
لنص صباحي ِب ْكرّ .
ّ
تتقاطع فيه الذاكرة ،والواقع ،والخيال ،واألح�لام ،والحركة والفعل،
والفكر الملموس والمضمر .لهذا ،تملك القهوة ك ّل هذه السطوة الجمالية.
تلقائي ،إذ تتفاعل الحواس جميعها
حركي وانفعالي
إنها عملية بوح
ّ
ّ
على شكل ماء ب��ارد ،ث ّم ت��زداد حرارته بالتدريج ،ث ّم يمتزج برائحة
البنّ والذوق واإلحساس بالدفء ،وك ّل ذلك يعود ليتشابك مع لحظة
داخلي في لحظة
الصباح وكل حضور مفترض .هي إذن عملية فعل
ّ
وجداني وغريزيّ كامل وكثيف.
صفاء وصدق .نص
ّ
إعداد القهوة في الصباح يأخذ معنى االستيقاظ والتو ّقع والمبادرة
والفعل .وفي المساء تأخذ العملية معنى الحنين واالنتظار والتأ ّمل
والمراجعة.
ولفنجان القهوة حين يعدّه اإلنسان وحده أدوار ممتدّة .فهناك فنجان
قهوة تستدعيه لحظة الفرح وآخر تستدعيه لحظة األلم .وهناك فنجان
قهوة تستدعيه الخيبة .وآخر يشبه األمل .فيما يأخذ في لحظة أخرى
معنى اللقاء وفي لحظة آخرى معنى الرحيل .أحيانا ً يكون معادال ً للقبلة
وأحيانا ً له صدى االرتطام .وقد يكون مج ّرد فراغ أو صمت ،وأحيانا ً
مج ّرد كسل وخمول .وقد يكون صاخبا ً كالغضب أو قلقا ً أو متوتراً.
وأحيانا ً هو تعبير عن حالة انسياب وتناغم مطلقين .هي القهوة هكذا
نصا ً شديد التفاعل والتعقيد.
لمن يدمنها .تتخطى ذاتها لتصبح ّ

الحركة الت�شكيل ّية في �سورية� ...أنامل تقترف الجمال على رغم الأزمة!
طحان ـ عبد الله الشيخ
محمد سمير ّ
ظنّ كثيرون أنّ الحرب المقيتة على سورية ،من
شأنها أن ُتقعد هذا البلد العريق ،وأن تش ّل حركة
الحياة فيه ،وأن تكبّل شعبه .لكن هيهات ،ففي
سورية شعب يتقن الحياة ،ويتقن العزف على
أوت��اره��ا ،ويبرع في صوغ جمالياتها على رغم
المِحن.
وإذا أردنا أن ن ّتخذ حركة المعارض التشكيلية
م��ث��االً ،الحترنا من أيّ معرض نبدأ .إذ شهدت
س��وري��ة خ�لال األي���ام ال��ت��ي خ��ل��ت ،سلسلة من
المعارض في عدد من مدنها.

«ورق ...ورق»

التشكيلي بشير بشير ستة
ض�� ّم م��ع��رض
ّ
وثالثين عمالً فنيا ً بتقنية جديدة غير مألوفة على
الساحة التشكيلية السورية ،إذ اعتمد األكريليك
على الكرتون ف��ي ثالثين ل��وح��ة ،وال��زي��ت على
قماش في ست لوحات أخرى ،واختار لمعرضه
عنوان «ورق ...ورق».
األعمال المتنوعة في حجومها جاءت ببصمة
خاصة للفنان بشير كما اعتاد الجمهور السوري
اللوني
على أعماله التجريدية المليئة بالغنى
ّ
م��ن ج��ه��ة ،وبالعمق ال��ف��ك��ري م��ن جهة أخ��رى.
فهي مساحة من الشطحات اللونية والتراكيب
المنسجمة في التكوينات والتي يتداخل معها
الحرف العربي بحالة صوفية تبتعد عن المألوف
والواقع لتنحى بالمشاهد باتجاه آفاق من التأمل
والتحليل الفلسفي وتعكس رؤية الفنان للمشاهد،
تاركة له حرية الغوص فيها لتتكامل الحالة
الوجدانية بين اللوحة والمتلقي في مشهد فني
واحد.
وعن هذه التجربة الجديدة يقول التشكيلي
بشير :إن هذه التقنية جديدة في تجربتي الفنية،
وهي غير مألوفة على الساحة التشكيلية السورية.
إذ اخترت أن أرسم على الكرتون ،ث ّم أفرغ الرسوم
على مساحة بيضاء أخ��رى من الكرتون .لذلك
اعتمدت اسم «ورق ...ورق» لهذا المعرض الذي
يحمل الرقم  19في مسيرتي الفنية.
ويتابع بشير :إن هذه التجربة التي أخذت م ّني
عمل سنة كاملة ،هي محاولة لتطوير أسلوبي
الذي اعتمد فيه التداخل ما بين التكوين واللون
والحرف ،وإقامة عالقات متناغمة بينها ،لتجسيد
كتلة متجانسة ومندمجة ومتآلفة في ما بينها.
محققا ً في ذلك الراحة البصرية والفكرية ومقدّما ً
لطروحات في األفكار ال يلبث المشاهد ان يتلمسها

جانب من معرض «ورق ...ورق»

ويتفاعل معها وفقا ً لرؤيته الخاصة ومخزونه
الفكري والفني.
ويوضح بشير أنه عبّر من خالل لوحاته عن
عدة حاالت إنسانية ووجدانية فيها ،ما يلخص
األلم اإلنساني الذي يعيشه اإلنسان السوري في
ظل األزمة ،ومنها ما ينقل روح األمكنة ،خصوصا ً
مدينة دمشق .ويلخص حضورها وحضارتها
الطاغيين على كل ما يريد تلويثها وتشويشها أو
يحاول النيل من جمالها وإرثها الثقافي الضارب
في التاريخ .كما حملت بعض األعمال األمل بالغد
والفرح الذي يليق بسورية وشعبها.
ويدعو بشير كل الفنانين التشكيليين إلقامة
المعارض واالستمرار بالعمل والمشاركة في كل
الفعاليات التي تقام في أي مكان من سورية،
ألن ذل��ك ه��و ال��ع��ام��ل االس��اس��ي لنثبت قدرتنا
على الحياة واالنسجام والحوار .مشيرا ً إلى أنّ
الحضور الكبير الذي شهده المعرض في االفتتاح
ّ
وثقافي
فني
يعكس مدى
ّ
تعطش الناس لكل فعل ّ
وحضاريّ  ،وينم عن قدرة الشعب السوري على
بالحب والفن.
مقاومة الموت واإلرهاب
ّ
وي��رى بشير ال��ذي قدم نحو عشرين معرضا ً
ف��ردي��ا ً في غالبية ال��ص��االت ،أن السوق الفنية
اليوم جامدة وال تحقق المردود المادي المطلوب
للفنانين.
والتشكيلي بشير بشير م��ن مواليد دمشق
ع��ام  1961درس الفن على أي��دي مجموعة من
الفنانين الكبار ،عضو اتحاد الفنانين التشكيليين
السوريين وعضو في اتحاد التشكيليين العرب
واالت��ح��اد ال��دول��ي لفن التصوير الفوتوغرافي،
ولجنة التحكيم الدولية لطالئع البعث .له عدد
من المعارض الفردية والجماعية داخل سورية.
وحاصل على عدد من شهادات التقدير ،ويعمل في
مجال التصميم ومتف ّرغ للفن ،وأعماله مقتناة لدى
عدد من الجهات الرسمية والخاصة.

دار األسد للثقافة

التشكيلي ش��اه��ر الزغير ف��ي معرضه
ن��� ّوع
ّ
ال��ذي أقامه في صالة المعارض في دار األسد
للثقافة والفنون ،وجاءت األعمال الزيتية األربعة
والعشرين بأسلوبين تشكيليين ،وموضوعين
متفاوتين وبتقنيتين خدمتا مناحي المعرض.
واعتمدت فكرة المعرض على اإلنسان ألهميته
كجوهر الحياة وتنوعت حجوم اللوحات بين
الصغير والمتوسط والكبير وجاء األسلوب األول
مميزا ً بالقطوعات الهندسية والمساحات اللونية
الواضحة وبدرجة لونية واحدة على كل مساحة

الجزء المراد تحديده وإدخال النقوش والزخرفات
والمنمنات في بعض المناطق بتوزيع يتناغم مع
الدرجات اللونية تناسب تقارب الدرجات اللونية،
وبحسب متمماتها إذ تمتاز العناصر الموجودة
بتحوير تتواجد فيها ال��دائ��رة واألق��واس بحيث
تكمل العنصر المراد تشكيله.
أما األسلوب الثاني فكان للخط واللون والتكوين
دور في إظهار الحالة االنفعالية إلعطائه الحرية
في التعبير لكي يخدم الفكرة المراد توضيحها من
قبل الفنان .وعن هذين األسلوبين يقول التشكيلي
الزغير :جاء اعتمادي عليهما خالل هذه الفترة

التشكيلي شاهر الزغير
 ...ومعرض
ّ

إلنجاز أعمالي لقناعتي بقدرتهما على التكامل في
إخراج ما أريد تقديمه عبر اللوحة .فهذه التجربة
إل��ي لتطوير كل مكونات
رحلة بحث بالنسبة
ّ
العمل لدي من تقنية وموضوع وتكوين.
وتضمنت اللوحات وجوها ً تحمل مالمح معاناة
وت��ع��ب ف��ي تعبير ع��ن ال��ظ��روف ال��ت��ي يعيشها
اإلنسان السوري في ه��ذا الوقت .وض�� ّم القسم
اآلخ��ر بورتريات لنساء في ح��االت من الرزانة
واالستقامة يلبسن أثوابا ً تعبّر عن مدى انسجامها
مع كامل أجزاء اللوحة.
وع��ن خصوصية ال��م��رأة ف��ي لوحته يوضح

األخير أن المرأة بطلة لوحته لما تعنيه في الحياة
فهي األرض التي نعيش بها واألم واألخت والزوجة
والصديقة على حد تعبيره .وعن اختياره لدار
األوبرا إلقامة معرضه فيها يقول :اخترت أن يكون
معرضي في دار األسد للثقافة وللفنون لما لها من
أهمية في انتقاء السوية الراقية من النشاطات
الفنية والثقافية ول��دوره��ا المتنامي ف��ي دعم
الحركة الفنية بكل أشكالها في بلدنا.
وي��رى المد ّرس في كلية الفنون الجميلة في
السويداء أن التراجع في سوق اللوحة كان ملموسا ً
وواض��ح��ا ً من خ�لال غياب السياح والمغتربين
ومحبّي اقتناء اللوحة ،وبسبب األزمة االقتصادية
التي يعاني منها الجميع نتيجة الحرب على
سورية .موضحا ً أن سوق اللوحة السورية انتقل
إل��ى ال��خ��ارج وك��ان لها وج��وده��ا في أي منطقة
انتقلت إليها وحققت أسعارا ً مقبولة تفاوتت من
فنان آلخر.
ويؤكد الفنان الشاب أن لوسائل اإلعالم الدور
األك��ب��ر ف��ي ال��ت��روي��ج للفن التشكيلي ال��س��وري
وإسقاط الضوء على التجارب التشكيلية لدينا.
مشيرا ً إل��ى أهميتها النتشار اللوحة السورية
وتسويقها في العالم لكي تعود بالفائدة على
الجميع.
وعبّر عدد من الحضور عن إعجابهم بالغنى
الفني والبصري في أعمال المعرض والتي تنوعت
بأساليبها وتقنياتها وأحجامها .ما خلق حالة
فني يتمتع به الفنان
إبداعية متن ّوعة تن ّم عن عمق ّ
مع قدرة استثنائية على خوض غمار تجربتين
فنيتين مختلفتين في وقت واح��د ،وخلق حالة
متجانسة بينهما من ناحية الشكل والفكر لتقديم
رؤية قابلة دائما للتطور واالغناء الفني والفكري
مع الوقت.
الفنان شاهر الزغير من مواليد السويداء عام
 ،1978وهو خ ّريج كلية الفنون الجميلة قسم
تصوير في جامعة دمشق  .2004عضو اتحاد
الفنانين التشكيليين ويعمل م��د ّرس��ا ً في كلّية
الفنون الجميلة في السويداء .له عدة معارض
داخ��ل ال��ب�لاد وخارجها كما ش��ارك ف��ي ع��دد من
المهرجانات والملتقيات .وأعماله مقتناة في وزارة
الثقافة وفي سورية وعدة دول عربية وأجنبية.

ح ّمام سلمية األثري

تض ّمن معرض الصوَر الضوئية الذي أقامته
دائرة آثار حماة بالتعاون مع «جمعية العاديات»
في سلمية ص��ورا ً لمواقع أثرية وأدوات تراثية
ومنحوتات يدوية ورسوما ً تشكيلية لعدد من

 ...وفي ح ّمام سلمية األثري

الفنانين ،إضافة إل��ى لوحات فنية ورسومات
أطفال وذلك في ح ّمام سلمية األثري.
وأوض��ح محافظ حماة الدكتور غسان خلف
خالل ّ
اطالعه على الصور واللوحات الفنية ،أنّ
أهمية المعرض تكمن في تسليط الضوء على
أبرز المواقع الحضارية والتراثية في المحافظة
واألدوات المنزلية والحرفية التي كانت تستخدم
في الماضي وعراقة اإلنسان السوري في ممارسة
حياته عبر مختلف ال��ع��ص��ور .مشيرا ً إل��ى أن
سلمية تحتل موقعا ً مهما ً على الخريطة األثرية
والتاريخية على مستوى سورية لما تحظى به
من مخزون ثقافي وحضاري ثريّ ومتن ّوع.
بدوره ،أشار عبد القادر فرزات رئيس دائرة آثار
حماة إلى أن المعرض الذي شمل عشرات الصور
جسد أبرز المعالم السياحية
واللوحات الفنيةّ ،
والتاريخية والفولكلورية والمهن اليدوية في
سلمية وأهم المحطات التاريخية فيها .إضافة إلى
أحياء المدينة القديمة وأهم معالمها السياحية
واألثرية وبعض األدوات والمعدّات التى كانت
تستخدم في المنازل واألعمال الزراعية واآلالت
الموسيقية قديماً .وكذلك أه��م الحِ رف والمهن
اليدوية التي كانت تشتهر بها سلمية ومنها
صناعة األلبسة الفولكلورية ،وخصوصا ً فروات
ّ
والفخار ،والنقش على النحاس
صوف الغنم،
وتصنيع األلبان واألج��ب��ان ومشتقاتها ،كونها
منطقة تشتهر بتربية األغنام على نطاق واسع.
وأض��اف ف��رزات :اختير ح ّمام سلمية األث��ري
الحتضان فعاليات المعرض لما يرمز إليه من قيمة
حضارية وتاريخية للمنطقة .فهو يعتبر من أكمل
الح ّمامات األثرية في بالد الشام ويمثل بسويّاته
األث��ري��ة الباقية غالبية ال��م��راح��ل التاريخية
المعروفة التي مرت على مدينة سلمية .ويعود
بناؤه األول إلى العصر الروماني ،وزادت أهميته
في العصر البيزنطي مع تعاظم ال��دور الديني
لسلمية ،ولم تقل العناية به في العصر اإلسالمي
بمراحله المختلفة .مشيرا ً إلى أن الح ّمام يتألف
من مساحة مستطيلة تقدر بحوالى  448مترا ً
مربعا ً وله أربع واجهات خارجية أهمها الواجهة
الشرقية الرئيسة التي تحوي المدخل الرئيس
للح ّمام.
حضر افتتاح المعرض رئيس مكتب اإلع��داد
والثقافة واإلع�لام الفرعي لحزب البعث العربى
االشتراكي في حماة حسين ديوب ورئيس مجلس
المحافظة المهندس جميل اليوسف وعضو المكتب
التنفيذي لقطاع الثقافة واإلع�لام والسياحة في
حماة أنس جوالق.

