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ثقافة وفنون

افتتاح الملتقى الدولي الأول للخط العربي في «»AUL
لمى ن ّوام
شهدت بيروت منذ أي��ام ،افتتاح
ّ
للخط العربي،
الملتقى الدولي األول
وذل��ك في «جامعة اآلداب والعلوم
والتكنولوجيا ـ  ،»AULمن تنظيم
ّ
للخط والزخرفة
االت��ح��اد العالمي
اإلسالمية ،وبرعاية وزي��ر الثقافة
ريمون عريجي و«الجمعية اإلسالمية
الخيرية للعلوم والمهن» ،وحضره
إل��ى ج��ان��ب ع��ري��ج��ي ،س��ف��راء عرب
وإع�لام��ي��ون ،وح��ش��د م��ن الفنانين
التشكيليين ،وفنانون ومبدعون في
فن الخط العربي من ضيوف الملتقى.
وش���ارك فيه ك��ب��ار الخطاطين من
لبنان وش ّتى ال��دول العربية ،عملوا
على تطويع الحرف .ففي كل لوحة
قصة فنان عشق الحرف ،بأسلوب
كالسيكي يحاكي اإلب��داع
تجريديّ
ّ
والجمال وروائ���ع ال��ح��روف بشتى
أنواعها ومدارسها.
وصل عدد المشاركين إلى خمسين
خطاطا ً من األق��ط��ار العربية وغير
العربية ،فيما وصل عدد اللوحات
إلى ثمانين عمل ف ّني من حضارات
مختلفة وتقاليد متباعدة ،جمعها
شغف واحد ...الخط العربي.
رئيس فرع االتحاد العالمي للخط
العربي في لبنان ،ورئيس جمعية
الخطاطين في لبنان فادي أبو ملحم،
قال« :لبنان مغيّب جدا ً عن الساحة
الفنية ،وه��ذا األم��ر يزعجني ،لذلك
كنت في صدد التحضير لهذا الملتقى
منذ أكثر من سنة ،كنت أفكر في أن
أقيم فعالية لتنشيط الخط ،الذي هو
حرفنا ،هو لغتنا .ونحن نعمل على

هذا األساس ووجهنا دعوات لخمسين
خطاطا ً من كل الدول العربية».
وق���ال محمد ب���دوي القطيفاني،
رئيس اإلتحاد العالمي للخط العربي
والزخرفة االسالمية ،إن هذا الملتقى
مميّز جدا ً بحضوره ولوحاته والجهد
الذي بذله ممثل فرع االتحاد في لبنان
ف��ادي أب��و ملحم .وأض��اف أن الخط
العربي مظلوم مقارن ًة مع الفنون
األخ��رى ،لكن حاليا ً بدأ يأخذ مجده
وسمعته ،الخط العربي ينقصه دعم
ألن عدد الخطاطين في العالم قليل.
وق��ال الخطاط ال��س��وري عدنان
الشيخ عثمان ،أنه شارك في المعرض
بلوحتين .إحداهما تتضمن آية من

ّ
الجلي ،واس ُتخدم
بخط الثلث
القرآن
ّ
فيها الورق المعتق ،واللوحة الثانية
نص نثري ،هذه اللوحة
عبارة عن ّ
فيها مزيج بين الثلث وخط الريحاني
ال���ذي يسمى حاليا ً خ��ط اإلج���ازة.
استخدم فيها الورق والحبر األلماني.
هذا األسلوب الكالسيكي التقليدي في
الخط الذي يتطلب استخدام الحبر
والورق.
وأض��اف عثمان أن الخط العربي
بدأ يأخذ حقه في السنوات األخيرة،
فسابقاً ،كان الضوء خافتا ً حوله ،أما
اآلن فتجرى مسابقات دولية ك ّل سنة
أو سنتين ،وهذه المسابقات أنتجت
أقالما ً جديدة وقوية على مستوى

العالم كلّه.
ورأى الخطاط نعمان الرفاعي أن
هذا الملتقى جمع نخب الخطاطين
في لبنان والعالم العربي ،بأعمال
في غاية الروعة ،حاكت أدبية الخط
العربي األصيل بأنواعه ،وأن أكثر ما
لفته ،مشاركة خطاطات لبنانيات
أب��دع��ن ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال ،على أمل
تسليط الضوء دائما ً على هذا الفن
الرائد الذي يمثل حضارتنا .وقال إنه
ش��ارك بلوحتين ،حاكتا نوعين من
الخطوط :الديواني والثلث الجلي،
وذلك بألوان تجمع الق ّوة والذوق.
وقال الخطاط وم��د ّرس الخط في
معاهد دمشق أدهم فادي الجعفري

إن��ه ش��ارك بلوحتين ،األول��ى بخط
الثلث (ه��و الحي) باللون األس��ود،
والحي باللون األخضر ،واعتبر أن
الخط فنّ تطبيقي أخذ حقه في بعض
�واح أخ��رى يحتاج
النواحي ،وفي ن� ٍ
مجتمعنا إلى تثقيف أكثر في الخط،
حتى يتذوق الناس هذا الفن أكثر.
وق����ال ال��زم��ي��ل ق��اس��م دغ��م��ان:
حضوري اليوم كمك ّرم ضمن ملتقى
الخط العربي األول باعتباري أستاذ
في الجامعة ،والتكريم بمثابة شكر
على التنظيم والجهد الذي بُذل إلنجاح
هذا المهرجان الها ّم ،ألن الخط العربي
تراث وفن .كل الملوك والحضارات
القديمة نجدها مؤرشفة من خالل
المخطوطات الموجودة .إنّ أهمية هذا
الفن كبيرة باعتباره يؤرشف ويؤ ّرخ،
وهذه الخطوة من الجامعة بالتعاون
م��ع الجمعية الخيرية االسالمية
للعلوم والمهن ،هامة ج��دا ً إلع��ادة
تكريس فنون قد تكون ـ في ظ ّل هذه
التغيّرات والتطورات ـ غير حائزة
على االهتمام لدى عامة الناس .هذا
النشاط ه��و تذكير بأهمية الخط
ال��ع��رب��ي ،وب��أول��وي��ة االه��ت��م��ام بهذا
النوع من الفنون.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة م��اري��ا ع��وض:
ّ
الخط
«بالنسبة إلينا ،كعرب يمث ّل
ل��غ��ة ال���ض���ادُّ .ج��ل��ت ف��ي المعرض
ولفتتني اللوحات وزخرفاتها .وعلينا
كإعالميين ،أن نسلّط الضوء على
أهمية الخط العربي ألنه فنّ عريق
وأصيل».
يذكر أنّ الملتقى مستم ّر لغاية
السبت المقبل ،إذ سيُك َّرم المشاركون
الختامي.
في الحفل
ّ

«�سينما بوردو» ...تظاهرة ثقافية لت�شجيع ال�شباب في الالذقية
ياسمين ك ّروم
تحاول فعالية «سينما بوردو» الثقافية وضع حجر األساس
لخلق مناخ سينمائي يناسب اإلمكانات المتاحة ،ويفسح المجال
للجمهور الشغوف بهذا الفن ،ليجد مكانا ً بديالً لصاالت السينما
المفقودة في الالذقية ،ومشاهدة أفالم صنعتها شباب سوريون
لديهم الشغف ذاته ،ويبحثون بدورهم عن طريقة لقياس تفاعل
الجمهور المباشر مع أعمالهم المعروضة.
قرابة ستة عشر فيلما ً تتو ّزع على مدى يومين ،وتقول لينا
لوحو عن منظ ّمي الفعالية ،إن احتضان «مقهى بوردو الثقافي»
هذه الفعالية وتجهيز المكان بالمعدّات السينمائية الالزمة،

سيو ّفر فرصة لتنشيط السينما السورية وجذب متابعيها في
الالذقية ،ال سيما أنّ المنظمين أصروا على تقديم أفالم قصيرة
صنعها شباب سوريون بهدف تشجيعهم إلنتاج المزيد من
األعمال ،ودفع من يملك الموهبة إلى اتخاذ القرار باالنطالق نحو
المستقبل.
وأضافت :لدينا اف�لام تعرض للمرة االول��ى أم��ام الجمهور،
أنتجت على نقفة صانعيها ،إضافة إلى أفالم أخرى سبق وعرضت
في مهرجانات محلية ودولية ،وأعمال من إنتاج المؤسسة العامة
للسينما .ونر ّكز بشكل أساسي على الحلقات الحوارية التي
ُتجرى بعد عرض األفالم لتعميم حالة النقد السينمائي من قبل
الجمهور والمتخصصين .فالجمهور في فعاليتنا هذه هو لجنة

مقهى بوردو في الالذقية

حي ومباشر.
التحكيم التي تقيّم العمل بشكل ّ
وأش���ارت لوحو إل��ى أن الحدث يعتبر اال ّول من نوعه في
المحافظة ،ويض ّم شبابا ً هواة من الالذقية والمحافظات األخرى،
دُعيوا ليكونوا حاضرين أثناء عرض أعمالهم .كما نفت لوحو
تحديد عدد األفالم المتاحة لكل مخرج لعرضها ،فهناك مخرجون
اشتركوا بأكثر من عمل سينمائي ،وآخرون اكتفوا بعمل واحد.
أما الممثل المسرحي أحمد عاشور ،من منظمي الفعالية ،فقال
إن «ملتقى ب��وردو» أُطلِق خالل الشهر الماضي ،والقى نجاحا ً
ملحوظا ً نظرا ً إلى تنوع االنماط التي قدّمها .لكننا قررنا اآلن
تخصيص فعالية لكل نمط من أنماط الفنون ،وبدأنا بالسينما
التي لها جمهور عريض في الالذقية ،وال تحتاج إلى تجهيزات
كبيرة كما هو المسرح الذي ساعدنا في تصميم منصته المخرج
المسرحي هاشم غ��زال ،واستطعنا تصميم منصة واقعية في
المقهى الصغير الذي احتضن الفعاليات لتكون تجربة ناجحة
بالفعل.
وأوضح عاشور أن البحث عن الدعم الالزم الستمرار مثل هذه
ملحا ً
ّ
لمنظمي هذه الفعالية السينمائية،
التظاهرات يع ّد مطلبا ً ّ
الذين يعتمدون مبدأ إحضار السينما إلى الجمهور ،إن لم يكن
قادرا ً على الذهاب إليها.
ّ
منظمو الحدث بحسب عاشور إلى استضافة
كذلك يسعى
المزيد من المخرجين خالل الدورات المقبلة ،من خارج محافظة
ّ
واالطالع
الالذقية ،إلعطاء فرصة لهؤالء الشباب لتبادل األفكار
على تجارب بعضهم ،وبذلك تعود السينما رويدا ً رويدا ً لتأخذ
دورها التوعوي في المجتمع ،وإن كانت الخطوات بطيئة .مشيرا ً
إلى استعداد الملتقى لتنظيم أيّ حدث أليّ نوع من الفنون ،سواء
كان مسرحا ً أو غنا ًء أو رقصا ً بأنواعه ،من دون مقابل .فدعم
الشباب وتحفيزهم غايتنا في هذه الظروف الصعبة التي تم ّر بها
سورية.
يشار إلى أن عروض «سينما بوردو» قدّمت في يومها األول
فيلما ً من إخراج زين مريشة ،و«انتظرني» من إخراج فواز خزمة،
و«جوليا ورغم ذلك» من إخراج سيمون صفية ،و«الزحف» من
إخ��راج مجد خليل ،إضافة إلى فيلمَي «دوران» و«نخاع» من
إخراج وسيم السيد.
أما أفالم اليوم الثاني فتض ّم« :ابتسم فأنت تموت» من إخراج
وسيم السيد ،و«الثمن» من إخراج مجد خليل ،و«ما زلت هنا» من
إخراج سامي فرح ،و«لثام» من إخراج سارة سليمة ،و«سفرجل»
من إخراج عيسى طنوس.

منفذية حماة في «القومي»
ّ
تنظم معر�ض ًا ف ّني ًا في محردة

أق��ام��ت منفذية حماة ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي معرضا ً
فنيا ً في المركز الثقافي في محردة،
لمناسبة ذك���رى اس��ت��ش��ه��اد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده ،وعيد
تأسيس الجيش السوري.
أع���دّت للمعرض ن��ظ��ارة اإلذاع���ة
واإلع�لام في المنفذية بالتعاون مع
مرسم «بقعة ل���ون» ،وساهمت فيه
الوحدات الحزبية في محردة .وحضر
حفل االفتتاح منفذ عام حماه غسان

ناصر وأعضاء هيئة المنفذية ،أعضاء
هيئتي مديرية ومفوضية محردة ،أمين
فرع حزب البعث العربي االشتراكي
مصطفى سكري المصطفى ،وعدد كبير
من الفاعليات اإلداري��ة واالجتماعية
وج��م��ع م���ن األش���ب���ال وال��ق��وم��ي��ي��ن
واألهالي.
تخلّل المعرض عرض متميّز لمقاتلي
ن��س��ور ال��زوب��ع��ة ،ك��م��ا ك���ان حضور
األش��ب��ال النظامي الف��ت�ا ً فاس ُتقبلوا
بالتصفيق ،خصوصا ً بعدما أدّوا نشيد

يعمل النحات ياسر صبيح على النحت الواقعي
الذي يعتبره ركيزة العمل الفني النحتي لدى أيّ نحات
ّ
بغض النظر عن أسلوب التعبير
وأس��اس نجاحه،
والطرح ،وهو يعتمد على ما يختزنه من معارف وعلوم
هندسية وفراغية ،وهو الركيزة األساسية لتحقيق
العمل النحتي الكامل مهما بلغت الحداثة في التعبير
واختالف األسلوب ،كما أن عملية بحث الفنان في صيغ
النحت مستم ّرة.
وع��ن بدايته في ف��نّ النحت يقول صبيح :بداية،
أحببت طريقة النحت المباشر ،وكان أساس االنطالقة
من مشروع تخ ّرجي في كلية الفنون الجميلة في دمشق،
ويتكون من المواد التي تتحول إلى صلبة من الحجر
الصناعي والتعامل معها بالطرح المباشر ،ويكون
البناء معماريا ً يعتمد على أسس هندسية وتشريحية
وتفصيلية.
ال طالبَ لعالم الفنون التشكيلية إال ويملك ملكة الفن
واالستعداد لتطوير موهبته ،ولذلك كان اتجاه النحات
ياسر صبيح إلى كلّية الفنون الجميلة هدفا ً تلقائيا ً
ومطلبا ً رئيسيا ً لما لها من أبعاد استراتيجية فعلية في
بناء الحضارات أو التجمعات البشرية ،والذي يقاس
على أساسها نمو الفكر اإلنساني وتطوره من خالل ما
يعمل وينجز ويبني.
وي��رى النحات صبيح أن مفهوم النحت مرتبط
تسجل
بمفهوم األوابد والديمومة ألنه وثيقة تاريخية
ّ
مرحلة زمنية بشرية .وتابع :كل ما يذكر من عمارات
منذ القديم وحتى حاضرنا في وق��ت قريب ،أنشأه
وبناه وأنجزه وو ّثق مفهوم التطورات واألح��داث عبر
التاريخ ،فنانون نحاتون معماريون ،إضافة إلى نظام
العصر الحديث .فبنية األشكال المعمارية والصناعات
الحديثة فيه تعتمد دراستها على الكتلة والفراغ وتقاس
نحتيا ً وبصريا ً ث ّم فيزيائياً.
وأوض��ح أن النحاتين السوريين م��وج��ودون عبر
التاريخ ومنهم اب��ول��ودور الدمشقي المك ّنى ِباسم
يتوسط إنجازه أهم ساحات روما المرحلة
مدينته الذي
ّ
الهلنستية وهي من أهم مراحل التاريخ الذي أبدع فيها
الفنان السوري بتوثيق تلك المرحلة معماريا ً ونحتياً.
كما ان فنون األرابيسك في إسبانيا والفترة األندلسية

تعج بال َمهَرة الفنانين الذين ُنقِلوا من سورية إلى تلك
ّ
المنطقة.
وت��اب��ع :سورية مهد الحضارات وب��داي��ة الوجود
اإلنساني ،وكانت االنطالقة من سورية في وضع حجر
األساس في بناء األوطان والحضارات من بالد اليونان
أو اإلغريق وقرطاجة وروما .والعالم يعرف ذلك .وهذا
ب��األس��اس الهدف الحقيقي من حربهم على سورية
قبل الطاقة المتوفرة بغزارة في األرض السورية .فهم
يبحثون لمحو اسم سورية ،اسم الشمس من التاريخ.
والفنان صبيح كان وما زال من الحريصين على قيام
الملتقيات النحتية واستمرارها .وكانت بداياته في
دمشق ،ثم حلب والالذقية ،وكان ِأهم عمل له «األ ّم التي
تحضن ابنها» ،وهو تعبير عن سورية التي تحتضن
أبناءها .وما زال العمل معروضا ً في المدينة الرياضية
في الالذقية.
وفي مفهوم البحث عن النحات أو النحت السوري،
ي��ؤك��د ال��ف��ن��ان صبيح أن أع��م��ال غالبية النحاتين
السوريين تتعرض لإلهمال .ألن ،بحسب تعبيره،
هناك صراعا ً تاريخيا ً مستمرا ً بين من يريد إثبات وجود

الحزب (سوريا لك السالم) والنشيد
السوري (حماة الديار).
قص شريط االفتتاح المنفذ العام
ّ
وأم��ي��ن ف���رع ح���زب ال��ب��ع��ث ،وج��ال
ال��ح��ض��ور ف��ي ال��م��ع��رض واستمعوا
إل���ى ش����روح ح���ول ال��م��ع��روض��ات،
قدّمها الفنان ميالد مخول والطالبات
ال��م��ش��ارك��ات ف��ي ال��م��ع��رض .وتميّز
المعرض بالحضور والتنظيم وجمال
اللوحات المعبّرة ،وشكل مح ّل اهتمام
لدى وسائل اإلعالم.

رقمنة وثائق المكتبة الوطنية في بغداد
وال�سبب« ...داع�ش»!

في محاولة للحفاظ على قرون من الوثائق المكتوبة
من النهب أو الحرق المحتمل من قبل تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي ،انطلقت المكتبة الوطنية في بغداد في مسح
رقمي.
األعمال القديمة إلنشاء أرشيف
ّ
يشرف «قسم الميكروفيلم» على هذه المهمة الصعبة،
خصوصا ً أنّ نسبة كبيرة من الوثائق في حالة سيئة،
فجز ُء منها أح ِرق ،وثمة وثائق أتلفتها الرطوبة.
وتعمل المكتبة في الوقت الراهن على ترميم الوثائق
التي يعود تاريخها إل��ى االح��ت�لال العثماني .وتعتبر
عمليات الحفظ والترميم طويلة وشاقة.
وظهرت الحاجة إلى الحفاظ على الكتب القديمة للم ّرة
األول��ى في نيسان  ،2003بعد الغزو األميركي للعراق،
عندما أح ِرقت المكتبة الوطنية و ُنهب األرشيف.
وفقدت المكتبة أكثر من  25في المئة من الكتب ،ونحو
 60في المئة من األرشيف ،إذ تعرض للتدمير نحو 417

النحات يا�سر �صبيح :ث ّمة �صراع تاريخي م�ستمر بين من يريد �إثبات الهوية ال�سورية ومن يحاول محوها
ّ
الهوية السورية ،ومن يريد تعطيلها أو انهاءها أو أي من
األهداف المدمرة .وما يحصل في هذه الفترة أن عالم
الفنون التشكيلية تتعرض أيضا ً لتشويه ثقافي وجهل
شديد بكيفية بناء اللوحة أو العمل النحتي.
وأش��ار صبيح إل��ى أن اتجاهه نحو النحت على
الخشب يعود ألنه خامة طيعة وسهلة التنقل والحمل،
وأصبح كل من يعرف استعمال اإلزم��ي��ل يقول إنه
نحات .مك ّرسين مواقع التنظير المشوه لعالم الفنون
التاريخية ،مبتعدين تماما ً عن المفاهيم واألس��س
العلمية والهندسية واالدراكات البصرية ألسس النسب
حتى التقليدية في بناء العمل الفني مهما كان.
ويقول المد ّرس المكلّف في كلّية الفنون الجميلة
والهندسة المعمارية :نحن أمام مسؤولية تاريخية في
إيصال رسالة وفكر ثقافي لجيل سوري واعد بمستقبل
سورية الحديثة .وقد عملت ومجموعة من الفنانين
المتميزين على صد هذا التشويه الذي يحصل .وما زلنا
نحاول ونحاول .مضيفا ً أن النحت عالم كبير وواسع
والبحث عن األسس الجديدة المتوازنة المدروسة في
عالم تعدّد األساليب التعبيرية ،هو الذي سيعطي البعد
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الفني المستقبلي الصحيح.
وال يتفق النحات صبيح مع البصمة الخاصة التي
تميّز بعض الفنانين ،ألنها برأيه توقف عن التط ّور
في الخامة والعلوم والحركة ،ويعتبرها بمثابة جمود
وتكرار ،وهنا يقع الفنان فريسة فكرة الطرح.
العمل الفني عند الفنان صبيح يبدأ بفكرة وفي هذا
االط��ار يقول :آالمنا كثيرة وقوامها اإلنسان بجهاته
األرب��ع ،ويقوم مفهوم النحت لديّ على هذه المفاهيم
ّ
بغض النظر عن المادة أو الخامة .ويجب أن
واألسس
يشاهد العمل النحتي من الجهات األرب��ع ،وكل جهة
تتعلق وترتبط بمفهومها كحركة فنية متكاملة مع
بعضها والذي أقوله عندما يحتوي موضوع العمل عدة
عناصر عدا اذا كان العمل موضوعه عنصر واحد بفنّ
التصوير ،نرى الكتلة والفراغ ،لكنها تبقى مسطحة ،غير
أن النحت نتلمسه نبصره ندركه ونتعشق في حناياه.
وي��رى صبيح أنّ عمل النحات المستمر وطرحه
ّ
بغض النظر
الدائم بكثير من التجمعات والنشاطات
عن المكان وتحقيق أعلى نسبة مشاهدة ،يكون قد
أوصل نظام الفكر الفني ،وتحققت األهداف المراد لها.
مشيرا ً إلى أن هناك أعماال ً نحتية تحمل في طياتها فكرا ً
فلسفيا ً يحاكي الناس بطريقة تشكيلية مع المحافظة
على دراسة القيم النحتية وتحقيق للتوازن والحيوية
والرشاقة في العمل الفني ،وأنّ هناك أعماال ً نحتية
أخرى تزيينية تطرح صيغ الجمال وتسعد بها العين
عند مشاهدتها .مؤكدا ً أن هناك ج��زءا ً من الجمهور
يريد القراءة السهلة والمباشرة للعمل مع غياب العمق
بالتفكير بطبيعة العمل ،وكل ذلك بسبب افتقار المراحل
التعليمية المختلفة لدينا إلى هذا النشاط الفكري ،وعدم
اهتمام مجالس المحافظة والمدينة بها.
النحات ياسر صبيح من مواليد عام  1965في قرية
مركز الحضارات اإلنسانية والتجمع البشري الذي رفد
العالم عبر البحار بالصناعة والتجارة والعلوم ،قرية
ستمرخو ـ الالذقية ،وهو خ ّريج جامعة دمشق ـ كلّية
الفنون الجميلة ـ قسم النحت ،وعضو مجلس اتحاد
الفنانين التشكيليين في الالذقية ،ومد ّرس سابق لدى
وزارة التربية والتعليم العالي.

ألف كتاب و 2618مخطوطة يعود تاريخها من أواخر
العهد العثماني إلى العصر الحديث ،إضافة إلى 4412
كتابا ً ومخطوطة نادرة.
وي��ق��ول رئيس «قسم الميكروفيلم» م��ازن ابراهيم
اسماعيل« :حالما يت ّم إعداد بعض الوثائق القديمة التي
تعود إلى العصر العثماني ،قبل  200إلى  250سنة،
وإصالحها ،سنبدأ بتصويرها على الميكروفيلم» .وأضاف
أن تلك الوثائق لن تكون متاحة للجمهور بشكل فوري
لضمان الحفاظ على محتواها سليما ً وبحالة جيدة.
كما يهدف المشروع إلى حماية التاريخ من تهديدات
مسلّحي «داعش» بالقضاء على الثقافة العراقية ،إذ نشر
التنظيم عددا ً من لقطات الفيديو في األشهر األخيرة ُتظهر
تدمير أنصا ِره قطعا ً أثرية وحرق آالف الكتب والمخطوطات
النادرة في مدينة الموصل العراقية التي يحتلها التنظيم
منذ السنة الماضية.

