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ثقافة وفنون

ال�سينمائي ال�صغير» في �أ�شواطها الأخيرة ت�صقل مواهب الن�شء الجديد
«مغامرة
ّ

ّ
ال�سوري قادر على �صنع المعجزات وجدير ببلوغ القمم
المه ّند كلثوم لـ«البناء» :الطفل

7

«مالفا» الظاهرة الت�شكيلية ...وداع ًا

سلوى صالح

 ...ومع المتألّقة سالف فواخرجي

المبدعون الصغار مع المخرج المهنّد كلثوم

دمشق ـ آمنة ملحم
يحمل بقلبه وف ّنه رسالة إنسانية إلى العالم أجمع ،تشي
بما يعانيه الطفل السوري في ظروف الحرب القاسية.
الدمشقي.
وكلّه أمل بغ ٍد محمول على عطر الياسمين
ّ
سينمائي شاب ،يؤمن أنّ العمل الجيد يصل إلى
مخرج
ّ
العالمية ،ويحصد النجاحات ،وأنّ القمم جديرة بالبلوغ
متى تو ّفرت اإلرادة ،سواء كان ذلك عبر بوابة الطفولة ،أو
الممثلين الكبار .لكنه يرى بعفوية الطفل أكثر إقناعاً.
السينمائي الحالم الذي يعيش حاليا ً
إ ّنه المهند كلثوم،
ّ
«مغامرة سينمائية» ،ويطمح بتوثيق ك ّل ما يحدث في
سورية .له شروطه لالنتقال إلى عالم الدراما ،والكلّية
الج ّوية حلمه الثاني.
ح��ول ه��ذه المواضيع وأم��ور أخ��رى ،التقت «البناء»
المخرج الشاب ،وكان معه هذا الحوار:
السينمائي الصغير» ،بعد مضي شهر
{ نبدأ من «مغامرة
ّ
ونيّف على إطالقها ،ما الذي أنجِ ز وما الخطوات المستقبلية؟
 سيُقدّم في نهاية ال��دورة مشروع تخ ّرج ،وستو ّزعتسجيلي
الشهادات ،إل��ى جانب ع��رض فليمين :األ ّول
ّ
���ي .وي��أت��ي ه��ذان الفيلمان نتيجة جهد
وال��ث��ان��ي روائ� ّ
المشاركين خالل المغامرة ،وهما من تأليفهم وإخراجهم
وتمثيلهم وتصويرهم ،إضافة إلى فيلم يعرض فيه انطالق
الدورة ومراحلها.
{ ما الذي أردت قوله عبر هذا المشروع ،وهل ح ّققت ما
كنت تصبو إليه؟
 ببساطة ،الطفل السوري قادر على خوض المستحيل،أضف إلى ذلك ما نعيشه اآلن ،فإنّ المرحلة تحتاج إلى
جيل من المخرجين وك ّتاب السيناريو والمص ّورين من
أجل توثيق الواقع وإيصاله ،لتكون انطالقة جديدة لجيل
جديد وثقافة سينمائية في كل بيت ومدرسة .كما أنّ تفعيل
السينما في المدارس أمر ضروريّ  ،ال سيما أن الجيل الحالي
بصريّ  ،ويفضل المشاهدة لفهم الفكرة والمعلومة.
لذلك ،فإن الهدف من هذا المشروع الذي يقدّمه مشروع
«مركز مسار» ،أحد مشاريع األمانة السورية للتنمية،
تعليم اليافعين ماهية السينما ونقل الفكر السينمائي
إلى ك ّل طفل مشارك في الدورة .والمشروع يع ّد التجربة
موجه
السينمائية األولى من هذا النوع في سورية ،وهو
ّ
للطفل ،إذ يقوم الطفل بكتابة سيناريو ويم ّثل ويص ّور
بنفسه .وتتض ّمن الدورة حصصا ً دراسية تشمل الرسم
والتمثيل والتعامل مع الكاميرا ،والرقص وكيفية كتابة
سينمائي بكاميرات احترافية مع
سيناريو ،وإخراج فيلم
ّ
تقنيات اإلض��اءة االحترافية ،من أجل تعليم المشاركين
خاص بهم عن طريق كاميرا الج ّوال ،وكيفية
صنع فيلم
ّ
توثيقهم اللحظات التي يريدون االحتفاظ بها ،وأن يكونوا
قادرين على صنع أي فكرة تخطر على بالهم من المحيط
القريب منهم إذا ما تو ّفرت الكاميرا لديهم.
متخصصين في كل
وتض ّم المغامرة في طاقم عملها،
ّ
مجال من تلك المجاالت ،لتقديم خبراتهم إلى المشاركين
ومساعدتهم في تنمية موهبتهم .ففي كتابة السيناريو
يض ّم طاقم العمل سامر محمد اسماعيل ،وفي التصوير

واإلضاءة صفوان الشاعر ،وفي مادة الرقص أيهم مؤمنة،
وفي مادة الفوتوغراف بسام البدر ،والتمثيل الفنان وائل
رمضان والفنانة سالف فواخرجي.
{ اخترت أطفاالً ما بين  11و 14سنة للمغامرة .لماذا هذه
الفئة العمرية؟ أال تظ ّن أنّ األطفال بهذا العمر صغار على هذا
المشروع؟ أم أنك لمست العكس بعد التعامل مع األطفال على
أرض الواقع؟
 في هذا العمر ،سلوك الطفل يكون غير مستق ّر ،لذلكمن السهل أن نعمل على توجيهه نحو األعمال اإليجابية،
من خالل الخطط المدروسة والصحيحة وطريق العرض
والتقديم ل��ه .إض��اف��ة إل��ى تعليمه عبر وس��ائ��ل سهلة
وواضحة .وخالل تجربتي مع األطفال ،أبدوا حبّهم للتعلم
واالستفادة .وبعضهم كانوا أكبر من أعمارهم الحقيقيى،
من حيث المعلومات وطريقة طرح األفكار والبحث .كما
سينمائي قادر على تطوير
أن المشروع نواة لبناء جيل
ّ
موهبته وتحقيقها بالعمل والتجريب ،ويع ّد هذا العمر
األنسب للموهبة السينمائية ،لبناء خبرة الطفل وثقافته
البصرية ،حتى يستطيع إكمال دراس��ت��ه في المرحلة
الثانوية والجامعية وتطوير هذه الموهبة وصقلها.
{ كيف لمست إقبال الناس على هذا النوع من المشاريع؟
 اإلقبال على المشروع ال يحتاج إلى تفسير ،فالمشروعجديد وواضح وهو المشروع السينمائي األول لألطفال.
الرسالة التي أردت تقديمها مفادها أنّ األطفال قادرون على
صنع المعجزات .فهم المستقبل وهم قادرون على صنع
الكثير .كان األهالي مرحبين بالفكرة ،وكثيرون منهم طلبوا
م ّنا إعادة التجربة لمختلف األعمار .ولكن يتم اختيار م ّمن
يمتلكون مواهب تم ّكنهم من االستفادة من هذا المشروع
الذي بدأ منذ أكثر من شهر ،حيث تعلّم منه المشاركون
كيفية صنع فيلم سينمائي وكتابة سيناريو والتعامل مع
الكاميرا ،ووصلنا اليوم الى مراحله األخيرة.
{ لننتقل إلى فيلمك «الياسمين» .أين هو اليوم؟ هل ُحدّد
م��وع��د ع��رض��ه؟ وه��ل س��ي��ش��ارك ف��ي م��ه��رج��ان��ات كغيره من
أعمالك؟
 فيلم «الياسمين» من نوع الديكودراما ،يحكي عنأحالم الطفل السوري وآثار الحرب على أحالمه وأفكاره
وبيته وم��درس��ت��ه ،وكيف تسبّبت ه��ذه ال��ح��رب بسلب
ضحكات طفولته .الفيلم يعكس صورة نقية لغ ٍد محمول
الدمشقي ،وهو رسالة إنسانية إلى
على عطر الياسمين
ّ
العالم مفادها أن سورية تعاني من انتهاكات كبيرة
لحقوق اإلنسان والطفولة على يد إرهاب مسلّح ودمويّ .
أما بالنسبة إلى موعد عرضه ،فلقد انتهينا من الفيلم،
ّ
نحضر
وسيكون ج��اه��زا ً للعرض قريباً .كما أننا اآلن
لعرضه ،ولكن ليس هناك حتى اآلن تحديد دقيق لمكان
العرض وزمانه .أما حول مشاركة الفيلم في مهرجانات،
فبالتأكيد نطمح ونعمل م��ن أج��ل مشاركة الفيلم في
مهرجانات في الخارج .فهو رسالة إلى العالم بما يعانيه
الطفل السوري ضمن ظروف الحرب القاسية.
{ حصدت جوائز ع��دّة ،ما هي الجائزة التي تحلم اليوم
بالوصول إليها؟
 -أر ّكز حاليا ً على مشروعي السينمائي الذي أطمح إلى

الوصول به إلى العالمية ،إضافة إلى مشروعي الجديد،
وهو العمل على موضوع الطفل السوري واحتياجاته في
ظل األزمة الراهنة ،وإعادة إعمار اإلنسان من خالل أفالم
وثائقية وروائ��ي��ة قصيرة .إذ أتعاون لهذا الغرض مع
«مركز مسار التنموي» في عدّة فعاليات ،منها مشروع
«مغامرة السينمائي الصغير» إلعطاء ه��ذه المواهب
المعلومات والمبادئ األساسية في فنّ السينما ،ليكونوا
نواة السينمائيين السوريين مستقبالً.
ّ
محط اهتمامك في أكثر من عمل أنجزته .هل
{ كان الطفل
برأيك من الممكن الوصول إلى العالمية عبر ب ّوابة الطفولة؟
 العمل الجيد سيصل إلى العالمية وسيحقق النجاحسواء كان عبر األطفال أو عبر الممثلين الكبار ،ولكن للطفل
خصوصية من خالل التقديم .ولو كنت ال أؤمن بنجاح
األطفال في إيصال الرسالة التي أسعى إليها ،فما كنت
بدأت المشروع .الطفل قادر على إيصال الحقائق بطريقة
عفوية ومقنعة أكثر.
كسينمائي حالم ،ما أه ّم ما يجب االلتفات إليه في سورية
{
ّ
لتفعيل عالم السينما وجذب الجمهور إليها؟
 الصورة التي تعبّر عن ثقافة الشعب ،وبما أن ثقافةالشعب السوري تلفزيونية ،ال سينمائية ،فال ب ّد من إيجاد
مفاتيح تش ّد المتلقي ،ومنها التعليق الصوتي الذي يعبّر
عن فلسفة مضمون الفيلم ومحتواه ،شرط أن يترك أمورا ً
خفية لخيال المتل ّقي .لذلك ،فإن اللهجة المحكية هي
األقرب إلى خصوصية الفيلم ،وهي تعبّر عن رؤية صانع
الفيلم ،وثقافته ،ومدى اهتمامه ،وإلمامه بالموضوع.
والسينمائي.
التلفزيوني
{ تحمل ماجستير في اإلخراج
ّ
ّ
لِماذا لم نرك في عالم الدراما التلفزيونية بعد؟
السينمائي .كما أن الدراما
�ب العمل
 كمخرج ،أح� ّّ
ليست بعيدة عن عالم السينما ،إنما يتوجب أن تتوفر لها
مق ّومات النجاح والتميّز لتكون قادرة على صناعة أعمال
فنية درامية مهمة تبقى مع الزمن .لذلك ،في حال انتقالي
إلى عالم الدراما ،فإنّ انتقالي هذا مرهون بشروط محدّدة،
النص الجيّد الهادف الذي يلبّي الحاجة لهذه المرحلة
منها
ّ
مع اإلمكانيات اإلنتاجية الالزمة.
{ في ظ ّل األزمة التي تعيشها سورية ،هل تعتقد أنك تؤدّي
دورك تجاه بلدك ،وما هي رسالتك في هذه الظروف؟
 الطريق في أ ّوله ،لكنّ مشروعي أسعى إلى تحقيقهعلى مراحل ،تستهدف ك ّل مرحلة فئة أو شريحة معيّنة.
كما أنني أعمل على توثيق ك ّل ما يحدث في سورية.
السينمائي؟
{ َمن َمثَلك األعلى في عالم اإلخراج
ّ
 ك ّل مبدع قدّم للفنّالسينمائي ألقا ً وأبداعا ً عبر مسيرته
ّ
السينمائية.
{ لو لم تكن مخرجاً ،ما المهنة التي كنت ستختارها في
حياتك ،ولماذا؟
 الكلّية الج ّوية ،كنت أرغب أن أسير على خطى والديالشهيد العقيد الطيّار محمد كلثوم.

فواخرجي

وف��ي س��ي��اق الحديث ع��ن النجمة ال��س��وري��ة سالف
فواخرجي ،لفتنا تقرير نشر منذ أيام ،جاء فيه :لبتّ النجمة

السورية س�لاف فواخرجي دع��وة المخرج السينمائي
السينمائي الصغير» التي
المهند كلثوم ،لزيارة «مغامرة
ّ
أطلقها م��ؤخ��راً ،ضمن مشروع «م��س��ار» ،أح��د مشاريع
األمانة السورية للتنمية.
وأمضت فواخرجي يوما ً كامالً مع الشباب واألطفال
السوريين الذين يعيشون «المغامرة السينمائية»،
وحضرت معهم عدّة دروس كالرقص ،والنقد ،والرسم،
وأعربت عن إعجابها بمشروع «مسار» عموماً ،ومستوى
االه��ت��م��ام وال��رع��اي��ة ل��دى األس���ات���ذة ،والقائمين على
المشروع.
وقالت مخرجة «رسائل الكرز» :أحببت فكرة «المغامرة
السينمائية» للصديق المه ّند كلثوم ،وس��ررت برؤية
أطفال وشباب سوريين ،بدوا على على قدر كبير من الفهم
والمنطق ،وأعجبت ج ّدا ً بالنقاش معهم.
وأكدّت سالف فواخرجي على أهمية الفكرة ،وضرورة
إدراج المادة الفنية في المنهاج السوري ،وعودة تفعيل
المسرح المدرسي الذي ما زال موجوداً ،لك ّنه يعاني إهماال ً
كبيرا ً في الفترة األخيرة .فمن المهم تعليم األطفال كتابة
السيناريوّ ،
واطالعهم على كيفية التصوير واإلخ��راج،
واألم��ور التقنية األخ��رى التي تش ّكل آليات العمل الفني
األساسية ،هذا العالم الجميل الذي يثير شهية األطفال
والكبار الكتشافه.
رسام الكاريكاتير
وأشارت فواخرجي إلى درس الزميل ّ
نضال ديب ،الذي حضرته ،حول كيفية رسم الشخصية
الكرتونية على ال���ورق ،وتحدثت معهم عن تجربتها
كممثلة ،ومخرجة في هذا المجال ،وكيف ترسم المشاهد،
والشخصيات ،مرورا ً بمراحل تط ّورها المختلفة ،وصوال ً
إلى نضوجها ،وتح ّولها إلى شخصيات من لح ٍم ودم.
مؤكد ًة أهمية إلمام الف ّنان بمختلف ألوان العلوم واآلداب
ومناحي الحياة األخ��رى قدر المستطاع ،بما يم ّكنه من
تكوين ذائقته الجمالية الخاصة ،مستخدما ً مختلف
الحسية والفكرية في العمل الف ّني.
مهاراته
ّ
ولفتت النجمة السورية إلى وج��ود مواهب حقيقية
تستحق التوقف عندها ،بين الشباب واألطفال المشاركين
في «المغامرة السينمائية» وق��ال��ت :ب��دت المواهعب
بوضوح في القصص والسيناريوات التي يكتبونها،
ومنها ما يمكن تصنيفه بشك ٍل جدّي بين األفالم الروائية
الطويلة والقصيرة والترويجية .وكان ذلك أحد محاور
النقاش معهم.
التخصص لدى
وأب��دت سالف إعجابها بتبلور فكرة
ّ
األطفال ،فبعدما كانوا جميعا ً راغبين بالتمثيل ،أصبح
يتخصص في الكتابة أو التصوير أو
بينهم من يريد أن
ّ
اإلخراج.
وعرضت فواخرجي عليهم تشجيعا ً منها لهم ،أن تكون
ممثل ًة في أحد أفالمهم ،شرط أن تؤمن بالقصة المعروضة
عليها ،وأن تصدّقها ،ما أعطاعهم دفعا ً كبيراً ،ومنهم من
تحمس لسؤالها عن األجر الذي يمكن أن تتقاضاه لقاء
ّ
التمثيل في فيلمه ،فأجابت بأنها ستفعل ذلك من دون أي
مقابل ،وال شرط لديها سوى اإليمان بالفكرة.

اتفاق ّية تعاون لتحديث العمل ال ّ
الم�سرحي الحادي والع�شرين
أثري في لبنان افتتاح مهرجان حم�ص
ّ

نعى اتحاد الفنانين التشكيليين في سورية ،الف ّنان
التشكيلي السوريّ
ّ
العالمي عمر ابراهيم حمدي ،الذي توفى ليل األحد ـ اإلثنين في فيينا ،عن عمر
ّ
يناهز أربعة وستين سنة ،بعد صراع مع مرض عضال.
وقال الدكتور إحسان العر رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين ،إنّ الفنان
الراحل المعروف عالميا ً ِباسم «مالفا» ،يعتبر من أهم الفنانين التشكيليين
السوريين في مجال التصوير ،وهو عضو في االتحاد منذ عام  ،1970واستطاع
أن يحجز له مكانا ً متميّزا ً على خريطة التشكيل العالمي .ورحيله يعتبر خسارة
للفنون الجميلة السورية والعالمية.
ورأى الفنان التشكيلي أنور رحبي أن عمر حمدي يعتبر ظاهرة تشكيلية
بدأت منذ سبعينات القرن الماضي بتوقيع «مالفا» ،ويعتبر أحد المص ّورين
الواقعيين التعبيريين الذين ش ّكلوا مساحة في التشكيل السوري ،ألهمية الرسم
عنده وبالتالي الموضوع ،حامالً الكثير من عادات مدينته الحسكة وتقاليدها
وشمسها إلى المدن األوروبية.
وأضاف أنّ «مالفا» كان عضو لجنة تحكيم في عدد من الملتقيات في العالم
ُ
العالمية..وطبع
العربي وخارجه ،وله حضور كبير في الساحة التشكيلية
له عدد من الكتب التي تعكس النقدية التشكيلية من قبل دور نشر عربية
وأجنبية.
ومن دبي ،أوضح الفنان التشكيلي العالمي سهيل بدور أنه كان يلتقي الفنان
حمدي في عدد من المعارض والملتقيات الفنية في عواصم العالم ،وتجمعهما
عالقة صداقة قديمة ،وهو فنان مغترب منذ زمن طويل ،تعب على تجربته
يؤسس اسما ً معروفاً .إال
وحضورها في المنتديات التشكيلية ،واستطاع أن
ّ
أن البعض يختلفون في تقييم أعماله التي تراوحت بين االنطباعية متأثرا ً
بالفنانين اآلخرين ،وبين اجتهاده لخلق لوحة خاصة به.
وقال الدكتور أحمد خليل الذي عايش بدايات الفنان الراحل عن قرب في مجلة
«جيش الشعب» ،إن الفنان عمر حمدي كان يمثل تجربة فنية متميزة .وتأثر كل
من كان يعرف الفنان بخبر وفاته ،لما كان يحمله من صفات شخصية جعلته
قريبا ً من قلوب كل من يعرفه .فقد كان هادئا ً متواضعا ً مسالما ً مح ّبا ً للجميع.
وطالب خليل الجهات المعنية بتسمية متحف أو صالة عرض أو أيّ صرح
التشكيلي ِباسم الفنان عمر حمدي ،الذي رفع اسم سورية في
له عالقة بالفن
ّ
المحافل الفنية العالمية.
ولد الفنان الراحل في قرية تل نايف في محافظة الحسكة شمال شرق سورية
عام  ،1951ومارس الفن منذ الطفولة ودرسه في ما بعد دراسة خاصة .وسافر
عام  1978إلى فيينا التي ظل مقيما ً فيها حتى وفاته ،وكان عضوا ً في اتحاد
الفنانين النمسويين وعضوا ً في «يونيسكو» وكذلك في «كونستيلر هاوس» في
فيينا ،ورئيسا ً للجنة التحكيم في «غاليري آرت فوروم للفن الدولي المعاصر»
في فيينا.
أعمال الراحل الكبير مالفا مقتناة من قبل القيّمين على الفن في العالم ومن
قبل صاالت العرض العالمية والمتاحف والبنوك ووزارات الثقافة ،إضافة إلى
المقتنيات الخاصة في بلده سورية ،وفي دول عدّة كالنمسا وكندا وروسيا
واليابان وهولندا وأميركا وسيريالنكا وفرنسا وألمانيا.
وكتب الفنان الراحل في النقد الف ّني ،ول��ه محاوالت شعرية ،وص��درت
مطبوعات وكتب مص ّورة عدّة عن أعماله ،وله مؤلفات عدّة منها« :مالفا عمر
حمدي ...الحياة واللون» ،باللغة العربية دمشق سورية عام  .1976و«من الفنّ
العالمي» سويسرا  ،1994و«قاموس عالم النقد الفني» باللغة اإلنكليزية عام
 ،1999و«ألبوم مالفا إلى األلفية الجديدة» ،معرض أرنوت نيويورك الواليات
المتحدة األميركية عام  ،2004وله عشرات المعارض الفردية والمشتركة.

م�سرح ا�سطنبولي
يختتم جولته في �إ�سبانيا
اختتم مسرح اسطنبولي اللبناني ،جولته في إسبانبا وهولندا ،بعرض
شارع في ساحة «سول» الشهيرة في العاصمة اإلسبانية مدريد ،وذلك من
خالل مسرحية «حكايات من الحدود» ،التي عرضت في وقت سابق في مدينة
توليدو.
يتناول موضوع المسرحية قضية الالجئين في العالم العربي ،ومعاناة
اإلنسان من الحروب وبحثه عن الوطن والهوية والعيش بسالم في رحلة
اللجوء الطويلة .أما النص فهو مقتبس عن قصص حقيقية لالجئين من سورية
وفلسطين والعراق ولبنان.
كما ّ
نظم مدير مسرح اسطنبولي الفنان قاسم اسطنبولي ،ورشة مسرح،
في العاصمة الهولندية أمستردام ،في مبنى ثانوية «رتفيلد ليسيوم» ،شارك
فيها طالب من الثانوية ،وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع التعاون الثقافي
المشترك ،بين طالب من هولندا وطالب من مدينة صور ،ويهدف هذا التعاون
إلى الدمج الثقافي ،بين طالب من البلدين من خالل المسرح والتصوير والرسم
وتبادل الزيارات وتقديم أعمال فنية مشتركة تحت إشراف المد ّربة جوك كوك
من هولندا ،ومسرح اسطنبولي من مدينة صور.

المر�صد
هل انتهى ع�صر الكليبات؟
} هنادي عيسى

و ّقع وزير الثقافة ريمون عريجي ،وأمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة،
مؤسسات ذات اختصاص عا ٍل
اتفاقية تعاون لتحديث العمل األثريّ في لبنان وتفعيل التعاون العلمي مع ّ
في البحوث العلمية المخبرية المواكِبة للدراسات األثرية.
وتم التوقع أمس في مكتب عريجي بحضور كل من مدير عام اآلثار سركيس الخوري ،ومدير المرصد
الوطني للدراسات الزلزالية الدكتور آلِكسندر سرسق ،ومدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذ ّرية الدكتور بالل
نصولي ،ومستشا َري وزير الثقافة بطرس فرنجية ،والدكتور أسعد سيف ،إضافة إلى وحدة اإلدارة المحلية
منسقة المشروع مايا حميدان والمسؤولة اإلدارية
لمشروع « »ARCHEOMEDSITESالمؤ ّلفة من ّ
فاديا جرداق.
المتجسد باالتفاقية ،يساهم مساهمة مباشرة في تطوير
ولفت كل من عريجي وحمزة إلى أنّ هذا التعاون
ّ
الميداني وسبل درس التراث اللبناني والمحافظة عليه بالوسائل والتقنيات الحديثة.
العمل
ّ
وتم ّنى الجميع النجاح لهذه المبادرة السباقة والتي تشكل إطارا ً عاما ً للتعاون ،على أن يتم تنظيم
واستحداث برامج تعاون مكملة لالتفاقية الحاضرة ،حيث تدعو الحاجة.
يشار إلى أنّ وزارة الثقافة ـ المديرية العامة لآلثار قد حصلت على آالت مخبرية من خالل مشروع
« »ARCHEOMEDSITESالمم ّول من االتحاد األوروبي في مجال تحضير الفحوصات العينية
وإجرائها على المعادن والخزفيات األثرية ،وتم االتفاق بين الطرفين على نقل المعدّات والتجهيزات
المذكورة إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية ،حيث يسعى المجلس إلى التعاقد مع باحثين
متخصصين لتشغيلها وإجراء الفحوصات التي تحتاج إليها وزارة الثقافة ـ المديرية العامة لآلثار
ّ
ضمن مشاريع بحثية مشتركة.
وكان عريجي قد استقبل في مكتبه في الوزارة في وقت سابق ،رئيسة المؤسسة اللبنانية للمكتبة الوطنية
رندة الداعوق وعضو المؤسسة ليلى زيادة ،وكان بحث في موضوع مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية.
وأثنى عريجي على مواكبة المؤسسة المشروع ودعمها المادي والمعنوي والعلمي ،والجهود المبذولة في
هذا الصددّ .
واطلع من الداعوق على النشاطات الثقافية المرتقبة للمؤسسة في إطار دعم مشروع النهوض
بالمكتبة الوطنية.

افتتح على مسرح «دار الثقافة» في
مدينة حمص مساء أمس ،مهرجان حمص
المسرحي الحادي والعشرين ،وذلك بعد
انقطاع دام نحو سبع سنوات.
وأكد وزير الثقافة السوري عصام خليل
أهمية عودة هذا المهرجان الف ّني الحضاري،
ال��ذي يش ّكل أح��د عناوين مدينة حمص
الثقافية .الفتا ً إلى أن حمص مدينة النصر
رفدت ثقافة سورية بقامات شامخة كثيرة،
وقدّمت ل�لأدب العربي مبدعين مرموقين
تعلّمنا وتتلمذنا على أيديهم.
وقال خليل إن احتفال حمص بمهرجانها
اليوم إنما هو احتفال بالنصر المؤزر ،إذ
كانت رديفا ً حقيقيا ً ألبطال الجيش السوري
في مواجهة أعتى حرب على وجه األرض.
ب���دوره ،اعتبر ط�لال ال��ب��رازي محافظ
حمص أن المدينة تعيش عرسا ً وطنيا ً
وف ّنيا ً حقيقياً .من ّوها ً بالدعم الذي تقدّمه
وزارة الثقافة للمساهمة في دعم الحركة
الثقافية التي هي أساس التط ّور والحضارة
للشعوب.
وأكد البرازي أن سورية ال يمكن أن تكون
إال عنوانا ً كبيرا ً للثقافة والتراث ،مشيرا ً إلى

أن هذا المهرجان دليل على صمود الشعب
السوري الذي يحارب ثقافة القتل والتكفير
بثقافة العقول واإلبداع.
ورأى الفنان زهير رمضان نقيب الفنانين
السوريين أن انطالق المهرجان هو رسالة
لكل العالم ب��أنّ حمص لن تكون مدينة
الخراب أو الحقد ،إنما هي مدينة المحبة
والسالم والثقافة واالنتصار ،وإنها تقول
اليوم قول الحق والفصل وتؤكد أنها حمص
زنوبيا وإميسا التي تحدّت روما وتحدّت
اإلرهاب أيضاً.
من جهته ،أكد أمين رومية رئيس فرع
نقابة الفنانين في حمص ضرورة استمرارية
المهرجان وخلق أجيال مسرحية مؤهلة
تنقذ المسرح من حالة الركود ،من خالل
تكثيف ورش العمل وتطوير مفردات العملية
بالمتخصصين.
المسرحية واالستعانة
ّ
وعُ ��رض بعد ذل��ك فيلم قصير بعنوان
«عودة الروح» للفنان خالد الطالب تناول
فيه تاريخ مهرجان حمص منذ بداياته.
كما ألقى الفنان حسن عكال كلمة تناول
فيها حياة المك ّرمين وأعمالهم المسرحية
والفنية ،وهم :وفاء العلي ،خالد الطالب،

وإح��س��ان رس��ت��ن��اوي .كما ق �دّم��ت فرقة
«ذكرى» لوحة من «رقص السماح» ،تلتها
وصلة غنائية للفنانة ليندا بيطار والفنان
مصطفى دغمان .كما قدّم الفنان سامر أبو
ليلى ع��ددا ً من المونولوجات المسرحية
القصيرة تحدّث فيها عن شغف الفنانين
في حمص لعودة الحياة المسرحية إلى
مدينتهم.
يشار إل��ى أن المهرجان يستمر لغاية
الثالث والعشرين م��ن الشهر الحالي.
وس ُتقدّم خالل المهرجان خمسة عروض
مسرحية ل� ِف��رق م��ن محافظات :حمص،
دم��ش��ق وال�لاذق��ي��ة ،إض��اف��ة إل���ى ورش��ة
عمل مسرحية ب��إش��راف ال��دك��ت��ور سمير
عثمان الباش ،ومحاضرتين حول الكتابة
المسرحية لجوان جان ،والحداثة وما بعد
الحداثة لعبد الفتاح قلعجي.
حضر الحفل ع��دد م��ن أع��ض��اء مجلس
نقابة الفنانين في سورية وأعضاء مجلس
فرع حمص وقائد شرطة المحافظة وعدد
م��ن الفاعليات االجتماعية والثقافية
واألدبية والفنية في المحافظة وجمع من
الفنانين.

كان الفيديو كليب في التسعينيات من القرن الماضي وبداية
األلفية الثالثة ،العنصر األساس في تسويق األغنية عبر المحطات
المتخصصة ،فضائية كانت أو أرضية .وك��ان أب��رز تلك المحطات
ّ
الفضائية« ،روتانا» و«م ّزيكا» ،و«ميلودي» .وكانت األعمال المص ّورة
تستحوذ على اهتمام المشاهدين ،وتساعد المطرب أو ح ّتى أيّ دخيل
على الفنّ  ،في تحقيق انتشار واسع في العالم العربي.
وق��د فرضت قنوات ع �دّة مبدأ قبض آالف ال���دوالرات مقابل ّ
بث
الكليبات ،أل ّنها تعتبرها الباب األول لنجاح أيّ أغنية مص ّورة .وكثيرا ً
ما شاهدنا كليبات دون المستوى األخالقي ،خصوصا ً لمغ ّنين كـ :دانا،
ماريا ،روبي ،بوسي سمير ،وجاد شويري ،خدشت الذوق العام .ومع
ذلك ،استطاعت أن تلفت أنظار الجمهور.
أ ّما مع دخول عالم التكنولوجيا وانتشار مواقع التواصل االجتماعي
وأبرزها «يوتيوب» ،فقد ب��دأت المحطات التلفزيونية الموسيقية
تفقد تأثيرها ،ومثلها الكليبات التي صار أصحابها يشترون عدد
المشاهدات بالمال ،إليهام محبّيهم أنّ أعمالهم المص ّورة ناجحة،
ومتابَعة من قبل شريحة واسعة من متص ّفحي الشبكة العنكبوتية.
علما ً أن نجاح هذا العالم االفتراضي باطل وليس حقيقياً .إذ أضحى
هدف المخرج والمغ ّني ،جمع أكبر عدد من المشاهدات التي تعود
ّ
تخطى عدد المشاهدين الماليين ،التي في
بمردود ماديّ جيّد ،في حال
معظمها مزيفة.
وأمام هذا الواقع ،لم نعد نرى إبداعا ً في أيّ أغنية مص ّورة ،ال بل
صارت األفكار في معظمها متشابهة ،وأحيانا ً غير مالئمة مضمون
األغنية .وك��ل ه��ذا االستخفاف بالعمل الف ّني ،م��ردّه إل��ى أنّ عصر
الكليبات قد انتهى ،ومع التقدّم التكنولوجي ستتو ّلى وسائل أخرى
الترويج لألغاني ،بعد هدوء عاصفة الحروب التي تعصف بالمنطقة.

