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متخ ّرجو المعهد التقاني للفنون التطبيقية في دم�شق ير�صدون ريع معر�ضهم لأُ َ�سر ال�شهداء
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«�ألما�سة مادلين» لمي �ضاهر يعقوب...
�أمهات على �شفا الرحيل
إقبال قدوح

لورا محمود
يقول الفنان الروسي إيفان كرامسكوي« :كي تصبح
فنانا ً ال تكفي الموهبة وال العقل وال الظروف المالئمة...
يجب أن تغمرك السعادة ،أن يكون فيك من الحماسة
واالندفاع للعمل بالفنّ ما ال يوازيه شيء أسمى من هذه
اللذة».
الفنّ الحقيقي هو القادر على إدخال السعادة في نفس
الفنان والمتلقي ،وهو الذي يملك رسالة سامية هدفها
خدمة اإلنسان والمجتمع .وهو أيضا ً القادر على إيقاظ كل
النواحي االيجابية في اإلنسان والسم ّو به وتغيير حياته
نحو األفضل .فالفنان ال يرسم أو يبدع إلرضاء ذاته وإظهار
موهبته فقط ،بل هو يقدّم ف ّنه للمجتمع أيضا ً بتقنية
والحساس ال يتوقف
وحرفية عالية .هذا الفنان المبدع
ّ
عن الشعور بكل ما يصادفه ويراه ويحيط به ،األمر الذي
ينعكس في ألوانه وموضوعات لوحاته .وهو أيضا ً يواكب
ما يجري في محيطه ويتفاعل معه ويحاول المشاركة
والمساعدة بما يستطيع ،وهذا ما عبّر عنه خ ّريجو المعهد
التقني للفنون التطبيقية في سورية من خالل مشاركتهم
في المعرض األول لمقتنيات الخ ّريجين ،الذي أقيم في
«خان أسعد باشا» في دمشق القديمة ،وسيعود ريع هذا
ألسر شهداء الجيش العربي السوري.
المعرض َ

�ص الشباب،
ال��دائ��م��ة ف��ي م��ع��ارض ال��رب��ي��ع ال��ت��ي ت��خ� ّ
والمعارض الفردية والجماعية .وهم موجودون كفنانين
تشكيليين على الساحتين السورية والدولية.

قدورة

أ ّما أستاذ قسم التصوير في المعهد عبد الرحيم قدورة،
فأكد أنّ الفنّ وعبر العصور كان َّ
يوظف لخدمة اإلنسان
بالدرجة األول��ى .فالفنّ يتحدّث عن كل قضايا المجتمع
وهناك أنواع عدة من الفنون وكلها وسائل للتعبير .نحن
كقسم تصوير اعتمدنا في الصورة على الضوء والظل مع
وجود الفكرة والتقنية الفنية العالية وهنا استطعنا أن
نوصل أحاسيس معينة يمكنها أن تتل ّون وتكون مشاعر

كمشاعر الحزن أو األم��ل أو العنفوان وه��ذه المشاعر
أسقطناها على الصورة.
وأضاف قدورة أنّ أعمال الطالب من خ ّريجين حديثين
وقدامى هي أعمال مميزة جداً ،ولكن كان يجب أن تكون
هناك دعاية أفضل للمعرض ليستطيع الجميع الحضور
ورؤية األعمال الفنية.

خضر

وقال أستاذ قسم النحت في المعهد عادل خضر« :دائما ً
هناك جزء من الفنّ يخدم قضايا المجتمع سواء من حيث
نشر الثقافة أو إغناء الذاكرة البصرية لدى المشاهد.
وبالنهاية ،الفنان يعمل للمشاهد ال��ذي يجب أن يرى

أبو غنام

ّ
والخط
ض � ّم المعرض مختلف الفنون م��ن ال��خ��زف
العربي والتصوير والفنّ التشكيلي ،ورعته وزارة التقافة
متمثل ًة بمعاون وزير الثقافة بسام أبو غنام الذي أدلى
ّ
نسخر الفن
بتصريح إلى «البناء» جاء فيه« :من المه ّم أن
في خدمة قضايا المجتمع ،خصوصا ً أن ريع هذا المعرض
ألسر الشهداء .شهداء سورية لهم الفضل على
سيعود َ
العالم العربي وعلى العالم أجمع ،ألن شهداءنا صمدوا
في وجه اإلرهاب واستطاعوا أن يغيّروا خريطة العالم.
واليوم وجود هذا المعرض في خان أسعد باشا دليل على
عراقتنا وتاريخنا .فنحن علّمنا العالم األبجدية وستبقى
الحضارة السورية ما بقي الدهر ّ
تدل على عراقة السورين
عبر التاريخ».

أعماله .وه��ذه عملية تشاركية بين الفنان والمشاهد،
ومعهد الفنون يؤهل الطالب ليصبحوا فنانين .وتاريخ
المعهد مهم جدا ً في هذا المجال ،والدليل على ذلك وجود
خ ّريجين نحاتين وفنانين لهم بصمتهم في الحياة
التشكيلية السورية ،ولهم بصمتهم في الفن التشكيلي.
وأن��ا أرى أنه من الجميل المزج بين الفن والتاريخ من
تاريخي كخان أسعد
خالل عرض األعمال الفنية في مكان
ّ
باشا».

شيخو

األستاذ ج�لال شيخو وه��و أيضا ً م��د ّرس في المعهد
التقاني للفنون التطبيقية تحدّث عن «خان أسعد باشا»
ق��ائ�لاً إن��ه أح��د أه��م الخانات الدمشقية العريقة التي
تستضيف نشاطات فنية مهمة« .وال��ي��وم يستضيف
الخان معرضا ً لخريجي المعهد التقاني للفنون التطبيقية
من غالبية االقسام (الخط العربي والتصوير الضوئي
ألسر الشهداء.
والنحت والخزف) وريع األعمال سيعود َ
أسر الشهداء لنقول إن المحبة
وهذا بمثابة تضامن مع َ
واللُحمة الوطنية ما زالتا موجودتين».
ولفت شيخو إلى أن الطالب واألساتذة كانوا سعداء
بهذا المعرض الذي سيستمر لمدة أسبوع ،وأض��اف أنّ
هناك إقباال ً جيدا ً على المعرض« .ونتمنى أن يكون أكثر
في األيام القادمة .وهذه المبادرة االولى من المعهد وهي
وألسر الشهداء».
بمثابة كلمة أمل لسورية
َ

فروج

والتقت «البناء» أحد الطالب الخ ّريجين المشاركين في
المعرض ،وأيضا ً أحد المد ّرسين فيه األستاذ خالد فروج،
الذي قال« :للفن وظيفة وتأثير من الناحيتين التطبيقية
والجمالية ،وهو بمختلف اختصاصاته يلعب دورا ً في
بناء حضارة هذا المجتمع».
وأك��د ف��روج انه نتيجة األوض��اع في سورية واألزم��ة
التي نعيشها ،توقفت الحركة الفنية أو النشاط الفني في
سورية« .قبل األزم��ة كانت الحياة الفنية نشطة وحتى
المواد الخام التي ك ّنا نعمل بها كانت رخيصة ومتو ّفرة
لمختلف االختصاصات الفنية ،فكان من السهل على الفنان
أن يشارك بك ّم من األعمال بأق ّل التكاليف .ولكن اليوم ،ربما
يكلّف عمل ف ّني واحد ما يعادل معرضا ً بكامله».
ولفت فروج إلى أنّ الناس اليوم مشغولون بلقمة عيشهم
أكثر من الفنّ  ،فمن الصعب الترويج للعمل الفني ،ولالسف
الحصار يلفنا من كل الجهات ،فعندما نرجع وننفتح على
العالم ويعود العالم لالنفتاح على سورية ،عندئذ سنكون
قادرين على تصدير الفنّ السوري إلى الخارج.
الجدير ذك��ره أنّ «خ��ان أسعد باشا» يقع في مدينة
دمشق القديمة ،جنوب شرق الجامع األموي ،وسط سوق
البزورية التجاري ،وقد بني في عهد والي دمشق العثماني
أسعد باشا العظم ،واستمر بناؤه من عام  1751إلى عام
 .1753وبعد ست سنوات من بناء الخان وقع الزلزال
الشهير الذي أصاب دمشق وع��ددا ً من المدن السورية،
وهدم ع��ددا ً من المباني الهامة ،وسقطت من هذا الخان
البديع ثالث قباب كبيرة.
وي��ع � ّد ال��خ��ان م��ن أع��ظ��م ال��خ��ان��ات ف��ي ال��ش��رق ،وقد
استملكته في بداية الثمانينات من القرن الماضي المديرية
العامة لآلثار والمتاحف التي قامت بترميمه.

بيطار

بدوره ،قال مدير المعهد التقاني للفنون التطبيقية طالل
بيطار لـ«البناء»« :إنّ الفنّ موجود وحاضر في المجتمع
وهو يخدمه من خالل العمل اإلبداعي والرؤية الواقعية
لحقيقة ما يجري في هذا المجتمع .الطالب اليوم أرادوا أن
يساهموا بأعمالهم وفنهم في هذه الظروف الصعبة ،وهذا
يعكس الحالة الثقافية الموجودة عند الطالب ،وأيضا ً
الرؤية التشكيلية الموجودة في أعمال كل طالب».
وأضاف بيطار أنّ أعمال الطالب الخ ّريجين تتحدث عن
نفسها .فالفنانون الشباب المشاركون هم مستقبل الفن
التشكيلي في سورية .نحن ال نرى مج ّرد أعمال فنية ،بل
نرى أعماال ً فنية تحمل تقنية عالية وهذا يمنح هذه األعمال
خصوصية وجمالية أيضاً.
ون ّوه بيطار إلى ضرورة أن يرى المشاهد هذه األعمال
الفنية ليتع ّرف إلى الفنان وأعماله .ولفت إلى أنّ خ ّريجينا
موجودون على الساحة التشكيلية ويملكون إبداعات فنية
كبيرة ،ويتجلّى ذلك بعد التخ ّرج من خالل مشاركاتهم

«على طريق القد�س» ...فعالية فنية لـ«ملتقى الألوان الف ّني» في برج البراجنة

هي حكاية التهجير والتشريد
ذاتها ،إذ تبدأ الكاتبة سرد أحداث
روايتها من قطار ينقل المهاجرين
األرم���ن ،الفارين من ج��ور األت��راك
وظلمهم .ث � ّم ت��ع� ّرج على حياتها
ورحلة المصاعب التي م � ّرت بها،
ولك ّنها ل��ن تثنيها ع��ن مواصلة
ال��ط��ري��ق م��ن دون االل��ت��ف��ات إل��ى
الماضي األليم .فهي التي تجترح
الحلول من ذاتها ،وال تتوقف عند أيّ
منعطف خطير.
ت���دور أح���داث رواي���ة «ألماسة
مادلين» للكاتبة مي ضاهر يعقوب،
ح���ول «م���ارغ���ري���ت» ال��ت��ي كانت
صغيرة عندما ز ّوج��ه��ا أهلها من
بخمس وعشرين سنة ،والتي تم ّنعت عنه فاغتصبها ،وهذا كان كافيا ً
رجل يكبرها
ٍ
لتكرهه طوال حياتها ،إال أ ّنها أحبّت ولديها منه ،لكنها نفرت من ابنتها ألنّ زوجها
يصب ك ّل اهتمامه نحوها .توفي زوج «مارغريت» تاركا ً لها إعالة ولدين وفتاة
كان
ّ
وشركة مفلسة« .مادلين» التي بدأت رحلة جمالها وهي في الثانية عشرة من عمرها،
تز ّوجت من أنطوان العبد الله المثابر المفتون بالكاتب الروسي ليو تولستوي ،إذ
كان يعمل بمأثورته «النشاط المتمثل بالعمل ال��دؤوب لصوغ حياة شريفة هو
النشاط الحقيقي األوحد الجدير باالحترام».
ُرزقت مادلين بـ«روالن» الذي ُولد معوقاً ،ولم تتقبل أمه ـ «الجميلة الكاملة» ـ أن
يكون لها ابن معوق .كما ُرزقت بـ«كاترين» التي لم ترحمها ولم ترأف لصغر س ّنها،
والتي بقيت تنتظر من أمها كلمة ندم أو صحوة ضمير لعلّها تروي عطشها من
حرمانها الحنان ،ولكن «مادلين» رحلت من دون أن تدرك أن ابنتها «كاترين» هي
ألماستهاالحقيقية.
«كوكي» التي تنبأت للكاتبة بأنها ستلتقيها بعد نحو ثالثين سنة لتكتب قصتها،
تعتقد أن موهبة علم النفس تولد مع اإلنسان ،وهي التي تأثرت بفلسفة رهبان التيبت
التي ساعدتها في التغلّب على إحباطها ،وهي التي تعلّمت أال تقف عند المصاعب بل
تتابع وتفكر بالحلول ،فلم تفقد توازنها ،بل كانت متصالحة مع نفسها .كانت تؤمن
بأن النجاح أن يكون المرء سعيدا ً ويحافظ على استمرارية تلك السعادة ،لذلك كانت
تؤمن بقول أحد الفالسفة «السعادة هي أن تكون في صحة جيدة وذاكرة ضعيفة».
تح ّثنا «كوكي» على أال نمنع األمل والمحبة عن اآلخرين ،ونضع اإلحباط والقنوط
مكانهما ،إذ تشير إلى أنّ كل ما نريده موجود داخلنا ،إنما علينا العمل على تحقيق
التوازن من خالل قوانا الداخلية ،ال من خالل قوى مفروضة علينا .بذلك نستطيع
النهوض من جديد من خالل فكرنا الخلاّ ق.
م ّرة جديدة ،تؤ ّكد الكاتبة أهمية الفلسفة التيبتية في حياتها« ،إما يقتلك ثقل
الحياة أو تصنع حياتك ،والقيمة في المحبة .إن الوقت أثمن من أن نضيعه مع
أشخاص خالية قلوبهم من المحبّة».
رواية «ألماسة مادلين» ،صادرة عن «دار النهار للنشر» ـ بيروت ،وتقع في مئتي
صفحة من القطع الوسط.

فادي �صبيح يتابع ت�صوير
م�شاهده في «باب الحارة »8

يتابع النجم السوري فادي صبيح تصوير مشاهده في الجزء الثامن من
مسلسل «باب الحارة» ،إذ يؤدّي شخصية المهندس «زهدي» الذي يأتي إلى
«حارة الضبع» مع زوجته «خولة» التي تؤدّي دورها الفنانة المبدعة «نادين
تحسين بيك» ،بعدما درس الهندسة المعمارية في فرنسا ،ليحاول تنفيذ
ّ
مخططه بهدم الحارة القديمة وتحويلها إلى البناء الحديث.
ويسعى «زهدي» في العمل الذي كتبه سليمان عبد العزيز ومن إخراج ناجي
طعمي إلى شراء البيوت من أصحابها لهدمها وإقناع أهل الحارة بالتح ّول
إلى المدن العصرية والشوارع العريضة ،ما يضعه في مواجهة زعيم الحارة
«أبو عصام» الذي يؤدّي دوره الفنان عباس النوري ،والذي يقف في وجه
ّ
مخططاته.
ونفى صبيح خالل تصريح صحافي ما تناقلته بعض الصفحات الفنية على
مواقع التواصل االجتماعي عن وجود مشكلة بينه وبين ص ّناع العمل والمشرف
عليه المخرج بسام المال .الفتا ً إلى أن أجواء التصوير رائعة والعالقة تقوم على
أساس الو ّد والمحبّة بين الجميع.
وختم صبيح تصريحه بالقول« :بذل فريق العمل في باب الحارة جهودا ً
كبيرة من أجل تنسيق مواعيد تصويري للمشاركة بالعمل ،وهذا ما أقدّره كثيراً».
متم ّنيا ً من الجميع العودة إلى مكتبه اإلعالمي المخ ّول الوحيد بالتصريح عنه
وإيضاح حقائق مواقفه أو تصريحاته.

«�أبواب المجد»...
عر�ض ًا م�سرحي ًا راق�ص ًا في حم�ص

لمى ن ّوام 
امتدادا ً لمهرجان «نسائم العودة» الذي أقيم السنة
الماضية لمناسبة ذك��رى النكبة الفلسطينيةّ ،
نظم
«ملتقى األل���وان الفني» ،مهرجان فلسطين الدولي
الثاني للفنّ المعاصر بعنوان «على طريق القدس».
وذلك بالتعاون مع مركز «رواسي» ـ فلسطين ،وبرعاية
بلدية برج البراجنة ،والحملة العالمية للعودة ،في
المركز االجتماعي التابع للبلدية في الرويس ،بحضور
حشد من الفنانين واإلعالميين ورئيس اتحاد الفنانين
الفلسطينيين محمد الشولي ممثالً السفارة الفلسطينية
في لبنان.
الحضور في بلدية برج البراجنة أثنوا على المعرض
من حيث اللوحات التي عُ رضت ،وعلى الفكرة وتوحيد
الجهود.
قدّمت للمهرجان اإلعالمة حوراء ياسين ،ث ّم عُ رض
فيلم خاص من إنتاج الملتقى و«فرقة النصر».
أما كلمة البلدية ،فألقاها رئيسها زهير جلول ،الذي
أك��د على أهمية النشاط بأبعاده الثقافية والفنية
واإلنسانية ،خصوصا ً أ ّن��ه يض ّم كل هذه البلدان من
القارات الثالثة آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ث ّم كانت كلمة المنسق العام للحملة الشيخ يوسف

شجع على تنظيم مثل ه��ذه الفعاليات
عباس ال��ذي
ّ
الهادفة من خالل مختلف أن��واع الفنون ،للتأكيد على
الحق المشروع والواضح في القضية الفلسطينية.
ومن بعده ،كانت كلمة المنسق الفني للنشاط الفنان
يجسد
محمد خ��ري��س ،ال��ذي رأى أن ه��ذا المهرجان
ّ
يجسد نصرة
ال��روح المليئة بالحب والتسامح ،كما
ّ
المظلوم ويع ّزز حضور الفنّ والثقافة كأساس اللتقاء
الحضارات.
وألقت الطفلة زهراء سلمان كلمة وجدانية ،ث ّم ألقى
رئيس لجنة المهرجان في بيروت الشاعر محمد علوش
قصيدة في المناسبة ،والختام كان مع نشيد خاص
لـ«فرقة النصر» بقيادة المنشد محمد الطقش.
وفي ختام الكلمات ،تم افتتاح المعرض الف ّني الذي
ض ّم أكثر من  33عمالً فنيا ً من مختلف أنواع المدارس
الفنية ،و ُو ّزعت الدروع التكريمية والشهادات التقديرية
على الفنانين المشاركين في المعرض ،إذ ض ّم أكثر من
 300مشاركا ً من عشر دول مناصرة لفلسطين ،وكل
دولة أحيت برنامجها على طريقتها ،ولكن التوقيت كان
موحدا ً على ساعة القدس.
ّ
وال���دول المشاركة ه��ي :فلسطين ،م��ص��ر ،لبنان،
سورية ،األردن ،ال��ع��راق ،تونس ،الجزائر ،المغرب،
الهند ،والنرويج.

أسماء المشاركين من لبنان :آية أبو ه��واش ،أحمد
عبد الله ،باسكال مشعود ،ثروة زيتون ،حسن خضرا،
دالل ترحيني ،روال شقير ،زهراء حراجلي ،زياد أبو عيد،
زهرة حريصة ،زينب المعاذ ،زينب أيوب ،زينب فتوني،
زينب عياش ،روزانا الخطيب ،زهراء يحيى ،منى العلي،
زينة رم��ال ،داري��ن جابر ،س��وزان شكرون ،ش��ذى أبو
شقرا ،عبير عربيد ،عبد الطويل ،عفه مسيلب ،عال شمس
الدين ،فاطمة فنيش ،فضل فقيه ،محمد خريس ،محمد
يونس ،مريم كمال الدين ،ميرنا عبد الساتر ،نسرين
قاسم ،هشام طقش ،يوسف غزاوي ،ليديا بارود ،ليلى
األحمدية نويهض ،مازن الحميد ،رباب مهدي ،وحسين
يونس.
الفنانة التشكيلية ميرنا عبد الساتر قالت لـ«البناء»:
شاركت بلوحة زيتية للتوعية حول اعتقال االطفال من
قبل االحتالل وتعذيبهم وسجنهم .اللوحة من ّفذة على
وتجسد طفالً أثناء اعتقاله.
شكل طابع بريدي،
ّ
وقالت عن النشاط :كان ناجحا ً جدا ً وض ّم عشرات
الفنانين اللبنانيين ،وعلى الصعيد العالمي  300فنان
من عشر دول .تم افتتاح المعرض بالتوقيت نفسه
مع باقي ال��دول المشاركة ،وكان في تمام الساعة 12
بتوقيت القدس.
بدورها ،تحدثت الفنانة التشكيلية باسكال مسعود

قائلة :شاركت بلوحة أعتبرها معبّرة جدا ً ألنّ القدس
تعني لي قبر المسيح وكنيسة القيامة .فاخترت أن
أرسم قبر المسيح كي أدعو الناس لينتصروا على الش ّر
ب��اإلرادة واإليمان .وس ّميتها قيامة شعب ألنني أتمنى
القيامة لك ّل الشعوب المضطهدة من الش ّر.
وعن مهرجان «على طريق القدس» قالت مسعود :كان
النشاط مه ّما ً ومثمرا ً وشهد إقباال ً كثيفا ً كونه يض ّم عشر
دول تطلق صرخة واحدة ض ّد الظلم ،وكي يعود الشعب
الفلسطيني إلى بالده ويستر ّد أرضه .غالبية اللوحات
كانت عن التراث الفلسطيني ،وهذا كان هدفنا وهدف
«رواسي» أصحاب الفكرة .هذا المهرجان أقيم في ذكرى
النكبة الفلسطينية ،وهو المهرجان الثاني على التوالي،
وك ّل سنة سيزداد عدد الدول المشاركة ،والمالحظ هذه
السنة مشاركة الهند والنرويج.
وقالت الفنانة التشكيلية عبير عربيد :كان لي شرف
المشاركة واالنضمام إلى هذا التج ّمع العربي لمناسبة
ذكرى النكبة الفلسطينية .لقد جمعتنا فلسطين في هذا
التج ّمع اإلنساني الثقافي بمشاركة عشر دول ،ونحن
منذ وجدنا وترعرنا وقضيتنا األم فلسطين والحق
نجسدها عبر رسالتنا
المشروع في العودة ،والمقاومة
ّ
اإلنسانية والثقافية لتعزيز الوحدة والتضامن وكلّنا مع
وحدة فلسطين والعودة إلى القدس.

تن ّوعت الفقرات التي قدّمتها «فرقة أجيال للمسرح الراقص» في عرضها الجديد
بعنوان «أبواب المجد» على مسرح دار الثقافة في حمص ،من لوحات فلكلورية
وطنية وشعبية تالمس الفولكلور السوري العريق بمك ّوناته كافة ،إضافة إلى
لوحات فولكلور دمشقي ومولوية ورقصات السماح.
وفي تصريح صحافي ،قال مجد أحمد مد ّرب الفرقة ومخرج العمل ،إنّ «أبواب
المجد» عرض مدته  45دقيقة تن ّوعت فيه اللوحات التي حمل معظمها طابعا ً
خاصا ً لمدينة حمص ،ووطنية أهاليها ،إضافة الى بانوراما من ّوعة من شمال
سورية ووسطها وشرقها ،بمشاركة  25شابا ً وشابة .الفتا ً إلى أنّ نزيه أسعد
تو ّلى التأليف الموسيقي للّوحات ،وهو مد ّرس في المعهد العالي للموسيقى
وحاصل على ماجستير في الموسيقى ،أما الفكرة والتأليف فهما لفادي منصور.
بدوره ،أشار باسل حمدان مدير الفرقة إلى أنّ أجياال ً تحمل رسالة ثقافية فنية
هادفة من خالل فكرة العمل عبر جمع مختلف األجيال لتقديم الفنّ الراقي .الفتا ً
إلى أنّ جمهور حمص صاحب ذوق رفيع يقدّر مثل هذه اللوحات الفولكلورية
والفنية.
ّ
وتحضر الفرقة حاليا ً بحسب حمدان لعمل ف ّني بعنوان «حكاية وطن» يعبّر
عن حضارات سورية من أوغاريت وتدمر وفينيقيا وغيرها.
يشار إلى أنّ عرض «أب��واب المجد» يأتي ضمن فعاليات مهرجان «طريق
النصر» الذي ّ
تنظمه وزارة الثقافة في أكثر من محافظة.

