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ملتقى الت�صوير الزيتي الخام�س «�سورية ج�سر المحبة» يختتم فعالياته في دم�شق

7

الأحمد :لي�س غريب ًا على �سورية �أن ت�ضيف �إلى ّ
العالمي عالمات م�ؤثرة وبارزة
الت�شكيلي
الفن
ّ
ّ

رانية مش ّوح
ضمن إطار استكمالها عظيم إبداعاتها عبر التاريخ ،كانت سورية وما زالت
جسرا ً للمحبة .وتحت هذا العنوان «سورية جسر المحبّة» ،أقيم في دمشق
مؤخراً ،وبرعاية وزير الثقافة محمد األحمد وحضوره ،ملتقى التصوير الزيتي
الخامس في «صالة الشعب» ،حيث ض ّم المعرض أعماال ً لعدد من الفنانين
الكبار والشباب ،كما شهد المعرض تكريم الفنانين المشاركين.
عشرون لوحة ض ّمها المعرض منذ يومين في ختام ملتقى التصوير الزيتي
الخامس ،وذلك بمشاركة عشرة فنانين تشكيليين سوريين عملوا على تكوين
لوحاتهم التي َنحَ ت في معظمها إلى التجريب وإب��داع أساليب جديدة في
تشكيلهم الفني لم يألفها الجمهور المتابع.
وقدّم األحمد للفنانين المشاركين شهادات تقدير لدورهم في التعبير عن
الحضارة واإلبداع في سورية ،ولمسيرتهم الفنية التي ظلّت ملتصقة بالوطن
رغم الحرب اإلرهابية التي يتع ّرض لها.
وزير الثقافة خالل افتتاحه المعرض قال لـ«البناء» :تملك سورية ف ّنا ً
ّ
يلخصا تاريخها
تشكيليا ً نتاجا ً لفكر وحضارة عريقين قادرين على أن
وحاضرها مثال األمم العريقة .مشيرا ً إلى أنه خالل تج ّوله في المعرض،
لمس حالة التكثيف واالختصار لما في سورية من حاالت حضارية متن ّوعة
وأوابد عريقة بشكل يقدّم حضارتنا بصورة فاعلة ومؤثرة ،وهذا ليس غريبا ً
على سورية أن تضيف إلى الفنّ
العالمي عالمات مؤثرة وبارزة عبر
التشكيلي
ّ
ّ
أسماء كبيرة لها بصمتها.
وقال :الفنّ التشكيلي ،فنّ مفتوح على إبداع غزير .وهو فنّ يختزل حضارة
سورية وعراقتها وأوابدها .األمم العريقة التي تملك نتاجا ً فكريا ً وحضاريا ً
يمتد لسنوات كثيرة ،هي القادرة على تمثيل هذه الحضارة بفنّ
تشكيلي عظيم
ّ
وبفنون أخرى أصيلة ومتن ّوعة كالسينما والمسرح وكل ما يمكن أن يكون له
عالقة بالفنّ  .وأضاف :عندما نرى معرض فنّ تشكيلي في بلد ناشئ حديثاً ،أو

ال يملك هذه الحضارة التي نتحدّث عنها ،نالحظ أنه مختزل في وحدات زمنية
وفراغية ليست مجدية .اليوم ،أثناء تج ّولي في هذا المعرض ،وجدت أنّ ك ّل
لوحة تختصر وجوها ً وحاالت ،وتختصر دمشق القديمة ومعاناة المرأة .كنت
سعيداً ،ال بلوحات جميلة فحسب ،إنما بلوحات تقدّم حضارتنا وجذورنا
حقيقي وفاعل ومؤثر .وطبعا ً هذا ليس بعيد عن اإلبداعات
وتراثنا بشكل
ّ
السورية التي استطاعت عبر هذا التاريخ ،أن تضيف عالمات مؤثرة وبارزة.
وأيضاً ،حضور الفنان التشكيلي السوري في العالم يمثل أينما ذهبنا في
العالم تاريخنا وتراثنا.
أما عماد كسحوت ،مدير مديرية الفنون الجميلة ،فرأى أنّ أهمية الملتقى
تكمن في خلق حوار ثقافي بين الفنانين واالستفادة من تجارب بعضهم ومن
تفاعلهم مع الجمهور بهدف نشر الثقافة البصرية على أوسع نطاق ،وإتاحة
المجال للمتابعين أن يتع ّرفوا على كيفية تشكيل الفنان لوح َته ومعالجة
موضوعها .موضحا ً أن مديرية الفنون قدّمت كل اإلمكانيات والمستلزمات
الفنية للمشاركين بالملتقى ،وأن لوحاتهم ستكون جزءا ً من مقتنيات متحف
الفنّ الحديث لدى إنشائه والذي سيعرض للتاريخ السوري الفني التشكيلي.
وقال :اليوم ،نحن في ملتقى الفنّ التشكيلي والتصوير الزيتي الخامس،
ونرى اليوم أعمال عشرة فنانين دُعيوا من كافة المحافظات إلى قلعة دمشق
إلقامة هذا المنتج من الثقافة البصرية التي تقام سنويا ً في الموعد نفسه.
نحن على مدى خمس سنوات دعونا ما يقارب سبعين فنانا ً من سورية في
هذه الملتقيات في دمشق وعدد من المحافظات األخرى.
ك ّل فنان قدّم لوحتين ،ودور ال��وزارة يكمن في تقديم الدعم واإلمكانيات
ثقافي بين الفنانين،
للفنانين ليقدّموا أنفسهم للجمهور ،ولخلق ح��وار
ّ
وليشاهدوا نتاجاتهم األخيرة ما يخلق جسرا ً بين الفنان والجمهور ،من
خالل التواصل مع الفنان في هذه الملتقيات ،ومن خالل متابعة تط ّورات خلق
اللوحة وتط ّورها وطريقة تفكير الفنان وبنائه اللوحة ،فتنشأ لديه «ثقافة
اللوحة» ،هذه الثقافة البصرية التي نحتاج إليها جدا ً في هذا الوقت.

واعتبر طالل بيطار مدير المعهد التقاني للفنون التطبيقية ،أن الملتقى الذي
يقام سنويا ً يساهم في بناء حوارية تشكيلية بين المشاركين ،تدفع بالفن
الرقي والتقدّم وتعزيز الثقافة البصرية ،ال
التشكيلي السوري نحو مزيد من
ّ
سيما لدى طالب معهد الفنون الذين يتابعون المراحل التي يجتازها الفنان
في تكوين لوحته حتى نهايتها .مشيرا ً إلى أنه شارك في الملتقى بلوحتين
تمثالن سورية في رؤية تعبيرية لألزمة التي تتع ّرض لها البالد ،وكيفية
الخالص منها عبر استخدام اللون والتركيب في اللوحة.
وعن أعمالها المشاركة في المعرض ،أوضحت الفنانة عناية بخاري أنها
اشتغلت على تشكيالت هندسية ونباتية وعناصر حيوانية في استكما ٍل
لألسلوب الذي تنتهجه منذ عام  .1992مبيّن ًة أنها ليست في طور التجريب،
وأن عملها يتناول نقاطا ً جديدة في الفكرة األساسية التي تقدّمها في أعمالها.
بدورها رأت الفنانة أسماء فيومي أن الملتقى يساهم في إخراج الفنان
التشكيلي من الج ّو الخاص الذي يعيش فيه ،ويسمح له بلقاء فنانين آخرين
وتبادل المشاعر والحاالت الفنية والنفسية والتعبير عما تتع ّرض له سورية
في لوحات فنية .مشيرة إلى أن لوحاتها في المعرض تعبّر عن الغضب
والتعاطف ورغبتها في احتضان األطفال السوريين في آن.
وأوضحت الفنانة سراب الصفدي أنها شاركت خالل المعرض بلوحتين
عبّرت في إحداهما عن معاناة المرأة في سورية من ج ّراء األزمة ،من خالل
جسدت خاللها امرأتين ال تريدان أن تريا شيئا ً مما يحدث،
نوافذ .والثانية ّ
مؤكدة أن الرسالة األهم من الملتقى أن الفنانين مستم ّرون في العمل وفي
إكمال مسيرتهم ،ألن الفنّ هو حياتهم بأسرها.
واعتبر الفنان أن��ور الرحبي أمين س� ّر اتحاد الفنانين التشكيليين أن
المعرض حصيلة لقراءات فنانين سوريين مهمين داخل إطار األزمة التي
نم ّر بها ،وتأكيد على أهميتهم وقدرتهم على بناء ثقافة بصرية تم ّتع
المتل ّقي .مؤكدا ً ض��رورة عدم التدخل بخيارات الفنان واختيار المواضيع
نصا ً
التي يريدها واألس��ل��وب ال��ذي يعبّر خالله حتى يصنع في النهاية ّ

«ال�ضيوف» ...م�سرحية على خ�شبة «الق ّباني» ـ دم�شق

أعادت مسرحية «الضيوف» ذكريات «مسرح الع ّمال» في
سورية من جديد ،عبر العرض الذي اقتبسه جوان جان عن
نص الكاتبين البريطانيين إدوارد بيرسي ورييجنالد دينهام،
ّ
وأخرجه سهيل عقلة ،مقدّما ً عبره تجربة عن ثنائية الخير والشر
وصراعهما األبديّ في النفس اإلنسانية ،من خالل حكاية س َردَها
كل من دياال العلي وياسر البردان ودالل عمران وسهيل العقلة
ومجدولين حبيب وغيداء خالد ،مفتتحين عرضهم أمس على
خشبة مسرح القبّاني في دمشق.
وحاول عرض «الضيوف» عبر عناصر الديكور التي أخذت
طابعا ً تقليديا ً أن يروي حكاية السيدة العجوز «سعاد» التي
فقدت ولدها «خلدون» وزوجها لتعيش وحيدة برفقة خادمها
«سمير» ،إلى أن تتمكن «سامية» من إقناعها بالعيش معها
في منزلها الفخم المنعزل ،حيث تقوم هذه األخيرة بإقناعها
أيضا ً بجلب ابنتيها «ليلى» و«سلوى» للعيش في منزل السيدة
التي تبدو كريمة وطيّبة في تعاملها مع اإلنسان ،وهي تعيش
عذابات فقد االبن والزوج واألهل ،مصغية إلى أغنيتها المفضلة
أل ّم كلثوم.
تتط ّور األح��داث في المنزل ليصبح الضيف بمثابة مالك
البيت ،متح ّوال ً أمام كرم الضيافة من غريب إلى سيّد يأمر وينهى
ويُملي ك ّل شاردة وواردة على السيدة «سعاد» ،وما هي سوى
أي��ام ،حتى تق ّرر «سامية» التخلّص من مضيفتها عبر خدعة
تودي إلى قتل «سعاد» والسيطرة على بيتها وممتلكاتها .لكن
«عماد» ابن زوج «سامية» الذي قدّمت له المغدورة ك ّل المال
من دون مقابل ،مستغالً عطفها وحرمانها من ولدها الوحيد،
سيقوم بابتزاز القاتلة ومحاصصتها على بيت ال يملكانه .مبيّنا ً
مقولة العمل التي جاءت بشكل مباشر أن هذا هو مصير من يأمن
للغرباء ويُدخلهم بي َته.
كما قدّم العرض الذي جاء بالتعاون بين مديرية المسارح
والموسيقى واتحاد ع ّمال دمشق ،مقترحاته عبر أسلوب َمشاهِ د
ولوحات متعاقبة ،م ّتكئا ً على اختيارات رامي الضللي ومؤثراته
الصوتية جنبا ً إلى جنب مع إضاءة بسام حميدي ،في محاولة

لتحقيق كسر إيهام بين الصالة والخشبة ،والتأكيد على محاولة
النص من مستواه األول إلى المكان والزمان
تقديم تراجيديا نقلت
ّ
الراه َنين ،باستخدام اللهجة الشامية البيضاء لشخصياته.
مخرج العرض قال على بروشوره« :الضيوف» شمس تشرق،
ظالم يأفل ،حقيقة تظهر ،وتبقى مهما حاولوا كالموت ال يمكن
إخفاؤها ،وستعلم األرض المباركة كم كانت لحظات الطيبة
ّ
فالحق هو عين الحقيقة.
مؤلمة ،ولكن الحقيقة ستبقى حقاً،
كما قالت وزارة الثقافة في كلمتها على البروشور :المسرح
جزيرة للح ّرية ،فهو يتميز عن باقي الفنون بأنه يخوض تحدّيا ً
مع كل والدة جديدة .والمسرح رئة الشعوب تتن ّفس وتحيا به.
فلنؤمن بأن العمل في المسرح ليس أخذا ً بل هو عطاء ،ولنتذكر

أن مستقبل المسرح مرهون بإرادة الشباب ،ولنشعل للمسرح
أصابعنا شموعا ً لدحر قوى الظالم ،ولنعش سحر المسرح ألنه
سينعش حياتنا ويضيء أرواحنا ،ليعمر طويالً في الذاكرة
ويصنع مستقبل األمة.
ض � ّم ف��ري��ق عمل «ال��ض��ي��وف» :تصوير ف��وت��وغ��راف��ي رواد
منصة علي النوري،
الرفاعي ،تنفيذ ديكور هشام المؤذن ،مدير
ّ
تركيب إضاءة عبد الله حسين وأسعد سنديان ،ماكياج إيمان
عمر ،ومساعد مخرج عمر فياض.
يذكر أن العرض مستم ّر حتى الخامس عشر من آب الجاري،
فيما سيقدّم المخرج المسرحي محمد الطيب بعده عرضا ً جديدا ً
يعيده إلى فنّ الخشبة ضمن موسم المسرح القومي في دمشق.

قرائيا ً مهما ً في التشكيل السوري.
ولفت الفنان التشكيلي الدكتور طالل معال إلى أن الملتقيات الفنية حراك
ضروري الستدراك الحصار الذي يتعرض له المبدع السوري من ج ّراء الحرب
على سورية ،وخطوة أساسية لتنشيط الج ّو الف ّني بشكل عام .معتبرا ً أن
مشاركة مجموعة من الفنانين المحترفين من الذين يمتلكون سجالً واسعا ً
تشجع على االستمرار في إقامة
في مجال الفنون التشكيلية في الملتقى،
ّ
نشاطات مماثلة لدعم الثقافة البصرية .آمالً بمشاركة عدد أكبر في الملتقيات
المقبلة ،وأن تنتج عنها أعمال فنية مهمة وكبيرة ،كما تمنى إشراك الفنون
الحديثة وعدم االقتصار على الرسم والنحت ،وتخصيص ملتقيات للفنانين
الشباب.
وأكد الناقد الف ّني سعد القاسم أهمية االستمرار في إقامة هذه الملتقيات
وسط الظروف الحالية ،إليصال رسالة مفاده أننا مستم ّرون بالعمل واإلبداع
رغم ك ّل الظروف .موضحا ً أن ك ّل فنان قدّم تجربته ،والبعض قاموا بتجريب
أساليب تختلف عما هو معروف في تجربتهم الفنية .معتبرا ً ذلك ضرورة
بصرف النظر عن نتيجة التجريب وعن قبول المشاهدين له .ال سيما أن
تنح باتجاه األزمة ،بل قدّمت فنا ً حقيقيا ً
اللوحات المشاركة في المعرض لم ُ
يع ّبر عن مستوى الفنّ السوري بحسب رأيه.
وفي اإلطار نفسه ،تحدّثت رنا حسين رئيسة دائرة المعارض والمقتنيات
في وزارة الثقافة ،وقالت :نحن في ملتقى التصوير الزيتي الذي يحمل عنوان
«سورية جسر المحبّة» ،وال��ذي استمر لمدة عشرة أي��ام في قلعة دمشق
بالتعاون مع المعهد التقاني للفنون التطبيقية ،ال يسعنا سوى القول إننا
فخورون بذلك .نتاج الفنانين اليوم يتمثل بلوحتين لك ّل فنان مشارك ،و ُك ّرم
وسلّموا جوائز نقدية تحت رعاية وزير الثقافة محمد األحمد .نحن
الفنانون ُ
كمديرية فنون ،نكون سنويا ً حريصين على إقامة هذه الملتقيات ،وفي ظ ّل
ظروف سورية ،ازداد حرصنا على أن نبقى مستم ّرين وأال نقف عند أيّ حدّ ،ال
بل على العكس ،نحن نزيد النشاطات في مديرية الفنون ونط ّورها.

عمر ميقاتي :ثقتي بجورج خ ّباز عمياء

أكد الممثل القدير عمر ميقاتي في
حديث مع «الوكالة الوطنية لإلعالم
ـ الصفحة الفنية» ،أ ّن��ه تعافى من
آثار العملية الجراحية التي أجراها
م���ؤخ���راً ،وذل����ك ب��ف��ض��ل «ص��ل��وات
المحبّين».
وأش��ار ميقاتي إل��ى أن��ه سيعود
إلى التمثيل والدراما في وقت قريب،
وه��و ي��واظ��ب على كتابة مسلسل
جديد ،وه��و يلبنن قصة من األدب
العالمي يخشى اإلفصاح عنها لعدم
سرقتها .مؤكدا ً أنه التقى الفنان زياد
الرحباني قبل انتقاله إل��ى منزله
ال��ج��دي��د ،وح��ض��ر ال��ل��ق��اء الممثالن
بطرس فرح وط��ارق تميم ،و«كانت
الجلسة رائعة».
وأشار ميقاتي إلى أنّ زياد إنسان
�س��ده هو
ص���ادق ،وم��ا يكتبه وي��ج� ّ
الحقيقة ويمثل شخصيته .وهو لمس
ذلك حين كان معه في المسرحيتين
األخ��ي��رت��ي��ن« ،ب��خ��ص��وص الكرامة
والشعب العنيد» ،و«ل���وال فسحة
األمل».
كذلك تحدّث صاحب الباع الطويل
ف��ي ال��درام��ا وال��م��س��رح اللبنانيَين
بمحبة ع��ن الفنان المبدع ج��ورج
خبّاز ،الفتا ً إلى أنه سيكون معه في

المسرحية الجديدة للموسم المقبل.
وأنه مع جورج خبّاز ال يسأل ما هو
دوره وما نوع حضوره ،ألنه يثق ثقة
عمياء به.
ولفت ميقاتي إل��ى أن��ه ليس من
ال���ض���روريّ أن ي��ك��ون اب���ن الفنان
العريق فنانا ً عريقاً ،وهو يشير إلى
أن أحد أوالده كانت له محاولة ثم
اع��ت��زل .متذكرا ً حين تو ّلى إخ��راج
مسرحية «وصلت للـ » 99لخضر
ع�لاء ال��دي��ن ،كيف استعاد معاناة
والده نزار ميقاني مع الفنان الكبير
شوشو في بداياته.
وميقاتي شارك في مسرح جورج
خ��بّ��از ب��أرب��ع م��س��رح��ي��ات« :م��ش
مختلفين»« ،ناطرينو»« ،ورا الباب»،
و«مع الوقت يمكن» ،وهو يعتبر فترة
عمله في هذا المسرح فترة استمتاع
المسرحي.
بالعمل
ّ
وعن دور األب الذي يبرع فيه قال:
ال أم ّثله وال أجهد فيه ،ألنني أشعر
أن ك � ّل ممثلة تقف أم��ام��ي وتلعب
دور ابنتي ،هي مي ،أو م��روى التي
عادت اليوم إلى البيت من غربتها.
وك ّل ممثل ي��ؤدّي دور ابني هو نزار
أو مروان .واعتبر أن الممثلين الذين
يبرعون ب��دور األب اليوم هم إدوار

الهاشم ،نقوال دانيال وعصام االشقر
الذي قدّم له تعزية بوفاة والدته.
وق���ال ميقاتي إن���ه ال يستطيع
أن يحيا من دون تمثيل ،وهو رغم
ال ُق َطب في جسده بعد العملية ،ص ّور
وثائقيا ً عن المسنّ
الفتي بعنوان
ّ
«مين ق��ال كبرنا» .وه��و من كتابة
الزميل روبير فرنجية ،ويحمل ثالث
رسائل :أوال ً ليبقى المسنّ منتجاً،
وجعل م��أوى العجزة دارا ً للراحة
ال سجنا ً للشيخوخة .وال��رس��ال��ة
الثالثة لمنع األوالد من االعتداء على
تعويض نهاية الخدمة لألب أو األم
أو معاشهم التقاعديّ .
وأض�����اف :ف��رح��ت ك��ث��ي��را ً ب��ه��ذا
الذكي ،ولمعالجة
ونصه
الوثائقي
ّ
ّ
ّ
فرنجية واق��عَ المسنّ  ،واللغة التي
استخدمها .وعُ ��رض الوثائقي أمس
ال��خ��م��ي��س ض��م��ن ب��رن��ام��ج إط�لاق
جمعية «منكبر س��وا» التي أنتجت
الوثائقي ،وذلك في دير مار سمعان
ـ أيطو ،ث ّم ستعرضه في وقت الحق
التلفزيونات كافة.
وخ��ت��م م��ي��ق��ات��ي ح��دي��ث��ه واع���دا ً
بإصدار مذ ّكرات والده الفنان الراحل
نزار ميقاتي التي يكتبها ،وذلك في
وقت قريب جداً.

