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«مركز فيينا ّ
لفن الخط» ...ب�صمة وقار على جبين مدينة الفكر
} طالل مرتضى *

لع ّل الخطوة التي عبرت لم تكن ولن تكون األخيرة،
لكن ما يميّزها وسيبقى يميزها عن سواها ،الحضور أوال ً
ثم البصمة التي أشي بأن رهجة سطوتها في الساحة
ستبقى طويالً« ...فيينا» مدينة الفكر والفنّ ،نامت متهادية
مع أناها بعدما وضعت زاد حضورها الرخيم تحت وسادة
اكتمالها المكتنز بمفاتن الضوء ،الحكاية لم تكن ضرب
مصادفة ،فقد أولم لها عرابها كل ممكنات النجاح من ألف
الحضور إلى نون الفنّ ،فهولم يرد لها عبورا ً عادياً ،بل كان
ينهج سبل الديمومة التي أشي بأنه حصل عليها من ليلتها
األولى...
التشكيلي العربي عبد الوهاب مسعود وبعد
الفنان
ّ
انتظار ودأب مكين وصل إلى ما يصبو إليه ،فحلمه القديم
لم يعد حلماً ،صار حقيقة مطلقة ،واقعا ً تدعم حضوره
فتنة الصور.
تشكيلي نمساوي من أصول
كسابقة فنية تحسب لفنان
ّ
عربية ـ أدلي بأن في الحكاية من المفاخرة ما يمأل الحواس
ح ّد التبختر ،ظل السباق الكوني للتقانة والثورات الرقمية
الكبيرة والمهيبة ،فبعد حراك وحضور طويل على الساحة
الفنية العالمية التي تجلّت بمشاركات فردية وجماعية،
توقف عند نقطة الوصول بعد أن توارى لشهور عدة من
غير ع��ذر ،ليفجر مفاجأته المكينة وهي افتتاح «مركز
فيينا لفنّ الخط» في فيينا أوVienna Calligraphy
 ،Centerداللة االسم تماهت تماما ً مع المكان .فالمكان تم
االشتغال عليه بعناية عارف ،عندما ّ
سخر الطابق األرضي
كلّه لهذه الفكرة والتي زادت مساحته عن أكثر من مئتي
متر على األقل في وسط المدينة العامرة .هذا عدا الحديقة
المجانبة للمركز والتي هي قطعة منه ،الترتيبات القائمة
في المكان أعطت صبغة تاريخية لتتماشى مع كلمة
متحف بعينها ،بدءا ً من لون الجدران ونوعية األخشاب
المستعملة واألل��وان والزوايا ،كان كل شيء يشي بأنه
وجد هنا بما يتناسب مع عمر المدينة اآلبدة بحضورها
الفني والفكري.
االفتتاح هو ما كان مختلفا ً عما كنا نعاين من معارض
سالفة ،فقد دعي للمشاركة عدد كبير من المهتمين بفنّ
ّ
وحد في
الخط من دول عديدة من العالم ،فالمركز بعينه ّ

«مركز ال�سينما» يفتح باب التقديم
في «منتدى الإنتاج الالتيني العربي الم�شترك»

تلك األمسية كرة األرض .ولقد وصل المشاركون من دول
عدة ،فمنهم من شارك من النمسا ،إيران ،ألمانيا ،استراليا،
أميركا ،فنلندا ،بولندا ،سويسرا ،هولندا ،سورية ،ايطاليا
واألردن وك��ان من ضمن المشاركين مساعد رئيس كل
ّ
من جمعية «ارسكربندي األلمانية» و»جمعية فنّ
الخط
السويسرية».
بلدية الحي الثاني عشر مايدلينغ /فيينا ،لم تكن
بعيدة عن الحدث ،فهي تدرك ما تعني تلك الخطوة ،من
باب أن فيينا كعامرة ،مدينة تنحو إلى الواجهة األولى
يخص التشكيل والفنّ المحمل
من الحراكات الف ّنية بما
ّ
على الموسيقى والمسرح ،لهذا لم يكتفوا بالحضور فقط،
التشكيلي العربي
بل ساهموا بشكل فعلي بدعم مشروع
ّ
النمساوي عبد الوهاب مسعود ،فكانت الرعاية الناجحة
للمشروع ،حيث قامت رئيسة بلديتها كابيرال فوتفا بفتح
باب الصاالت بعد كلمة مقتضبة عن فكرة المركز منها
ومن الفنان مسعود مع وصلة فنية لدقائق عدة لشاب من
يضرب على الرق العربي أو ما نطلق عليه في بالدنا في
المولويات «المزهر» ،ليقف الحضور المتنوع الجغرافية
والمشارب أمام دهشة ما وصل إليه من حصاد ثمين الفنان
عبد الوهاب مسعود.
فكرة:
ّ
تم تأسيس «مركز فيينا لفنّ
الخط» في عام 2018
من قبل عبد الوهاب مسعود كمبادرة خاصة ثقافية
غير ربحية لترعى الحراك الفني والثقافي المرتبط بفن
الخط ،وتهدف إلى توعيه الجمهور بهذا الفن وبيان أهمية
النصوص المكتوبة بخط اليد ،وتعزيز االهتمام بالكتابة
اليدوية .من خالل نشاطاته يهدف المركز بإطالق ورش
عمل وتدريس أساليب الكتابة باللغات المختلفة التي
يتكلمها ويتقنها أعضاء جمعية فيينا العالمية لفن الخط،
وذلك في خطوه تهدف إلى تعريف المجتمع المحيط بنا
بهذا الفن والنشاطات التي سيقدمها المركز من اجل تعزيز
أهمية التعددية اللغوية والتفاهم بين الثقافات.
بنيت أساسات بناء الصالة عام  1894وتم االنتهاء
من ترميم البناء عام  2008مع المحافظة على شكلها
الخارجي وإضافة بعض التعديالت الحديثة لتتناسب مع
فكره عرض القطع الفنية ليشعر الزوار بحميمة المكان.
* كاتب سوري /فيينا

أعلن مركز السينما العربية عن فتح باب تقديم مشروعات األفالم للمشاركة
في فعاليات الدورة الثالثة من «منتدى اإلنتاج الالتيني العربي المشترك» ،حيث
يتم ملء طلب التقديم وإرس��ال صورته إلى البريد اإللكترونيlatinarab. :
 ،forum@cinefertil.orgعلى أن يكون الموعد النهائي للتقديم هو يوم
االثنين الموافق  24أيلول الحالي.
وبين عبر موقعه االلكتروني أمس ،أن ال��دورة الثالثة من منتدى اإلنتاج
الالتيني العربي المشترك س ُتقام في الفترة من  4إلى  6تشرين الثاني ،ضمن
فعاليات الدورة الـ 29من أيام قرطاج السينمائية ،و ُتنظمه مؤسسة السينما
الخصبة غير الهادفة للربح «مؤسسة الترويج للتنوع الثقافي المتنامي»،
ويستهدف المنتدى مشروعات األفالم في مرحلة التطوير وما بعد اإلنتاج المقبلة
من الدول الالتينية والعالم العربي ،ليكون المنتدى فرصة للترويج لمشروعات
بصرية سمعية ،والتفاقات اإلنتاج المشترك ،ولدعم التعاون بين محترفي
صناعة السينما من خالل أنشطة مختلفة تتنوع بين جلسات تقديم المشروعات،
حلقات عمل ،ومسابقات ومؤتمرات متخصصة.
وأوض��ح أن المشروعات التي يقع عليها االختيار في مرحلة التطوير،
ستحصل على فرصة للمشاركة في جلسات العروض (مسابقة العروض
الالتينية العربية) ،أما المشروعات في مراحل متقدّمة ،فس ُتعرض مشروعاتهم
في جلسة مرحلة اإلنتاج (مسابقة مشروعات مرحلة اإلنتاج) ،وباإلضافة
إلى هذه األنشطة ،فكل المشروعات المشاركة في المنتدى يمكنها االنخراط
في حلقات عمل ،ومقابلة محترفين في الصناعة ،من المحتمل أن تثيرهم
المشروعات.
وستختار لجان التحكيم الدولية في المنتدى ،بحسب موقع المركز ،أفضل
مشروع روائي ليحصل على جائزة المركز الوطني للسينما والصورة (،)CNCI
وقيمتها 5آالف يورو ُتستخدم في مرحلة تطوير الفيلم ،وأفضل مشروع أرجنتيني،
سيحصل على جائزة « »INCAAوقيمتها  5آالف يورو ،كما يحصل أفضل
مشروع في مرحلة اإلنتاج على جائزة « »Lahaye-Pomeranecالتي تتمثل
في خدمات ما بعد اإلنتاج بقيمة  15ألف دوالر ،وجائزة شركة «Haddock
 »Filmsوالتي تتكون من جائزة مالية قدرها  30ألف بيزو أرجنتيني ،وترجمة
الفيلم من اإلسبانية إلى اإلنكليزية بالقيمة نفسها.
يُذكر أن مركز السينما العربية تأسس في  2015على يد شركة «MAD
 ،»Solutionsوهو منصة دولية تر ّوج للسينما العربية ،يوفر لصناع السينما
العربية ،نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم ،عبر
عدد من الفاعليات التي يقيمها مركز السينما العربية وتتيح تكوين شبكات
األعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجاالت اإلنتاج المشترك ،التوزيع
الخارجي وغيرها.

«�أفراح �سوداء» يح�صد جائزة
�أف�ضل فيلم عربي في «ال�سماوة»

اختتام فعاليات «مهرجان �شوف لبنان» بال�سينما الجوالة
اختتمت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو
للفنون فعاليات مهرجان ش��وف لبنان بالسينما
الجوالة بدورته األولى ،والذي استمر على مدار  3أشهر
في عروض جوالة على القرى والبلدات الجنوبية من
خالل كرافان الفنّ والسالم* ،وبالشراكة مع وزار َت ْي
السياحة والثقافة اللبنانية و»يونيفيل» وبالتعاون
مع البلديات وال��م��دارس والجامعات والجمعيات
الثقافية.
عُ رضت في المهرجان أفالم روائية ووثائقية وأفالم
تحريك من  23دولة هي الصين ،وإيطاليا ،واليابان،
وال��ب��رازي��ل ،واليونان ،ومصر ،وك��ن��دا ،وسويسرا،
وال��ع��راق ،وإي��ران ،وال��والي��ات المتحدة ،وإسبانيا،
وألمانيا ،وال��ج��زائ��ر ،وه��ول��ن��دا ،وفرنسا ،والهند،
وتونس ،والمغرب ،والنمسا ،وكوريا الجنوبية،
وفلسطين ،ولبنان .كما عرضت وزارة السياحة أفالما ً
من إنتاجها بهدف تعريف الشباب بالتراث الطبيعي
والثقافي الموجود في لبنان من خالل السينما التي
تعمل على إظهار ص��ورة لبنان اإليجابية ،وإب��راز
المكونات المميزة للشعب واألرض والثقافة ،مما
ّ
ويحضهم على
يساهم في ج��ذب اهتمام الجمهور
اكتشاف بلدهم ،وي��ؤدي إلى ترويج لبنان كواجهة
سياحية ،كما وعرضت وزارة الثقافة اللبنانية ومدرية
اآلثار أفالما ً حول المعالم الطبيعية واألثرية كفيلم
المتحف الوطني في بيروت لبهيج حجيج وأفالما ً
وثائقية عن يعقوب الشدراوي وبرج فازليان ومحمد
شامل وزكي ناصيف.
وتضمنت فعاليات المهرجان نشاطا ً موسيق ّيا ً
ومسرحيا ً لفرقة تيرو الفنية التي أع��ادت تمثيل
قصص أبناء القرى التي زاروها عبر المسرح مركزين

على قضايا الشباب ومشاكلهم .وأقيمت نشاطات
رسم بتوجيه من مدربين ساعدوا الشباب واألطفال
في القرى على رس��م المواقع األث��ري��ة والطبيعية،
وسوف يقام معرض للوحات التي أنتجت الحقاً ،كما
ستستخدم في رزنامة سياحية سوف تعدها وزارة
السياحة تهدف إلى التعريف بالقرى وجذب السياح
لزيارتها.
وساهم المهرجان في زي��ادة الحراك الثقافي في
الجنوب كما دفع إلى ربط الشباب والقرى والبلدات
ببعضها البعض من خالل الفنون ،والعمل على دعم
السينما المحلية وأف�لام الطالب ،والتبادل الثقافي
وإق��ام��ة ال��ورش التدريبية وال��ن��دوات في المناطق
المه ّمشة ثقافياً.
ومن القرى والبلدات التي أقيم فيها المهرجان هي
الخيام ،قانا ،تبنين ،الضهيرة ،الرمادية ،جويا ،برج
رحال ،البازورية ،البرج الشمالي ،طيردبا ،القليلة،
وفي سينما ريفولي بمدينة صور التي تعمل جمعية
تيرو للفنون على إعادة تأهيلها والتي سوف تفتتح
رسميا ً في  27تشرين األول في «مهرجان تيرو الف ّني
الدولي».
هذا وتعمل جمعية تيرو للفنون على توفير مساحات
ثقافية حرة ومستقلة في لبنان ،وإقامة مهرجانات
دولية مسرحية وسينمائية وموسيقية وورش عمل
تدريبية وعروض األفالم والمعارض ،بهدف استعادة
النشاط الفني وتفعيل اإلنماء الثقافي المتوازي وكسر
المركزية الثقافية من خالل إعادة فتح دور السينما
المقفلة في لبنان كـ»سينما ريفولي» و»الحمراء»
و»ستارز» التي شهدت أخيرا ً إقفاال ً قسرياً ،بعدما أعيد
فتحها بعد  27عاما ً على إقفالها في النبطية.

ميس العاني
فاز الفيلم السوري «أف��راح س��وداء» إنتاج المؤسسة العامة للسينما
سيناريو وإخ��راج كوثر معراوي بجائزة أفضل فيلم عربي في «مهرجان
السماوة» للفيلم القصير في دورته السادسة.
ويتحدّث الفيلم عن الحرب التي نراها من خالل عيون ومفهوم األطفال
المدهش بغرابة أفكارهم وبراءتها ،حيث استخلصت معراوي نصها من
مقابالت عديدة مع أطفال سوريين تض ّرروا من الحرب اإلرهابية على سورية
ومن إجاباتهم.
وكانت معراوي قدّمت سابقا ً فيلمين قصيرين هما ضجيج الذاكرة وصمت
األلوان ،حيث حازا عددا ً من الجوائز في مهرجانات سينمائية عربية ،كما
نص فيلم «فقط إنسان» إخراج ريم عبد العزيز.
قدمت ّ
وأدّى شخصيات فيلم «أفراح سوداء» عدد من األطفال كما يض ّم في فريق
عمله مراد شاهين بإشراف عام واستشارة درامية عبد اللطيف عبد الحميد
ومدير إض��اءة وتصوير باسل سراولجي ومدير اإلنتاج حسان الموحد
وتأليف موسيقي ومكساج أحمد رحيم ومونتاج وغرافيك وتصحيح ألوان
معتز ظاظا ومخرج منفذ المعتصم بالله مارتيني ومساعدي التصوير سعيد
بهلوان ونورس زهرة وفني الصوت حسان كوكش.

«مهرجان ربلة ال�سياحي الأول»… عراقة الما�ضي تلتقي مع تط ّلعات الغد
حنان سويد
حفل «م��ه��رج��ان رب��ل��ة السياحي األول» التي
أقامته مديرية سياحة حمص بالتعاون مع مجلس
بلدة ربلة بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية
واالجتماعية التي القت إعجاب الحضور.
المطران غدير إبراهيم راعي دير مار الياس رأى أن
فعالية زيارة األديرة والكنائس في ربلة التي تضمنها
المهرجان لها مدلولها التاريخي والحضاري العريق
من خالل تسليط الضوء على هذه األماكن التاريخية
التي تميز الحضارة السورية ،وخاصة دي��ر مار

الياس ال��ذي يعود تاريخ بنائه من حجر الطوب
إلى نحو ثالثة آالف عام والذي كان وما زال مقصدا ً
لجميع أهالي المنطقة من مسلمين ومسيحيين.
سهام جرجس وفائقة سيف اللتان شاركتا
في فعالية األكالت الشعبية التي تشتهر بها ربلة
كغيرها م��ن ب��ل��دات ال��ري��ف الحمصي عبرتا عن
سعادتهما بالمشاركة في المهرجان الذي قدّم ربلة
بصورتها الريفية الجميلة في رسالة تسلّط الضوء
على أهمية دور المرأة في المجتمع كانسان منتج
ومعطاء.
فيما أشاد الشاعر ميخائيل جريج بتن ّوع فعاليات

المهرجان الفنية والثقافية م��ن خ�لال إعطائه
دورا ً للشعراء والموسيقيّين والجوقات واألطفال
الموهوبين للمشاركة في هذه الفعاليات وتشجيعهم
لالنطالق نحو مهرجانات أخرى.
الفنان القدير ف��ائ��ق عرقسوسي ال���ذي حضر
فعاليات المهرجان أعرب عن سعادته بأجواء الفرح
التي أضافها المهرجان إل��ى ربلة ليزيدها جماال ً
ورونقاً ،الفتا ً إلى أن هذه التظاهرة االجتماعية الفنية
تؤكد تعافي سورية من األزمة وعودتها كما عهدناها
إلى جوهرها الحضاري العريق.
المهندسة مريم فياض المشاركة في فعالية

منتجات المرأة الريفية وجدت في المهرجان توثيقا ً
للماضي بمختلف تفاصيله التراثية والمجتمعية
ل��ت��ت��واءم م��ع التطور ال��ح��ض��اري .ففي مشهدين
متوازيين نرى أدوات تراثية عمرها عشرات السنين
وأعماال ً أخرى تم تطويرها لتتماشى مع الحاضر
فيلتقي االثنان مشكلين لوحة فنية كهوية لمنطقة
ربلة.
المطران لوقا الغربي رأى أن ربلة الخصبة
بشعبها وبكل مكوناتها بأراضيها ووطنيتها ووقوفها
إلى جانب الجيش العربي السوري تؤكد أن وطنيتها
أصيلة ال يمكن أن تمحى من الذاكرة.

خما�سية «عن الهوى والجوى»… �أولى �أعمال
م�ؤ�س�سة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي لهذا المو�سم

تستمر كاميرا المخرج فادي سليم في تصوير خماسيات «عن الهوى والجوى»
باكورة أعمال المؤسسة العامة لإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي لهذا الموسم التي
انطلقت في دمشق مؤخراً.
ويحكي العمل الذي يقوم بتأليفه فادي سليم بمشاركة الكاتب شادي كيوان،
الحب وتفاصيله عبر ست خماسيات متنوعة من حيث
ضمن ورشة عمل عن
ّ
الشرائح العمرية والفترات الزمنية والتجارب الحياتية.
ويشارك في العمل الفنانة القديرة منى واص��ف والفنان العالمي غسان
مسعود ،إضافة إلى نخبة من نجوم الدراما منهم محمد األحمد ورنا شميس
وجهاد الزغبي يزن السيد ونور عليو ومجموعة كبيرة من الوجوه الواعدة.وعن
الخماسيات ،قال زياد الريس مدير عام المؤسسة العامة لإلنتاج التلفزيوني
واإلذاعي في تصريح صحافي له «إن هذا العمل هو باكورة إنتاجات المؤسسة
للموسم المقبل ،وضمن مشروع خبز الحياة وهو عبارة عن خماسيات تتحدث
عن عالقات الحب وما يترتب عليها بين الناس من سعادة أحيانا ً وألم في غيرها
من األحيان ودائما ً يكون هناك شيء من اإليجابية في نهاية القصة .وهو عمل
جاء نتيجة ورشة كتابة لمجموعة من الكتاب بإشراف ومشاركة المخرج فادي
سليم والكاتب شادي كيوان .كما هناك عمالن جديدان سيتم اإلقالع بهما خالل
شهر ونصف الشهر من اآلن ضمن مشروع خبز الحياة».
ولفت الريس إلى أن سنديانة الفنّ السوري منى واصف تشارك في إحدى
خماسيات العمل .وهي المشاركة األولى لها في عمل من إنتاج المؤسسة .كما
يشارك الفنان العالمي غسان مسعود في إحدى الخماسيات إلى جانب أسماء
المعة من الفنانين والوجوه الشابة الواعدة بالدراما السورية.

