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بــرؤيـة بــصـريــة ولــونـيــة مـخــتـلــفـة
تــــنـــبــــثـق من خـاللـــهــــا مــــفــــاهــــيم
واحـاسـيس الـلـوحة الـفـنـيـة).مـؤكدا
(الـلـوحـة هـنـا تـبـتـعـد كل الـبـعـد عن
مــفــهــوم الــلــقــطــة الــفــوتــوغــرافــيـة
ـبـاشــرة الـتي تـنـحــصـر مـهــمـتـهـا ا
ـكـاني. فـهي بـالـتـوثـيق الـزمــاني وا
تـعـبـر عن الـسـرديـة الـبـصـريـة الـتي
تتناغم مع الضوء واللون بهرمونية
ـعتاد) ـنظـور اللوني ا تـختلف عن ا
مــوضـحــا (ان فـهـم طـبــيـعــة األلـوان
ومتغـيراتها تـنقل الصورة الى رؤيا
بـصـريـة فـنـيــة مـتـجـددة تـتالحم مع
عــنـــفـــوان الــلـــون لـــتــأخـــذ مـــنــحى
ـنـظـور الـتــشـكـيل الــفـني بـأســاس ا

ـوصل عام انه من مـوالـيد ا
 ?1955حائز على

الـــبـــكــالـــوريـــوس في عـــلــوم
الــفــيـــزيــاء شــارك في دورات
انـيا للـتصـوير الـطبـاعي في ا
وبــلــجـيــكـا وانــكـلــتــرا عـمل في

اجملـال الصـحـفي كـمـصـور رياضي
وحـصل عـلى اجلـائـزة الـفـضيـة في

مـسـابـقـة مـنـظـمـة الـصـحـفـيـ
الدولـية عام  ?1986صدر
لــه كــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاب
بــعــنــوان(الــصــور

الصحفية).

الـــبـــصـــري.عـــبـــر هـــذه الـــلـــوحـــات
البصريـة وبالتقنية الـعلمية ينتفض
ـوضوع ويـخـرج عن اطار الـصورة ا
الـتوثيقـية ليـتأطر من جـديد ويعطي
جــمــالــيــة وثــقــافــة بــصــريــة تــقــرب
الـتصـويـر الفـوتـوغرافي من الـفـنون
الـتـشـكيـلـية الـتي تـعـنى بأسـاسـيات

اللون والشكل).
ـصــدر الـذي يـعـتـمـده فـتح { وعن ا
الله في صوره قال(مصدري للصورة
هـــو الـــطـــبـــيــعـــة والن دراســـتي عن
االلـــوان لــــهـــذا فـــاني فـي لـــوحـــاتي
اتالعب بـااللـوان وانا ال اقـدم صورة

ا لوحة فوتوغرافية ). وا
×ســـألــــنــــاه عن احــــجــــام لـــوحــــاته

الـفـوتـرافــيـة قـال ( الـقـيـاسـات عـنـدي
تعـتمد احجـاما كبيـرة  وهي مطبوعة

على القماش بدرجة صفاء عالية).
{  وعن مـعـارضه الــشـخـصــيـة الـتي
عـرض محور سـبق وان اقامـها قـبل ا
حـديــثـنــا هـذا اشــار فـتح الــله (اقـمت
اربـعــة مـعـارض شــخـصـيــة في قـاعـة
االورفه لي بــبــغــداد ومــعــرضــ في
قــاعـة االورفه لي بـعــمـان  كـمـا اقـمت
معـرضـا توثـيقـيـا مصـورا عن احلرب
ـية االولى في الدوحـة بقـطر عام الـعا
عرض الى  ? 2014ومن ثم انتقل ا
ـتـحف الـوطـني للـفـنـون بالـعـاصـمة ا

االردنية عمان عام .(2015
{ وتـشيـر السـيـرة الذاتـيـة لفـتح الله
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الطبيعـة اجلميلة هي مصدر اساس
لــلــوحـات الــفــوتـوغــرافـيــة لــلـفــنـان
ــقـيم في الــفـوتــوغـرافـي الـعــراقي ا
العـاصمة االردنـية عمـان  هيثم فتح
الـــله والـــذي اقــام  مـــؤخــرا احــدث
معارضه في قـاعة االورفه لي بعمان
حتت عنـوان (جتـلـيات الـلـون) الذي
ضم  33صورة يـقول عنـها فتح الله
(هـــذه مـــجــــمـــوعـــة من الـــلـــوحـــات
ـعـاجلـة بـتـقـنـيات الـفـوتـوغـرافـيـة ا
رقـمـيـة حـديـثة عـبـر اسـلـوب مـبسط
يــعــتــمــد بــاالســاس عـلـى الــتـكــوين
االولي للصـورة الفوتوغـرافية ولكن
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فتح الله يقدّم لوحات فوتوغرافية تعتمد جتلّيات اللون :

عرض في اضي عـلى أن يبـدأ ا أطلـقت سوريـا الدورة الثالثـ من معـرض الكـتاب الـدولي في مكـتبـة األسد الوطـنيـة وذلك في احتـفال رسـمي مسـاء الثالثـاء ا
ـثقف استقبـال زائريه اعتبـارا من صباح األربـعاء. وشارك في االفتـتاح جناح العـطار نائبـة الرئيس الـسوري ومحمـد األحمد وزير الـثقافة وعـدد من الكتاب وا
عرض حتـت شعار (مـجتمع يـقرأ.. مجـتمع يبـني) وتشارك فـيه أكثر من  200 دار نشر بـينها  20 1دار نشر ـعرض. يقـام ا ـشاركة في ا ثلي دور الـنشر ا و

رك. غرب والعراق وإيران وروسيا والد شاركة في الدورة الثالث للمعرض لبنان وا سورية. ومن ب الدول ا
عرض “إذ يقدم محاضرة خاصة عنه تتناول سيرة حياته وأبرز أفكاره يلقيها وزير األوقاف عرض الفيلسوف العربي أبو النصر محمد الفارابي ”شخصية ا واختار ا

محمد عبد الستار السيد.
عرض ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل إضافة إلى أكثر من  55حفل توقيع كتاب وأنشطة خاصة باألطفال. ويشمل برنامج ا

ؤسسة العامة للسينما. ويصاحب البرنامج الثقافي للمعرض برنامج للعروض السينمائية يشمل  10أفالم من أحدث إنتاج ا
ـعرض ألربعـة أعوام بـسبب احلرب األهـلية قـبل أن يعود من ـعرض انطـلقت عام  1985بعد عـام واحد من تدشـ مكتـبة األسـد في دمشق. وتوقف ا كانت الدورة األولى من ا

جديد في .2016

رسالة دمشق
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جانب من مهرجان بعلبك التاريخي
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إضاءة ثالثية األبعاد تروي سيرة قلعة الشقيف في افتتاح مهرجان لبناني

األوبــرا. الــسـوبــرانــو الــذائــعــة الـصــيت
الـكنـديـة من أصل لـبنـاني جـويس خوري
ــاضي في دار الــتي تـــألــقت فـي الــعـــام ا
ـلـكيـة في لـنـدن بدور التـرافـيـاتا األوبـرا ا
ــيـزة بــصـوتــهـا أعــطت لـلــحـفـل نـكــهـة 

البديع الهادر.
سارح وقالت لـرويترز ”غنّيت عـلى أهم ا
في العـالم لكن خلـشبـة مهرجـانات بـعلبك
كان الـتاريخي رهـبة فأنـا زرت بعلبك وا
عـندمـا كـان عـمري  11سـنـة وكـنت أتـذكر
الـقــلـعــة كـخــيـوط حــلم ضـاي uوأضـافت
”لـكن الـيـوم هـو اسـتثـنـائي بـالـنـسـبة لي
وتـاريــخي ألني الـتـقـيت جـمـهـوراً جـديـداً
ـكــان طـاقــة إيـجـابــيـة دعـمت ومـنــحـني ا
صـوتي وأطـلقت لـه العـنـان وتـابعت ”أنا
فـخـورة وسـعـيـدة الـيـوم خـصـوصـاً أنـنا

نوجه حتية لروسيني أب األوبرا.“
ـوســيـقى الــكالسـيــكـيـة وكـان جــمـهــور ا
الـلـبـنـاني وغالـبـيـته من الـفـئات الـعـمـرية
التي تـخطت األربـع عامـا حاضـرا بقوة
في بـعـلـبك تـارة يتـمـايل وتـارة يـقول اآله
ألصــوات ضــخــمــة ومــرنـة تــغــلــغــلت في

هياكل بعلبك.
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أحـيت مـهـرجـانـات بـعـلـبك الـدولـيـة في
ــوسـيـقي ـؤلف ا شــرق لـبــنـان ذكــرى ا
اإليـطــالي جــــــواكــيــنــو روســـــــــــيـني
ـاضي (1972 - 1868) لــيل الــسـبـت ا
في حـفل مـبـهـر عُـزفت فـيـهـا واحدة من
أهم مـقـطـوعاته ”سـتـابـات مـاتر “التي

شكلت ثورة في القرن الثامن عشر.
وقـدمت مـهرجـانـات بعـلـبك حتيـة الفـتة
ــؤلـف االيـطــالـي في ذكــرى مـرور الى ا
شاركة خمس  150عاما على وفاته 
عـازفـا من أوركـسـترا احلـجـرة الـتـابـعة
لإلذاعـــة الـــرومــانـــيـــة في بـــوخــارست
وســتــ مــغــنــيــا في جــوقــة الــكــورس
اجلـامـعــة األنـطـونــيـة وجـامــعـة سـيـدة

. اللويزة اللبنانيت
ـــوســيــقي الــكالســيــكــيــة وامــتــزجت ا
بقـيادة قـائد األوركـستـرا اللـبناني األب
توفيق مـعتوق مع األصـوات األوبرالية
الــتي شـــارك فــيــهــا أربــعـــة من مــغــني
األوبـــــرا الـــــبـــــارزيـن في الـــــعـــــالـم هم
الـلــبـنـانــيـة الـكــنـديــة جـويس اخلـوري
واإليــطـــالـــيــة دانـــيـــيال بـــارســيـــلـــونــا

واإليـطــالي بــاولــو فـانــالي والــبــولـوني
كـرزيــســتـوف بــاتـشــيك. وحتــول مـعــبـد
باخـوس األثري احملـاط بهـياكل وجدران
ـضـاء عــمالقـة عـمـرهــا آالف الـسـنـ وا
بـشـكل شاعـري إلى لـوحة فـنـية خـالـصة
تخرج منها نغمات روسيني الذي يعتبر
ـــوســــيـــقـــيـــ الــــذين ألـــفـــوا من أهم ا

مقطوعات خالدة لألوبرا.
األب تـوفـيق مـعـتـوق الـذي درس األوبرا
في إيـطـالـيـا وله بـاع طـويل فـي غـنـائـها
وتـأديـة أعـمال روسـيـني حتـديـدا اخـتار
أن يــعــزف مع األوركــســتــرا ”ســتــابــات
مـاتـر “وعَـنــون احلــفل بـاســمــهـا ألنــهـا
ـقـطـوعـة الـتي فـتـحت اجملـال إلدخـال ”ا
األوبـــرا لــلـــمـــرة األولى تــاريـــخـــيــا الى

وسيقى الكنسية“ ا
ــقــطــوعــة هي األكــثــر وأضـاف ”هــذه ا
تأديـة في العام  2018-2017في العالم

احتفاء بروسيني.“
ـقـطوعـة في األصل وكـانت كُـتـبت هـذه ا
كـنص أو صالة كــنـســيـة مــقـدسـة تــنـقل
معانـاة السيدة مـر العذراء وعـذاباتها
خالل أســبــوع اآلالم من قــبل نــاسك في

ـنـوع عـلى الـقـرن الـثـالث عـشـر. وكـان 
ــــوســـيـــقى أحـــد أن يُـــغـــيّــــر في هـــذه ا
ـقـدسة. لـكن روسـيـني أراد أن يـتـحدى ا
األعـراف وحــرّرهــا من الــطــابع الــديــني
وأعـطـاهـا بــعـدا مـسـرحــيـاً ودرامـيـا من
ـشـبّـع بـالـفرح خالل الـغـنـاء األوبـرالي ا

واحلياة والتفاؤل.
وهـذا الـفـرح هـو مـا عـكـسه حـفل بـعـلبك
الـذي فاجـأ احلـضور بـالـكورس الـضخم
ـــغـــنــون الـــســـتــون به الــذي يـــتــمـــتع ا
ــهـــنــيــة عــالــيــة بـــأصــوات رخــيــمــة و
ـيــة. فـهم تـضــاهي فــرق الـكــورس الـعــا
ــاهــرين كـــانــوا يــرافــقـــون الــعــازفـــ ا
ـــغــنــ الــســـولــيــسـت األســاســيــ وا

بـانسـجـام تام وقـوة تهـدر من أصـواتهم
كــأنـهـم يـحــلّــقـون كــالــطـيــور في ســمـاء

بعلبك.
أمـا الـقـسم الـثـاني من احلـفل فـخُـصّص
ــوتى “لــلـــمــؤلف ـــقــطــوعــة ”قــدّاس ا
ــوسـيـقي اإليـطـالـي جـيـوزيـبي فـيـردي ا
ـا ( (1901 -1813والــتـي ألّـفــهــا تــكــر
لـــروســـيـــنـي الـــذي ســـار عــــلى خـــطـــاه
موسيقيا في ذكرى وفاته وأدخل عليها

وقال الـصحـفي اللـبنـاني فارس اجلـميَل
لرويتـرز بعد احلفل ”ما شاهدنـاه الليلة
في بعـلبك ذكـرنا بـعز مـهرجـانات بـعلبك
وسيقى والكـلمة إلى صفحات ونقلنا بـا
وسيـقى الكالسـيكية خالدة في تـاريخ ا
ونـحن نـهـنـئ جلـنـة مـهـرجــانـات بـعـلـبك
بــهــذا االخــتــيــار كــمــا نــهــنئ أنــفــســنـا
بـالـفـرصـة الــتي أتـيـحت لـنــا لـنـسـتـمـتع
بهذه العظمـة داخل معبد باخوس .“الى
ذلك تـــطـــايــرت لـــيل اجلـــمــعـــة شــرارات
اإلضاءة الـثالثيـة األبعـاد علـى مرتـفعات
قلعـة الشقـيف األثرية الـواقعة في أعالي
محافظة النبطية في جنوب لبنان والتي
يجثو حتت قدمـيها نهر اللـيطاني معلنة
افــتــتـاح مــهــرجــانــات صــور واجلــنـوب

الدولية.
ـهـرجـان الـذي انـطـلق واخـتــارت إدارة ا
درجـات الـرومـانيـة في صـور قبل عـلى ا
أكثر من عشرين عاما نقل الفعاليات هذا
ـعــمـرة والـتي مـرت الـعـام إلى الـقــلـعـة ا
عـبـرها حـضـارات وأ وشـهـدت غزوات

وفتوحات.
وغــطى الـعــلم الــلـبــنـانـي واجـهــة قـلــعـة

الــشـــقــيف قــبل أن يــبـــدأ قــمــاش الــعــلم
بــالـتـفـاعل مع مـوسـيـقى عـازف الـبـيـانـو
الـلـبـنانـي جي مانـوكـيـان الـتي صـاحبت
تـسلـسل واحلروب الـتي مرت التـاريخ ا
عــلى الــقــلــعــة والــغــزاة الــذين احــتــلـوا

حصونها.
وفـي عـــرض تــــاريـــخـي كـــانت األبــــعـــاد
الـثالثيـة تـروي سيـرة الـقلـعـة وغزواتـها
وفتـوحاتهـا واجليـوش التي عبـرتها من
ـمـالـيك والـعثـمـانـي الـصـلـيـبيـ إلى ا

والرحالة العرب. 
وزُيــنت جـدران الــقـلــعـة بــصـور ألحـداث
ؤذن تاريـخية فـيمـا ارتفعت أصـوات ا
ـــســاجـــد وامـــتــزجـت  مع أجــراس في ا
سجد الكنائس في وقت واحد بدءا من ا
ـهـد في األقــصى في الـقــدس وكـنـيـســة ا
بــيت حلم وانــتــهى الــعــرض بــعــصــرنـا
احلالي الـذي شهـد على حتـرير اجلـنوب

من االحتالل اإلسرائيلي عام .2000
وحـــكى الــعـــرض ســيـــرة هــذا الـــتــاريخ
ـؤثـرات الـصـوتـيـة بــالـضـوء والـلـحن وا
ـقـاومة قـبل أن يـخـتـتم بـاإلشـارة إلى ”ا
اللبنانية “ودورها في دفع إسرائيل إلى

االنسحاب قبل  18عاما. 

وكـانت إسـرائــيل قـد هــددت بـتـفــجـيـر
الــقـلــعــة قـبـل سـحب قــواتــهــا في عـام
 .2000وهــذه الـقـلـعــة سـبق أن دمـرت
الطائرات اإلسـرائيليـة أجزاء منها في
اجتياح عام  1982وتباهى باحتاللها
وزيـر الـدفاع اإلسـرائـيـلي آنـذاك أرييل
ــا كــانت تــشــكــله من قــاعــدة شــارون 
عسـكريـة مشرفـة على فـلسـط وكانت
تـضم مـنـظـمـات فـلـسـطـيـنـيـة وأحـزابا

لبنانية يسارية.
وغابت األعالم احلـزبية الـتي غالـبا ما
تــنـــتــشــر عــلى طـــرقــات اجلــنــوب عن
ـؤدي إلى مــهـرجــان أرنـون الــطـريـق ا
واسـتـعــيض عـنـهـا بــالـعـلم الــلـبـنـاني

هرجان. الذي كان رمز ا
ـــديـــرة وفي شــــريط مـــصـــور قــــالت ا
الـتـنـفيـذيـة لـلمـهـرجـان روال عاصي إن
اختيار أرنون كمـوقع أثري الستضافة
هـرجان يعـود إلى قرب إجنـاز ترميم ا

هذه القلعة.
وأضـافت ”أحب أن أشــيـد بــدور دولـة
الــكـويت الـتي كـانـت أول دولـة عـربـيـة
تلتزم بترميم قلـعة أثرية ثقافية خارج
نـطـاق دولـتـهـا والـزائـر الـذي سـيـأتي
ــهــرجـــان ســتــتــاح له الــفــرصــة إلى ا
ـشـاهـدة هـذه الـقـلـعـة األبـيـة الـتـي مر
بــــهــــا صـالح الــــديـن وفــــخـــــر الــــدين
والعثمانيون والصليبيون وغيرهم.“
ـــصــــور أديب فـــرحـــات بـــعـــد وقـــال ا
مـشـاهـدته الـعـرض لـرويـتـرز ”من أول
ما خلـقت باجلنـوب لم أر هكذا عرض.
كنـا نعيش هـذه األجواء لـكن باحلرب.
أمـا اليـوم فـكان عـرضا مـبـهرا لـناحـية
الــتــقــنــيـات والــتــجــهــيــزات واألبــعـاد
الثالثـية التي جـعلـتنا نـعتقـد أن هناك

جيوشا دخلت القلعة.“
وقــــال شـــادي يـــاســــ الـــذي حـــضـــر
ـهـرجـان ”نـحـن وحـاضـرين شــعـرنـا ا
ـكان الـذي كـنا نـراه مـصدرا بـالعـزة. ا
للقصف صار مصدرا للحياة. بالنسبة

واجهة.“ لنا الفن هو من أدوات ا
تعة وقالت روال جابر ”كانت أجواء 
هرجان هذه ونحن نشعر بالفرح ألن ا
الـســنـة أقـيم في قـلـعـة الـشـقـيف وهـذا
حق لـلـمـنطـقـة أن يكـون فـيـها مـسـاحة

للفرح.“
واحيا الفنان التونسي لطفي بوشناق
حـفال مـســاء يـوم الـســبت في الـقــلـعـة
ـهرجـان في الـثالث لـتسـتـكـمل ليـالي ا
من آب مع الــفــنـان الــلــبــنـانـي عـاصي
قبل مع احلالني وتتابع يوم السبت ا
مــغــنــيــة الــســوبــرانــو الــكـالســيــكــيـة
األوكرانية أرينا دومسكي لتختتم يوم
ـــرئي مع األحـــد مع لـــيـــلــة الـــشـــعــر ا
الـشـعـراء من فـلـسـطـ أنـور اخلطـيب
ـزغــني ومن مــصــر حـسن ومــنــصف ا
شــهــاب الـــدين ومن لــبـــنــان إبــراهــيم

شحرور وطارق ناصر الدين.

عرض لوحتان من ا

هيثم فتح الله


