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كل عام، يقام "سمبوزيوم رأس املنت للرسم والنحت واملوزاييك والخط والتصوير" جامعا اعامال ولوحات من توقيع فنانني اجانب 
ولبنانيني. مرشوع ثقايف سياحي واجتامعي وحضاري، جاء كغيمة تروي عطش الناس اىل الجامل 

يف املعرض الجديد تحدث منّظم السمبوزيوم 
التشكييل والنحات الشيخ صالح نبا اىل "االمن 
الناس  تجاوب  ومدى  وتفاصيله  عنه  العام" 
من  بعيدا  ثقافية  فسحة  وانه  معه، خصوصا 

مركزية العاصمة.

املنت،  رأس  سمبوزيوم  مرشوع  عن  اخربنا   ■
كيف بدأ؟

عاما.   20 حواىل  منذ  موجود  مرشوع  هو   □
رأس املنت اسم عىل مسّمى، وموقعها الجغرايف 
بفكرة  اوحى  لبنان،  قلب  يف  املصادف  املميز 
السمبوزيوم حيث ميكن تذوق الفن والجامل، 
الخالبة  والطبيعة  الفنانني،  عطاء  بني  بتناغم 
التي  وهي  ذاتها.  يف  فنية  تحفة  تعترب  التي 
وعلامء  وادباء  شعراء  مميزين،  فنانني  انجبت 
اجتامعي  سياحي  ثقايف  مرشوع  ومفكرين. 
البلدة  حضارة  يصّور  بامتياز،  وفني  حضاري 

وثقافة ابنائها مبحبة وحنو، باهتامم وشغف... 
اوديتها  فيها، يف  تقطن  الجنة  ال وطيور  كيف 
اجواء  تنقل  المارتني حيث  وادي  يف  وانهارها، 
رشقا  نظره  ادار  الفنان  واذا  للفنانني.  الفرح 
اىل جبل صنني، نحت بازميله الصخر وادهش 
املاليني. والبحر غربا ومنه يستوحي الرسامون، 
الصعب  الياسمني.  وزهر  الصنوبر  شموخ  كام 
املنت،  رأس  للروعة  يا  يلني.  يأتيها،  حني  منهم 

هذا لسان الزائرين.

■ اين يقام السمبوزيوم كل سنة؟
□ يف كل سنة، يقام السمبوزيوم يف رأس املنت، 
يف  اجمل  مكان  اىل  جميل  مكان  من  متنقال 
الشجر  ظالل  وتحت  الخالبة  الطبيعة  أحضان 
او يف الساحات العامة او يف قاعات الضيعة أو 
لتحتضن هذا  ابوابها  افتتحت  التي  البلدية  يف 

العمل الفني املبدع.

■ اخربنا عن تفاصيل الدورات وما الذي احرزته 
كل دورة قياساً بسابقتها؟

دورة  لكل  سنويا.  تقليدا  اصبح  السمبوزيوم   □
يف معرض السمبوزيوم تفاصيلها سواء يف النحت 
واملضمون  الشكل  يف  املتنوعة  اللوحات  يف  او 
الزيتية  اللوحات  بينها  من  والكمية  والنوعية 
والتشكيلية، فضال عن الرسوم واملنحوتات والخط 
العريب عىل اختالف انواعه واملوزاييك والتصوير. 
وما نحرزه يف كل دورة قياسا بسابقتها هو تطورنا 
الدائم واستمرارنا يف مسريتنا الثقافية الفنية رغم 

الكثري من الصعاب مبختلف انواعها.

■ كيف كان االقبال عىل املعرض العام الفائت؟
□ كان االقبال عىل املعرض حاشدا ومرشّفا بوجود 
يف  حرض  حيث  الكريم  والحضور  الشخصيات 
افتتاح املعرض السابق ممثلون عن قائد الجيش 
العام  الداخيل واملدير  العام لقوى االمن  واملدير 
العام  واملدير  تومية  العميد جوزف  العام  لالمن 
والنائب  جنبالط  بك  وليد  والنائب  الدولة  المن 
وفنانني  فعاليات  اىل جانب  ارسالن،  االمري طالل 
أعمل طوال  انا  الفن.  متذوقي  كبري من  وحشد 
السيام  املعرض،  لنجاح  الزمالء  بعض  مع  العام 
املعرض  هذا  عن  املسؤول  اصبحت  بعدما 
الرفيعة  الرسمية  الفنانني والهيئات  للتنسيق مع 

والشخصيات الفاعلة والحضور الكريم.

التي  والتقنية  اللوجستية  الصعوبات  هي  ما   ■
واجهتكم خالل تنظيم السمبوزيوم؟

□ تعرتضني صعوبات لوجستية وتقنية وغريها... 
لكنني اعمل عىل تخطيها واستدراكها ألن إرصاري 

اكرب واراديت يف النجاح اقوى.

املواطن  يعيشها  التي  الخانقة  الهموم  وسط   ■
من  اولوية  الفن  يشكل  هل  رأيك  يف  اللبناين، 

اولويات الناس؟

فنون تشكيلية

املواطن  يعيشها  التي  الخانقة  الهموم  وسط   □
اىل  الناس  الفن كغيمة تروي عطش  يأيت  اللبناين 
التي  الظروف  من  واالنعتاق  والحرية  الراحة 
تكتنفهم. تكون الفنون واحة يف صحراء. رمبا قد 
ال يكون الفن اولوية من اولوياتهم، لكن االنسان 
بالفطرة يحب الجامل ويعرّب عنه بالكلمة او الرسمة 

او اللوحة او املنحوتة او املعزوفة املوسيقية.

يتم  كيف  املعرض.  يف  اجانب  فنانون  شارك   ■
الفنانني  اختيار  معايري  جانب  اىل  هؤالء  اختيار 

اللبنانيني؟

□ عىل مدى سنوات خلت، شارك يف املعرض 
طموحاتهم  تالقت  واجانب  لبنانيون  فنانون 
عامة  لبنان  والقوا  واهواؤهم  ورغباتهم 
ملواهبهم  الدافئ  الحضن  خاصة  املنت  ورأس 
يف  الفنانني  اختيار  معايري  اما  وابداعاتهم. 
فنيا  ابداعا  اعاملهم  متّثل  ان  فيجب  معرضنا، 

وتحمل رسالة ما من غرضها.

يف  تعرض  التي  االعامل  عن  اخربنا   ■
السمبوزيوم.

هي  السمبوزيوم  يف  تعرض  التي  االعامل   □

والخط  واملوزاييك  واملنحوتات  الرسومات 
والتصوير وغريها من الفنون التي تحايك العقول 

وتشدها بجاملها االخاذ.

■ اىل اي مدى ترى اهمية اقامة انشطة بعيدا 
من مركزية العاصمة؟

□ من االهمية الكربى اقامة انشطة يف املناطق 
الثقافة،  عاصمة  بريوت  ان  صحيح  اللبنانّية. 
لكن هذا ال يعني ان املناطق االخرى يف الجبل 
والجنوب والشامل والبقاع ال تستقطب حضورا. 
ملشاهدة  وتواقة  للروعة  متعطشة  النفوس 
يف  السمبوزيوم  نجاح  انواعها.  عىل  الفنون 
ننطلق  يك  حافزاً  يعطينا  املاضية  السنوات 
ونواكب ونستمر. واقبال الحضور يؤكد نجاحنا، 

وما نحن سوى رشيان من رشايني الوطن.

السمبوزيوم،  كمنظم  موقعك  من  انطالقا   ■
تجارب  وخصوصا  الفني  املوقع  تقّيم  كيف 
خصوصياتهم  هي  وما  اللبنانيني،  الفنانني 
وهواجسهم التي تنعكس يف اعاملهم املعروضة؟
لسمبوزيوم  كمنّظم  موقعي  من  انطالقاً   □
رأس املنت 2018 بالتعاون مع لجنة، نقّيم عمل 
الفنانني عامة والفنانني اللبنانيني خاصة بالجيد. 
الجامعة  تزال  وال  عافية  يف  الفن  الحمدلله 
اللبنانية للفنون الجميلة واملعاهد الفنية تخّرج 
وسام  يكونوا  ان  عىل  قادرين  بارعني  فنانني 
فخر عىل صدر هذا الوطن. يف األعامل الفنية 
التي تعرض، يد تبدع وقلب يحب وعقل يفّكر 
ويجسد فكرته يف منحوتات ورسومات ولوحات 

وخطوط آية يف الروعة.

السمبوزيوم؟  يف  املقبلة  الدورة  تقام  متى   ■
وهل ميكن معرفة تفاصيلها؟

□ نبدأ التحضري يف اول فصل الربيع ونستمر 
خالل فصل الصيف حيث يستقطب املرشوع 
وغري  اللبنانيني  الفنانني  من  كبرية  مجموعة 
حيث  الخريف  فصل  يف  ونختتم  اللبنانيني، 
كل  يضم  ومعرض  ضخم  احتفال  يقام 
دورة،  كل  يف  العام.  خالل  املنجزة  االعامل 
وبعض  املنت  رأس  بلدية  مع  بالتعاون  نعمل 
بلديات  مع  وبالتنسيق  االهلية  الجمعيات 
عاليه وبعقلني وجباع الشوف وبرعاية وزاريت 

السياحة والثقافة.

من دورات سابقة من السمبوزيوم.

متثال للنحات بطرس فرحات يف دورة العام املايض.

رسوم ومنحوتات وخط عربي وموزاييك في الهواء الطلق

"سمبوزيوم رأس املنت" واحة فنية

النحات التشكيـيل صالح نبا.


