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. . . .   تقص   حكاية نبض كل مع يحمل لكنه.. يطول أو يقصر ومدى   عد   لخطواتنا

 ننثرها تيال صورنا توث ق زواياه كل في أنها إال األحيان غالب في وتوجع أحيانا   تفرح

 وعلى األفئدة على وتسجل برهة العين تقف خطواتنا بعض في.. الحياة مساحات على

 ..ونعيش نحيا ما جل   الدروب

 بعض يحمل القصيرة لألفالم الدولي السينمائي خطوات مهرجان.. الرابعة خطوته في

ها.. األيام قارعة على تركناها التي البصمات هذه  تجمعنا عروض ضمن شاشة لتلم 

 نكون الروح مع وطويل زمن من قصير في ونحلم ونسترجع, نرى وسكون مقاعد على

لين كلنا أو بعضنا أو نحن فيه  ..بنا تدور التي الشمس أشعة على محم 

 أقام للسينما العامة المؤسسة مع بالتعاون الثقافة وزارة رعاية وتحت آذار من الرابع في

 بدورته السينمائي خطوات مهرجان. نميةللت العامة واألمانة السوري الشباب مجلس

 كثيف جماهيري بحضور  المهرجان افتتاح تم  بالالذقية األسد دار مدرج على الرابعة

 السوري العربي والنشيد األبرار شهدائنا أرواح على صمت دقيقة الوقوف بدايته كانت

 بالشخصياتو بالحضور فيها رحب   صارم مجد بالالذقية الثقافة لمدير ترحيبية وكلمة

 لها وتحية األثرية تدمر مدينة عن قصير فيلم تالها والمتواجدة الفاعلة والمهنية الحزبية

 مرور على الراقية الشواهد هذه طمس حاولت بربرية هجمات من له تعرضت لما

 مجد المهرجان لمدير كلمة أعقبها( الشمس بوابة)بعنوان الفيلم فكان عليها اإلنسان

 ودور وفعاليتها السينما دور قصيرة بلمحة مستعرضا   بالحضور افيه رحب أحمد يونس

 التوفيق آمال أفالم من يتضمنه وما السينمائي خطوات مهرجان فيها بما المهرجانات

 المهرجان مدير وأشار.. سورية في الثقافية السوية برفع يقوم ما وكل المهرجان لهذا

 29,و دولة 47 من فيلم 055 إلى وصل المشاركات عدد إجمالي أن: أحمد مجد

 المهرجان وضعها التي الشروط وفق المقبولة األفالم عدد بينما دولة, 05 من سيناريو

 السيناريوهات وعدد في وأجنبية, عربية دولة 90 من فيلما   49 هي انطالقته منذ

 .وأجنبية عربية  دولة 90 من سيناريو 90 المقبولة



 سيناريوهات 0و فيلما   92 هي المشاركة سوريةال األفالم عدد أن إلى اإلشارة وتجدر

 .المحافظات مختلف من

 يكون ال أن دقيقة, 05 الفيلم مدة تتجاوز ال أن:  أحمد قال األفالم قبول شروط حول و

 المهرجان,طبعا   دورة إعالن قبل السنتين يتجاوز ال وعمره االنترنيت, على معروض

 من األفالم من عدد ألكبر أتاحت سرةالمي الشروط هذه مقدمتها, في الجودة شروط

 .العالم دول مختلف من المشاركة

 فيلم ألفضل المهرجان جائزة وهي القصيرة لألفالم مادية جوائز خمس المهرجان ويقدم

 فيلم ألفضل MTN ,جائزة س.ل ألف 990 عربي فيلم أفضل وجائزة س,.ل ألف 905

 ألف955 التحكيم لجنة ة,وجائز س.ل ألف 905 إخراج أفضل س,.ل ألف955 سوري

 األولى الثالث للسيناريوهات مالية جوائز ثالث هناك وأيضا   س,.ل

 يحاكي خطوات بمهرجان خاص درع تصميم تم كما س,.ل ألف( 955,40,05)الفائزة

 ومتعلقة متصلة مرجعية وله عمره, من السابقة الثالث السنوات خالل التجربة روح

  .العريقة وحضارتنا بثقافتنا

 اإلخراج حول تدريبية ودورات لندوة لألفالم عروض إضافة   المهرجان تضمنوي

 القومي, المسرح خشبة على بالسينما المتعلقة األمور من وغيرها السناريو وكتابة

 الرابعة بدورته المهرجان في ويشارك. آذار شهر من التاسع حتى المهرجان ويستمر

 وتركيا والهند وايطاليا وبريطانيا والمانيا نواليونا وروسيا وجورجيا البرازيل من افالم

 ومصر وفلسطين والبحرين والجزائر والعراق االمريكية المتحدة والواليات وقبرص

 المهرجان ويترافق وبنغالديش وكندا وبلجيكا والتفيا وفرنسا وايران ولبنان والمغرب

 بعنوان ناريوسي وورشة الخطيب باسل المخرج بقيادة لإلخراج عمل ورشات اقامة مع

 الشاشة الى الورق من السينمائي الفيلم

 تتعلق مرجعية وله المهرجان تجربة يحاكي للمهرجان خاص درع تصميم تم فيما

 .رومية هشام الفنان تصميم من السورية والحضارة والثقافة بالتراث

 تطورت وما شابلن شارلي بافالم الصامتة بداياتها منذ السينما بدايات يحكي فيلم أعقبها

 في الفاعلة الشخصيات لبعض وليكون.. الحاضر عصرنا في إنجازات من إليه وآلت

م حيث تكريمها السينما مجال  إيفا)  والمخرجة السناريو كاتبة عن قصير عرض قد 

م( داؤود  في تعمل سوري أصل من( داؤود أيفا)  التكريمي المهرجان درع لها وليقد 

 في دكتوراه شهادة على حاصلة اوروبا في قطاراتال لصناعة االداري التطوير مجال



 السينما إلى تتجه جعلها واإلبداع باإلخراج شغفها لكن األعمال وادارة االقتصاد مجال

 سورية في لها األول هو التكريم هذا أن إال عالمية مهرجانات في عديدة جوائز فنالت

 الذقية, العز الذقية في وخاصة( وطنك في تكرم أن أجمل ما)  التحية كلمة في فقالت

 أنني فرغم وللحضور للقائمين شكرا   االم بلدي في لي األول هو التكريم هذا, الخير

 السوري العربي الجيش إلى النجاح هذا أهدي الجنسية سورية فأنا الهوى بحرينية

 في وسورية لسورية قلبي لكن سورية خارج أعيش أنني رغم فأنا.   بالحياة المؤمن

 الجيش من ذهبت دم ذرة ولكل وطني في الحياة إرادة إلى النجاح هذا أهدي .. ..قلبي

 «السوري العربي

م جميل عناق للموسيقا كان عدة أشجانا   معه حمل تفاعلي جو   في *  فنية فقرة ضمن قد 

 فنية  فقرات تضمنت حميصي طارق العود وعازف صهيوني غابي األورغ لعازف

 أليسار لفرقة مسرحي عرض تالها زمن دىم على وجداننا الزمت ألغان عدة

 واقعنا من شتى صور استعرضت عديرة نضال والفنان المخرج بإشراف المسرحية

 .وشفاف رشيق واسلوب وتاريخه العربي

 وهي قصيرة أفالم ألربعة مخصصة اليوم هذا في المهرجان عروض بداية *

ALiceرحمون فادي اخراج -سورية من زمن غربة -فرنسا من- waitingمن 

 إيران من  cradLe.العراق

 المهرجان هذا في المشاركين بعض مع جانبية وقفات لنا كان الرابعة خطوته مع *

 :قال حيث صارم مجد بالالذقية الثقافة مدير مع البداية فكانت

 ..خطوات مهرجان في  القصيرة األفالم -دام   طويل فيلم سورية تشهد -س

 ..سورية بها تمر التي صعبةال الظروف هذه في موقعه هو ما

 وزارة برعاية المهرجان هذا اليوم,  عموما   الثقافية الحركة من جزء هي السينما -ج

 سورية في الحياة إرادة تترجم الثقافية المراكز عبر نوصلها ثقافية رسالة هي الثقافة

 أن على حرصنا نحمل نظل لكننا والجهد المسؤولية من الكثير علينا يترتب أنه رغم

 يوم كل نعيشها وتفاصيل آالم من اليوم نحياه وما. واألمثل الصحيح بشكلها نوصلها

 جديد وألم جديدة قصة ثناياه في يحمل يوم كل الماضية السنوات مدار على وعشناها

 رغم والتي وقصتها سورية عن سينمائي بنتاج الواقع وصورت الشاشة هذه ترجمته



 هذه بها تتصف التي الحياة وإرادة لالنتصار األسمى الصورة معها حملت آالمها

 ..وشعبها األرض

 و  تحتوي أن الثقافة لمديرية يمكن وكيف المهرجان لهذا التحضيرات تمت كيف -س

 كندا؟ مهرجان تشرف

 التوجهات من العديد هناك وكان الثقافة وزارة من كريمة برعاية هو المهرجان -ج

 إلى تحتاج مبادرة فكل مهرجان هكذا إلنجاح تالتسهيال كافة وتقديم الصعوبات بتذليل

 للسينما العامة المؤسسة مثل ساندتنا و ساعدتنا التي الجهود هذه ومشكورة وجهد دعم

 هذا إلنجاح المالئمة الظروف لتأمين للتنمية السورية واألمانة السوري الشباب ومجلس

 بالالذقية الثقافة ديريةم تقدمه ما على الحرص في وجهدنا رؤيتنا إلى إضافة المهرجان

 نأملها أفضل تطلعات في مواكبتها دائما   وتحاول الثقافية الحياة تعكس ترعاه وما

 ..جميعا  

م ما تقي م كيف للثقافة كمدير موقعك من وليس كمتلق   -س  وتحضيراته؟ اليوم قُد 

 شهدناه ما وكل المبذولة للجهود وشاكر راض   إنني أقول عندما متحيزا   لست -ج

 نهدف الذي والتمييز النجاح على والحرص باإلتقان يتسم المهرجان هذا في سنشهدهو

 ..دائما   له

 الفنان مع خاطف حوار في المسرح مع وقفة لنا كان آخر وجانب أخرى زاوية  من *

 قدمته الذي والعرض المهرجان هذا في المسرح دور حول( عديرة نضال) والمخرج

 . المسرحية أليسار فرقة

 خطوات؟ مهرجان في يقول ماذا اليوم أليسار فرقة قدمته الذي لعرضا -س

 أن إلى الصامتة بداياتها منذ السينما تاريخ هو األول الشق شقين يتضمن العرض هذا

 فكانت كامل بشكل الحياة حركة عكست عندما ذلك بعد وتطورها الصوت عليها دخل

 والعربية المصرية وللسينما شابلن لشارلي الصامتة للسينما عروض تتضمن الفقرات

 والمحلي العربي واقعنا من لوحات فهي اآلخر الشق أما خاص بشكل السورية وللسينما

 .واقعنا ومن تاريخنا من الفنية الهويات بعض تحمل

 خطوات؟ كمهرجان سينمائي مهرجان في  عموما   المسرح دور ما -س



 متألق دائما   المسرح مكان بكل والقه حضوره يثبت دائما   الفنون أبو هو المسرح -ج

 من أكثر الجمهور مع االحساس يعكس التماس هذا الجمهور مع مباشر بتماس ألنه

 مع تتالحم التي وكلمته حضوره للمسرح كان اليوم الشاشة تواجد مع لذلك الصورة

 ..دائما سويتها رفع في ومحاولته الحياة صورة تعكس جميعها المقوالت

 لنا كان( الشمس بوابة)  فيلمها عن تكريمية جائزة نالت والتي دداؤو ايفا المخرجة *

 :فقالت جانبية وقفة

 يقدم؟ وماذا يعني ماذا سورية في لك األول التكريم هذا -س

 والموت الحياة إرادة بفرض إال تنتهي ال والحرب الحياة احتفالية هي المهرجانات -ج

 في له تعرضنا ما وهو واأللم الدمارو لحزن كا شتى خسائر من للنجاة بالحياة نواجهه

 أنا  االنتصار هو به نتحلى الذي واألمل الحياة إرادة هي الباقية البصمة لكن سورية

مة ضيفة اليوم  عالمية مهرجانات في تكرمت أنا وطني في كبيرة عزوة وهذه مكر 

م التي األولى المرة هي اليوم لكن وعديدة كثيرة  بهذا جدا   وأعتز وطني في فيها أكر 

 الجيش إلى أهديه بدوري وأنا.. بلدي في ألنها عندي الجوائز أهم من وهي التكريم

 ..األسمى الرسالة صاحب السوري العربي

 وأين شتى جراح حملت, الماضية أعوامها في سورية على مرت طويلة مشاهد -س

 األخرى؟ والمهرجانات المهرجان هذا في القصير الفيلم يتواجد

 البقاء إرادة فيها لتنتصر الجديد للبعث كالعنقاء هي سورية شهدتها التي الحرب -ج

 األفالم إلى بحاجة فنحن وللشباب المتواضعة لإلمكانيات هي القصيرة فاألفالم والحياة

 تعكسه الذي الحقيقي الفيلم هللا وإنشاء, الطويل للفيلم الماراتونية الوثبة أجل من القصيرة

 لنا األكبر الجائزة ستكون سورية مساحات على ايسطره التي الجيش انتصارات

 .المالحم هذه سطروا الذين الشهداء أرواح لجميع الرحمة

 القادم؟ المستقبل في ترينه الذي العرض وماهو, لسورية ترينها التي الشاشة ماهي -س

 هو المهرجان مستقبل نبني أن نستطيع لن نحلم لم إذا نحن الخيال عالم هو الفن -ج

 بكافة األمل نعانق مازلنا طالما ونحن السابع الفن في الحياة إلرادة قيقيح تجسد

 االختناقات رغم المتمسكين الصامدين الباقيين الصادقين سورية أبناء وبوجود شرائحنا

 .لسورية الجميل المستقبل ورسم االنتصار بداية هو الكبير والوجع



 مجموعة عليه تشرف الرابعة هدورت في القصيرة لألفالم السنيمائي خطوات مهرجان
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