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حلم »كاروال« وحلمي!
|   ثريا البقصمي |

الفنانني األوروبيني، دعتني  الفنانة األملانية »كاروال تشلر« رئيسة اتحاد  صديقتي 
ذات يوم ألشاركها حلمها اإلنساني، حني عقدت يدها على صدرها وتنهدت قائلة:

- أتعلمني يا صديقتي العربية كم أتمنى أن أملك املال للمساهمة في بناء مستشفى 
لألطفال في كينيا!

إنه مجرد حلم ال أدري كيفية تحويله لواقع.
جرى ذلك الحديث بيننا ونحن نحتسي الشاي في مرسمها بضاحية »أسن« األملانية، 
وهناك وعلى طاولة جانبية رصت مجموعة من اللوحات الصغيرة الحجم، حملت إحداها 

بيدي ولوحت بها قائلة:
- عزيزتي »ك��اروال« حلمك ممكن أن يتحقق بهذه اللوحة الصغيرة، إبعثي بها إلى 
أصدقائك الفنانني ليسجلوا عليها إبداعاتهم، ثم إجمعيها في معرض تباع فيه بسعر 

رمزي، إنه تبرع يقدم من الفنانني لصالح املستشفى الحلم.
وبالفعل نفذت »كاروال« الفكرة وجمعت أعمال ثالثمئة فنان في معرض أقيم بمدينة 
الناس  تحمس  عندما  وخاصة  لواقع،  الحلم  تحويل  النتيجة  كانت  اإليطالية،  »تورينو« 
إلقتناء أعمال لفنانني مشهورين بمبلغ لم يزد على الخمسني يورو للوحة، وزادت عدد 

املشاركات الفنية ليتجول املعرض في معظم املدن األوروبية، ويحقق نجاحا باهرا. 
كانت نتيجته أن املستشفى فتح أبوابه لعالج األطفال، وتحقق حلم »ك��اروال«، ولكن 
في  للمساهمة  نفسها  الفكرة  طرحت  للكويت  ع��دت  عندما  إل���ّي،  انتقلت  الحلم  ع��دوى 
ثم  ال��خ��اص��ة،  الفنية  ال��ق��اع��ات  إح��دى  ونفذتها  عبدالله«  بيت   « األط��ف��ال  بناء مستشفى 
الضوء  وأعطوني  السرطان،  مرضى  لرعاية  »ح��ي��اة«  لجنة  على  الفكرة  وطرحت  ع��دت 
األخضر لبدء التنفيذ، وكان ذلك في بداية صيف 2009، حيث وزعت اللوحات واأللوان 
أن  إكتشفت  عندما  معاناتي  ب��دأت  ثم  كبير،  بحماس  وقوبلت  الفنانني  أصدقائي  على 
بعضهم ال يحب االلتزام وأضاع املواد التي تسلمها وتهّرب من املشاركة، وفي املقابل 
كان هناك فنانون قدموا لي يد العون في البحث عن فنان يشارك في صنع نسيج ذلك 
الحلم االنساني الجميل، وقدم البعض عروضه السخية باملشاركة في أكثر من لوحة، 
وطلب الفنانون من أطفالهم أن يقدموا رسومات تعيد البهجة ملن سرق املرض سعادتهم، 
وخالل تلك التجربة الحية التي عشتها اكتشفت العديد من املواهب الفنية التي لم تمنح 

فرصة الظهور، وكلما تسلمت لوحة من فنان كانت رقعة سعادتي تكبر.
وال أنسى الصديق السفير التركي السابق الفنان/ شاكر فاكيلي، عند إقامة معرضي 
تلك  في  الوحيد  السفير  لكونه  الجمة  ورغ��م مشاغله  الشمالية.  قبرص  في  الشخصي 

البالد، إال أنه قام برسم ثالث لوحات قدمها تبرعًا ملعرض اللوحة الصغيرة.
بينما  وت��س��اه��م،  لترسم  وق��ت��ًا  وج���دت  للكويت  زائ���رة  بفنانة سويدية  أعجبت  ول��ق��د 
لديهم  وق��ت  ال  الشماغ،  وينسفون  يفتلون شواربهم  ع��راض  ط��وال  فنانني  تعجبت من 

لرسم لوحة صغيرة تعتبر كتمرين جيد للشعور بآالم اآلخرين!
وع��ن��دم��ا قمت ب��رص ال��ل��وح��ات على ج���دران ق��اع��ة غ��دي��ر ج��ال��ي��ري بمنطقة مشرف، 
شعرت كم هو رائع الشعور بتحويل فكرة إلى واقع، وتذكرت الجهود التي بذلها أعضاء 
لجنة »حياة« إلنجاح املعرض وسخاءهم في مساعدتي، بل بحثهم الدؤوب عن فنانني 

للمساهمة في املعرض.
لقد انتهى حلم »ك���اروال« وت��م ج��زء م��ن حلمي، لكن قائمة األح���الم م��ا زال��ت طويلة 
واليد ال تصفق لوحدها واآلخرون بحبهم وسخائهم وإنسانيتهم هم الجناح الذي ينمو 

لحلمك لكي يحلق ويعلو. 

* كاتبة وفنانة تشكيلية
g_gallery1@hotmail.com

الكالم... المباح

من وحي الشارع 

الطريق
يعرف الكثيرون من أصحاب الحظوة 

أن... مكوثك في سرادق العزاء
لم يكن سوى بضع ساعاٍت
ؤكدين... البقاء

ُ
كنِت فيها ت

على قرار املعركة... الذي لم يعْد مجديا
وال������ب������الُد م����رت����اح����ة ع���ل���ى م��ص��ائ��ب��ه��ا 

املتالحقة

ونعرف جميعا
أن��������������ك... ت���ن���ه���ض���ني ح���ي���ن���م���ا ي���ك���ون 

حارسِك
مشغوال بمطاردة الجواري في القصر

وتتوجهني إلى منزل أبي نواس
تأكلني معه على مائدٍة واحدة

وتبحثني في قميصه عن غواية الفرار

وإذا تخلل الحديث قصيدة
كنِت... تتأملني مساحتها الفارغة

املفرطة  بدائيتِك  إل��ى  ال��ع��ودة  وتقررين 
في  الصمت!

مدحت عالم
m.allam66@hotmail.com

أقامه »غدير غاليري« بالتعاون مع »حياة« لرعاية مرضى السرطان

»لوحة صغيرة من قلب كبير«... لرسم األمل في مساحة الحياة
|   كتب مدحت عالم |

في سياق ما تقدمه الفنانة التشكيلية 
ذات  أفكار  من  البقصمي،  ثريا  والكاتبة 
طابع إنساني، فإن »غدير غاليري« الذي 
لرعاية  ح��ي��اة  لجنة  م��ع  ت��ع��اون  تمتلكه 
م���رض���ى ال����س����رط����ان، ف����ي اق����ام����ة م��ع��رض 
متميز حمل ع��ن��وان »ل��وح��ة صغيرة من 

قلب كبير«.
ول����ق����د ح����ش����دت ال���ب���ق���ص���م���ي ف�����ي ه���ذا 
امل���ع���رض - ال�����ذي اف��ت��ت��ح م���س���اء االث��ن��ن 
امل���اض���ي - ال��ك��ث��ي��ر م���ن األس���م���اء ال��ام��ع��ة 
باإلضافة  التشكيلية،  الفنون  مجال  في 
إل�����ى رس����وم����ات ل����ه����واة وط���ل���ب���ة م�����دارس 
وجامعات، وكذلك ألطفال تقترب أو تزيد 

أعمارهم على الخامسة.
وان ال���س���م���ة األك����ث����ر أه���م���ي���ة ف����ي ه���ذا 
الخيري،  العمل  إل��ى  ان��ه موجه  امل��ع��رض 
ويتضمن لوحات فنية متعددة األساليب 
واالتجاهات واألج��ي��ال، ال يتعدى حجم 

اللوحة مقاس 30x30 سم.
ول���ق���د ب�����رزت ال��ك��ث��ي��ر م���ن امل���ش���ارك���ات 
ف��ي مضامينها ورؤاه����ا عن  تعبر  ال��ت��ي 
ال��ع��م��ل التشكيلي،  ف��ي  م��ن��اط��ق ج��م��ال��ي��ة 
وبالتالي فقد تبارى الفنانون في رصد 
أفكارهم التي تعبر عن الخير والجمال، 

وعن مضامن حياتية أخرى تسير وفق 
ومتفاعلة  باإلنسانية  مفعمة  أحاسيس 

مع الحياة في كل صورها.
وح���رص���ت ال��ب��ق��ص��م��ي ع��ل��ى أن ي��ب��دو 
من  الخير،  ع��ن  ب��ص��دق  معبرًا  معرضها 
خ����ال م���ا ق��دم��ت��ه م���ن م��ج��ه��ود م��ل��م��وس، 
ألك���ث���ر م���ن 9 أش���ه���ر، م���ن أج����ل أن يظهر 
امل��ع��رض ف��ي ص��ورت��ه ال��ائ��ق��ة وامل��ش��رف��ة، 
وب��ال��ت��ال��ي ف��ق��د ك���ان���ت ل��وح��ات��ه م��ف��اج��أة 
س���ع���ي���دة ل��ل��ج��م��ه��ور ال�������ذي ت����واف����د ع��ل��ى 
للتقنيات  استحسانا  مبديا  الغاليري، 
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال��ف��ن��ان��ون ال��ك��ب��ار وال���ه���واة، 
وكذلك األطفال، ولقد شاركت البقصمي 
في املعرض ب� 13 لوحة، في حن توزعت 
امل��ش��ارك��ات ل��ل��ف��ن��ان��ن ب��ن ل��وح��ة إل���ى أن 
ت��ص��ل إل���ى أك��ث��ر م��ن ع��ش��ر ل���وح���ات، وم��ن 
األس������م������اء ال����ت����ي ش�����ارك�����ت ف�����ي امل���ع���رض 
س��ه��ي��ل��ة ال����ن����ج����دي وال�����دك�����ت�����ورة ش����روق 
أمن، ورضا دوس��ت، وس��وزان بوشناق، 
البقصمي،  وف��ري��دة  البهاوند،  وخديجة 
وضمياء األيوبي، وفريد العلي، وفاطمة 
امل��ح��ي��ان، وع��ب��دال��ل��ه ال��خ��ض��اري، وع��ادل 
امل���ش���ع���ل، وب�����در ح���ي���ات���ي، وس���م���ر ال���ب���در، 
آرت��ي،  وعبدالعزيز  اشكناني،  ومحمود 

وعادل الخلف، وغيرهم الكثير.
وم���ا ك���ان ي��م��ي��ز امل���ع���رض أن���ه اح��ت��وى 

ال��ت��ي اختلفت  ال��س��م��ات  الكثير م��ن  ع��ل��ى 
ف���ي رؤاه������ا وم��ض��ام��ي��ن��ه��ا، إال ان����ه ات��ف��ق 
ف��ي االح��س��اس، ال��ذي يتوجه إل��ى الخير 
وال����ج����م����ال وال����رغ����ب����ة ف����ي ال����وص����ول إل���ى 
ورقة  املعنى  من جمال  راقية  مستويات 

األسلوب، وشفافية املشاعر.
وج����������اء ف������ي ب�����ي�����ان امل������ع������رض اآلت��������ي: 
»ق�����دم امل���ع���رض م���ا ي���ق���ارب ل���� 500 ل��وح��ة 

ف��ن��ي��ة ق���ي���اس 30x20س����������م ل����� 250 ف��ن��ان��ا 
م����ش����ارك����ا، وش���م���ل���ت ال����ف����ئ����ات امل���ش���ارك���ة 
من  وه���واة  محترفن  تشكيلين  فنانن 
مختلف الجنسيات إلى جانب خطاطن 
ومصورين فوتوغرافين وديبلوماسين 
وأط��ب��اء وم��رض��ى ال��س��رط��ان ومهندسن 
امل��دارس  معمارين ومجموعة من طلبة 
وامل�����ع�����اه�����د وال�����ج�����ام�����ع�����ات وامل������درس������ن 

وأط����ف����ال م���ن م��خ��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات ال��ع��م��ري��ة 
ال���خ���اص���ة، وك��ذل��ك  االح���ت���ي���اج���ات  وذوي 
ش�����ارك�����ت ب����ع����ض امل������������دارس م����ث����ل ط��ل��ب��ة 
ومدرسة  االنكليزية  الفحيحيل  مدرسة 
وفنانن  االنكليزية،  العربية  األكاديمية 
خ��ط��اط��ن م���ن م��رك��ز ال��ف��ن��ون اإلس��ام��ي��ة 
ب��م��س��اع��دة ال��ف��ن��ان ف��ري��د ال��ع��ل��ي، وك��ذل��ك 
الفنية،  محمد  سامي  مجموعة  شاركت 

الفنانة  باشراف  الكويت  جامعة  وطلبة 
النجوم  معهد  وفناني  النجدي،  سهيلة 

باشراف الفنانة فوزية حياة«.
التقنيات  البيان: »تنوعت  وأض��اف 
ال��ف��ن��ي��ة م���ن ك����والج ون��س��ي��ج وت��ص��وي��ر 
ورس������م ب���ال���زي���ت واألك����ري����ل����ي����ك، وغ��ل��ب 
على امل��واض��ي��ع امل��ط��روح��ة ط��اب��ع امل��رح 
وال��ب��ه��ج��ة ورغ����م ص��غ��ر ح��ج��م ال��ل��وح��ة 
كما  باملحبة،  مشحونة  كانت  انها  إال 
رس���م���ت ب��ع��ض ال���ب���ورت���ري���ه���ات امل��رح��ة 
وج�����زءًا م���ن ال��ح��ي��اة ال��ش��ع��ب��ي��ة. وتفنن 
الخط  ط��رح جماليات  ف��ي  الخطاطون 
ال��ع��رب��ي، وف���ي ل��وح��ات األط��ف��ال عبرت 
األل����وان وال��خ��ط��وط ع��ن ع��ال��م الطفولة 
ثقافات وجنسيات  ولتعدد  وعفويته، 
امل���ش���ارك���ن ان��ع��ك��س ذل����ك ع��ل��ى بعض 
ل��ل��ف��ن��ان��ن األج���ان���ب املقيمن  األع���م���ال 
ال��ك��وي��ت، ح��ي��ث ت��ن��وع��ت بالتقنية  ف��ي 

وطريقة املعالجة الفنية«.
ول��ج��ن��ة »ح����ي����اة« امل��ن��ب��ث��ق��ة م���ن م��ب��رة 
رق����ي����ة ع����ب����دال����وه����اب ال���ق���ط���ام���ي ل���رع���اي���ة 
م��رض��ى ال���س���رط���ان، س��ت��ق��وم ب��رص��د ري��ع 
ه����ذا امل���ع���رض ال���خ���ي���ري ل���ع���اج امل��رض��ى 
امل��ح��ت��اج��ن، وال���ل���وح���ات س��ت��ب��اع بسعر 
رمزي موحد، وان توظيف الفن من أجل 

عمل الخير هدف إنساني نبيل.

ثريا البقصمي مع مجموعة من الفنانني     )تصوير مرهف حورية(

»موسيقى الشعوب« في اإلسكندرية
عبر أوروبا واملتوسط

|   اإلسكندرية )مصر( - »الراي«   |

ينظم مركز الفنون بمكتبة اإلسكندرية في مصر في الفترة من 23 - 28 أبريل املقبل مهرجانه الثاني 
ملوسيقى الشعوب والذي يستضيف فرقا من دول أوروبا والبحر املتوسط.

مهرجان موسيقى الشعوب سيقدم أشكاال من املوسيقى التي تمد الجمهور بأكثر من مجرد االستماع، 
حيث تقدم له فرصة اكتشاف الثقافات املوسيقية في العالم وما يصطحبها من فهم وقبول اآلخر.

ل� »ال��راي«: املوضوع الرئيسي لهذا املهرجان هو الوحدة في إطار  مصادر في مكتبة اإلسكندرية قالت 
التنوع املوسيقي عبر دول أوروبا والبحر األبيض املتوسط، واالحترام واالعتزاز بالثقافة الخاصة، والتعلق 

بجذور وتقاليد املوسيقى التقليدية.
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