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مليئة  لوحات  تقديم  اإلبداع، من خالل حثهم على  األطفال على  بتشجيع  غزّة  واألمل« في قطاع  »الشروق  مركز  يقوم 
باإلبداع تظهر تصّوراتهم وتخيالتهم التي ينجزونها

هوامش

محمود الرحبي

ــاة الـــشـــاعـــر املــــصــــري، فــتــحــي عـــبـــد الــلــه  ــ ــيــلــة وفــ فــــي ل
أعيد  وجدتني  الحالي(،  شباط  فبراير/   18 )الخميس 
في  »واتـــســـاب«،  عبر  نتبادلها  كنا  تسجيالٍت  ســمــاع 
ــه كــالــعــادة حنونًا 

ُ
شــتــى مــواضــيــع الــحــيــاة. كـــان صــوت

شجيًا، وبفصحى تخالطها اللكنة الحانية ألهل الريف 
)مـــن مــوالــيــد قــريــة رمــلــة األنــجــب بمحافظة املــنــوفــيــة(. 
ــاء جميل ومثقف مــوســوعــي. أتــذكــر حــديــثــه، ذات 

ّ
حــك

رواد  حياة  من  دقيقة  تفاصيل  عن  القاهرة،  في  لقاء 
مــصــريــن، جــّرتــهــم الــســيــاســة بــعــيــدًا عــن مشاريعهم 
 
ً
 أدبية

ً
اإلبداعية، مثل سيد قطب الذي كان يمتلك ذائقة

مهمة، وكــان في بداياته مشروع أديــب مرهف، حسب 
التعبير عن  فــي  بالصدق  كــذلــك  تميز فتحي  قـــال.  مــا 
التعبير  فــي  مثقف صـــادق  مــوقــف  ى 

ّ
يتبن فهو  ــه،  آرائــ

عّما يشعر به، ولم يكن مّدعيًا للمواقف، كذلك فإنه لم 
يكن على هامشها. تمّيزت آراؤه بالصدق والصراحة. 
به األهواء 

ّ
كان، باختصار، ال يداهن في مواقفه، وال تقل

واملصالح الشخصية التي لم يعرف عنه أنه سعى إلى 
الذي  الكادح  الكاتب  إلــى  أقــرب  مكاسبها يومًا. بل هو 
يعمل من عرق جبينه، وموارد عقله وخياله. مثل عامل 

يدوي يمتزج عمله بالناس وفوضى الحياة وضغوطها، 
فهو لديه أبناء يحرص على توفير جميع متطلباتهم. 

ــل، امـــتـــأت صــفــحــات »فــيــســبــوك« بــأخــبــار  ــ حـــن رحـ
رحيله، ما يدل على مكانته في قلوب املثقفن العرب. 
ــه الـــلـــوم إلـــى وزارة الــثــقــافــة املــصــريــة  وهـــنـــاك مـــن وّجــ
لــم يكن  التي  فــي عــدم مساندته فــي ظــروفــه الصحية 
 بــإعــالنــهــا، فــمــا إن يــخــرج مـــن أي ضــائــقــٍة 

ً
مــشــغــوال

صــحــيــٍة إال وتـــــراه يـــعـــود، مــنــاقــشــًا مــخــتــلــف جــوانــب 
 على إقــبــالــه على الــحــيــاة، على الرغم 

ّ
الــحــيــاة. مــا يـــدل

من مكر املرض وهجماته املتقطعة، التي كان بعضها 
ُيدخله في غيبوبة. لكنه ما إن يستفيق من وعكته إال 
 مع الحياة، معربًا عن آرائه في مختلف 

ً
وتراه متفاعال

ــرًا أصـــدقـــاءه، 
ّ
املـــجـــاالت الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، مــتــذك

قًا على صفحات »فيسبوك«، ومتابعًا كل جديد. 
ِّ
ومعل

أثناء رجوعي من املغرب إلى ُعمان، كنت أخضع  في 
لفترة حجر صحي مدتها أسبوعان. 

وفـــي تــلــك األثـــنـــاء، كــنــا نــتــواصــل بــن فــتــرة وأخـــرى، 
ــلــســؤال عـــن صــحــتــه، وكــــان يــكــتــفــي بـــالـــقـــول: »أنـــا  ل
مريض، ولكن الحمد لله على كل شيء«. ومّرة  قرأ 
ــة »درب  خــبــرًا عــن إصــــداري طبعة جــديــدة مــن روايـ
املسحورة«، فطلب مني أن أرسلها إليه. ظننته يود 

فقط قراءتها، ألكتشف أنه قرأها في وقت وجيز، بل 
 اكتشفت، منه، ذكاءه في التقاط ما 

ً
وكتب عنها مقاال

ال يراه الكاتب، بل شعرت وكأنه فهم الرواية أكثر مني. 
حن أزور القاهرة، ال بد أن أسأل عن أحمد شافعي 
وعبد الحكيم حيدر والعم إبراهيم عبد املجيد وسيد 
محمود، وطبعًا فتحي عبد الله، وآخرين من وجوه 
تسمح  تكن  لم  حيث  بالهاتف،  األقــل  على  القاهرة. 
السريع. هؤالء وغيرهم  باللقاء  انشغاالت بعضهم 

روح القاهرة الحقيقية وذاكرتها املتنقلة. 
فتحي من محّبي الشيشة واملعسل. يصعب أن تلتقيه 

خارج محيط دخانها وسحبها. ويروي من شغفه بها 
أنــه مــّرة كــان قــد أحضر والــدتــه مــن القرية فــي سيارة 
أمــام مقهى   

ً
قليال يتركه  أن  السائق  مــن  فطلب  أجـــرة، 

يعرفه، فنزل، وبعد رشفات سريعة من نسغ املعسل، 
يعتبر  البيت.  إلــى  ليستأنف رحلته  السيارة،  إلــى  عــاد 
فتحي عبد الله من جيل الثمانينيات في قصيدة النثر 
فــي مــصــر. ســاهــم فــي إصــــدار مــجــالت ثــقــافــيــة، كذلك 
أشـــرف على سلسلة »كــتــابــات جــديــدة«. وفــي الشعر، 
ترك مجموعة من اإلصــدارات، من أهمها »راعي املياه« 
و»مــوســيــقــيــون ألدوار قصيرة«  مــتــأخــرة«  و»ســـعـــادة 
ر املوتى«، وآخرها 

ّ
و»أثر البكاء« و»الرسائل عادة ال تتذك

ديوان »يمأ قلبي بالكرز«. يتميز مجاله التعبيري، كما 
حــرارة  مــن  وقربها  الجمل  وانــثــيــال  بالبساطة  حياته، 

اليومي ومحايثة التفاصيل. من مقاطعه الشعرية:
لــي/ وال حقائب/ وطعامي من  )أنــا درويـــش/ ال شجر 
ــذارات/ أو  ــ هـــواء الــنــاس/ وأخـــرج فــي الــصــبــاح/ بـــدون إنـ
ــة/ وأتـــــرك أقـــدامـــي/ وحـــدهـــا تمشي/  ــحـ ــارات واضـ ــ إشــ
الـــشـــحـــاذون تــلــمــع عــيــونــهــم/ إذا رأونـــــي فـــي املــقــاهــي/ 
ويقطعون صياحهم/ أمام/ ضحكاتي العالية/ ويقذفون 
بالنقود في/ فرح/ إلى وسط الشارع/ فمن يستطيع أن 

يقبض/ على رائحة املسك/ بن املجانن؟

فتحي عبد اهلل: طعامي من هواء الناس

وأخيرًا

من جيل الثمانينيات في 
قصيدة النثر في مصر، ساهم 

بإصدار مجالت ثقافية، وأشرف 
على سلسلة »كتابات جديدة«
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أطفال غزّة
تنظيم معارض تشكيليّة في المنازل

غزة ــ عالء الحلو

سناء  الفلسطينية  الطفلة  قت 
ّ
َعل

قـــنـــديـــل، مـــن مــديــنــة خــــان يــونــس 
ــال  ــ ــبـ ــ ــي قــــــطــــــاع غـــــــــــزة، أحـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ جـ
الخاص  داخــل معرضها  لونة 

ُ
امل الفوانيس 

الــذي نفذته مع شقيقها محمد في حديقة 
بيتها، ضمن سلسلة معارض فنية نفذها 

تشكيليون أطفال على جدران منازلهم.
ــال الــفــن  ــفــ ــن أطــ  مــ

ً
وشـــــــارك نـــحـــو 21 طـــفـــا

الــشــروق واألمـــل« من  التشكيلي في »مركز 
بــيــوتــهــم، بــلــوحــات فــنــيــة مــفــعــمــة بــالــحــيــاة 
واأللـــــــــــوان، عــــرضــــوا خـــالـــهـــا تـــصـــوراتـــهـــم 
التي تم إنجازها خال أوقات  وتخياتهم 
الـــفـــراغ، أثــنــاء الــحــجــر املــنــزلــي الـــذي فرضه 
تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة. وتم 
تنظيم ســبــعــة مــعــارض مــتــفــرقــة لــأطــفــال، 
تحت شعار واحـــد: »لــوحــاتــي على جــدران 
مــنــزلــي« ومــواضــيــع مــتــنــوعــة، كـــان بعض 
ــعــــارض لــطــفــل واحــــــد، فــيــمــا شـــارك  تــلــك املــ
البناية  في بعضها اآلخــر أطفال من نفس 
السكنية أو املنطقة، وقد نظم بعض األطفال 
معارضهم في الخارج، أو في حديقة املنزل، 
أو فــي ركـــن مــن أركــــان الــبــيــت، أو الــصــالــة، 

يُعَنى المركز بتقديم خدماته إلى الفئة الُعمرية بين 6 و12 عامًا لتطوير مواهبها )عبد الحكيم أبو رياش(

ــن نـــفـــذ مـــعـــرضـــه داخــــــل غــرفــتــه.   ومـــنـــهـــم مــ
الفنية  معارضهم  سنوًيا  األطــفــال  وينظم 
وتصميم  لوحاتهم  رســم  عبر  الجماعية، 
خَرجات، إال أنهم 

ُ
هيئة املعرض، وتعليق امل

اختاروا في العام الحالي، ونظًرا للظروف 
الـــعـــامـــة، أن يــنــفــذوا مــعــارضــهــم مـــن داخـــل 
منازلهم. وضم املعرض الفني للطفلة سناء 
قنديل وشقيقها محمد، عدًدا من اللوحات 
الفنية التي تحاكي فيروس كورونا، حيث 
َصـــّورت طفلة شــقــراء، ذات مــامــح جميلة، 
حديقة  ساحة  زينا  فيما  الكمامة،  تــرتــدي 
منزلهما بقطع »الفوم« الفنية التي شكلوا 
الــقــلــوب،  ـــلـــونـــة ورؤوس 

ُ
امل الـــنـــجـــوم  مــنــهــا 

 على 
ّ

َكا
َ

فيما رسما بعض الحيوانات، وش
لونة. 

ُ
قماش »الجينز« الورود والفراشات امل

الجديد«  »العربي  لـ سناء  الطفلة  وتوضح 
الذي  املعرض  في  ملشاركتها  سعيدة  أنها 
ــن الـــلـــوحـــات  ــ ــه عـــــــددا مـ ــالــ ــــن خــ عـــكـــســـت مـ
الــتــشــكــيــلــيــة، إلــــى جــانــب املــجــســمــات الــتــي 
ــادة تـــدويـــر خــامــة  ــ حـــاولـــت مـــن خــالــهــا إعــ
يــقــول شقيقها  الــكــارتــون والــجــيــنــز، بينما 
محمد الذي شاركها في الرسم إن »الرسم 
ذاتـــه بشجاعة«.  عــن  التعبير  ســاعــده على 
أما الطفل مصطفى عبد الهادي، فقد عكس 

ــذي نــظــمــه بــرفــقــة  ــ عـــبـــر مـــعـــرضـــه الـــفـــنـــي الــ
شقيقتيه خديجة ونور على جدران صالة 
الكارتونية عبر  الــرســوم  مــن  عـــدًدا  بيتهم، 
تــقــنــيــة »األنــيــمــيــشــن«، فــيــمــا قــــدم األشـــقـــاء 
والفواكه  الخضروات  صور  لوحاتهم  عبر 
ــيـــور والـــحـــيـــوانـــات، كـــذلـــك عــــــدًدا من  والـــطـ
وأبــطــال  وشخصيات  الطبيعية،  املــشــاهــد 

الرسوم الكارتونية. 
ويـــوضـــح الــطــفــل عــبــد الـــهـــادي لــــ »الــعــربــي 
الجديد« أنــه سعى إلــى تطوير قــدراتــه في 
الرسم بعد التحاقه بعدد من الدورات، ومن 
بينها نشاط »رسمتي هي ُدميتي« والذي 
املفضلة،  دمــيــتــه  بتجسيد  خــالــه  مــن  قـــام 
وقد ساعدته كل من شقيقته نور وسجود 
الفني.  على تنفيذ لوحاته إلقامة معرضه 
وتـــــوضـــــح شـــقـــيـــقـــتـــه الـــطـــفـــلـــة ســـــجـــــود، 6 
الــفــنــي يكتسب ميزة  املــعــرض  ســنــوات، أن 
ــــرض الـــلـــوحـــات ولــلــمــرة  إضـــافـــيـــة، عـــبـــر عـ
ــلــــى جـــــدران  األولــــــــى مــــن داخـــــــل املــــنــــزل وعــ
الــصــالــة الــداخــلــيــة، مـــا أكــســبــهــا املـــزيـــد من 
تلقى  أن  متمنية  بالنفس،  والثقة  الــراحــة، 

الفكرة استحسان الناس وتشجيعهم. 
ــاء أســـلـــم ومــحــمــد وُرُســـــل  ــقــ ويــــشــــارك األشــ
ــادي فـــي مــعــرضــهــم الــفــنــي الـــذي  ــهــ عــبــد الــ

تــم تنفيذه داخـــل منزلهم فــي مــديــنــة خــان 
يـــونـــس، وقــــد تــضــمــن مــجــمــوعــة مــواضــيــع 
متنوعة، ناقش بعضها العاقات األسرية 
بني األب واألبناء، وأحوال األشخاص ذوي 
اإلعــاقــة، فيما عكس كذلك عــددا من رسوم 
من  املصنوعة  واملجسمات  »األنيميشن«، 
عــجــيــنــة الـــســـيـــرامـــيـــك، والــــرســــوم املــتــعــلــقــة 
بــاالحــتــال اإلســرائــيــلــي ومــمــارســاتــه بحق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، ومـــشـــاهـــد مــديــنــة 
القدس، عاوة على عدد من الرسوم الفنية 

للورود والطيور والخضروات والفواكه. 
»العربي  لـ ويقول الطفل أسلم عبد الهادي 
الــجــديــد« إنــهــم ركــــزوا فــي أعــمــالــهــم الفنية 
ــة،  عـــلـــى إعـــــــادة تــــدويــــر املـــــــواد غـــيـــر الــــازمــ
جميلة،  فنية  ولـــوحـــات  مــجــســمــات  لصنع 
بينما توضح شقيقته ُرُســل 12 عاًما أنها 
الــذي يعكس  »األنيميشن«  فــن  فــي  اهتمت 
شخصيتها، حيث سعت من خاله للتميز، 
ــة، فــيــمــا يــقــول  ــتـ وتــقــديــم لـــوحـــات فــنــيــة الِفـ
إنــه  شقيقها األصــغــر مــحــمــد )7 ســـنـــوات( 
ــقـــاءه فـــي رســــوم »األنــيــمــيــشــن«،  ســاعــد أشـ
ــر،  ــ ــه يــــوًمــــا عــــن اآلخـ ــ ويــــحــــاول تـــطـــويـــر ذاتــ
لتقديم أفــضــل مــا عــنــده. مــن جــانــبــه؛ يبني 
مدير مركز الشروق واألمل التابع لجمعية 
الثقافة والفكر الُحر خليل فارس، أن املركز 
الـــــذي يــعــنــى بــتــقــديــم خـــدمـــاتـــه إلــــى أفــــراد 
الــفــئــة الــُعــمــريــة الــتــي هــي بــني 6 و12 عــاًمــا 
لتطوير مواهبهم، يسعى إلى دعم األطفال، 
الذي  الفني  املعرض  تنفيذ  على  ويحرص 
درجت العادة على تنظيمه بشكل سنوي، 
بأسلوب  تقديمه  يتم  الحالي  الــعــام  أن  إال 
مختلف، تماشًيا مع األوضاع العامة التي 

فرضها تفشي فيروس كورونا.

تم تنظيم سبعة 
معارض متفرقة 

لأطفال، تحت شعار 
واحد: »لوحاتي 

على جدران منزلي« 
ومواضيع متنوعة

■ ■ ■
ضم املعرض الفني 
للطفلة سناء قنديل 

وشقيقها محمد، عددًا 
من اللوحات الفنية 

التي تحاكي فيروس 
كورونا

■ ■ ■
املعرض الفني 
يكتسب ميزة 

إضافية، عبر عرض 
اللوحات، وللمرة 
األولى، من داخل 

املنزل وعلى جدران 
الصالة الداخلية

■ ■ ■
 
ً
شارك نحو 21 طفال
في مركز الشروق 
واألمل من بيوتهم

باختصار


