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علاقة لھ كانت اذا خاصة  ،نزوره بلد كل في تشكیلیا فنانا ملاقاة الفكرة كانت
ﺻدﻗﺎﺋﻲ سمع حالما و .اىندھوفن بمدینة
رغبتھ عن منھم الكثیر اعرب البرنامج بھذا ا ٔ
الواقع في و  .فیرسما فییل صدیقي مع اللوحات بتحضیر أوﻻ ادﺑٔﻧﺎ .المشاركة في
سھلة تكون و مسطحة المساحة تكون حتي كویرات دون القماش شد و وضع طریقة علمني
و لوحة  100بتحضیر قمنا.التشكیلیین الفنانین طرف من الرسم و الاستغلال
ھناك یكن لم ولكن اللوحات لأخذ ایام بضعة بعد اتیت.ورشتھ في لیجفوا تركناھم
نیا علي تعرفت ھكذا و  ،اصدقائھ علي لوحات  5صدیقي  .وزع فقد.لوحة  95سوي
الي یان جائني المشروع ھذا في المساھمین الفنانین أول من یعتبر الذي رادرسما
ﺻﻔر لونھ كبیرا ضرفا یحمل ھو و منزلي
اعرف كنت.رسمھا التي اللوحة على یحتوي أ
التشكیلي الفن أﻣﺎ الروكنرول موسیقى خاصة الموسیقى .عن الكثیر الوقت ذلك في
خلال من اللوحة تاملت اذا" المشروع ھذا بدایة يف خاصة كبیرة ،درایة لي تكن فلم
ﺟد لم لكن و الجواب أردت .؟ رایك ھو ما "" قال و  ،تحد في لي ینظر كان بینما الضرف
ا ٔ
":قال و ظحك حصل ما ھذا و  ،شكره أن علي و فعل ما فعل لقد نفسي في ،قلت الكلمات
سالتھ  .الأمر سھولة رغم واضح اھذ قال .فعلا اجبت "؟ اللوحة في شیىا تع لم انك اري
ما عكس اللوحة مسك اولا  ،شیئین حفظ علیك"  :راحة في " .قال ؟ ذلك في السھل ما و
و رئسھ طأطأ ثم الفضاء :قال ؟ العنوان ھو ما قلت .العنوان حفظ الثاني و  ،مسكت
ﺿﺎف
علي و یدي بین فضاء لي قدم تجده ان آﻣل و فضاء عن تبحث انك اعتقد " :أ
عقلانیا مفھوما تتظمن ان علیھا كیف و السریالیة الي النظر علمني كما  ،بلوغھ
جدا .سریالیة تبقي لا حتي
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قصیر لقاء ،التقینا المشروع ھذا اھمیة اكتشف من أول مولنستاین جیرارد السید كان
ماذا ":قال و بجانبنا للوقوف استعداده نع عبر برنامجنا لھ شرحت حالما و صدفة
قد انھ أﻋرف كنت أﻧﻧﻲ بما  ،سلوفاكیا من تشكیلیا فنانا اجبت "؟ أﻗدم ان استطیع
ترید متي ":قال و موافقتھ عن عبر .دانبیانا اسمھ سلوفاكیا في ممتازا" متحفا اسس

في الذھاب علي قادر يأﻧن أﻋرف كنت و البرنامج اعداد في منھمكا ،كنت آه بھ؟ اللقاء
الساعة علي جوان ، 11قلت الساعة .و الیوم لنحدد اوكي لي قال  .اللقاء لھذا جوان شھر
ﺧﯾرا المحدد الموعد في لاكون الاجتھاد علي أن أﻋرف كنت اني رغم11 .
في ھناك كنت ا ٔ
صدیقنا ابن مع و المتحف مدیر مع ینتظرني بولاق بیتر كان و  ،المحدد الوقت
و ؟ كذلك الیس القوة مثال الفرس " قال و الممتازة اللوحة .ھذه بیتر اعطاني .راردجی
،قوة بساطة .استثناء بلا الامكانیات كل تستعمل ان آﻣل  ،الامكانیة لنا تعطي القوة
جدید شىئ و الایجابیة

10 Miklós Kolozsvári Grandpierre.
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لنتسلم سلوفاكیا و المجر بین ما الحدود علي قریة في بملكلوس ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ رحلتنا خلال
ﺣد من السابق في تلاقاھا أن بعد اللوحة
،رغم للغایة صعبا رسمھا كان "قال .اصدقاىنا ا ٔ
 :المصوغ و للقلادات صانع و نحات ایضا ھو الرسم جانب الي ملكلوس و .حجمھا صغر
من انطلاقا صورتك ینتحت ان یستطیع كان بحجرة مرصع خاتما اعطیتھ اذا مثلا
الحجارة تلك وسط  .الاحیان أﻏﻠب في یكون الذي الثقب
بلاد في عاصفة عنوانھا ،اللوحة فعلھ ما ھذا فعلا و  ،اللوحة علي تاریخي رویت قال
الموھوب .علیھم متتھك التي الناس و المواھب اصحاب حكایات تروي ھي و نار من
ﺿﺎًﯾ ھي .الشئ ذلك ینتقدون المتھكمون و شیئا ،شئ لا من یفعل ان یستطیع
حكایة أ
ﺑدأ بینما و  ،توقف دون الأطفال یخربش البدایة في "قال  .فنانا الفنان یصبح كیف
 ،ممتع حل الخربشة ،تبقي الحیوانات و الأشجار  ،المنازل یرسمون القسم في زملائي
فشیئا شیئا .ذلك علي راضیة امي تكن لم  .اخري والوان اخري باقلام ثم لقلمبا أوﻻ
اكادمیة نحو القریة فغادرت بذلك ﺳﻌﯾداً أﻛن لم .القریة مجنون ثم  ،الغریب .اصبحت
یصرخ مرة كل في و قریتي و عائلتي الي أﻋود كنت عطلة كل في الجمیلة الفنون
كنت لكنني و  ،الجعة من  .كأسا لشرب یدعونني و القریة مجنون عاد لقد الاھالي بعض
لي الحظ ابتسم یوم في و  .المدینة نحو بسرعة القریة مغادرة الي یدفعني مما ذلك أﻛره
ﺧﯾرا
ذلك الحكومة استبقت الحدید جدار فتح حین  1987سنة في تقریبا ذلك كان  ،ا ٔ
كانت الوقت ذلك في .للسفر تاشیىرات من الجامعات من المتخرجین كل مكنت و الحدث
 ،سكاري اصبحوا و إﻧﺟﻠﺗرا الي ذھبوا الأصدقاء بعض البلاد لمغادرة .الوحیدة الطریقة
كانت حیث .السوید الي ذھبت لكنني  ،اخري اشیاء لیجربوا ھولاندا الي الآخر البعض
المصوغ و القلادة في الصغیر لعملي جیدا اختیارا ذلك وكان صغیر رواق مع علاقة لي
و ،ھومبورغ كوبنھاغن الي وصلت و انطلقت ھكذا .جیدة باثمان ابیعھا كنت لتيا
و لمجھودي نتیجة ذلك اري فكنت أﻧﺎ أﻣﺎ القریة اھالي تفاجئ الأخیر في .برلین
مجنون ینادونني الناس یعد لم عدت وحین  ،بلدك مغادرة علیك یجب كفنان تطوري
ﺳﺗﻘ ﺑﻠوﻧﻲ بل القریة
ﺻﺑﺢ .و  ،قریتھم يف ولد عالمي كفنان ا ٕ
لقد  .اصدقائي الجمیع أ
فنان لكل اتمنناه ما وھذا  ،قریتي في النقاد و المتھكمین موقف بموھبة غیرت

للمجتمع جید و ذلك ،علي اشھد أن
بھ تشعر ان تستطیع ذلك و

أ ﺳﺗطﯾﻊ و للفنان ،جید للفن جید شئ ذلك .تشكیلي
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كوخ  ،حانة  ،ورشة تقع زلنكوفاك اسمھ مكان البلاد وسط في  ،بالبلقان ما مكان في
قمنا .الحر الفكر و للتطور ومحركا للالھام .مكانا یزال لا و كان لبوریسلاف  ،صغیر
لوحتھ بنفسھ رسم یومھا التشكیلیین الفنانین من مجموعة معھ كان و بزیارتھ
 ،دقائق  8الي  7من دامت المشروع ھذا في رسمت حةلو أﺳرع تكون ربما فاىقة بسرعة
ھذا ارسم ابقي ،حتي جمیل یبقى ان آﻣل و اعیش ھنا  ،سھلي ھذا  :قال .و السھل ھذا رسم
باستمرار الجمیل السھل
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المناخ الحنین البلقان  21بلوشمي لومتري

لدیھا وجدنا بزیارتھا قمنا عندما .البانیاب  ،ترانا مدینة من ممتازة سیدة لومتري
للعیش انتقل تاموسیكال زیارتھ  .اردنا الذي الرجل الواقع في .اللوحات من العدید
المرة ھذه لملاقاتنا زملائھ بعض إ ﺳﺗظﺎف كما بنا ،الإعتناء زوجتھ من طلب و  ،كندا في
كل من لوحة علي ولالحص في یتمثل كان مشروعنا ،لأن عادتھا غیر علي الامور جرت
كان الاقتراح.لوحة  15أﻣﺎم انفسنا وجدنا المرة ھذه .العالم  .حول جولتنا خلال نزوره بلد
اختبار اعتبر لاني اؤاﻓق لم البدایة في معنا سنحملھا التي اللوحة بانتخاب نقوم ان
قراطیةالدیم و جمیل شئ الانتخاب ":قالت تامو زوجة أرورا ،لكن للغایة صعب شئ لوحة
ﺻﺑﺢ سنة  20بعد و  ،العرض من ﺟزأ لوحة إ ﻧﺗﺧﺎب فكرة اصبحت ،وھكذا جید شيء .
لدینا أ

ان حاولت  ،لومتري لوحة اختیار تم الأخیر في  .انتخاب بطاقة  250000من اكثر
من نتمكن لم لكن جائت و بھا اتصلنا یوم بعد الأمر علیھا تعذر لكن البنا تحضرھا
ﻻ ذاﻋﯾﺔ المحطات مع المواعید كل مع و لزیارتنا الأخیر یومال كان وقد ورﯾٔﺗﮭﺎ
لم المحلیة ا ٔ
طبخة اكلنا و استوقفتنا الطریق في بھا ا ﻟٔﻘﺗﯾﻧﺎ اخیرا.الوقت من متسع لدینا یكن
تفھم لا انھا كما الكلام علي قادرة تكون لم انھا من بالرغم و  ،احضرتھا التي السبناخ
الحنین العنوان.لومترى بفضل اللوحة محتوي عن فكرة ،اخذنا الانكلیزیة اللغة
،ھذا الأحیان بعض في ونتخاصم  ،البعض بعضنا ،نحب البلقان تعرف أﻧت" :المتأخر
الحنین ھذا یكون ان مھم لیس ، .معا للعیش طریقة نجد ان علینا یجب و غریب حنین
بھ نعترف و نفھمھ ان ،المھم متأخرا
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 .اسطنبول مدینة علي مررنا  ،الصفراء بالشاحنة  ،الثانیة العالمیة رحلتنا خلال
انك یعرف كان ایندھوفن مدینة من تشكیلي كفنان  .ذلك في ساعدنا ھرمنس بارت
مركز باب فتح ھكذا  .بلادك في تجده مما اكثر الغربة في التقدیر و الاعتراف تجد
اخذنا .ترقب حالة في كنا و عرض مشروع لنا یكن لم حینھا  ،بلاتفورم قرانتي
 4من.مشروعنا .في اقحامھم یمكن تشكیلیین فنانین عن للبحث الارشیف نتفحص
و للتخاطب مھم كان ھذا و الانكلیزیة تكلم علي قادرین  2سوي ھناك یكن لم احتماات
اشترط انھ اذ نقول كما واضحة إﺛﺎرة انلھك ،وكان لوحتھ اتمم منھما واحد كل اذا التواصل
أﯾن اسكشیر في تقابلنا ،اذا الموافقة قبل قال كما اعیننا في النظر و اولا مقابلتنا
وضعني الاكادیمیة الي وصولنا عند .اسطنبول عن كلم  150تبعد أﻟﺗﻲ یعیش و یعمل
كل نشارك ان جیدة كانت الفكرة "لماذا؟ و ترید ماذا لي اشرح " :قال و القسم أﻣﺎم مباشرة
التي الارھابیة العملیة ر أﯾﻧﺎ حیث منزلھ الي اخذنا بعدھا.النقاش و الدبلجة في القسم
قربھ وضعنا الذي المكان من قریبة كانت و اسطنبول بمدینة الصباح خلال حصلت
لا شیئان الدین الاخري الید في و السیاسة فیھا ید ":قال غاضبا ھكان كان .الشاحنة
لا الذین الأشخاص بعض لدیك "متمدنة بیئة في نشأ الذي ابوه حدثھ ھكذا قابلانیت
ستكون و  ،البلاد ھذه سكان تخویف و لارباك العنف یستعملون  ،ذلك یفھمون
تمني ؟؟؟ الأمل حول لوحة ارسم ان مني تطلب أﻧت و  ،الامر .ھذا تواصل اذا وخیمة عاقبتھ
لوحات  4تركنا و زملائھ مع طیبا وقتا قضینا وقع ما كل رغم ذلك في النجاح لي
رسموا بینما و فعلناه ما ھذا و  ،اللوحات لأخذ اسابیع  6بعد العودة علي إﺗﻔﻘﻧﺎ ،و للانجاز
ظر الحیاة حول طریقة حكایات زملائھ
رجل ھناك اللوحة في وقال المناسب الوقت ھاكان اﻧٔ ﺗ
ربما شیىا الرجل وجد اذا و  ،ظرونین بجانبھ الاخرون و ما شيء عن یبحث الوسط في
لن لكن و ثمینة حكایة و .لوحة ھذه  :#فجأة قال ثم الحوار واستمر البقیة ،منھ سخرت
موھوم.أﻣل اعطیك

Ridvan Coskun 26
مختلفة نوافذ  26كوسكون رظوان

الفنون باكادمیة المدرسین زملائھ من بعضا استدعاء ھكان الصدیق علینا اقترح
ظریفا و مرحا كان و المدعوین من  .واحدا كان كوسكون .لقاىنا خلال باسمشاھیر جمیلةال
الحدیث و السكر في امظیناه الوقت من تبقي ما و دقیقتین في الإتفاق وقع .للغایة
عند اسابیع  6بعد نتقابل ان واتفقنا المدینة غادرت الغد من  .الامور شتى في
اللوحة لأخذ رجوعي
سألتھ و ﻣﻌﺎً تحدثنا  .اللطیف  ،المرح الرجل ذلك یعد فلم تغیره لاحظت عودتي عند
قصیرة مدة منذ معھا تزوج وقد نكلا مع الاكادمیة .في سنوات منذ یعمل إﻧﮭ قال .احوالھ عن
الأمور تكون ان آﻣل  :قلت بساطة بكل  ،مرة لأول معھا تخاصم المنقضیة اسابیع  6خلال
زوجتك؟ مع یوما تخاصمت ھل یرام؟ ما علي یرام؟ ما علي "لي قال و انفعل  ،یرام ما علي
لا و تخاصمنا لأننا  ،الخصام سبب ھو ما عرفت اذا ﺳﻌﯾداً سأكون و  ،فظیع شیىئا إﻧﮭ
ﺟد كیف و  ،لماذا نعرف
ھذا حل أ ﺳﺗطﯾﻊ كیف اعرف لا و ؟ الخصام سبب اعرف لا أﻧﺎ و حلا ا ٔ
نجحت قد" :لھ قلت " .اللوحة ھذه رسم ھو علیھ ادراق كنت الذي الوحید ، .الشئ المشكل
ﺿﺢ دعني قال ذلك في
لا الواقع في ،ھما الشباك من إﻣرأة و رجل نظر اذا " :ذلك لك أ و
سٔا ،الشئ نفس الي ینظران
في و الشباك نفس من ینظران كانا لو حتي ؟ صحیح ﻟﯾ
تتامل معي،ھي تنظر فربي زوجتي و الشباك من انظر اني لنفترظ الآن.الوقت نفس
لنفس ننظر لا أﻧﻧﺎ تري الا الآن ،و السیارة داخل الجمیلة اﻟﻣرأة أﺗﺄﻣل أﻧﺎ بینما حمراء سیارة
للتشاجر .سببا تري لا و ذلك زوجتي تتفھم ان املي "الشئ؟
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سافرت مفاجأة وبدون ھكذا  ،منسك مع كثیرة علاقات لھما ب  2البدیل نادي و مدینتي
یعرف استقبلھا الذي الشخص كان و  .رسمھا بعد بسرعة رجعت و بیالوروس إﻟﻰ لوحة
 .لوحتھ رسم ھكذا  ،البعید المستقبل في سیحدث ماذا و  ،مدة منذ یفعل أن علیھ ماذا
یزال لا التصریح وھذا  .اخري انباء وصف في صریحھت استعملنا فقد نحن أﻣﺎ.
عصره یواكب و یتجدد
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الطیران تعلم  63التش سناد

مستوي علي الصفراء لشاحنتنا عطب أﻣﺎم أ ﻧﻔﺳﻧﺎ وجدنا القارات عبر رحلات بضع بعد
اقنعتنا كیرا قبقةالر الصدیقة لكن ؟ الآن ماالعمل أ ﻧﻔﺳﻧﺎ سألنا حینھا .والدفع العجلات
و قدما المضي كیف ،لكن ھولاندا في لنا عرضا شاھدت قد كانت و  ،قدما المضي بجدوي
العالم ا رٔﺟﺎء كل في تسافر ان ضروري لیس  :اجابتني الترحال؟ نستطیع لا نحن
في  .ھنا یعیشون العالم ا رٔﺟﺎء من ا ٔﻓراد علي التعرف یمكننا  ،الناس علي لتتعرف
فنان  80جمع استطعنا للاجئین عائدة منظمة مع بالتعاون و جیدة فكرة كانت ھولاندا
ﻻء احد .ھولاندا في یعیشون مختلفة بلدان من تشكیلي
سناد یدعي كان الفنانیین وھ ٔ
ثلة مقابلة علینا اقترح  ،الطباع بسیط الوقت نفس في و نفسھ من واثقا ،كان أﻟﺗش
ذلك في متطوعا و لاجئا كان انھ بما  ،وءاللج مركز في التشكیلیین .الفنانیین من
و  ،ھولاندا نساء تشبھ لا سیدة فیھا تري  :الطیران تعلم عنوانھا لوحتھ المركز
ﺻﺣﺎب یمثلون الذین الدجاج بعض
الدراسة أو العمل یمكنھم لا .اللاجئین لأن.اللجوء ا ٔ
اللجوء مركز لاتمح في إﻻ استعمالھ یمكنھم لا و المال بعض علي یحصلون  ،ینتظرون
مرض جائحة أﺗت لما و  ،سنوات  8أو  3 ، 5بعد ربما سیأتي الذي القرار ینتظرون ھم ھكذا
مقابل العمل لللاجئین سمح دجاجة ملیون جثث جمع من بد لا كان و ھولاندا في الدجاج
ﺟر
ﺣت الحین ذلك منذ و  ،الدجاج تجارة ،لانقاض بسیط ا ٔ
ﺻﺑ
مةلكل مرادفا  .دجاج كلمة ا ٔ
تعلم ھو الوحید الشيء  .؟ الخ ھدف ،دون إﻗﺎﻣﺔ دون  ،مال دون  ،ھنا اللاجئ یفعل ماذا لاجئ
الطیران
130 Eva Nordus
ﺣد إﻟﯾﮭ یذھب لم الذى المكان  130نوردوس إﯾﻔﺎ
ا ٔ

من السریعة الفكرة ھذه إ ﻗﺗراح تم  ،ھومبورخ في الصیفي الأكادیمي البنتمنت خلال
السماء " في النجوم إﻟﻲ تسافر أن علیك"  :ةالشاب السیدة

214 Abdul Zigani
عنوان دون  214ززیقاني عبدول

ﺳؤال  .تماما مغایر لشئ بدایة كانت الحقیقة في
"مھرجان عند ﺑدأت ؟ ذلك حصل كیف اﻟ
الثقافیة المبادرات من العدید فیھ تلتقي الذي المھرجان ھذا" افریقیا علي لتتعرف
ﺿﺎًﯾ ھناك كأن و  ،بھولاندا أفریقیةال
إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ بنشاطات یقومون الذین الأشخاص بعض أ
إﻟﻰ معھم  .لیحملونھا لوحة على الحصول بإمكانھم ھل سألوني  ،بوركینافاسو في
ﺟﻋﮭﺎ ثم ھناك رسمھا یقع حتي بوركینافاسو
كانت .أﻣﻠك أﺷﮭر مجموعة إﻟﻰ لتنضم ارٕ ﺎ
ﺻطدﻣوا وصولھم عند لكن  ،اللوحة معھم واحمل و فاتفقنا جمیلة فكرة
إ
بالواقع
من لدیھم یكن لم ولكن  ،الجھة من تشكیلي فنان عبدول مع الإتفاق تم الإفریقي
لضیق .جاھزة اللوحة تكن لم عبدول مع لقائھم عند و  .اسابیع بضعة سوي الوقت
ﻼه رةالمذكو للأسباب و السعر بنفس كبیرة لوحة علیھم عبدول اقترح الوقت
لم أ ﻋ
ﺧر حل أﻣﺎﻣﮭم یكن
بنفس تكون ان یجب اللوحة مساحة أن الوحید المشكل القبول .سوى ا ٓ
التفكیر من سنین بعد.الخاصة بطریقتنا تعلیقھا و عرضھا لنستطیع المطابقات
وتلصیقھا تصغیرھا أي نختفخت طریقة استعمال قررت  ،اللوحة لھذه ملائم حل في
ما ھذا غزال نصف فیھا تري لذلك  ،المتجول العرض مع حملھا نستطیع حتي لوحة علي
التي الاولى المرة كانت لأنھا ما نوعا مریعا ذلك كان .بوركیني جھوي فنان یفعلھ لن
الأحیان بعض ،في المطلوبة المساحة علي نتحصل حتي اللوحة من قطعة فیھا قطعت.
 ،الكولاج تقنیة سنین بعد متنيأﻟﮭ الطریقة ھذه  .علینا وجب ما نفعل ان علینا یجب
 943ص لذلك مثال الكتاب ھذا في و

215 Monique Rutten
الأحلام بلد  215رتن مونیك

مواصلة یستطیعون  ،كبارا أو كانوا صغارا الاطفال أن الفكرة " :مونیكا حدثتنا ھكذا
 100وسط اللوحة ھذه علقت إذا خیالھم " و احلامھم مع التجارب بكل یقومون و التعبیر
كانت تركیبتھ لكن  ،القسط ھذا وصف یصعب.الجمھور من قسطا إﻧﺗﺑﺎه جلبت  ،لوحة
ﺿﺎ ا ﺗٔذﻛر و نسائیة دائما
كانت انھا سوي اﻓٔﺎﻌﻟﮭن ردات في متشابھة لنقاط وجود لا انھ أ ﯾ
لھذه عرضي یقدرن كأنھن و .إ ﻧﻔراد علي إﻻ .بھا الإدلاء یتم لا خصوصیات ذات و مشحونة
بالظبط یحدث ماذا اعرف لا نفسي داخل في بینما .اللوحة

238 Helene van Straalen
الإعتراف  238فنسترالن ھالن

 ،روتردام بمدینة التشكیلیین الفنانین موسوعة في سابقا نشرھا وقع اللوحة ھذه
و  ،روایتھا قبل تكتب حكایة  .بین الفرق ترى أن تستطیع ھنا 2007 .سنة في
مسرحي تقدیم خلال روایتھا من المرات مئات بعد جدید من تكتب الحكایة نفس
ذلك الصینیون ھمس كما تترعر و تنم الحكایة.
و التعرف :معنان لھما یصبح الھولاندیة للغة ترجمت إذا و "الإعتراف " اللوحة عنوان
و  ،أﻧت ملابسك ھي ترتدیھا التي الملابس .أن اﻋٔﺗرف أن مثلا :الإعتراف  .الإعتراف
أﻣﺎ أﻧت لك الملابس ھذه أن اﻋٔﺗرف ،لأني الألوان من بریشة اشوھھا أن ھكذا حقي من لیس
مھولة ا ٔدﻏﺎل بل غابة لیست أﻧﮭﺎ تبین ولكن  ،غابة في تتجول أﻧك مثلا تخیل :التعرف
أول .الخ ،النمل الدیدان ، ،النباتات العصافیر فیھا تري  ،أﯾﺎم و لأیام تمشي و تمشي
ﺿر  ،أﺳود أو أﺑﯾض  ،سمینا أو نحیفا یكون أن  ،یعترضك شخص
ﺻﻔر أو أ ﺧ
یھم لا .ھذا أ
نحت ھكذا التعرف ھو ھذا و فصیلتك نفس من أﻧﮭ تعرف یعترضك ا ﻧٕﺳﺎن فأول.
 .تشاركیة مجتمعات الآن علیھ نحن ما القرون و السنوات مدي علي الإعتراف و التعرف
أﺧري اطٔراف ھناك بینما طبیعتنا من جزء ھي الأشیاء ھذه .أن نعرف أن أﻣﻠﻲ والآن قالت
ﺳؤال ثقافتنا من جزء انھا تعتقد
ھناك  ،ثقافیا المتوحشون ھناك ؟ سیحصل ذاما اﻟ
لا الطبیعة ولكن  ،الثقافة تغییر یریدون الكل المتدینون ھناك و الدكتاتوریون
ھي كما بھا القبول فقط یمكننا تغییرھا ،یمكننا.

290 Isabella Southwood
عنوان دون  290ساوثوود ازٕاﺑﻼ

طﻊ لم مرات ثلاث لكن الأنترنات علي وثوودسا ازٕاﺑﻼ موقع بزیارة اﺣٔدھم نصحني
ﺳﺗ
أ
و اللوحات على یعتمد وبرنامجنا  ،صور سوي فیھ أري لم فتحتھ ولما  ،الموقع فتح
ھل.واقعیة لصور رسام كتب حیث آﺧره حتي الموقع قراءة واصلت  ،الصور على لیس
ﺻﻠت كل، ،علي ؟ لوحات ھذه
و سأشارك قال  ،مشروعنا لھ شرحت و اللطیف الرجل بھذا ا ٕﺗ
لكن موجودة والقواعد  ،متشدد غیر طبعي لأن ممكن ھذا الأحیان أﻏﻠب في " بشرط لكن
ﻋطﯾﺗﻧﻲ  .إذا سأشارك ":لي قال  .الشرط ھو ما أوﻻ فلنري  ،تفادیھا بحكمة یمكن
لوحتان ا ٔ
ﻼً شرطا ذلك كان .لإبنتي واحدة و لي واحدة
ﺷﮭ بضعة بعد بسرعة وافقتھ لذلك ﺟ ﻣﯾ
را ٔ
في یسكنان كانا ا ٔﻧﮭﻣﺎ بما لاھاي موسوعة في نشرناھما والتي  ،الللوحتین لأخذ ذھبت
الي أﻧﺗﻣﻲ أﻧﺎ تري كما ھونكونغ في ولدت ازٕاﺑﻼ و بریطاني .بأن أن رغم  ،المدینة تلك
للاجیال الأرض ھذه علي لأحافظ أﻛﺑر عندما حكمة و قوة أﻛﺛر أﻛون أن واملي الجدید الجیل
ﺿﺎًﯾ آﻣل ولكني  ،أﺑﻧﺎﺋﻲ او .ﻛﺄﺑﻧﺎؤك ادمةالق
، ،رائع لذلك الفرصة الجیل ھذا یعطینا ان أ
ﺿﺎًﯾ ھناك لكن قوي و بسیط
ﺧر شيء أ
في و الطریق في العروض من المئات بعد  ،ا ٓ
عرفت سنة  20بعد و .الجمھور قبل من اختیارا الأكثر إزاﺑﺎل لوحة ،كانت المھرجانات
ﺿﺎ الفن و  ،التواصل یریدون الناس لان ؟ لماذا
ما ھذا و .التواصل الأساسیة ركائزه من أ ﯾ
رأي بما سعید ولكنھ الاختیار ،یستطیع لا الجمھور من  5 %العین طریق عن بھ نقوم
ھذه تكون بأن كفیل ھو .العین اختارتھ  .ما یختار الاخیر في و  ،عرضنا خلال سمع و
 300000قلناه ما علي كدلیل یاراخت بطاقة %5 .شعبیة الاكثر اللوحة
318 Antonio Puri
عنوان دون  318بوري ا ٔﻧﺗوﻧﯾو

الأفكار،كنا و الفنیة بالموسوعات  ،الصفراء بالشاحنة عملنا نواصل نحن بینما
ﺧذوا بأناس نلتقي
ﺣد ھند بشكار طریق عن علیھ تعرفت بوري ا ٔﻧﺗوﻧﯾو  .أﺳرع طرقا إ ﺗ
ا ٔ
مشروعنا في مرافقتنا ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ تحمل الذي ،و ھندیة أﺻول من اھايل مدینة من المشاركین
 ،تلاقینا ھكذا و مدینتي في قصیرة لمدة یشتغل كان انتونیو .الھند بلاد إﻟﻰ

ﺻﻠﮭ كنت بینما لوحتھ لي ،سلم معتادة غیر بطریقة
ﻣروراً امستردام الي ا ٔو
 ،بلاھاي
لا حتي دقیقة بطریقة المعلومات یھاف لأدون الصغیر كنشي الي حاجة في إﻧﻲ لھ قلت
ﺳﺎھﺎ
طﺎﻧﻲ لكنھ  ،أﻧ
علي موقعنا علي كتبت بعدھا  .كان ما كان و ا ﻧٕطﻠق و اللوحة أﻋ
قیادة.السیارة أﻗود كنت بینما سمعتھا باللوحة علاقاتھا و الحكایة ان الانترنت
كل تذكر بعد ما في علیك یصعب لكن بھ القیام یمكن أﻣر الحدیث و السیارة
طﺑﺎع لي كان لقد كل علي .مغلوطا .ملخصا أﻛﺗب أن أرﯾد ولا  .التفاصیل
اشغالھ ان أﻧ
نفسي في طیبا أ أﺛرا ذلك ترك و .یرام ما علي تمشي
333 Victor Ekpuk
 333أﻛﺑوك فكتور

ﻋٔا ،لاھاي مجموعة نكون كنا عندما
بعد الذھاب أﻧوي وكنت  .،أﻛﺑوك فكتور ھند باشكار ﻲﺳﺗد
تلقیت ذھابي قبل اﺳٔﺑوع لكن فنانیھا موسوعة، .لجمع لاھاي مدینة الي أﺳﺎﺑﯾﻊ بضعة
و خطوط حولھما من و سمكة و رجل علیھا رسم لوحة علي ،یحتوي البارید عبر ﻛﺑﯾراً ظرفا
" :أﺟﺎﺑﻧﻲ ؟ البرید طریق عن اللوحة ا ٔرﺳﻠت لماذا :لھ قلت و فكتور ھاتفت مبھمة  .رموز
مع لك صورة لي لیس لكن و معقول .سأعود متي أﻋرف لا و اﺳٔﺎﻓر ان یجب  ،صدیقي عفوا
 .اﺳٔ وﺑﻋﯾن خلال لك سارسلھا صورة لدینا و حكایة لدي تقلق لا أﺟﺎﺑﻧﻲ  .لاحكایة و اللوحة
 ،البوسنیا في الوقت من دقائق  5تستغرق كم تدري كنت إن أﻋرف لا أﻧﺎ والان
الأول ،الاسبوع إ ﻧﺗظرت إذاً .نیجیریا في سبوعینأ یستغرق كم أﻋرف لا وبالتأكید
و  ،حكایة و صورة علي تحتوي الانترنت عبر رسالة تلقیت دقائق  5بعد و  ،الثاني
السمك علاقة أﻓﮭم لم لكني .المسائیة الانباء نشرة اللوحة وعنوان ممتعة كانت الحكایة
لیس و عمودیا باللوحة یمسك بھ فإذا للصورة أﺧرى مرة نظرت  .الانباء نشرة و ،الرجل
عندما و الأرض علي مطروحة جثة إﻟﻰ الرجل  ،قنبلة إﻟﻲ السمكة تحولت حینھا  ،اﻓٔﻘﯾﺎ
ﺣت الرموز و الخطوط وكل التلفاز ،شاشة الإطار یصبح العنوان تعرف
ﺻﺑ
 ،مسدسات .ا ٔ
یحارب و تتصارع الناس نسیانھا علیك یصعب الحكایة ﺗﻘرأ عندما .مدافع و طائرات
 10%أن لنفترض ولكن مقنعة ،غیر اﺳٔﺎﺑﺑﮭﺎ و مفھومة غیر الأشیاء ھذه  ،البعض بعضھم
مشاھدة الإعلام علیھا یفرض التي البقیة ذنب ما .الأشیاء ھذه متابعة یریدون الناس من
اﺧٔﺑﺎر لنشر التلفاز جھاز نستعمل .أن أﻣﻠﻲ  ،السخیفة التقالید ماھذه  .ﯾوﻣﯾﺎً الحروب ھذه
فضلأ
372 Sinisa Pavlovic
مجھولة أرض  372بفلوفیتش سینیزا

ﺻﺑﺢ بلاد في عمره من الثاني النصف وعاش یوغسلافیا في كبر و سینیزا نشأ
ﺳﻣﮭﺎ أ
إ
الصربي المنتخب مثلا  ،المذھلة الأشیاء من الكثیر حصلت التحول ھذا خلال  .صربیا
بین قطیعة سیصنع الأمر ھذا وكأن  ،با أورو گأس في المشاركة من منع القدم لكرة
والنتیجة  ،بالكأس فازت و صربیا مكان الدنمارك أﺧذت النتیجة  ،زعمائھ و الشعب
بمثابة ھذا كان القدیم في .بالعزلة .العمیق الإحساس نفسھا صربیا في الأخرى
السجن يإل العقوبات تحولت بعدھا  ،وحده العیش یستطیع لا الإنسان  ،بالاعدام الحكم
ﺿﺎف و  ،الإنسان علي قسوة العقوبات أﻛﺛر العزلة تبقي لكن الخطیة و
أن آﻣل سینیزا أ
آﻣل .السیاسیة النخبة معاقبة  .حجة تحت شعبنا عاشھ الذي العذاب مدي الناس یدرك
ﺿﺎ
الشئ ھذا یتكررمثل أﻻ أ ﯾ
375 Massoud Shojia Tabatabaj
المستقبل أﻣل  375تباتباج شوجیا مسعود

ﺿﺎﻓﻧﺎ
إﺳﺗ
للكثیر تبقي ا ﯾٕران  ،بالسھل لیس الأمر ھذا و  ،ا ﯾٕران في عرضنا لنقدم مسعود
نعرف لا أﻧﻧﺎ ھو نعرفھ الذي الوحید ،الشئ الكثیر عنھ یعرف لا مجھول بلد الناس من
إﻟﻲ طریقك في أﻧت و بھا مررت إذا شعبھا طیبة عن الكثیر حدثني قد و .شیىئا عنھ
 ،منھا التثبت و اللوحات بمعاینت لھ زمیل و مسعود قام  .ذلك في صدقوا قد و  ،الھند
بارت مع الرحلة ادﺑٔﻧﺎ .لوحتین .حذف وقع و  ،المحلي للقانون منافیة تكون لا حتي
انتقدا بسرعة الھند إﻟﻰ رحلتنا في مرافقتنا قررا و السفر إﻋﺗﺎدا قد كانا و و إﯾرﯾﻧﺎ
من ولكن نعم".الحریات علي تضییق  ،اللوحتین حذف وقع لماذا" حاصا و الفرز عملیة
الوقت نفس في ولكن  ،اللوحتین حذف وقع أﻧﮭ صحیح ؟ ذلك تري أن ترید زاویة أي
السفر علي تعودا إﯾرﯾﻧﺎ و بارت  .مختلفان وجھان شئ لكل  ،لوحة  80بعرض لنا سمحوا

في وینطلقا زر علي یضغطان دبل الي یصلان فحالما  ،للطریق استطلاع بآلة
علي الآلة تدلھم الرجوع أرادا وإذا  ،التاكسي و  ،العمومي النقل وسائل عبر التجوال
"لطف بكل مسعود لھم قال طھران في التجول أرادا حین و  .العودة طریق و المسافة
أﺧرى مرة  ",علینا یتجسسون إﻧﮭم" صرخا جولات  3بعد " .المدینة إﻟﻰ إﺑﻧﻲ سیرافقكما
أﯾﺔ من لكن و ممكن ھذا
الاثناء في و .سیاحي دلیل و كمترجم یرافقكم فھو ؟ الاشیاء تري أن ترید زاویة
 ،الخ الانترنت  ،الألوان  ،للعرض .مكان  ،نقل وسیلة  ،الأكل  ،المسكن مسعود رتب
عند تأسیسھ تم الذي  ،ا ﯾٕران في الكاركتور رسامین بیت مدیر ھو مسعود ﺟﯾداً ترتیبا
ﻼﻣﯾﺔ إﻟﻲ تتحول ان قبل شیوعیة حینھا كانت و  ،الثورة بدایة
الكاركتور بیت  .إﺳ
ﺳﺔ
لرسامین الدولیة التجمعات في تراھم لذلك  ،محكمة بصفة منظمة عمومیة ﻣ ؤﺳ
ﺳؤال و .الكركاتور
الذي الرجل ھو أو الرسامین یحمي الذي الرجل ھو مسعود ھل  :الآن اﻟ
مراقب غیر مكان في سألناه إن حتي و  ،الإجابة نعرف لن ؟ الحدود للرسامین یرسم
أن بذكاء مسعود لاحظ كل علي  .واضح غیر و مھذبا إﺟﺗ ﻣﺎﻋﯾﺎ و سیاسیا سیكون ،فالجواب
و  ،منھم لوحة رسم أﻧﮭ بما  ،فارغة للرسم المھیئة اللوحات علي یحتوي الذي الصندوق
ھذه سلمنا زملائھ تودیع و تودعیھ عند و  .زیارتھ عند مكتبھ علي حاضرة كانت
ظرٔا ،تشاء كما لوحة كل ﺗﻘرأ أن تستطیع ":قال و اللوحة
أن وآﻣل  ،أﻧﺎ كما ھكذا أﻧﺎ مارتن ﻧ
سرور بكل نفعلھ ما ھذا و .بلادي حول جمیلة  .اﺷٔﯾﺎء تروي

387 Neha Sutar
المنسیة المملكة  387سویتار نھا

وجھ على سارت الأشیاء أن اقصد لا و  ،خطئ علي التاریخ یكون الأحیان بعض في
الذین المتوحشین الملوك كل روایاتھ .و حفظھ طریقة في یكمن الخطأ لكن  ،الخطأ
ﺻروا
صفحات ملأت  ،ضحایاھا نواكا أو  ،إﻗﺗرﻓوھﺎ التي والمجازر  ،الحروب في ھزموا أو ا ٕﻧ ﺗ
لھم نجد ،فلا الحوار و السلام یفضلون كانوا الذین الطیبة الملوك أﻣﺎ  ،التاریخ كتب
ﺿل لعالم قدوة یكونوا .حتي التاریخ یذكرھم أن الأجدر من كان و  ،أﺛرا
أ ﻓ

381 Keyvan Azad
ھاي ھوكاي  381أزاد كایفان

سنمر أﻧﻧﺎ یعرف كان ا ﯾٕران زار عندما  ،ورٔﯾﺔ ذو رجل دیفندال ھیرمن اللطیف صدیقنا
ﺟﻼ أو عاجلا البلاد بتلك
ﺧذ لذلك  ،ا ٓ
طﺎھﺎ و لوحة معھ ا ٔ
طھران من تشكیلي لفنان أﻋ
رقم ومعنا الصفراء الكبیرة شاحنتنا متن علي طھران إﻟﻲ وصلنا سنة بعد  .لیرسمھا
بین و بحذر الحوار علینا ا ﯾٕران في إﻋﺗدﻧﺎ ماك و  .أزاد بكیفان ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ ھكذا  .الفنان ھاتف
لنا یصف وﺑدأ اللوحة كایفان لنا قدم  .عمیقا الحوار یكون أن أردت إذا خاصة السطور
للطیران یتھئ وكأنھ الرجل تري  ،حولھ من یرقصون أﻧﺎس و رجلا تري حیث الخلفیة
و وجوھا تري ذلك جانب إﻟﻰ ؟؟؟ ؟ الأحیان أﻏﻠب في الناس یرید ماذا .تقاطعات بدون لأنھ
یكون من و " ،طبیب إﻟﻰ بحاجة لسنا نحن " النصوص تلك حول حوارات و  ،نصوصا
إﻟﻲ" .ﻋﺎﺋﻘﺎً تشكل لا حتي جانبا التقاطعات بترك إ ﻗﺗراح كأنھ و یبد كان مھما  .؟ الطبیب
ثقافة ھذه طﺑﻌﺎً  .للموت جمیل یوم " ﺗﻘرﯾﺑﺎً یعني  ،ھاي ھوكاي یقول نص ھناك  ،ذلك جانب
المجتمع و الفرد بین المعقدة العلاقة تصف عجیبة لوحة  ،تماما مختلفة

382 Dhanandjay Goverdhane
الحقیقي الأمل ھو الفلاح  382قوفرذان ذنندجاي

و بھ ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ  .الغرض لذلك شیدناه الذي  ،وﻣاﻟٔﻗت الثقافي بالمركز أﻗﻣﻧﺎه عرض خلال
في روي للإنتباه ملفتت وبصفة .المعرض نبني كنا بینما معھ طویلا تحدثنا
سألتھ بعدھا  ،نطقھ طریقة و كلامھ أﺗﺎﺑﻊ كنت .تفاصیلھ بكل حدیثنا  ،الموالي البوم
ممثلا مضي ما في كان أﻧﮭ  ،ما نوعا طریفة فعلھ ردة وكانت أﺟﺎﺑﻧﻲ ؟ ذلك إ ﺳﺗطﺎع كیف
تاریخي في بحث ،كما .بیننا دار ذيال الحدیث حفظ علیھ الصعب من یكن لم لذلك
التكوین عصامیین لكوننا تتشابھ كنا و الشخصي
من فلاحا لوحتھ علي رسم ھكذا و .الفن ھذا حول أﻓﻛﺎره لینمي ﻣ ؤﺧرا الرسم في ﺑدأ
لكن  ،بالإقتصاد الإھتمام علینا یتعین أﻧﮭ الھند في الناس یقول"  .ردجستان

ﺻﺑﺢ و ضخم و معقد الاقتصاد
ﺿﺎ ا ٕﯾﺟﺎد علي قادرین غیر الفلاحین اﺑٔﻧﺎء أ
صالحة أ ر
یحولونھا و الخصبة الأراضي المقاولون یشتري بینما  ،المدن نحو فینزحون .للزراعة
یحن أﻟم  .الإدمان و العنف  ،بالغیظ الإحساس إﻟﻲ ﯾؤدي الریف في الفقر  .منازل إﻟﻲ
ھذه وجھ على الإنسان نساعد و ؟ الفقیرة الطبقات علي جھودنا لنركز بعد الوقت
المعاصر مجتمعنا آﻣﺎل لحو الحكایات أھم إﺣدي ذنندجاي لنا روي ھكذا الأرض

430 Sanjay Kshirsagar
الثور  430كشیرسڤار سنجاي

التي الطیبة الأشیاء لون ھو الأبیض  .أﺑﯾض الحلیب لون فإن الثور لون كان مھما.
و للآخرین نعطیھا التي الطیبة الأشیاء حكایتھا اللوحة ھذه  ،للآخرین نعطیھا
المساواة

432 Sagara Kondaval
رومانسیة  432كوندفال سڤارا

في ،خاصة للغایة بسیطة الإجابة ؟ الحكایات بھذه تأت أﯾن من دوﻣﺎً الناس یسئلونني
ﺳﺗردام مدینة
ترسل  ،للمشاركة تشكیلیا فنانا تستدعي.بإمتیاز الطریقة نجحت أ ﻣ
علاقة ما تسألھ  ،اللوحة استلام و شخصیا لھ للذھاب موعدا معھ تحدد  ،لرسمھا لوحة لھ
ھكذا و  ،الحوار من دقیقة  57تحذف  ،الوقت من ساعة یدوم الحدیث  ،بالأمل اللوحة
لكن  ،الأماكن أﻏﻠب في فعالة .ھذه طریقتنا.دقائق  3مدتھا تدوم حكایة علي تتحصل
عند و  ،زمیلنا طریق عن الدعوي لھ وجھت كوندفال السید الھند في ممكنة لیست
ﺧﯾرا وصولنا
بالتحیة ،بادرنا الھند في قاعدتنا فایشویك رواق إﻟﻲ جاىنا  ،بیون لىإ ا ٔ
ﺳﮭ ا ٔﻧﺣﻧﻲ و
ﺷﺎرك حتي أﻛون من ":قائلا ھمس و ثانیة مرة ثم أوﻟﻲ مرة قلیلا ﺑرا ٔ
ھذا في ا ٔ
أﺧذﺗﮭﺎ  ،بالذھاب وعم البلستك من كیس في اللوحة ھذه لنا قدم ؟ الممتاز المشروع
سید" الأرانب بعض  .خلفھا من و اللوتس وردة معھا و إﻣرأة فوجدت ونظرت بسرعة

ھل ؟ مسائلتك أ ﺳﺗطﯾﻊ ھل ؟ الوقت من بعضا لدیك ھل كوندفال ، ،سید كوندفال
لا " :متعثرة إﻧﭭ ﻠﯾزﯾﺔ بلغة قال و صدیقھ مع رجع " " ؟ اللوحة عن تحدثني أن تستطیع
لنا تقول أن یمكن ،ھل أملال عن یتحدث المشروع ھذا أن تعرف ولكنك اعرف لا  ،أﻋرف
في أﻋرف لا  ،ربما  ،أﻋرف لا "  :تفھمھا لا تكاد متقطعة إﻧﻘ ﻠﯾزﯾﺔ لغة في و" ؟ شیئا
كلمة تخرج حتي وسعك في ما كل وتفعل وسیما و لبقا تكون أن علیك الأحیان بعض
و اللوتس ةورد تعني وماذا اﻟﻣرأة ھذه مع ممیز شيء ھناك ھل سالتھ إذا .مخاطبك حنجرة من
"الرومنسیة عنوانھا اللوحة " كالعادة متعثرة إﻧﭭ ﻠﯾزﯾﺔ بلغة لي قال  .الخ عنوان لللوحة ھل
اﻟﻣرأة ؟ تعني ماذا اللوتس وردة و ؟ اﻟﻣرأة ھذه یمیز شيء ھناك ھل وقلت الكلام واصلت
تنتظر أم زوجھا تنتظر ھل قلیلا لنتوقف قلت  .بسرعة .أﺟﺎﺑﻧﻲ ھكذا رجلا تنتظر
تسیر ھكذا معلقة بقیت الإجابة لكن و ؟ كذلك أﻟﯾس شاسع فرق ذلك في إن ؟ ما رجلا
اللوحة عن الحدیث في یرغبون لا الفنانون معظم .الأحیان أﻏﻠب في الھند في الامور
معلقة بقیت الإجابة حكایات رواة لیسوا و رسامون .الأخیر في ھم لذلك مباشرة بطریقة
ربما :القول ھذا مثل متھكما فقلت .الأحیان بعض في إﻻ حدثی لا ھذا  ،صبري ضاق و
ﺳﮭ في صداعا .لدیھ بكون أﻻ اﻣٔﻠﮭﺎ
نكتة أوه " :قال و متفاجئ لي نظر كوندفال السید .را ٔ
علیھا حافظ ممتازة

438 Siddarth Kerkar
ثانیة أراك أن آﻣل  438كركار سیدارث

ﻋﺗﻘد  .مشارك أﺻﻐر ھو سیدارث
نستعملھا  ،سنة  12أو  11عمره كان عندما لوحتھ رسم أﻧﮭ ا ٔ
یسمي من و .كركار سیدارث رسمھا اللوحة ھذه بھ  .نقوم عرض كل اختتام في باستمرار
عرضنا تقدیم من مكننا ،الذي كركار سیبوث السید  ،طﺑﻌﺎً أﺑﯾﮭ  .؟ كركار سیدارث إﺑﻧﮭ
لإبنھ سیبوث قال لذلك  ،ﺟداً مرتفعة لحرارةا درجة ڤوا في و ڤوا بمدینة رواقھ في
منذ و  .مكروه" لھم یحدث لا حتى اللازمة المشروبات تقدیم و بضیوفنا الإعتناء علیك
ﺧذ الحین ذلك
لاشكرا ؟ القھوة من فنجانا ترید ھل" :یسال و  ،الماء لنا یقدم سیدارث ا ٔ
ﺿل
ﺧر شيء ترید ھل"  ،يالشا من مزیدا و بالشاي جاء  ،إذا الشاي من كأسا أ ﻓ
لو كولا "؟ ا ٓ
تأكدت حینھا .إﻟﯾﮭ حاجة في نحن  .مما أﻛﺛر مشروبات لنا قدم و الوقت طوال ،لازمنا سمحت
ﺿﺎر لیس ھدفھ أن
كنا التي الحكایات إﻟﻲ الإنصات ھو یریده ما كل بل المشروبات ا ﺣٕ
ﺧر في و الجمھور إﻟﻲ نرویھا
ﺷﺎرك أن أرﯾد " :قال و جاء  ،الأغراض نجمع كنا بینما  ،یوم ا ٓ
أ
ﺿﺎًﯾ
ﺿﺎًﯾ أﻧﺎ "  .التشكیلیین " .للفنانین معرض ھذا لكن  "،المعرض ھذا في أ
فنان أ
فنان أﻧت إذاً لھ قلت  ،القامة طویل لیس عمره من عشرة الحاد في صبي تشكیلي
ﻲٔا" ،منھم واحدا سأصبح لكن و لا " :قال و وعیھ إﻟﻰ عاد ثم ﺳؤاﻟﻲ أرﺑﻛﮭ ؟ تشكیلي
جواب وﻛ
ﺟﺎﺑﺔ "اللیلة ھذه اللوحة رسم أ ﺳﺗطﯾﻊ"  :قال  ،صباحا ﻏداً الرحیل علینا ولكن مقبول
ذكیة ا ٕ
صعبا یسل وھذا المحلوقة لحیتھ و  ،بلباسھ الموعد عند كان الغد في و .لوحة مني لك
ثانیة أراك أن آﻣل  :قال و مودعا بیده لوح و الشاحنة .إﻟﻲ إﻗﺗرب  ،سنة  11عمره طفل علي

439 Suboth Kerkar
الاتصال  439كركار سیبوث

بعد و للمجتمع أوﻻ تعمل أن  :عائلتھم في تقالید لدیھم  ،ممتازة عائلة  ،كركار عائلة
ﺻﺑﺢ من فمنھم  .الشخصي لنموك ذلك
أوﻓوا إذا و جراحا  ،للأسنان طبیبا  ،طبیبا أ
أﻧﮭم أو  ،العائلة لھذه تقالید ھي ربما .غیرھا و للفنون أروﻗﺔ یفتحون تراھم بوعودھم
ﻋد لم تقالیدھم من تصبح أن ارٔ داوھﺎ
تبقي لكنھا و  ،ذلك تم كیف بالضبط أﻋرف ا ٔ
في فیھا یستعمل جمیلة فنیة اتبتركیب یقوم واعي رجل ھو سیبوت .ملھمة حكایة
لم الاساسي موضوعنا وفق صغیرة لوحة علي.الطبیعة في یجدھا قطع الأحیان أﻏﻠب
متعدد  ،بالسكان مكتظ بلد الھند أن ننسي لا جدیة بكل التفاعل .سوي أﻣﺎﻣﮭ یكن
الأمر في زادت و تشنجا الوضع في الأخیرة الارھابیة العملیة و  .والأدیان اللغات
نظریا الناس یساعد قد التكنولجي التطور و  ،للغایة معقد المعاصر عالمنا .عقیدات
ﺿﺎًﯾ یمكن التواصل لوسائل الجبارة  .الإمكانیات لكن و .المشاكل من الكثیر حل علي
أ
حول اﻟرؤي من الكثیر لھا لكن  ،مسطرة حكایة دون صورة ھذه .الحر العالم ضد اﺳٕﻌﺗﺎﻣﻟﮭﺎ
ﻻت علي لنركز إذاً  .المعاصر مجتمعنا
ﺻﺎ
العالم تجمع مفیدة إﺗ

444 Aradhna Tandon
عنوان دون  444تندون ارٔذﻧﺎ

 ،الأھل رعایة  ،الرعایة حول الصورة تحاكینا بینما  ،تحكي لم أﻣﻠك أﺷﮭر حول الحكایة .
ككل الكوكب رعایة و الآخرین رعایة

456 Nalan Yirtmac
نزدا  456یرتماك نالان

ﺧﯾرا
أن منذ حلما ذلك كان .باسطنبول حفریات رواق في عرضنا تقدیم علي قادرین كنا ا ٔ
كان السفر  ،العالم حول ﺳؤال  80مع كالترحال 2003 .سنة في بڤورسویتراك ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ
 ،طریفا مترجم مع ممتازا عرضا لنا كان و البعض بعضھا مع الأشیاء جائت  .حلما
.حبھا في الوقوع السھل من إﻣرأة  ،مشتعلة جمرة  .بإحكام شيء كل تنظم ودنیس للغایة
ظﮭ ما تلاحظ كانت نالان و
ﻻﺣ
في نحن و أﺧرى مرة المكان ذلك إﻟﻲ سنعود .أﻧﻧﺎ نعرف كنا  .ا ٔ
ھذه نالان رسمت بنڤالورو من العودة طریق في نحن بینما  .رحلتنا نواصل الطریق
ﺧر دانز كان لكنھ  .إﻧﺗﺑﺎھﻲ حتما آﺛﺎر الذي الشيء  .دانز عنوان تحت اللوحة
لأحد ولد  ،ا ٓ
علیھم ركز  ،الردیئ العالم ھذا أﻣل الجدید الجیل  .الطباع ذكي  ،الأصدقاء

458 Geert Baart
عنوان دون  458بارت خیرت

الحكایات فھمھا یصعب التي الأغاني ككلمات  ،قرائتھا یصعب الحكایات بعض.
جناح كتأثیر  ,تتغیر أن الممكن من الزمن تأثیر تحت  ،جیل إﻟﻲ جیل من تنتقل
كھذه  ،للنھایة قرائتھا تستطیع لا .قصص ھناك.الصیني الھمس علي الفراشة
الأبعاد ثنائیة مكشوفة ،غیر اللوحة جانبي علي كتبت الأخیرة كلماتھا الحكایة

461 Leonie Marechal
الأرض إﻟﻰ بحاجة نحن  461مرشال لیوني

اللوحة ھذه  .بدایتھ منذ المتنقل للمعرض والمشجعین المعجبین من واحدة ھي لیوني.
الأرض كوكب مع بھا نتعامل التي الطریقة من (الكثیر ومخاوف ) مخاوفھا تعكس

462 Mooniq
 462مونیك

یأخذ  ،الإتجاه یشوش الأمل  .الرسامة و الفیدیو فنانة  ،النحاتة لھذه  ،لقب دون الإسم.
طورة في فكرت ھكذا  ،متعددة طرقا
إﻟﻰ فتحولت خلفي ا ٕﻟﺗﻔت و ھربت مثلھ  ،لوتا أﺳ
ﺷﻐﺎﻟﻧﺎ قوة ملح قالب
ایحاء يیعط ان قادرا كان إﯾﻣﺎﻧك أﺷﮭر  ،جبارة المعاصرة بالأوھام إﻧ
الأشیاء ھذه تفھم لا أن مفھوم . .للأمل الصغیر السلبي الجزء ھو ھذا و  ،بالثقة
روایتھا من بعد نتھي لم التي الحكایة كھذه  ،متواصلة حركة في لأنھا بكاملھا

483 Azat Malik
الصغیر حلمي  483ملیك عزت

كل...بذلك أﻋﻧﻲ و ؟ ھنا نفعل اذام فیھا نتسائل اﻣٔﺎﻛن في أ ﻧﻔﺳﻧﺎ نجد الأحیان بعض في
في  ،المھرجانات أﻏﻠب كذلك  ،نقدمھ بما دائما یھتمون الأطفال لأن ممتعة اﻣٔﺎﻛن المدارس
ﺣب .الأمر یھمھ من إﻻ للمشاھدة یبقى فلا  ،بنفسھ نفسھ الجمھور ینتقي الطریق
ا ٔ
ﺣب لا ولكن  ،المتنزھات و الأماكن من العدید
المراكز ا ٔ
إﻻ ) اللوحات نبیع لا نحن لكن و  ،ما شئ لنبیع ھناك أﻧﻧﺎ تظن الناس أﻏﻠب .التجاریة
دوما للناس نعطي .زمان منذ بعناھا قد و ، .حكایات نبیع نحن  ( ،ﺟداً خاصة حالات في
المراكز في لكن الحوار نسھل و إﻧﺗ ﺑﺎھﮭم نلفت حتي  ،اللوحة لإنتخاب صغیرة بطاقة
لكن و  ،إﻧﺗﮭﻲ قد السیارات لمستودع بھ المسموح الزمن :العذر نفس لھ الكل التجاریة
أﺳﻣﻊ عندما لكني فعلك ردة ھي ما أﻋرف لا  .الإرادة لدیك كانت إن بالوقت تتحكم من أﻧت
الناس سوي التجاري المركز ھذا مثل في یبقي ھكذالا و  .الإحباط یصیبنى العذر ذلك
و  ،العملاق الرجل ذلك ذاكرتي في بقي .الوقت من الكثیر لھا و مال لھا لیس التي
ﺳﮭ و  ،الكبیرتان یدیھ
ھذا ما  ،رائع  ،جمیل الكبیرة ا ٔﺑﮭﺗﮭ و  ،الكبیر الروسي  .را ٔ
المتجول معرضنا و حكایتنا علیھ قصصت  ،بالأجواء متأثرا فعلا كان " ؟ العرض
ذإا ،آه  .مختلفة نبلدا من التشكیلیین الفنانیین من " .العدید فیھ یشارك الذي
 ،بالصدفة  " .ھنا من ﻗرﯾﺑﺎً أﺳﻛن و تشكیلي فنان التاتار ،بلاد من أﻧﺎ  ،المشاركة أ ﺳﺗطﯾﻊ
و وقتك خذ  :للغایة بسیطا كان الإتفاق .الشاحنة في للإستعمال جاھزة لوحة لدي كانت
ﺳل  ،أﻣﻠك رسم من تنتھي حالما
الحوار ینلتدو بك سأتصل و ھاتفك رقم و اللوحة أ ر
أﻋرﻓﮭﺎ صغیرة سیاحیة قریة اؤﻣﺎن  .اللوحة ھذه علي یحتوي ظرفا تلقیت أﺳﺎﺑﯾﻊ بعد
اؤﻧﺎ  ،تتحدث كنا بینما بالھاتف خاطبتھ  ،منھا بالقرب مضي ما في سكنت لأنني
ظر
أﻋﯾش الذي المنزل یشبھ الذي و  1751 ،سنة بني الذي الصغیر البیت ھذا إﻟﻰ أ ﻧ
سألتھ  :للفرجة متحفا ھو و المعماري الطابع بنفس  1884في بني قد و الآن  .فیھ
" ؟ الأمل ھو اللوحة موضوع أن تقل أﻟم  ،لا " مرتبكا أﺟﺎﺑﻧﻲ ؟ الآن ورشتك ھو البیت ھذا ھل

522 Lee Young-Sik
أﻣﻠك أﺷﮭر  522سیك  -یونڨ لي

تشكیلیا فنانا نستدعي أن  ،ادالمعت من  :المعقدة الحالات إﺣدي في وقعنا برلین في
ﻋﺋﻧﺎ وقع برلین في لكن  .اللوحة لتسلم موعدا معا نقرر ثم نتفق ،
قبل من اﺳٕدﺗﺎ
في یشتغلون كانوا  ،التشكیلیین الفنانین من عدد علي للتعرف ھلفرش میكایلا
بینما  .الوقت نفس في فنانا  12إﻟﻰ  10یقارب ما وسط نفسي وجدت ھكذا  .ورشتھا
عن یتسائل یزال لا الآخر البعض كان للفكرة متحمسا لبعضا كان
منھم قسط تسلم بینما الأسئلة كل علي الإجابة الصعب من كان و  .الموضوع فحوى
أن یرید الھولاندي " یفكر وھو لوحة معھ .و منزلھ إﻟﻲ لي رجع ھكذا و  .لیرسمھا لوحات
ﺳم
 48في عرضا لنا كان أﺷﮭر عدة بعد اوذكی صبورا كان ،لكنھ "یلھمني لا ھذا لوحة أ ر
 ،بعد یرسمھا لم التي اللوحة یحمل أﺗﻲ  .میكایلا رواق من بالقرب نویكولن طالب
المعروضة لللوحات قصیرة نظرة"؟ المشاركین مستوي أوﻻ أﻋرف أن أرﯾد " .النبظ لیجس
القصص من ضالبع لھ قصصت "؟ الحكایات دور ھو ما و " .الجواب لیعرف كافیة كانت
ﺿﻔت و
ﺿﯾﻧﺎ و  ،الحكایات من بعضا إﻟﯾﮭ أ
أﻣ
إﻟﻲ النظر بین  ،الدافئ الصیفي المساء
یقول وھو منزلھ إﻟﻲ عاد المرة ھذه  .ﻣﺗﻌﺎً مساء فكان  ،الحكایات إﻟﻲ الإستماع و اللوحات
ﺳم أن أرﯾد المرة ھذه " نفسھ في
بعد ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ لإلھاما حظر المرة ھذه و " الھولندي لھذا لوحة  .أ ر
طﺎﻧﻲ و مدة
رسمت  ،جدیة بكل المواصلة الآن علیك أﻧت و جدیة بكل ﺑدأت أﻧﺎ "  .اللوحة أﻋ
ﺑدأت ھكذا ؟ كوریا جنوب أو شمال " :بتھور قاطعتھ " كوریا شعار ھو النمر و نمرا
ﺿﺎف جوابھ كان "المشاكل
لكن و تفاجات البدایة في  ،كوریا جنوب و شمال شعار ھو و أ
ﺿﺎًﯾ شعار  " .ھو النمر أن عرفت بعدھا
أي الأمر ھذا یمثل لا لاووس و تایوان  ،للتایلند أ
نحن الواقع في و  ،اﻟٔﺎﺑﻧﯾﺎ و بولونیا  ،المتحدة الولایات شعار ھو مثلا فالنسر مشكلة
كل فیعر إﻧﮭ  ،تطورا النمور أﻛﺛر ھو ربما النمر ھذا و  ،تمثلنا التي الحیوانات تختار
نعرف و  ،ا ﻛٕﺷﺗﻔﮭﺎ  :التي الاشیاء نعرف نحن ،بینما اﺟٔ اددﻧﺎ من تعلمھا التي الحیل
توقف" سألتھ فجأة  .ینقرض لا حتي حیل كلھا  ،بعده من أﺣﻔﺎده ا ﻛٕﺷﺗﻔﮭﺎ التي الاشیاء
ﻲٕا ،تري كما "  :أﺟﺎﺑﻧﻲ "  " .؟ الإنسان أو النمر عن تتكلم أﻧت ھل قلیلا
لوحة لك رسمت ﻧ
ةجاد

528 David Benforado
المتحركة الخجر قریة  528بنفورادو داوود

التي المھرجانات في الإحراج من الكثیر في تتسبب اللوحة ھذه أن أﻗول أن أ ﺳﺗطﯾﻊ
ھم .سنوات  5٫6٫7بین سنھم یتراوح الذین منھم الأذكیاء خاصة  .الأطفال فیھا یتواجد
ھكذا و  .الكبیرة الحفر آﻟﺔ وراء الحكایة ھي ما یعرفوا أن یریدون و كبارا أ ﻧﻔﺳﮭم یرو
.للخجر مخیم ھو ھنا تراه ما " داوود رسم كما المرة الحقیقة لھم أروي أن مجبرا نفسي أري.
طویلة فترة  :منذ ھنا موجودون ھم  .أوروﺑﺎ خارج من الأمم من ككثیر  ،القدم منذ قدموا الخجر
ﺿﺎًﯾ تحدثنا اللوحة ھذه  .الأوروبیة الثقافة من جزء أﻧﮭم بساطة بكل القول بمكننا و ،
أ
و البھلوانیین عجائب و السرك  ،رائعة موسیقى  .المتمیزة ثقافتھم علي
 ،المجر  ،صربیا في الآن واقعھم إﻟﻲ ننظر لما لكن المثیرة حكایاتھم و الحكاواتیین
طﻟﯾﺎ
ما مثل یعاملون  ، .الرحیل و المغادرة علي اﺟٔرﺑوھم  ،حلوا اﯾٔﻧﻣﺎ  ،اﺳٕﺎﺑﻧﯾﺎ  ،سلوفاكیا  ،اﯾٕﺎ

ﺣس  ،الحكایة إ ﻧﺗﮭﺎء عند الجمھور یصفق عندما  .الحیوان یعامل
إﻟﻲ موجھ الأمل " .بالألم ا ٔ
ﻻء
الترحال علي اﺟٕ ﺎﺑرھم دون طبیعیة حیاة یعیشوا أن أﻣﻠﻲ  ،المنبوذین الناس وھ ٔ

533 Jovan Balov
یكون من  533بالوف یوفان

 .المشاكل من جبل في یتخبط الراوي یبقي و ممتازة لوحة یرسمون الناس بعض
ﻋﻲ  .منھم واحد بالوف یوفان
في یعیشون مختلفة بلدان من فنانین من عددا إﺳﺗ د
طﻲ و برلین
طﯾﺗﮭ ولما .یرسمھا أن المفروض من كان التي لوحتھ لاحدھم أ ﻋ
ﺧﻲ لوحة أﻋ
ا ٔ
 .حكایة ذو تشكیلي فنان لیس و  ،البورتریھ رسام أﻧﮭ لي قال  ،العدیدة اللوحات بعد
تجسد جدیدة لوحات  4رایت .أﯾن وادنڨ ببرلین رواقھ في كنت اللیلة تلك في لكن
القرن من ا ﻟٔﻣﺎن تشكیلیین فنانین لأربع بورتریھ رسم منھ طلب أﻧﮭ  ،حدثني عینیھ
ﺧذ و التذكاریة نصبھم زیارة قرر للفنانین صورة یوجد لا لأنھ و 16 ، 17 ،18 .
ا ٔ
أن تستطیع لا انك المشكل  ،منھم واحد كل رسم یستطیع حتي فوتوڤرافیة صور
الحل عن حدثنا فخر بكل .المنحوتة النصب علي شكلھا و العین لون بوضوح تري
یبالي خطرت  ،الحل بھذا یستمتع كان بینما و  .أﻋﯾﻧﮭم مكان عینیھ رسم ھو و وجده الذي
ممزوجة فكرة كانت  ،أﻣﻠك أﺷﮭر برنامج لفائدة یوفان بعیون تیتو وجھ رسم فكرة
تیتو لكن  ،علیھا العمل قرر الأخیر في اللیلة تلك في .مرات عدة ا ﻟٕﯾﮭﺎ عاد بالمزح
و تیتو وجھ یرسم أن قرر لذلك  .البلقان سكان من للعدید و لھ عملاقا زعیما یبقى
فكلما  ،محترف تشكیلي فنان انھ تري أن ستطیعت یمكن ما أﺻﻐر علي .عینیھ رسم
بطریقة  .راوغني  ،بالأمل اللوحة ھذه علاقة حول ﺻﻐﯾراً توضیحا یعطیني أن منھ طلبت
لا و  ،أﻗول ماذا أﻋرف لا  ،اللوحة ھذه عن یسئلني أن الجمھور أراد كلما أن النتیجة محترفة
ﺳﺑﮭﺎ حتي كلمات أﺧﻠق نول  .الزعیم ھذا صورة أﻣﺎم الصمت أ ﺳﺗطﯾﻊ
إذا  ،ذاتھ للفنان أﻧ
یظن من كل و  ،تیتو أﻧﮭ یعرف الصورة في من یكتشف شخص كل أن الغریب ؟ ماالعمل
علي أن أري فإني یخصني ما في أﻣﺎ  .البلقان من لیس ھو السینما نجوم من نجم أﻧﮭ .
عوض الكثیر یقدم أن یستطیع یتوت  .التاریخ من أﻛﺛر یتعلموا أن أوروﺑﺎ سكان أﻏﻠﺑﯾﺔ
التاریخ صفحات في دفنھ

553 Steven van Calkar
نایكي مدینة في عبوسا تكون لن 553كركار فن ستیفن

تشغیل حول العالمیة الندوة بمناسبة  ،اللوحات من خاصة مجموعة بتشكیل مرة قمنا
جانب الي الھند في زرناھا التي الجمعیة  .بحضور  ،لاھاي بمدینة أﻗﯾﻣت قد ،و الاطفال
ھذه بمحور علاقة لھ  ،فني عمل الفنانین من عدد من طلبنا .الندوة ھذه إﻟﻲ الملكة زیارة
من اللوحة ھذه تلقینا ھكذا" الحضور الجمیلة الفنون أﻛ ﺎدﻣﯾﺔ طلاب من بناطل كما  ،الندوة
في عبوسا تكون لن " المستفز العنوان ھذا مع متعددة بتقنیات رسمت .ستیفن
نایكي مدینة
الوقت مع یتوضح العنوان لھذا المعني.

540 Cormac Graham
جوب  540ڤراھم كورماك

 ،الحیاة في  ،وضوح أﻛﺛر العالم یكون أن آﻣل " واضحا كان عملھ عن كورماك حدثني عندما :
أن إﻟﻲ  ،الموضوع ھذا حول الطرائف بعض علي یقص بقي " أﺑدأ و دائما  ،التاریخ في
ﺳن علي أ ﻧﻔﺳﮭم یقدمون الناس  ،جنون فعلا إﻧﮭ"  :لفایسبوك تطرق
 ،یكون ما .أﺣ
أوﻻ علیك یجب  ،الواقعیة الحیاة في بھم إﻟﺗﻘﯾت إذا و الجمیلة الاشیاء كل علي یتحدثون
عبر علیھ تعرفت الجمیل الجانب لأن  ،المظلم الجانب لتكتشف تبحث أن
لموضوع تطرق حین غضبھ اشتد واضحة الأشیاء تكون أن فعلا آﻣل لذلك  ،صفحاتھم"

الأخبار تصطنع أن اءالغب من "قال من شیرشل أو ڤوبلس كان إن أﻋﻠم لا"  :قال  ،الحرب
جون یعني .ب و ج عنوان تحت للوحة لرسمھ سببا ذلك كان " كحقیقة بھا وﺗٔﻣن .ثم
لیي زمیل ھو قال  .بالظبط اعرف لا  :قلت ؟ عنھ فكرة لدیك ھل قال بوث ویلكس
نفس  .الحقیقة نعرف لا لأننا المزعوم القاتل بالأحري أو  ،كندي ف جون قاتل ھارفي
ربما  ،قتلھ و  ،لنكولن ابراھیم على النار أطﻠق الذي  ،بوث ولكس جون عم حصل الشئ
وﻣٔﻟم شيء ﻧﮭٕا ،وضوحا أﻛﺛر تكون أن یجب الأمور ھذه كل " ؟ بالضبط حصل ماذا ھو ،یكن لم
ﺿﺎف ثم "قتلھ من بالضبط تعرف لا أﻧت عاما  50بعد و بلادك زعیم یقتل أن
أﻧﮭ آﻣل " أ
آه  ،للجمیع جید ھذا و الفور ،علي الحقیقة نعرف أن القادمة المرة في زعیم قتل إذاً
الجانبیة الأضرار ﺣﺎﻟﯾﺎً نسمیھ ما ھذا  .طبعا الزعیم إﻻ ، .نعم...

555 Nathalie Kuik
المقلوب الجانب  555كاوك نتالي

لدیھا كانت ،بل طویلة مدة منذ للرسم لوحة لدیھا كانت  ،العالم ھذا في النساء أﺟﻣل إﺣدي
خلال .الوقت من الكثیر عملھا إﺳﺗﻐرق لذلك  ،كاملة مجموعة رسم تحبذ لأنھا عدیدة لوحات
ﺻﺗﮭم ،ثم صغیرة مجموعات إﻟﻲ اللوحة قطعت الفترة تلك
خلقت بذلك ،و اللوحة علي ا ﻟٔﻘ
الكثیر یتضمن المحتوي أن قالت  .الجمیل الخلفي الجانب ذلك في بما  ،متعددة أﻌﺑﺎدا
لأن المقلوب الجانب عنوانھا اللوحة المعان بھذه .تبوح لن لكن  ،العبر و الامثال من
اللوحة تبقي ینتھي لن و لم العمل لأن و  ،الإتجاھات كل في تعلیقھ یمكنك عملھا
ولكن الحدود وراء ما إﻟﻲ نفسى أدﻓﻊ" كامل غیر یبقى لھقو ترید ما كل .و  ،حكایة دون
" إﻟﯾﮭ أﻧﺗﻣﻲ لا وكأنني غیرمكتمل سیبقي أﻧﮭ الیقین

440 Kanhandya Lal
صعبة حیاة ھذه  440لال كانھنداي

ﺳﺔ زرنا ردجستان صحراء في
العمل و العبودیة من الأطفال بتحریر تعتن رائعة ﻣ ؤﺳ
مشاھدة بعد  ،الزیارة ھذه قررت كنت ،لأني  .الصدفة جانب من ذلك یكن لم  .الاجباري
ﺳﺔ نشاط یروي  ،تلفزي برنامج
ﺳﻣﮭﺎ حفظت التي باشباو باشبان ﻣ ؤﺳ
اﺳٔﺳﮭﺎ  ،أ ب ب  .ا ٕ
إﻟﻲ وصلنا عندما للسلام نوبل جائزة على بعد ما في تحصل الذي  ،ستیرثى كایلاش
ﺻﻠت الھند
وسائل یتجنبون فھم  ،تحفضھم رغم  ،لزیارتھم موعدا أﺧذت و  ،بھم ا ٕﺗ
ضغوطات لتجنب و  ،الأطفال ھویة سریة علي للمحافضة ، .أﻣﻧﯾﺔ لأسباب الإعلام
المنطقة في الموجودة العصابات
الوقت مع ضحیتو العنوان لھذا المعني.
عرضا وقدمنا  ،والمربین الأطفال مع رائعا یوما قضینا  ،الزیارة علي موافقتھم بعد
المعرض في المشاركة في رغبتھ عن عبر كانھنداي  .للفنون ورشة إﻟﻲ اضافة
ﺳﻠﮭﺎ ثم ، ،رسمھا المطلوب الحجم بنفس لوحة بتحضیر قام  .المتجول
في قاعدتنا إﻟﻲ أر
مجموعة في وبقیت الفارطة السنوات خلال مرتین بیعھا وقع اللوحة ذهھ  .بیون .مدینة
ﺳﺔ تلك حساب في المبلغ رصد كما  ،أﻣﻠك أﺷﮭر
الأطفال أﻣل  ،أﻣل لوحة  ،ممتازة لوحة .ﻣﻟا ؤﺳ
ثانیا تقریرمصیرھم حق في و أوﻻ التعلیم حق في

585 Edita Černerlč
الأمل  585سمرلتش ادٔﯾﺗﺎ

تمضي أﻻ و  ،المقلیة البطاطس من الكثیر تأكل أﻻ اتمني .؟ الآن سأقول ماذا .ممممم
بصحتك مضر كلاھما .التلفاز أﻣﺎم الوقت من الكثیر

599 Andrej Pavlic
تقرر من أﻧت  599بفلیتش أ ﻧدراي

الذي الخیط .الحیاة خیط قطعت التي ھي  ،ا ٔﺗروﺑوس ھي لفلورا رمبرنت تشخیص
یأتي بعدھا  ،طولھ مدي حددت فقد  .الثالثة اﺧٔﺗﮭن لخسیس ﻣﺎٔا ،خلوتو اﺧٔﺗﮭﺎ صنعتھ
ﺳم علیھا أطﻠق لكني الموت
ھذا في نعیش كلنا".رمبرنت ذلك في أﻟﮭﻣﻧﻲ  ،ساسكیا ا ٕ
الأسود و الأبیض سوي لنا یبرز" .لا لكنھ  ،الألوان متعدد الجدار  ،الجدار من الجانب
ھذا سألت" الحقیقة ,الجدار ثقب خلال من تري أن تستطیع لذلك  ،عناكواق أﺳود و أﺑﯾض.
من ھناك :ذلك لنصلح أوﻛﻲ " :أﺟﺎﺑﻧﻲ ؟ الحقیقة ھي ما لنا لتقول أﻧت من " اللطیف الرجل
 ،رمبرنت  :أﻓﻛر جلست .الحقیقة علیھ تكون أن یجب ما تري أن تستطیع الثقب خلال
الحیاة خط متابعة قررت  ،ﺟداً جادة اﺷٔﯾﺎء علي یتكلم الرجل ھذا....الحقیقة  ،الأساطیر
و المعلومات كتبت حیث  ،اللوحة خلف  .علي كانت ونھایتھ  ،ینتھي أﯾن أري حتي
الحقیقة یقول الرجل ھذا سقول .یقرر الذي أﻧﺎ لأنني ،و نقرر من أﻧت  ،اللوحة عنوان
619 Tijana Kojic
إﺳﺗﯾﻘظ  619كوجتش تیانا

الصغیرة ا ﻗٕﻣﺎﺗﻧﺎ في لدینا الشدید للأسف  ،قط معھا نلتقي لم صربیا من سیدة .
عندنا أﻗﺎم الأیام إﺣدي في .الحمراء الغرفة في معلقة كانت اللوحة ھذه صغیر ،متحفا
ظر ":وقال اللوحة على منھم شاب تعرف  ،صربیا" من الزبائن بعض
لوحة فیھا غرفة أ ﻧ
ﺳ ﺗﺎذﺗﻲ
حلم ھو الأمل " :رسالة مدة منذ اللوحة ھذه صاحبة لنا ا ٔرﺳﻠت ةالجمیل الفنون في ا ٔ
 .فیھ الشك السھل .من یكون عندما بعملك الإیمان یزرع الأمل "  ،المستیقضة الروح
النھایة في الأمل الآخر البعض یري بینما  ،الأمر نھایة في الیأس یرون البعض
626 Natalija Stanic
 626ستانتش نتالیا
الأمل

الوجود زاھر ،بمستقبل الإیمان  ،التطلعات  ،حیوتھ و الشباب قوة .

636 Dragan Andjelic
ﺟﻠﺗش درڤان
الأمل  636ا ٔﻧد

الموجود الوحید ،الشئ الكثیر و الكثیر ؟ ،صدیقي الأمل عن نقول أن نستطیع ماذا
من یكفي ما لنا یكون أن الأفضل من ربما .جید شئ ذلك كان إن متأكدا لست  ،بغزارة
في أظﯾﻊ لا حتي .المستقبل علي الإطمئنان و  ،البال وراحة الھواء من یكفي ما  ،الطعام.
ھذه  ،ذلك ا ٔﺗﻣﻧﻲ  ،الشمس ستبزغ المطر بعد اللوحة ھذه لك رسمت  ،الأفكار ھاتھ مثل
ﺳم عندما و  ،قلقي تلطف الفكرة
ﺳﻲ أ ر
ميتقدی خلال لاحظت .عزلتي في ئ كل أ ﻧ
الرسم إﻟﻲ التمعن یستطعون  ،عادیة الحكایة یعتبرون ممن الكثیر أن  ،للعروض
اللوحة لھذه الممتاز

637 Leon Zuodar
بالفنانین مكتظة ورشة  637زودار لیون

ﺿﺎًﯾ بابي  ،فاین وكذلك  ،لدیھ میھا  .تماما واضح شيء كل.سلیكاریاف أﺗﻠﻲ بولن
 ،أ
ﺿﺎًﯾ  .یرید الرسمة ھذه فنان الشئ نفس لیون و لالي
لأن " بالفنانین مكتظة ورشة  ،أ
بعضنا صحة في لنشرب  ،الزملاء و الأصدقاء وجود ھو ذلك من الأمتع و  ،ممتع العمل
" البعض
645 Simon Kajtna
عنوان دون  645كجتنا سیمون

صاحبة فاجأتني  .لوبیانا بمدینة رواق في التشكیلي الفنان ھذا عمل رأﯾت مرة أول
طﺗﻧﻲ لما الرواق
ﺻﻠت إذا ﺟداً نادر ھذا الحقیقة .في و  .ھاتفھ رقم الحال في أﻋ
الرجل بھذا ا ٕﺗ
السلوفنیین الفنانیین من لنخبة اللوحات من مجموعة جمع نرید  ،نوایانا لھ شرحت و
ﺻت .السنة لتلك الاروبیة الثقافیة  .العاصمة  ،ماریو لمدینة
سألني ثم  ،بانتباه أ ﻧ
ﺷﺎرك لا ،لكنني المعلومات علي ،شكرا أوﻛﻲ " تقریبا قلت جماعي ،معرض مشروع ھو ھل
أ
ﺳؤال أن لھ قلت " الجماعیة المعارض في أداﺑً
واجبي من لكن ،و كذلك الإجابة و حرا یبقي اﻟ
من المزید ا ٕرﺳﺎل يمن طلب و  ،شكرني و شكرتھ .عملي طبیعة ذلك لأن  ،أﺳﺋل أن
و لھ قلت ھكذا " شك بدون "  :كان الجواب  .التقدیم لمشاھدة یأتي لعلھ  ،المعلومات
مثل  ،اﺳٕ دﺗﻋﺎء بطاقة و المعلومات جمیع لھ ا ٔرﺳﻠت  .الالكتروني عنوانھ منھ طلبت
ﺻل قصیرة زمنیة مدة بعد  .الآخرین
متن علي " العالم ا ﻧٔﺣﺎء في تجولت ھل "قال و بي إ ﺗ
جانب إﻟﻲ  ،ا ؤرﺑﺎ في البلدان من الكثیر زرنا تقریبا قلت ؟ الصفراء الشاحنة تلك
لن لكنھا  ،كھذه رحلة زوجتي تقبل أن بودي كان قال .الخ الھند  ،ا ﯾٕران مثل أﺧري بلدان
ﺿﺎف ثم  .ذلك تفعل
زوجتي تتوجھ ثم  ،الصباح فطور نأخذ ؟ نفعل ماذا تعرف ھل أ
ﺿﻲ ھناك .ورشتي إﻟﻲ اأن و  ،عملھا إﻟﻲ
كالصین  ،خیالي في ما مكان في یومي كامل أ ﻗ
مثلا

634 Salvador Cerceo
عنوان دون  634سرساو سلفادور

ﻋﮭ و النطق كیفیة إﻟﻰ تنتبھ أن المھم من  ،حكایة تروي عندما
 ،مثلا الحكایة ھذه  .إﯾﻘ ﺎ
حركة خلال سلفادور رسمھا اللوحة ھذه  .مغتاض و غاضب أﻧت و ترویھا أن تستطیع
 .یعیشھ الذي الردیئ الوضع اﺿٕﮭﺎر أرادت الحركة ھذه  ،ناو أﻛوﺑﺎي العالمیة الإحتجاج
ﻋﻣﺎل رجل إﻧﮭ  ،سیئة حالة في رجلا تري ستریت وال خاصة و  ،العالم
أن تستطیع  ،ا ٔ
الناس كغالبیة تعلم الرجل ھذا  .عنقھ في التي الجمیلة الكرافات خلال من ذلك تعرف
یجب  ،جید ربح المنقضیة السنة ربح كان لو حتي  ،أﻛﺛر سنة كل  .أﻛﺛر و أﻛﺛر یربح أن
ما لدینا لیس فرغت جیوبنا  ،المشكل .دوالیك ھكذا و  ،أﻛﺑر السنة ھذه ربح یكون أن

معجون الرجل ھذا یصب لماذا سألتھ  ،حكایتھ یروي سلفادور كان بینما و  .نعطیھ
ﺧر یعصر أﻧﮭ إ ﻛﺗﺷﻔت  ،رویدا رویدا ؟ راسھ علي اطمالطم
علاقة لا و  ،لإنسان دم قطرة ا ٓ
أﺳﺋل  .شيء كل تشاھد عین نري الفوقیة الزاویة في  .الحكایة بھذه الطماطم لمعجون
في یحصل ماذا نعرف نحن "  ،ﺟﻣﯾﻌﺎً عیننا  ،عیننا إﻧﮭﺎ " ؟ العین ھذه لمن "  :جمھورنا دائما
ﺳﮭ الجمیع یھز حینھا "؟ كذلك أﻟﯾس  ، .مالعال ھذا
نعم  ،نعم واحدة حركة في را ٔ

669 Manja Miketic
عنوان دون  669میكتش مانیا

ھذا .جدد فنانین علي نتعرف  ،ما مكان في  ،ما لنخبة كبیر إﻓﺗﺗﺎح خلال أﻧﻧﺎ دائما یحدث
ﺿٕﻓﺎﺗﮭم نستطیع لا لكن  ،ممكن
یتم  ،طباعتھا بعد الموسوعة لأن  ،الموسوعة كتاب في ا
 ،المعرض في الجدد الفنانین مشاركة لایمنع ھذا الغالب في  .الإفتتاح عند تقدیمھا
ترون كما ممتازة و صغیرة لوحة علي كلاھما ،اشتغل ربتش نیكو صدیقھا و سانیا مثل
ولكن  ،مختلفین نراھم الأطفال .یجعل بعضنا مع النمو .لذاتھ یتكلم العمل ،
ﺿﺎًﯾ لمونیتع
كیف بعضنا مع ،نتعلم التعلم ھو اللعب.معني لھ لیس الاختلاف أن أ
نعیش

674 Dragan Mucibabic
تریتون  674موسیبابتش دراڤان

ﺻﺑﺢ ،حتي التقالید عبر تتطور الأسطورة  ،فوقھا و البحار في یسافر
تقریبا أ
بوسنیا في الحب شعار ،ھو المفاجأة ھنا و الوقت نفس في و  ،لوخناس كوحش

678 Joachim Holz
التفكیر قوة  678ھولز یواكیم

ﺳؤوﻟﯾﺗﻲ من صلالتن
ﻣ
لذلك.
ھو كما الحاضر نعي أن دورنا

أ ﺳﺗطﯾﻊ لا .الطیران یشبھ الجدران تحطیم  ،نراه كما العالم .

681 Ana Scekic
عنوان دون  681سكیتش آﻧﺎ

.جدید من ذلك حصل سنوات بضعة منذ و  ،الطیران أ ﺳﺗطﯾﻊ كنت  ،صغیرة كنت عندما
ﺳت بعدھا  " .لكن و  ،صعبة كانت الأولي الأمتار
ﺣﺳ
ا ٔﺗﻣﻧﻲ جناحین إﻟﻲ تتحولان بیدایا ا ٔ
مكان في موجود الطیران زر  .ذلك فعل الجمیع یستطیع أن آﻣل و  ،جدید من ذلك أ ﺳﺗطﯾﻊ أن
ذلك في تنجح أن آﻣل  .قدما تمضي بالعودة و  ،العودة .تستطیع .طفولتك ذاكرة في ما
سویا الایام من یوم في نطیر حتي

684 Vasko Taskovski
ینوس  684سكي تسكو سكو

في التشكیلیین الفنانین من نخبة مع ادﺑٔﻧﺎ  .سنا المشاركینا اكبر من واحد ھو فسكو
خلال بعملھ ﺟداً معجبا كنت و  .لھ لزمیل .كتاب تقدیم خلال بھ إﻟﺗﻘﯾت ھناك و ماسیدونیا
المافوق للرسم الأول المعلم دالي دور سال لیس أﻧﮭ دائما نقولوا  ،العمومیة العروض
ﺷف من سكو المعلم بل .الطبیعي
أﻛﺛر أو سنا أﻛﺑر كان لانھ ربما  .الطبیعي المافوق اﻛٕ ﺗ
طﺎﺋﮭ من أﺳﺎﺑﯾﻊ بضعة بعد  .جدیة
 .لأخذھا الحضور .مني طلب و ھاتفني لیرسمھا لوحة إﻋ
یصبح الحجر فحتي شيء تمنیت إذا  .التركیز عن تتوقف لا  ،الجدوي  ،البساطة
خلال دمرت سكوبیا مدینتنا الصدفة من جاء شيء وكل  ،صدفة من ینوس ولد  .حیا
في النظر علینا یجب  .جدیدة علاقات  ،جدیدة حیاة ولدت الركام من و  .الأخیر الزلزال
 .الحضارة عین

698 Sanja Svrljuga
العشب علي الصباح فطور  698سفرلیوقا سانیا

قابلتني بھا إﻟﺗﻘﯾت كلما التي السیدة ھذه من  ،مارتن السید إﻟﻲ رسالة ما بطریقة جائت
نالعنوا .مریضة كانت لأنھا اللوحة .زوجھا لي قدم .الغامضة و المباشرة بطریقتھا
حیاتھا طوال تحبھ كانت الذي الشئ الطبیعة في فطورا  :الپیكنیك عن یحكي

708 Magdalena Vlastelica
التخاطر في توسكانا  708لاستلیتشا مڤدلانا

في تعیش أن جمیل شئ .صربیا في كاساك في أﻋﯾش الخاطر في توسكان مقاطعة مع .
الكبرى ،المدن من بدلا الریف

716 Aleksander Stankovskiأ
الأمل  716تش ستنكو لكسندر

معرضھ في التشكیلیة مسیرتھ إﺳﺗﻌرض  ،مسن فنان ھو تش ستنكو ا ﻟٔﺳﻛﻧدر
طوال رسمھا التي أﻋﻣﺎﻟﮭ تنوع و بتعدد تفاجئت قد و الحضور شرف لي كان .الشخصي
ﺿﻔﺗﮭ  .حیاتھ
ﺳﺗ
 ،الحدیث لمواصلة التالي الیوم في ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ ثم  ،معا لنخرج اللیلة تلك ا ٕ
ﺳﺗردام الي فیھ ناتطرق شیقا و طویلا الحوار  .كان
التشكیلیین كبار و أ ﻣ
من لمحني  ،لوحتھ لیسلمني الحانة نفس في ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ شھور بضعة بعد الھولندیین
اللوحة لیعطني ممنونا  .كان و حیاتھ أﻧﻘذت أﻧﻲ لي قال و عانقني  .بیده أﺷﺎرﻟﻲ و بعید
علي كان الأخیرة ترةالف في لكن  ،بجھد حیاتي طوال إﺷﺗﻐﻠت لقد ؟ حصل ماذا تعلم ھل
ﻋﺗﻧﻲ أن
ﺟﺢ لم الرجوع أردت عندما " .و الرسم عن إ ﻧﻘطﻌت  .بأمي ا ٔ
ماذا أﻋرف أﻛن لم  ،ذلك في أ ﻧ
ﺳم أن أرﯾد
ﻋطﯾﺗﻧﻲ التي اللوحة إﻟﻲ نظرت فجأة .كیف و أ ر
كلمة أﻛﺗب أن قررت و  ،فارغة اﯾٕﺎھﺎ ا ٔ
ﺧﯾرا وجدت لقد  ،شئ إﻟﻲ تفطنت عندھا " علیھا الأمل
الحین ذلك منذ و  ،جدیدا لونا ا ٔ
ودعتھ ثم تعانقنا و قبلني .الإلھام علي لك ،شكرا  ،الجدیدة بألواني للرسم رجعت
صداقتھ و مودتھ الآن إﻟﻲ ا ﺗٔذﻛر ولازلت

717 Zaneta Galevska
الحب  717سكا ڤل زناتا

طبع و ا ﻧٕﺟﺎز علي قدرتنا معد كانت أﻣﻠك أﺷﮭر المتنقل للمعرض الخیبات أﻛﺑر إﺣدي
ﺳﺑﺎب ، .لعدة ماسیدونیا لفنانین  ،الفنیة الموسوعة
و  ،الزمانیة التعقیدات منھا ا ٔ
ﺿﺎ الموسوعة ھذه في نستطع لم  .الإداریة
ﻋﻣﺎل كل نشر أ ﯾ
من التشكیلیین الفنانین ا ٔ
ﺣﺎﻟﯾﺎً تسمي كما أو ماسیدونیا من الفنیة النخبة منھا البعض بنشر اﻛٕﻔﺗﯾﻧﺎ و ماسیدونیا
سكي سیدو ماریاتا  :من كل تكوینھا في ساعدنا المضیاف البلد ذلك ماسیدونیا شمال
ﺣﻣﺗﻲ ریشات  ،سكا نیكولو ناتالي، .
ﺣد انوڥ یو ڤوران و ا ٔ
ﻻء ا ٔ
الفنانین وھ ٔ
ﺿرھﺎ علي یجب كان و  ،لرسمھا لوحة تلقي الذي التشكیلیین
اﺣٕ ﺎ
 .سكا ڤل زناتا ھي
في القادم الأسبوع بالصدفة سأكون و لندن في أﻋﯾش أﻧﺎ " قالت ھاتفتھا عندما
باغراض  ،ﻣﻠؤة سیارتھا كانت  ،السیارات استراحة مكان في تقابلنا  ".ماسیدونیا
لھا أﺧذت  ،البراق الأبیض بفستانھا السیارة من نزلت  .لعائلتھا الھدایا و العطلة
العطلة لأقضي ذاھبت أﻧﺎ " سعادة بكل قالت ثم قبلتني  ،اللوحة لي قدمت و" صورة
ﻲٕا،
ﻼً توقفت .اللقاء ﻟ
ﺳﻲ لآخذ ﻗ ﻠﯾ
حول حدیثنا كان و أﺧرى مرة ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ  .بجمالھا ذھلتني  ،أﻧﻔ ﺎ
طﻔﯾﺎً و ،جسدیا بیننا للتقارب المفتاح ھو التواصل .نفسھ الحدیث
الحب ھو ھذا و  ،ﻋﺎ
 ،الشمس وضوح واضحا العمل كان .جانبھا من لكن  ،الوقت من مزیدا لنا لوكان أود كنت !..
رائع ذلك كان و

718 Miroslav Masim
 1000قبلة  718مازیم میروسلاڥ

ﺧر فنان
ﺻل .صدیق لي قدمھ ماسیم میروسلاڥ ا ٓ
رسم من إﻧﺗﮭﻲ قد أﻧﮭ لي قال و اﺣٔدھم بي إ ﺗ
طﺎﻧﻲ  ،اللوحة
ﻋد لم لكنني ذلك فعلت .نتواعد أن نستطیع  .حتي ھاتفھ رقم أﻋ
ا ﺗٔذﻛر ا ٔ
في الموعد ،حددنا میروسلاڥ أﻋرف أﻛن لم .المدینة تلك في الروكنرول موسیقى اﺣٔﯾﺎء
مرة ،ضغطت تنادي لمن حیاة لا ،لكن الجرس زر علي ضغطت  .خطأ ھذا كان و  ،الصباح
جدوي دون  ,أﺧرى

Hoop
صوتا سمعت مدة بعد و الثاني الطابق في رنینھ سمعت  ،الھاتف عبر أﻛﻠﻣﮭ أن فررت
 ،آه" ؟ اللوحة لأخذ موعدا الیوم لدینا أن صحیح ھل"  ،مارتن أﻧﺎ ا ﻟٔ،و ﯾﻣرو " " ،أﻟو؟ "  ،غلیضا
ﻼً منذ إﻧﺗﮭت السھرة  ،تقلق لا نعم
ﻋطﻧﻲ قتقل ،لا جدید من اﺣٕﺎﯾﺋﮭﺎ نستطیع ،لكننا ﻗ ﻠﯾ
ا ٕ
صوت عم  ،ھو أﻧﮭ أﻋﺗﻘده  ،السلم من شيء سقط ثم  ،الأعلي في حركة سمعت " .دقیقة
نوعا ﺑﺎﻛراً الوقت  :قلت " ؟ الجعة من كأسا "....الباب فتح و المكان المرتفع الموسیقى
ﺧل " ما
ﺧر گأسا  ،مكانك خذ و أ د
ﻼً ؟ الجعة من ا ٓ
لدي  ،خمرا ترید أم ؟ الوسكي بقایا من ﻗ ﻠﯾ
الوتیرة ھذه على الحدیث واصل .وردیة خمرة علي تحصلنا مزجھا أردت إذا ،و أﺑﯾض و أﺣﻣر
ﺻﺑﺢ ثم .اللوحة علي یركز أن قبل
ھذا إﻟﻲ " نظرت إذا " الغلیظ بصوتھ قال و جدیة أﻛﺛر أ
ﻋﺗﻘد  ،نعم ؟ العیش فیھ یطیب مكان أﻧﮭ تعتقد ،ھل قلبك اﻋٔﻣﺎق من العالم
ذاھك " ذلك ا ٔ
ﺟﺑﺗﮭ
ﺿﺎًﯾ أﻧﺎ و "  .ا ٔ
بعض ناولني ذاتھ الوقت في و .العالم ھذا صحة علي وﻛ ؤﺳﻧﺎ لنقرع " أ
تستطیع البطاقات إﺣدي علي .فرنسا في كان الأخیر معرضي" البطاقات" " الصورو
معرض في أﻋﻣﺎﻟﮭ بعرض مدة منذ یقم لم بباریس مازیم لمیروسلاڥ لوحة أﻟف " ﺗﻘرأ أن
ذلك یعد لم  ،حریة بدون  ،مال ،بدون فقیر و  ،صغیر بلد في عیشی لأنھ كبیر
حزنھ في یزید الماضي عن الحدیث لأن الحوار غیرت  .لشئ یعبئ لا  .الذي الشاب
طﺎﻧﻲ
تحمل واحدة كل  ،الأحجام متفاوتة  ،بینھا ما في تتشابھ كانت و  ،لأعمالھ صور أﻋ
ﺻﺑﻌﮭ بصمة
أﺧذت حمراء شفایف أﻧﮭﺎ بعدھا فھمت  ،حمرأ  .شيء و التاریخ  ،الإمضاء  ،ا ٕ
عنوان سألتھ و  718 ،مازیم میروسلاڥ فوقھ كتبت و  ،الحدیث لأدون كنشي كالعادة
ﺧذ میرسلاڥ لكن اللوحة
:"718،718بصوتمنخفض" یردد ا ٔ
یا قلت " المفضل رقمي ھو الرقم ھذا " قال " قلتنعمھذاعددالمشاركین"ھلھذاصحیح؟"؟
أﻣﻲ قبلة رقم ھو  718رقم " لي قال  .؟ صحیح ذاھ ھل  ،للصدفة

722 Kristina Bozurska
العمل قفزات  722بوزورسكا كرستینا

تحمل الصغیرة السیدة ھذه جائت  ،لأنجزه العمل من الكثیر فیھ لي كان مشمس یوم في
موضوع كان و  ،أوﻻ اﺑٔﯾﮭﺎ لوحة شاھدنا أﻧﻧﺎ الطریف من .لابیھا الاخري و لھا واحدة  .لوحتین
طرحت  ،لوحتھا ر أﯾﻧﺎ ولما .یجمعھما الذي الحب و صدیقھا و بإبنتھ یتعلق اللوحة
الحلول و الادیولوجیا ھذه لماضي جدیدة قراءة و  ،الإشتراكیة في درسا يوع بكل علینا

معك خذ و  ،تتردد لا إﻧﮭظ  ،لتستیقظ .البسطاء  .الناس و العاملة للطبقة المتاحة
العمل قفزات

733 Slobodan Vidovic
عنوان دون  733تش یدو سلبودان

و  ،اللوحة عن شيء لنا تقل لم  .بصعوبة كانھام وجدنا أن بعد  ،اللوحة أﻣﮭ لنا سلمت .
ﺿﺎًﯾ ھو بھ ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ عندما
ﻣﺳروراً كان لكنھ  .شيء یقل لم أ
معا اللوحة صورة و أﻣﮭ صورة ورﻟٔﯾﺔ
ﺿﺎًﯾ أﻧﺎ و.
ﻣﺳروراً كنت أ
البناء العمل لھذا

820 Valon Peci
بیننا جدار  820پاسي فالون

واضحال توترا ﯾوﻣﯾﺎً تعیش التي یتش میلتو مدینة وخاصة  ،صعب مكان و كوسو .
ﺳﺗﺎذ  .الجمیع علي منفتحا  ،مكانھ فالون یبني ذلك رغم للعیان
للتواصل حبل  ،ا ٔ
من كفرد  ،العائلة من كفرد  .واجبھ ﯾؤدي كیف یتسائل شاب  .المجتمع طوائف بین
لا  ،تراكمات ھو لرسما التضامنیة القریة في المتمدنة المجموعة من كفرد و  ،المجتمع
ﺳﺎﺋل  ،بیننا الجدران تقف بینما  ،كاالجوعان الرسم عن ا ﺗٔوﻗف
ظن  ،الجدران ھاتھ نوع ما أﺗ
ا ٔ
ظر و اﺳٔﺎﻓر اؤﻧﺎ أﺟﻠس لذلك  ،الپروپڤندا من تعبت لقد  .ورائنا لتركھا .الوقت حان قد
أ ﻧ
ﺿﮭ ما كل إﻟﻲ باھتمام
ﺳم أﻧﺎ و  ،أﻋﺗ ر
أ ر

747 Boris Hodak
الجوعان التشكیلي الفنان  747ھوداك بوریس

ﺻﺑﺢ العالم
ﺷﺗﻐل أﻧﺎ .غریبا مكانا أ
أري ھكذا لأنني العجب و الواقع بین و أﻣزج بالكولاج ا ٔ
ینقرون السیاسیون و  ،الغذاء من یكفي ما " لدینا  .بنفسك تراه أن تسطیع  ،الواقع
التي للید جمیلة اﺷٔﯾﺎء یكتبون  ،لفنا نقاد كذلك  .سانحة الفرصة وجدوا كلما ذلك
اللوحة ھذه ستعرض لأنك " الفنان یجوع بینما  .بوجودھم سعید الجمھور و  .،تطعمھم
الواقع ھذا مع قدما المضي علي یساعد الادراك  :مھمة رسالة ھذه  ،الفن یحب لجمھور
العجیب

756 Bojan Kiridzic
القدیمة الأسطوانات آﻟﺔ  756كیریدزیتش بوریان

ﺧﻘﯾﺎً
ئ الرجل بھذا تﻟﺗﻘﯾٕا ،نوفییاد مدینة في ا دیا بت صغیرة ورشة في ﻣﺗ
المعقد و اﻟﮭ ﺎد
لم مریحا و محیرا حدیثا كان .الإتجاھات .كل في صار و دار حدیثنا .الوقت نفس في
المعرض إﻟﻰ لتنظم لوحتھ لي قدم عندما القصیرة الجمل بعض سوي كنشي في أﻛﺗب
نفس لھا أ ن د مذھلة لعبة مجرد جمیعا نحن ربما  ، .مذھلة فكرةب ادﺑٔﻧﺎ .أﻣﻠك أﺷﮭر المتجول
 .رائع تمثال شكل علي تسجیده یمكن ھذا و  ،المخ في الموجودة الإلكترون تركیبة
 ،كبیرة خسارة دون كبیرة اﺟٔزاء إﻟﻲ الصغیرة الأجزاء  .تغیر نري أن أﻣﻠﻲ .ورودا أري
الموسیقي أﺳﻣﻊ بینما

760 Konstatin Kacev
المھاجر  760كاساڥ كونستاتن

كان  .بمخلفاتھا ﻣﻠؤة التاریخ كتب .العالم ھذا في جماعیة ھجرات دائما ھناك كانت
منھم ضاعت فقد بھم رحب إن حتي و  ،بھم .مرحبا غیر دائما ذلك علي المجبرین الناس
ﻼﻛﮭم و منازلھم
ﺟﯾﺎل و لأجیال أﻣ
في ھنا أﺳﻛن أﻧﺎ  ،الیونان في جدي ولد ھل ؟ روسي أﻧﺎ ھل ا ٔ
قبل  .ما في تسمي كانت حال كل علي ؟ ماسیدونیا ھي ما لكن و  ،ماسیدونیا
علي تسیطر الھجرة  ،متنوعة ا ٔﻓراد من خلیط نحن مكان كل في كما  .یوغسلافیا
كذلك یكون الا المفروض من ھذا و المشاعر و الإحساس

767 Natasha Milovancev
للأمل طبیعي منظر  767نساڥ میلو نتاشا

 ،القدرة ھذه لھم الأطفال المستحیل نحقق و واقعیین لنكن لكن  ،مجزءا جزءا تشبھ .
 ،الأمل من أﻛﺛر ھناك إذا  .الحب و الأمل  ،الایمان " في فكرت للحضة  .الصحیح الأمل قدرة
یعیش بداخلنا ھو الذي الطفل ذلك نترك تجعلنا الأسباب من العدید  .ھناك

775 Agron Mulliqi
زوجان  775مولیكي ا ﭬٔرون

لیس الحیاة قوسین بین و وجھان لدیھم الناس  .تناغم  ،زواج  ،بالأفكار ﻣﻌﺎً  ،توئم .
أﻣل بدون طعم لھا

779 Leonid Pelushaj
دراجة علي السفر  779پالوسھاج لیونید

التنقل حریة  " .ﺟداً محدودة ھي أو أﻣﻠﻛﮭﺎ لا لأنني  ،السفر بحریة علاقة لھا اللوحة.
الناس لكل مفیدة ھي بل  ،فقط لي مفیدة لیست

790 Milan Andov
عنوان دون  790ا ﻧٓدوڥ میلان

و السھر یحب میلان و  ،روكأندرول لموسیقى مذھلة مدینة ھي سكوبیا  ،سابقا اﺷٔرﻧﺎ كما
الحفلات  ،التدخین  ،المخدرات  ،الخمر .شرب  :الحیاة متعة تجذبھ  ،یلیةالل الحیاة
لما" میلان یسمیھ الباقي و المدمن الآخر البعض  ،المشاكس السید یسمیھ البعض.
نظر و  ،إﻟﯾﮭ نظرت .الأمل عن شئ أﻋرف لا أﻧﺎ  ،الرجل أﯾﮭﺎ " قصیرة فعلھ ردة كانت دعوتھ
ﺧذ  ،لحظات لبضع إﻟﻲ
موعدا حددنا أﺷﮭر بضعة مضي بعد .اللقاء إﻟﻲ لي قال و لوحةال ا ٔ
عن شيء أﻋرف لا أﻧﺎ  ،مسبقا قلت كما الرائعة اللوحة ھذه لي قدم و ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ  ،اللوحة لأخذ
ﻋرﻓﮭ الذي الوحید الشئ  ،الأمل
ﺿل غدي یكون كیف و  ،اللوحة رسم ھو ا ٔ
ھل " "  ،الیوم من أ ﻓ
ﻻأ .؟ یكفي ھذا
ﻵﻧﺎ ٔﻧﺎ
ﺿل وﻟﻛﻧﺎٕذا عرفكیفتفكر،لیسمھمماافعلھ ا
ﺣﺗﻔﯾﮭ ﺎٔ ﻓ
ﺻﺑ
ﻛﻠﯾوﻣﺎ ٔ
فأنت .
جید شيء في منھمك ا ﻧٓدوڥ میلان الحكایة ھذه خلاصة  .جید شيء في منھمك

795 Natali Nikolovska
الأخیر الشوق و المتعة ضیاع  795سكا نیكولو ناتالي

 ،فراشة تكون أن تستطیع الفضاء في یحدث ذلك لكن  ،الأقدام تحت الأرض تغییر.
إﻟﻰ فراشة من التحول  .تعلم أن دون صلیك یستطعون ؟ صدیقي یا تعلم ھل لكن
الحیاة  .أن الیقین عندك لیصبح  .مثلا كالتنین  .محطات عدة یتطلب البحر حصان
كما البحر حصان یعیش حتي  .الأنانیة و التعالي  ،الجھل من أوﻻ نحمیھا أن یجب جمیلة
فتحت سابقا ناتالي رسمتھا التي البحر حصان لوحة وفي و  ،منسجما  ،لطیف  ،ھو
الأخیر الشوق .و المتعة ضیاع " اللوحة ھذه إﻟﻰ لتصل وراﻟٔﯾﺔ لھا وضحت و الطریق لھا

810 Tomilsav Torjanac
الأمل  810توریاناك تیموسلاڥ

سمعت لما بھ فكرت ما ھذا  " .؟ الأرض نسمیھا التي الوحل من الكرة لھذه أﻣل ھناك ھل
من كبیرة كرة  .؟ الكواكب ھذا ھو ما و  .واحدة ككتلة ھنا من لنبدا ؟ ﺳﻧﺑدأ أﯾن من أﻣل كلمة
الوحل

812 Zlatan Hadzifejzovic
الحرب میزان  812یتش حدزیفایزو زلاتان

تنتھي الأحیان بعض في و  ،الجمھور من ا ٔﻓﻌﺎل ردة داﺋﻣﺎً ھناك الحكایات نروى عندما
ﺣداث مثل .رھیب صمت في الحكایة
تش إﺑراھﯾﻣو لیس  ،زلاتان من لوحة ھذه الحكایة .ھذه ا ٔ
كان عندما و سارایا في الشارع في بھ إﻟﺗﻘﯾت  ،تش حدزیفایزو بل  ،رجلھ كبر رغم ،
لضم بك سأتصل عودتي حین  :بسیطا كان الإتفاق .لأولیا س إ ف نادي في عرضا لنا
المدینة ھذه في بالصدفة نفسي وجدت أﺷﮭر بضعة بعد .المتجول المعرض إﻟﻰ لوحتك
" رواق في القادمین الیومین في متواجدا سأكون أﻧﻧﻲ مضمونھا رسالة لھ بعثت .المذھلة
ﺿﺎع ھكذا ؟ اللوحة وضعت أﯾن اللعنة " :زلاتان بھ فكر ما أول  .سھلا و فأھلا شارمالا
أ
حتي اللوحة فوق وقفت "  :حدثنا ھكذا  ،وجدھا حین و  ،عنھا البحث في الوقت بعض
ﺳﻣﮭﺎ لم لاني شئ فوقھا یكون
ﺿﻊ أن فقررت رجلي في كان الذي الدم جف لكن  ،بعد أر
ا ٔ
 ،الپلاستیك  .من اغلاف علیھا وضعت  ،بعد تجف لم الألوان لأن و  ،الألوان من ﻗ ﻠﯾ
ﻼً
في  ،بوسع ما أﻗول أن أ ﺳﺗطﯾﻊ فوقھا قدمي وضعت قد و الآن " الزمن مرور مع سیذوب الذي
 ،اراﻟٔي تعارض لم إذا  .؟ ذلك في ابالغ ھل "  .تجمعنا قطعة بمثابة ھو القدم الحقیقة
و يقلب مركز بین  ،للتواصل أداة ھي رجلي الحقیقة في  .الحوار مواصلت نستطیع
الأماكان لكل رجلي حملتني لقد  ،السباقة ھي فرجلي التنقل أردت إذا  .العالم ھذا مركز
طﺗﻧﻲ التي الفضاء ملئ أ ﺳﺗطﯾﻊ  ،اللوحة ھذه على رجلي وضعت قد و والآن  .زرتھا التي
أﻋ
أن أردت لكنني .علیھ حصلت الذي الفراغ في  ،النجوم مواقع وضعت مثلا لذلك إﯾﺎه
ﺣث
ھذا بدایة في أﻧت  ،تري كما "  ،المیزان وضعت لذلك لحكایتي أﺛﻘل وزن ليع أ ﺑ
ستجد الطریق واصلت إذا  ،ﯾوﻣﺎً  1000خلال دمرت التي المدینة  ،و سرایا ھنا المیزان

 ،تحطمھا ھي و المسیرة الطائرات بمشاھدت تمتعنا التي المدینة  ،حمص في نفسك
 ،نالمیزا قبل فیما السیر واصلت فإن
یبقي حتي  ،تدمیرھا یریدون لا التي المدینة تلك تعرف أﻧت  .غزة في نفسك تجد
المیزان ھذا في رحلتك استمرت" إذا و  .المقبلة المرة في الطائرات تقصفھ شئ فیھا
 :بعدھا القول علیك یصعب ا الأعمال من نمط ھذا  .الأسئلة من العدید أﻣﺎم نفسك ستجد ،
المطر تحت السیارات محطة في ھكذا جلسنا المشروع ھذا في مساھمتكل شكرا  ،زلاتن "
 .إﻟﻰ  ،الكبیرة الأسئلة تتحول أن جمیل أﻟﺑس  ،المیزان ھذا في تواصل أن عظیم شئ ،
ﺳﺋﻠﺔ
؟ عظیم ذلك أﻟﯾس المیزان وزن فیقل صغیرة ا ٔ

814 Jusuf Hadzifejzovic
الأسمدة  814حادجیفازوفیتش یوسف

و  ،جدیدة اﺷٔﯾﺎء إﺧﻠق  .ھي كما  ،الحیاة یمنحك الرب  .أﻧت إﻻ  ،مجنون شخص ھناك لیس .
ﻼ فیھا تمعن
طﻗﺎً
إﻧ
ئ من حرا  ،موجودة للقھوي الأسمدة  ،جید اﯾٕﻘﺎع  .الفن من
حتي اﻟﻣﺑ ﺎد
أﻗل لا و أﻛﺛر لا .عنھا تدافع

817 Kustrim Latifi
ركزم لھا مجرة كل  817لطیفي كوستریم

ﺻﻲ  ،أﻣل ھناك لیس السیاسة عالم في .
حتما أرﯾد لذلك  ،الأمل من وعود تقدیر أ ﻗ
ﺧر شيء في التفكیر
في ارٔاھﺎ أن أﻣﻠﻲ و  ،مدة منذ أرھﺎ لم  ،صدیقتي تري أﻧت ھنا  .ا ٓ
ھذه سكان ككل العالم لھذا كمركز أ ﻧﻔﺳﮭم یجدون الكثیر بالفعل  .العاجل المستقبل
ﺣﺎ فجدت اأن أﻣﺎ  .الأرض
مجرتي مركز منھ سأجعل و ا ﻗٕرﺗ ا

823 !ा#न%लाव इ"लक / Branislav Ilic
कॅ#सर

“;राक”; क"सर के !लए एक श"द है, एक ऐसी चीज के !लए एक श"द जो हर चीज म" !मल जाती है, जो
!वनाशकारी और अजेय
है। क"सर एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है - समाज म", नस# म", अ"ासं&गक !वचार& म" और हमेशा
असंब% !नण$य& म"। यह
इस प"#ट%ग म" भी फैलता है।
823 Branislav Ilic
 823إﯾﻠﺗش برانسلاڥ

ﺻﺎﺑﮭ .السرطان
ﺿﺎًﯾ و حیوان ھو السرطان  .السرطان ا ٔ
شيء تصاحب الكلمة ھذه  ،مرض أ
كل في ینتشر الذي المرض ھذا إﯾﻘﺎﻓﮭ یمكن لا  ، .طریقة في شيء كل یحطم و یتوغل
دون تبقي الأبد إﻟﻲ  ،التافھة الافكار حتي  ،الجسم من عرق كل في  ،المجتمع من جزء
اللوحة ھذه إﻟﻲ لیصل تمدده یواصل إﻧﮭ  . .صارم قرار

832 Jakup Ferri
المعجزة الشاب  832فرس یعقوب

المعجزة الشاب ھذا  .الخلق و التضحیة  ،الصداقة و الزمان نتیجة ھو المعجزة الشاب .
أو بطریقة قادر المعجزة الشاب .فضولي و ذكي أﻧﮭ  ،سعید دائما أﻧﮭ الإدراك تمام یدرك
ذاتھ یحقق أن بأخري

835 Shuqri Celiku
المنافقة الإنسانیة  835سالیكو شوكري

من متسعا لھ یكن لم لانھ ربما  ،ما نوعا مضطربا كان  ،شوكري مع موعدي علي تأخرت
لوحة لي قدم  .الحكایة ﺑدأت ھكذا لزمیلھ لوحة .یفدم أن علیھ كان لانھ ربما و  ،الوقت
ظر "  :وقال  ،مدینتھ سكان بین تفرق التي القنطرة
الآخر الجانب علي  ،مدینتي ھذه أ ﻧ
منزلي إﻟﻰ العودة أ ﺳﺗطﯾﻊ حتي  ،ﺟﻣﯾﻌﺎً علیھم نقضي أن ا ٔﺗﻣﻧﻲ  .اعدائنا  ،الصرب  .یعیش
لاظیف معلوماتي علي إﻋﺗﻣدت  ،كالثلج باردا ﺑدأ الحدیث التلال بین ھناك یتواجد الذي
علي تحرص  ،لامالس لحفظ قوة ھناك ولكن " لھ قلت لذاك  ،موضوعیة الجدل ھذا إﻟﻰ
و  ،المحاضر لملئ موجود الدولیة القوات "  :صراحة و بغضب أﺟﺎﺑﻧﻲ ؟ التوتر خفظ
لكن "  :تسائلت " جوعا نموت نكاد نحن بینما  ،مرتفعة شھریة مرتبات على للحصول
زعمائكم ،إﺧﺗﯾﺎر تسطیع  ،الأولي للمرة لیست و  ،إﻧﺗﺧﺎﺑﺎت العاجل القریب في لدیكم
یعملون ھم  ،بھا یوفون لا و الوعود بكل یعدونك  ،اﻻٔﻣﻧﺎ سبب ھم زعمائنا آه ؟" كذلك أﻟﯾس
ھذا علي غاضبا یكون أن  " ،الحق كل لھ فعلا نفسي في قلت " فقط لمصلحتھم
في المعقد بالوضع علم علي أﻧﺎ و أﺗﯾت إﻧﻣﺎ و ھكذا ھنا إﻟﻲ آﺗﻲ لم أﻧﻲ كذلك لاحظ و  ،الوضع
ﺻﺑﺢ و یذوب بیننا الثلج ﺑدأ .ینتھمد في  .و بلاده
كانت ورشتھ مودة أﻛﺛر حوارنا أ
بینما و  ،جنب إﻟﻲ جنبا نتحدث كنا  ،ا ٔﺑواب ثلاثة و ارٔﻛﺎن  8أو  7لدیھا  :ما نوعا غریبة
ﺳك كنت
ﺻﺑﺢ شئ كل " لھ قلت بیدي باللوحة أ ﻣ
لكن " ،قدما المضي علینا و ورائنا أ
ﺷﺎرت یدي حركة
لي نظر .الراحة  .بیت علیھ كتب باب إﻟﻲ المستقبل علي كلمأت أﻧﺎ و ا ٔ
ﺿﺎًﯾ أﻧك أم لترھقني ھنا انت ھل " الصمت عم ثم دھشة في
إﻟﻰ نظرنا " .؟ القمامة ھذه كرھت أ
في ھتف  .الملتھب المكان ھذا في الجلید ذاب  ،الأحضان في ارٕﻣﺗﯾﻧﺎ و  ،البعض بعضنا
المشروع ھذا في معكم أﻧﺎ لماذا عرفت الآن صدیقي ﺷﻛراً "  :أذﻧﻲ

838 Elena Priestly
یورس القدیس  838پریتلي إﯾﻠﯾﻧﺎ

ھاتھ جائتني الحقیقة في  .التنین مخالب من العالم یورس القدیس ینقظ أن الأمل
ﺿﺎًﯾ الافكار
أن آﻣﻠب .الاجئین جانب إﻟﻲ كراسنویرسكا  .في الجمیل عملي صفة بحكم أ
زما منذ كتبت قد كانت إذا  ،حیاة تكون لن الحیاة لكن و  ،العالم یورس یسالقد ینقظ
839 !व#स%ट डै#स / Vincent Dams
फॉरबाय (अतीत) मेरी आशा

كاتب ھو الممیز الرجل ھذا .كالماء الخیال .أذﻛﻲ ھم من ھناك و أذﻛﯾﺎء ھم من الناس من ھناك.
و لي صورة وجد  .لوحتھ على أﺛر ھذا كل .جید رافیك مصمم ھو خاصة و ماھر، ،رسام ممتاز
ﺳﺗﻌﻣﺎل وقع قمیصي علي نص في" النتیجة ھذه إﻟﻰ وصل حتي بطریقتھ اشتغلھا
إ
لقبي وھو فورباي ھو بالھولاندیة مضي قد " مضى قد الأمل  :یقةطر بطریقة لقبي
ﺧر و أول في جائني  .العائلي
و الأخیرة الأربعین السنوات في  ،میلادي لعید حفلة ا ٓ
في لوحتھ مع صورة التشكیلي الفنان لھذا أﺧذت  ،الآلي السفینة كقائد أﻧﺎ إذن قال
ﺳؤال  .یدیھ
ﺳب أن ا ٔﺗﺟرأ  .لن  .الأملب اللوحة ھذه علاقة ما و اﻟ
لم لكنھ" خیالي من كلاما إﻟﯾﮭ أ ﻧ
؟ میلادك لعید ،ھي لوحة عن تسئلني أن عازما لست أﻧت "  :قال و یكترث

845 Joke Nakken
عنوان دون  845ولكن یوكا

ﺳم أﻧﺎ.
الآخر المكان في  ،أﺧرى جزیرة في أﻧﺎ  ،ھناك لست أﻧﺎ  ،ازٔرھﺎ لم اﻣٔﺎﻛن الأغلب في أ ر
 .موجود لكنھ  ،الإنسانیة مع رحمة لنا یظھر لا الأمل .البحر من الآخر المكان في ،
أن  .إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭ تستطیع الإنسانیة لكن.بخیر أﻧﺎ .الأمل من الكثیر لي لیس شخصیا
لعین نحتاج جمیعا نحن  .الشخصي سلامك لتعیش تصارع أن  ،إدراﻛﺎ أﻛﺛر تكون
ورﯾٔﺗﻧﺎ تتحسن حتي  ،كبیرة

848 Wim Ter Weele
الفضاء شبح  848ایل تار یم

كنا  .سنة  30من لأكثر كیفت دون الموسیقیة للمجموعة الإیقاع عازف ھو ایل تار یم .
انیا سلو في لنا تجربة أول بدایة في بلقائھ محضوضینا
ﺣﻧﮭم ینتجون وھم مرات عدة ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ التجربة تلك منذ
ئ لك لیكن نظام حسب اﻟٔﺎ
ھم .ﻣﺑ ﺎد
ھو  ،شي كل تقریبا یفعل و یصمم  ،المحرك كان یم و بأنفسھم اﻋٔﺎﻣﻟﮭم ینتجون
 ،مصالحھ علي منا لكل التركیز رغم بسیط شي كل كان .الآخرتاریخھ في یصنع
ﺿﺎ  .تفطن و تفطنت
.المتجول المعرض في للمشاركة دعوتھ وھكذا  .بمعرض قام أﻧﮭ أ ﯾ
عملھ ا ﺗٕﻣﺎم أراد لذلك  ،الحساسین الناس من أﻗدر أﻧﮭ كصخرة یشعر كان لكنھ كان ھكذا و
ﺿﺎ  .المندیل ترمي لا أن الأفضل من  ،الغد عن باحثا دائما .الامور بصعوبة وعیھ رغم
أ ﯾ
المھم العصر ھذا نعیش أن جمیل .النقاھة من نوع ھو

849 Erik Vermeulen
اكسمیستیفایلس محلل  849فرمولن أرﯾك

ﺣد .
و تشكیلي معرض ھو برنامجنا لأن  ،العمل بھذا قام  ،مدینتي في الرسامین أھم ا ٔ
ﺳم أن أرﯾد كنت ذلك علي وﻧٔﻛد نحن
مسلسل أﻧﺗﺎج أﻧوي أﻛن لم لكني  ،الإنترنات علي أ ر
ﺻﯾﻎ أن أﻟﮭﻣﻧﻲ المساحة صغر  ،تافھا
ﺣﺎول .المعقداة أ ﺳﺗ
حتي العملاق ھذا من ا ٔﺗﺧﻠص أن " ا ٔ
أﻣل تقریبا فیھ لیس  ،مشروع في المشاركة أ ﺳﺗطﯾﻊ

850 Joshua van Iersel
المراحة  850ایرسل فن وشوا

من ،ىكان ابوه  .المشروع ھذا یشاركنا الذي ایرسل لعاىلة الثالث الجیل من ھو یوشوا .
ذلك كان و " دوره جاء الآن و " لاھاي موسوعة نخبة في شارك جده  ،ساندونا الذین الآوئل
یكفي لن

851 schilder Hermann en Riann
ﻼً لننتظر  851رسام و ھارمن رسامینال
ﻗ ﻠﯾ

للانظمام دعوتھما حین خاصة وضعیة في كانا و  ،متمیزان زوجان ھما ریانا و ھرمان الرسام
یتخبطان ھما بینما  ،رائع شئ ھذا الشعریة كالواقعیة  .ر أ ﯾﺗﮭﻣﺎ.المتجول المعرض إﻟﻲ
أﻣﻼ ﻣوﻠﻣٔﯾن ھما  .تشكیلیین فنانین  ،شخصین مع لوحة ھناك لذلك  .الواقع قساوة في
سیصبحان ماذا ینتظران و ،
852 Wim Sterkenburg
النحل  852ستاركنبورخ یم

قمیصا أﺣﻣل كنت  ،فلیلاند في المفتوح الكبیر المھرجان في مرة لأول بھ التقیت
كنافيصفالمطعمالوحید" ؟" یرام ما علي الكل "  :غریبة عربیة بلغة علیھ كتب
ظ رﻟ ﯾﺑ ﻛﻠﺣذروﻗﺎل المفتوح،
ﻲ،وﻧ
ﺻ
ظ را ٕﻟﯾﻘﻣﯾ
ﻧ
ﻰ؟":
ﻼٔﻧ ﺗﺎٔو ﻛ
ھ
أﻧﺎ"  ،سریعة و واضحة إﺟﺎﺑﺗﻲ كانت "
الواضح لجوابي صعقا یموت أن الرجل كاد  .؟ أﻧت و بخیر
ھنا یسكن ھو  .المخیم في خیمتھ إﻟﻰ استضافني و  ،البیتزا من قطعة بعضنا مع اﻛٔﻠﻧﺎ
كم نفسھ ویتحدي یفكر  ،یرسم  . .فعلت ما ھذا و  ،بالزائرین یرحب و مدة منذ
صةخا  ،بالصخب ملیئة  ،حیاة ترك  .الصغیرة الجزیرة ھذه في یبقي أن یستطیع
ﺧطﺋت و  ،أﻣل كلمة كتبت لقد " ،الطاقة من النبع ھذا علي عمل یت لو لسول خاص كممثل
ا ٔ
الاشیاء .ھاتھ مثل أﺣذق أﻧﺎ و  ،غریبة بلغات كتابتھا في مرتین أو مرة
890 Leetiv Namdagjanchivin
الماغولیة الكتابة  890ین نمداقیانش لیتیڥ

الأوساط مشاركة حبھ و بخصوصیاتھ لیتیڥ  ،سیدونیابما منغولیا لجمھوریة كممثل
تسافر الشمس لبلاده القدیمة الحكم  .المشارك ھذا ینشر  ،ماسیدونیا في الاجتماعیة
ﺧر ھو الأمل لأن  ،القدیم المعبد إﻟﻰ
لیفعلوا الوقت من یكفي ما الناس لدي  ،یموت من ا ٓ
و "...علیك ما إﻓﻌل حكیما كن  ،العالم ذاھ من الجمیل الشئ  " ،ینتظروا أن علیھم و الخیر،
یدیك ھو سلاحك  ،تنسي لا

899 Chaima Zaafouri
زورقي و أﻧﺎ  899زعفوري شیماء

الفنانین بعض لنا جمع  ،الوقت نفس في رائع و الأطوار غریب رجل  ،سفیان
رجعنا يالذ الیوم في تونس  .في المیناء مدینة  ،صفاقس مدینة من التشكیلیین
متحررة سیدة شیماء سفیان جانب إﻟﻲ .واحد شخص سوي نجد لم اللوحات لجمع فیھ
و رائع مكان لنا اﺧٕﺗﺎر سفیان  ،یصدق لا لقاء كان .مدرسة .و تشكیلیة فنانة  ،شابة
ئ
حتي لوحدنا للجلوس نحتاج أﻧﻧﺎ الآخرون فھم المدینة وسط في صغیر متحف  :ھ ﺎد
و التوتر من القلیل رغم  ،البالي مرتاحة شیماء كانت و  ،ةاللوح عن الحدیث نستطیع
ﻼع حب عن ناجم ھو.
 ،اللوحة عنوان "  :قالت و اللوحة عن نتحدث ادﺑٔﻧﺎ" الحدیث لفحوي إط
قالت .الأجواء تغیرت حینھا " ؟ زورقك متن علي ممتع وقت كان ھل ،و أوﻛﻲ زورقي و أﻧﺎ
" ،ذلك حصل لماذا بالضبط تعرف لا " و  ،أﺗﻲ كنھل  ،زورق رسم تنوي تكن لم أﻧﮭﺎ لي
كلما ھكذا و  ،رسمھا علي راضیة كانت إن نفسھا سألت و  ،الحریة بمفھوم علاقة لھ ربما
الشك كان و  ،اللوحة ھذه مع الوقت من متسعا لھا یكن لم  ،جدیدة ا ﻓٔﻛﺎر تأتي الخیال حلق
عن تحدثنا كلما أﻧﻧﺎ الغریب و  ،الحوار ا ٔﺑواب تفتح و الإدراك تحفز الأسئلة  .حاضرا
یا !!  .بالضبط حصل ما ھذا و "،بالآخر الاتصال" ھو الفن اھٔداف أھم أن أدرﻛﻧﺎ  ،اللوحة
للقوة

910 Mike Greenwood
بخیر أﻧت  910ڤرینوود مایك

ﺣد صباح في
مایك " لائحة علیھ كتب  ،بمنزل مررت كریستشرش في مشمس ا ٔ
علي ظغطت إذاً  ،للدخول دعوة بمثابة اﻋٔ ﺑﺗرھﺎ الائحة ھذه مثل " ،تشكیلي فنان ڤرینوود
 ،المتواضع بیتھ في یستقبلني الشمال بلدان من ملامحھ ظخم برجل فإذ الباب زر
 .ممتازة مقدمة كانت ھكذا  ،جمالا .أﻗل الآخر البعض و جمیل منھا البعض  ،باللوحات ملیئ
ﺳﮭ و بقلبھ یعمل الخاص طابعھ لھ
ﺳﯾ
ﺣﺎ
ﺿﺎﻓﯾﺔ خطوة یخط جعلتھ دعوتي و  ،ا ٔ
كل علي  .إ
باب یلیھ موصد باب كل .الأمام نحو تدفعھم اﺻٕرار و عزم قوة للناس أن واضحا كان حال
ذلك ا ﺳٕطﺗﻌﻧﺎ كلما  ،التلاقي نحب و  ،الناس من الفئة ھذه إﻟﻲ نتمي نحن  ،مفتوح

912 Han Kessels
بالمبارات لتلاعبا  912كسلس ھان

بضعة الآخر البعض  ،لانجازھا أﺷﮭر  9إﻟﻰ  6الوقت من لدیھم و اللوحة یتلقون البعض.
طﯾﻧﺎ و  2003 ،سنة ن أ ﯾﻧدھو مدینتنا من ادﺑٔﻧﺎ تقرر التي ھي الضروف و  ،أﯾﺎم
الفنان لھذا أﻋ
سریالیةال .یرسم  ،الخاصة بطریقتھ یعیش كان لكن  ،لیرسمھا لوحة التشكیلي
 14بعد إﻻ عملھ ینھي لم لذلك  ،تدخل دون التصرف حریة للحیاة یترك مبالي، ،غیر
ظر أن علي كان سنة
الغرابة و  ،غریبة الحیاة أن الواقع في أﻋﻧﻲ  ،حاضرة تكون حتي اﻧٔ ﺗ
ذلك إﺳﺗﻐرق .الطبقات بین مختفي الأمل .بھ" " متلاعب شيء كل  ،التلاعب جاذبیة لھا
بالمبارات التلاعب :كلمة في حصرھا أ ﺳﺗطﯾﻊ حتي مدة
933 Da Bruin
التبول ثقب  933براون دا

ﺿﻲ و كموسیقي اﻓٕﯾرﻘﯾﺎ جنوب و ھولاندا بین مجموعتھ مع یسافر براون دا
ھم  ،إﺳﺗﻌر ا
أن تفكر الأحیان بعض في الخفي العالم نشطاء .إﻟﻲ ینتمون و وعصریون صریحون
الذي الأجر و المعاملة طریقة في تفكر  .عفن حقیقة فیھ تشتغل كنت الذي العمل
الحرفاء .جید عملك لیكون وسعك في ما تفعل أن تحاول ذلك " مع و  ،تتقاضاه كنت
ﺳﻰ ھو الواقع.جدوي دون أﻣل ،لكنھ الخدمة حسن و جید أﻛل یتمنون
ھذه " التخیل من .أ ﻗ
البائعون و السیاسیون  ،الدین رجال  :بالأمل المتاجرین ضد حكایة

934 Fawzi Ata Alla
الأمام إﻟﻲ ینظر الذي الرجل  934الله عطي فوزي

مھما المشاركة یرید كان الذي الشاب بھذا ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ  ،التونسي الجنوب نحو رحلتنا في
لعدة یتبعنا كان بینما الوقت و الأدوات  .مشكلة یحل أن علیھ كان لكن و  ،الأمر كلفھ
بینما " .وجدنا و عنا بحث ،ثم الرسم ھذا لنا رسم و منزلھ إﻟﻲ للذھاب فرصة وجد أﯾﺎم
طﺑﺎع ھو الوجھ ھذا  ،اﻛٕﺎﻣﻟﮭﺎ یستطیع شخص في ،فكرت الرسم ھذا مأرس كنت
وھو عمومي إﻧ
ﺿﺎ
لیس ھو التواصل و  ،كرسالة .الفن أﺳﺗﻌﻣل لا أﻧﺎ  ،الحیاة ھو الجسم و  ،مفتوح نبع أ ﯾ
یتضاعف و الإحساس معھا یتحرر ،حتي شخصیة تبقي المشاكل دع .رسالة لھ

935 AitZiane Hacene
الأمل من ضوء  935حسان ا ﯾٓزﺔﯾﺎن

للبقاء الوحیدة الطریقة  ،تونس في یعمل و یعیش تشكیلي فنان و جزائري كشاب.
لنا یحمل فماذا معقدة الحیاة و صعب السفر طیبا و  ،ذكي تكون أن  ،بجھد العمل ھو
ﺳؤال مھتم أﻧﺎ لذلك ربما .؟ المستقبل
" إﻣرأة و رجل  ،نسانیةالإ بتاریخ و  ،اﺗٔﯾﻧﺎ أﯾن من ﺑ ﺎﻟ
أﺳﺗﻌﻣل و  ،قدیمة بربریة كتابة التفناش فیھا بما القدیمة البربریة الرموز أﺳﺗﻌﻣل
ﺿﺎًﯾ
ﺿﺎ أﺳﺗﻌﻣل  ،الكون ھذا شمس  ،الشمس أ
مساحیق و القدیمة التقلیدیة الزیوت) أ ﯾ
كل أﻣﺎم واضحا الواقع یكون أن أﻣﻠﻲ .أﺷﮭر  6ربما اللوحة جفاف یستغرق لذلك)  .الألوان
الناس

936 Salah Bchin
الأمل إﻟﻲ الطریق  936بشین صالح

قادرا یكن لم صفاقس ا ٕﺗﺟﺎه في المركب  ،نتوقع كنا مما أﻛﺛر دامت قرقنة جزیرة زیارة
شاحنة متن علي نسافر كنا لكننا .الریاح شدة بسبب المساء ذلك في الإبحار على
من مكنتنا تونس في الثقافة وزارة لأن استعملناھما قلما مطبخ و أﺳرة علي تحتوي
المیناء ھذا في أ ﻧﻔﺳﻧﺎ وجدنا إذاً  .الشاحنة ومكان الأكل و للنوم النزل  :المرافق  .جمیع
ﺻدﻗﺎﺋﻧﺎ سمع عندما نستعملھا لم التي ﻣؤوﻧﺗﻧﺎ و الجزیرة ریاح وسط
أ
أﻧﻧﺎ الجزیرة في
ﺣق  ،المیناء في عالقین لانزال
معھ صالح جلب و  ،االلیلة معنا لیقضوا بنا وا ا ﻟٕ ﺗ
لنا وصفوا كما  ،نتمناه ما نحو الطریق في نحن الیوم ذلك عشیة رسمھا .التي لوحتھ

ھو أﻣﻠﻲ " .الصعب الأمل من الكثیر تعني الكبرى المدن .ربما ؟ نیویورك ھذه ھل  .الأمل
ﺿﺎ
أﯾﺎم أو لساعات دامت ولو الوقت مرور بعد متأكد  ،الأمام إﻟﻲ  ،تحرك  ،غادر  :نصیحتي أ ﯾ
مرونة أﻛﺛر تصبح الحیاة و ورائك المدینة " ستكون الأخیر في ،

937 Ridha Kakkel
یأس و أﻣل  937ققال رضا

و حتي  ،مھتم البدایة منذ كان لكنھ  ،الأول لقائنا عند قطعا غریبا رجلا بالفعل كان
و  ،العتیقة المدینة باب ساحة في الشاحنة ركن أوﻻ یناعل كان  .منا مسافة علي كان إن
صدیقتنا كانت بینما  ،دائر حوار ھناك كان أﻧﮭ ا ﺗٔذﻛر للمشاھدین فرجة .ذلك كان قد
تعطیھا  .و الضرف من دقة بكل تأخذھا  :اللوحات تعلیق علي تعیننا شیماء اللطیفة
قد كنا و  ،عاریة إﻣرأة تمثل لوحة علقنا بالصدفة السلم فوق یتواجد الذي للشخص
و  ،ا ﻟٕﯾﮭﺎ نحتاج لا ا ٔﻓﻌﺎل ردود لنتجنب  ،العمومیة الأماكن في الأعمال ھذه مثل نعلق أﻻ إﺗﻔﻘﻧﺎ
طﻠﻘت أﻋﻠﻘﮭﺎ أن وقبل  ،السلم فوق أﻧﺎ و اللوحة ناولتني و ذلك تعلم تكن لم شیماء لكن
إﻧ
طن أن قبل الثوان بعض مرت  ،الأفعال ردة و الحوارات
ﺟﻊ و للموضوع اﺗٔ ﻔ
إﻟﻰ اللوحة أ ر
كان .ساخنا حوارا یكن لم و الحوار تواصل ذلك رغم  ،الضرف
حینھا .المدفئة جانب من كان حذث ما و  ،الحاضرین اﺳٕ ﻔﺗزاز ننوي نكن لم أﻧﻧﺎ الواضح من
اموجود كان رضا متحرر بلد في نعیش لا نحن تري " كما " قالت و أذﻧﻲ في شیماء ھمست
ﺳؤول كان لقد الواقع في و  ،تشكیلیا فنانا أﻧﮭ یوحي شكلھ یكن لم  ،الوقت طول
ا ﻟﻣ
ﻋﺎ لھ كان التونسي زمیلنا شكري ، .العتیقة بالمدینة التراث عن
طﺎ
ھذا علي ﺟﯾداً اﻧٕﺑ
مرة بھ ا ﻟٕﻘﺗﯾﻧﺎ  ،قرقنة إﻟﻲ زیارتنا بعد .لیرسمھا بلوحة نمده ان علینا اقترح و  ،الرجل
كان توازن بكل و  ،الإحساس مرھف رقیقا رجلا كان العتیقة بالمدینة ورشتھ في أﺧري
ا ﻟٕﯾﮭﺎ حاجة  .في لسنا نحن تقاطعات دون المتوسطي الأزرق لون " العمل ھذا علي یشتغل

939 Najiba Nabene
 2سندرلا  939ناباني نجیبة

مئات.الصفراء الشاحنة وضعنا  ،الثقافي المركز قرب  ،ان القیر مدینة وسط في
ﺻدﻗﺎﺋﻧﺎ  ،المعرض زاروا الأشخاص
أ
بعدما  ،المعرض مشاھدة علي الجمھور حثوا قلیبیة من
ﺳﺳﮭم و فیھا ا ﻗٔﻣﻧﺎ التي المدن لبعض لنا مرافقتھم إﺛر ذلك علي تعودوا
مخاطبة بمتعة اﺣٕ ﺎ
ﺧﺗﯾﺎره سجل شخص  1000ﺗﻘرﯾﺑﺎً .الجمھور
ﺗﻘرﯾﺑﺎً ھناك انتك نجیبة و  .الإختیار بطاقة في ا ٕ
رسم كمدرسة تعمل كانت حیث الثقافي المركز إﻟﻲ زیارة في رافقتني  .الیوم كامل
إﻻ نرضى لن و كانت لكنھا لوحة لي قدمت و المشاركة في رغبة لھا كانت  .للأطفال
في و .ملائمة تكن لم اللوحة مساحة لكن تنجح أن الثانیة المحاولة كادت  ،بذلك
اﻋٔﺎﻣﻟﮭﺎ من بلوحة جائت :النجاح حالفنا الثالثة المرة  35لوحاتنا احةمس .كبیرةx25
لن  .اللوحة محیط حذف أن لاحضت قد كانت و المطلوبة المساحة بقلیل تفوت القدیمة
ھو الحوان" السنتمترات بعض قطعنا و خت نخت تقنیة أﺳﺗﻌﻣﻠﻧﺎ ھكذا .بمحتواھا یظر
" منزلھا في دائما ستكون ،سندرلا محیطنا من جزء
941 Samir Matroud
السلام  941مترود سمیر

صغیرة قریة  ،ستلبییرس في الثقافیة بالضیعة عروضا بتقدیم مرات لعدة قمنا
یساعدون كانوا و  ،الموسیقي و للفن خلق التیار وضد رائع مكان .منا بالقرب
ﺟٔوناللا كان و  ،بالمنطقة اللجوء مركز في یعیشون الذین اللاجئین
بالمقابل و
ھو سمیر  ،رائعة فنیة تركیبات بخلق یقوم سمیر و الأكل یطھون و الخشب یقطعون
كان مرات عدة زرتھا .قد و أﻋرﻓﮭﺎ كنت التي الحسكة مدینة من سوري تشكیلي فنان
إﻟﻲ لنضیفھا لوحة سیرسم منزل علي الحصول من یتمكن حالما  ،یلي كما الإتفاق

ﺧﯾرا تحصل  .سنوات عدة مرور بعد .المتنقل المعرض
ﺳﺗردام في منزل علي ا ٔ
الشمالیة أ ﻣ
ﺻﺑﺢ المرة ھذه لكن  ،اللوحة لأخذ بزیارتھ قمنا بسنة ھا بعد
ﺳﺗردام في یعیش أ
أ ﻣ
ھكذا  .منھ بالقرب أﺣﻔﺎده و أﺑﻧﺎﺋﮭ بوجود  .جدا سعیدا كان و  ،عائلتھ جانب إﻟﻲ الغربیة
قیم إﻟﻲ ینتمي عنوان لھا اللوحة  .بھا مر التي بةالصع بالأوقات تذكره لوحة لنا رسم
السلام " ھو اللوحة عنوان و صعب لقاء كان" العالم یتقاسمھا التي الإنسانیة

943 Martin Voorbij
أﻣﻠك أﺷﮭر  943فورباي مارتن

طیلة المشروع ھذا یتواصل أن یتوقع یكن لم  ،المتمیز المشروع ھذا صاحب ھو مارتن
ھذا ضمن لوحة لدیك ھل الجمھور یسئلھ  ،بھ یقوم عرض كل في كان و  .المدة هھذ
الفنانین و الموھبین الفنانین من المھول العدد ھذا ورٔﯾﺔ بعد لكن  ،المعرض
ﺻﺑﺢ .المتخرجین
تقنیة أﺳﺗﻌﻣل ﺑدأت سنة  15بعد الكثیر منھ یتطلب الأمر ھذا تحقیق أ
للفن مدح بمثابة ھو العمل ھذا و  ،لیةأص لوحات باستعمال كولاج التلصیق
ھذا الماضیة السنوات خلال علیھم تعرفت الذین" .التشكیلیین و التشكیلي
؟ أﻣﻠﻲ ھو وما  .المشروع لھذا لوحة ا ﻧٕﺟﺎز علي قادرا صرت حتي طویلة لفترة دام البرنامج
و  .تتحقق الفنانون یعجم تمناھا التي الآمال كل أري أن أﻣﻠﻲ  ،دائما الكلمة ھذه نردد كما
ﺳؤال نفسي سأسئل الآن
ﺳﺗﻣﻌوا " الجواب " ؟ تظیف ما لدیك ھل .المعتاد اﻟ
 ،للفنانین ا ٕ
اﻗٔاوﻟﮭم في جیدة اﺷٔﯾﺎء لدیھم الأحیان أﻏﻠب في
956 Marjan Khovari
الأمل  956اري خو ماریان

للغایة صعبا ذلك كان و .طفلة كنت عندما ذلك فعلت .حیا الأمل إﺑﻘﻲ.
الوحشة و الإنبتات.

إ ﺳﺗطﻌت  ،أردت إذا .

975 Peter Temesi
الصورة إﻧﻌﻛﺎس  975تمازي پیتر

وھي  ،متحفنا باستمرار تزور و مدینتنا تسكن ،طالبة صدیقاتنا لأحد أب ھو پیتر
ﺿﺎًﯾ
لأبیھا لوحة منا أﺧذت منزلھا إﻟﻰ عادت .لما .الفن حب فیھا زرع ا ﺑٔوھﺎ ،لأن متحمسة أ
ﺿر مدینتنا في بأمھا مرفوقا زارھا لما و  ،لیرسمھا
ﺳﺗﻌﻣﻠت معھ اللوحة أ ﺧ
الأسلوب نفس ا ٕ
غالبا .تغیر شئ ھناك  ،للاستعمال یصلح یعد لم الأسلوب لكن  ،بھ العمل إﻋﺗدﻧﺎ الذي
تغیر كورونا جائحة منذ لكن و  ،التشكیلي الفنان عند أﻓﻛﺎرا و جدلا تجد  ،ي رؤ عدة تجد
الأول التام .الغلق منذ لوحاتھم سلموا الذین التشكیلیین الفنانین كل  .شئ كل
خلق الإغلاق ھذا  .قدتموه الذي العمل وراء اﻓٔ ﺎﻛرﻛم ماھي نسئلھم عندما الصمت یختارون
ﻋﺎدة عن یبحث واحد كل  ،الأفكار تشتت من نوعا
التموقع ا ٕ

965 Ilja Holsappel
الفم في محشو  965ھولساپل إﻟﯾﺎ

ﺣد إﻟﯾﺎ
 .ولا ز بمدینة دلشن العمومیة للمدرسة ممیز مشروع في مشارك  50من المشاركین ا ٔ
ﺑدأ قبل دقیقة  15كورونا جائحة وصول بسبب  .النور یري لم المشروع ھذا للأسف
ﺻﺑﺢ الكلام تقدیمھ و نشره نلغي جعلنا الذي الأمر  ،الأخیر العرض
 .بالفم محشو أ
ﺧذ و جنب إﻟﻲ دفعت السیاسیة النزاھة .السیئة بالأخبار إﻻ تأتینا لا الجرائد
مكانھا ا ٔ
فعلا احس البروپڤندا إﻟﻰ والإستماع التعبیر حریة بین العلاقة " .في أﻓﻛر .التملق
ﺻﺑﺢ الكلام وگأن
فمي في محشو أ

089 Bhaskar Hande
الألوان مسلسل  089ھاند بشكار

أﻋﯾش بعید زمن منذ .المتغیر العالم و الھجرة  ،للتاریخ تتطرق حكایة الألوان مسلسل
سبتمبر  11بعد  .كنت ھكذا و "الھندي التشكیلي الفنان " دائما كنت و ھولاندا في
ﻷﺳوأ نحو شئ كل تغیر
ا
ﻋد لم فجأة .
ﺣت بل الھندي التشكیلي الفنان كذل ا ٔ
ﺻﺑ
" ذلك ا ٔ
 ،أﻋﻣل كنت أﯾن الھواتف دكان إﻟﻰ أﺗﯾﺗﻧﻲ حین إذاً  :بعنف و ظھرت العنصریة "الغریب.
علي عازمون كنتم إذا  .حینھا قلت  ،للمشاركة واحد شرط لي كان لأرسمھا لوحة لي لتقدم
ھذا لكن "بالتأكید " جوابي كان  .ھندال إﻟﻲ الذھاب علیكم یجب العالم ا ﻧٔﺣﺎء في التجول
ذلك إﻟﻰ أﺷﮭر  3لمدة سافرنا بشكار مساعدة بفضل .فعلھ یصعب و  ،قولھ یسھل
أردت إذا  .الحیاة ا ﻟٔوان حكایة ھي الألوان مسلسل الھند  ،للعادة الخارق و العجیب البلد
محتوي  .لھ عمل يإل تصل حتى الألوان من العدید لك یكون أن الأفضل فمن لوحة رسم
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ﺣد
ھو  ،حیاتي في بھ إﻟﺗﻘﯾت الذي الطرافة و النكتة وصاحب عادیة الغیر الوجوه أﻛﺛر ا ٔ
في علیھا ینام التي و الناریة دراجتھ علي یتجول ھو بینما  .دانس الكریكاتور رسام
معرض ھذا لكن لھ قلت .معقولة الغیر الكركاتوریة رسماتھ یرسم الأحیان بعض
ﺿﺎًﯾ أ ﺳﺗطﯾﻊ" أﺟﺎﺑﻧﻲ .التشكیلیة" للفنون
ﺳم أن أ
ﺣب أﻧﺎ أﻣﺎﻟك أﺧﯾب لن  ،لوحات أ ر
الطائرات ا ٔ
ﺣد رسمت  .فعلا اﺣٔﺑﮭﺎ أﻧﺎ ولكن  ،غریب ھذا أن أﻋرف  ،الحربیة
سقطت التي الطائرات ھذه ا ٔ
ﺳﺗﻌﻣﻠت اللوحة ھذه في .الناس ا ﯾٕذاء تستطیع لن ھكذا ، .الأدغال في
لذلك الفلویور ا ﻟٔوان ا ٕ
ﺿﻔت
ھكذ و ایتالبلاكل من لمسة علیھا أ

830 Dijana Todjeras
بالمفارقات الإحتفال  830تودجراس دییانا

المفارقات للوضوح لكن و .حكایة لھا لیس لذلك دركا دییانا إﺑﻧﺗﮭﺎ طریق عن أﺗت اللوحة
ھذا أن واضح و  ،الموسیقى في أو الحكایات  .في مثلا .البشر یلھمان قد الإختلاف و
الرقص و الإحتفال نتیجتھ تكون قد الإلھام

976 Mirjam van Overbeek
الشرقي الھندي من زجاج في خنجر أﺑو قدیسال  976أوﻓرﺑﺎﯾك فن میریام

؟ الأخیر المشارك لماذا إﻧﻘﺎذه یمكن مما الكثیر أﻧﻘذت  ،البرنامج ھذا في الأخیرة المشاركة .
ولا  ،اﺣٔﯾﺎن في البعض بعضھم یعرفون لمجموعات عرضا نقدم كنا  ،الأحوال تغیرت
القدیمة التقالید طریق عن و  ،فرادأ الحقیقة في ھم .أﺧري اﺣٔﯾﺎن في بعضھم یعرفون
طﻌٕا ،للحكواتي
ﻧﺎﺳﺗ
علاقة في شخص لكل  .الجماعي الاحساس نبرز أن الأحیان أﻏﻠب في
و المواصلة بالامكان یعد لم الأواخر ،المشاركون بین كما و المشتركة القیم مع
سریعة  ،الثمن  .رخیصة وسائل  ،باستمرار الوسائل فیھ تتجدد عالم في  ،المنافسة
الخدمات متعددة و
ﺻﺑﺢ محتواھا المشوار ھذا فیھا ادﺑٔﻧﺎ التي المدینة من جائت  ،لوحة بآخر سعید أﻧﺎ لذلك.
أ
 ،ا ٔﻟﻣﮭﺎ و الوحدة حزن  ،الحزن تعرف إﻧﮭﺎ  ،مملة لیست الطبیعة " عصرنا في ضروري
جزئیاتال علي تركیز رسمھا قوسین بین .مكانھا في " الإنسان غرسھا أﻧﮭﺎ تحس
حب  ،للرسم حب مع .الإحساس في و اللوحة في  ،العنوان في التركیز  ،الصغیرة
المشروع ھذا حب بكل اﺧٔﺗﺗم  .الادراك و  ،للنوعیة

