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زوار »أم كلثوم الهرم الرابع«: المعرض حقبة زمنية من التراث العربي

شهد معرض سيدة الغناء العربي الراحلة )ام 
كلثوم الهرم الرابع( املقام حاليا في )مول 360( 
اقب���اال جماهيريا كبيرا ون���ال اعجاب كل الزوار 
الذين دعوا الى مزيد من تلك املعارض التي توثق 

مسيرة الفنانني واالدباء العرب.
واس���تطلعت »كونا« اراء ع���دد من املواطنني 
واملقيمني الذين زاروا املعرض الذي ميثل حقبة 

زمنية من التراث العربي.
وقال سعد الس���الم ان املعرض يؤكد مشاعر 
التقدير واحلب التي يكنها الناس الم كلثوم معربا 
عن اعجابه مبا يحتوي���ه املعرض من مجموعة 
متنوعة من أغانيها وحفالتها وأفالمها ومقتنياتها 
الشخصية ووثائق خاصة بها الى جانب عدد من 

أعمالها الفنية احلديثة.
وأكد أهمية معرفة جيل الش���باب بأم كلثوم 
وادوارها وتاريخها احلافل على كل املس���تويات 
الغنائية والفنية والثقافية، مشيرا الى ان ما مييز 

املعرض صور زيارة ام كلثوم الى الكويت.
وذكر انه كان للكويت مكانة ثقافية مهمة في 
املاضي »لذلك كانت ام كلثوم حترص على زيارتها 
من فترة الى اخرى وتلتقي مع محبيها وجمهورها 

الكبير الذي يكن لها احلب والتقدير«.
واش���ار الى لقاء ام كلثوم م���ع امير الكويت 
الراحل الش���يخ صباح السالم الصباح مبينا ان 
مثل هذه اللقاءات تؤكد مكانتها الكبيرة في الوطن 

العربي.
من جانبها قالت سوسن الدسوقي ان املعرض 
مينح اجلمهور فرصة اعادة اكتشاف رمز من رموز 
األغنية العربية والتعرف عن كثب على أسلوبها 

الفريد في األداء واالجنازات التي حققتها.
واضافت الدسوقي ان اجلميل في املعرض انه 
م���زود باالجهزة الس���معية البصرية التي تتيح 
للجميع مش���اهدة افالم مصورة الغانيها وقراءة 

قصائد الحمد ش���وقي بخط يده واخرى الحمد 
رامي.

وأكدت أن االقب���ال اجلماهيري الكبير من كل 
اجلنس���يات العربية يؤكد حبهم الم كلثوم التي 
متثل االنسجام العربي املتكامل والذكريات داعية 
الى اقامة معارض اخرى لفنانني عرب اسوة بسيدة 

الغناء العربي.
وحازت مقتني���ات ام كلثوم اهتمام اجلمهور 
وهي التي مت استحضارها من متحفها في القاهرة 
وتتمثل ف���ي مجموعة صور للحظات خاصة في 
حياتها وقطع من مالبسها وحليها واشياء اخرى 

اضافة الى املنديل الذي اشتهرت بحمله.
واقيمت شاشات عرض تقدم مقاطع من أغاني أم 
كلثوم املصورة اضافة الى أجهزة الراديو القدمية 
التي تبث صوتها كما اعتاد الناس س���ماعها في 

حينها.
وانتشرت على جدران املعرض اعمال تشكيلية 
ولوحات مصورة حتيي ذكرى الفنانة الى جانب 
قصاصات الصحف والصور التي كانت تنقل أخبار 

أم كلثوم خالل تلك الفترة.
كما تضمن املعرض أوس���مة وشهادات تقدير 
مذيلة بتوقيع امللك فاروق وجواز سفر ام كلثوم 
وبعض ادواتها الشخصية مثل مفكرتها اخلاصة 
التي كانت تسجل فيها الكلمات الفرنسية وترجمتها 

باللغة العربية.
ومن بني أبرز املعروض���ات قصائد بخطوط 
شعراء غنتها أم كلثوم ومنهم احمد رامي واحمد 

شوقي وجورج جرداق وبيرم التونسي.
يذكر ان املعرض ب���دأ في 16 مايو املاضي في 
معهد العالم العربي واقيم بذكرى مرور 100 عام 
عل���ى ميالد أم كلثوم وذك���رى رحيلها ال� 33 ثم 
انتق���ل الى البحرين ليحط رحال���ه في مرحلته 

الثالثة في الكويت.

دعوا لمزيد من المعارض التي توثق مسيرة الفنانين واألدباء العرب

حذاء وحقيبة لسيدة الغناء العربي

 بعض فساتني كوكب الشرق أم كلثوم

أم كلثوم.. تاريخ فني عريقأحد الزوار يتابع صورة حتكي لقطات من حياة أم كلثوم


