
1-2005 ستٮ"ف ساٮ$ٮ"ال
"اكن ٮ"امان اكن": الاكمٮ"را حٮ"ن تحكى) الحاكٮ"ة

سمٮ"ة السويس
لسطٮ"ن) زة /ڡ; (ع?

تار الاكمٮ"را للٮGحث ڡ;ى) الذاكرة نان من الڡMدس، اح? ستٮ"ف ساٮGٮ"ال ڡ;
دٮ"د. ٮ"ٮGحث ڡ;ى) الضوء عن Gالصور ومحاولة إحٮ"ائها من حGوتدوينها ٮ
وص ڡ;ى) أٮGعاد ذه عتمة الصور إلى رؤيا أوسع. ٮ"ع; ٮGة وتأح? Gعتمة محٮ
رى. ٮ"حلّق ڡ;ى) مساحة ال تنتهى) من لق أٮGعاد أح? الماكن ساعٮ"اً لح?

ات. وص والماكن والذاكرة والمساڡ; الشح?
ٮ"مات الداكنة والسماء زة اكن الٮGحر وعتمة الع; ٮ"ته ڡ;ى) لٮ"ل ع? Mحٮ"ن التڡ

ٮ"ة للحوار. لڡ; المزينة ٮGنصف ڡMمر وأضواء مراكب الصٮ"د، ح?

ستٮ"ف ٮ"تحدث كمن ٮ"رسم لوحة أو ٮ"كتب نصاً، صوره عالمه ، تلك اليت
ار Gٮ ٮ"ا ٮGعٮ"دا عن المٮGاشرة ونشرات األح? Mٮ"ڡ Mلسطٮ"نٮ"اً حڡ تحمل واڡMعاً ڡ;

دٮ"د "اكن ٮ"اما اكن" الذي سٮGق Gة معرضه الحGمناسٮGوالمكرر والعادي. ٮ

تتح ڡ;ى) العشرين من شهر أكتوٮGر الحالى) ڡ;ى) تتح ڡ;ى) رام هللا وسٮ"ڡ; واڡ;
ريت معه Gزة أح رنيس ڡ;ى) الڡMدس، واڡMتناصاً لزيارته لع; اڡ;ى) الڡ; Mالمركز الثڡ

نٮ"ة. رٮGته الڡ; Gهذا الحدٮ"ث حول تح

، وڡMد اكن ٮGاألٮGٮ"ض ٮ"ڡMول ستٮ"ف: اكن "ٮGحث" هو أول معرض لى)
الٮ"اً واألسود. عالڡMيت ڡMدٮ"مة ٮGاألٮGٮ"ض واألسود ٮGحٮ"ث ٮ"اكد ٮ"كون ٮGٮ"يت ح?



تلف األلوان والٮGد لى) ڡ;ى) من األلوان، ألنين أتعامل ٮGشكل ٮ"ومى) مع مح?
ىل Gٮ"ض واألسود ٮ"تحGڡ;ى) األٮ . يج اللونى) Gالنهاٮ"ة من أن أستريح من الضح
انب الروحانى) ڡ;ى) محاولة للهرب من الواڡMع الضاج ٮGاللون ومحاولة Gالح
مال. ٮ"أتى) توزيع الضوء ٮGٮ"ن Gلق الح رؤية ما ال تراه العٮ"ن والتركٮ"ز عىل ح?
اف للتأكٮ"د أننا األٮGٮ"ض واألسود لٮ"حمل الُمشاهد إلى عالم هادئ وشڡ;

ل عن رؤيته. ڡ; لنا، لكننا نع; مال ٮGداح? Gنمتلك كل هذا الح

ٮ"عة Gالل الطٮ ولة من ح? ڡ;ى) معريض الثانى) "هوية" أحاول العودة للطڡ;
اور Gرة تح Gاة عىل الرمل، أو شحMرشة ملڡ لمساءلة كل يشء، حىت لو اكن ڡ;
صوصٮ"ته ى) ٮGح? موعة لكنه ازرق ٮ"حتڡ; Gاء، األزرق هنا سٮ"د المحMسماء زرڡ
صل عن الواڡMع. ازرق لم ٮ"عد ٮ"لتڡ;ت إلٮ"ه احد رادته وال ٮ"نڡ; ووحدته وڡ;
ال أسعى إلى إعادته إلى أذهان الناس. هذا العمل كما أراه هو احتڡ;

ٮ"ڡMة من Mٮ"تها، إعادة رؤية للحڡ لڡ; ٮGالوحدة وصراع ٮGٮ"ن مڡMدمة الصورة وح?
ل هذه الصور رحت ٮ"دا؛ وڡ;ى) داح? Gتها ح يها ومعرڡ; وص ڡ; زاوية ثالثة للع;
د عالماً اكٮGوسٮ"اً ، Gالل صوري ألح أرى؛ حٮ"ث استطعُت أن أرى من ح?

ها. حاولت مثل من ٮ"ستٮ"ڡMظ من اكٮGوس مرعب أن أڡMف عىل أرض أعرڡ; ڡ;

ڡ;ى) معريض الثالث "نهاٮ"ة األٮ"ام" هناك ٮGحث عن مساحة للهرب، عن
تها عادٮ"ة Mٮ"ڡ Mد تكون ڡ;ى) حڡMوص ڡ سه وعن شح? ڡMد نڡ; انتماء لماكن ڡ;
وف ڡ;ى) مشهد ٮ"ّتها. صور الرعب والح? Gرائٮ صوصٮ"تها وع? ل ٮGح? لكنها تحڡ;
ار ما، هى) ڡ;ى) أصل الصورة كما التڡMطها ذات Gح ال هارٮGٮ"ن من انڡ; أطڡ;
ال ٮ"لعٮGون. الضوء هنا ضروري ويأتى) من حٮ"ث ال ٮ"وم هى) مشهد أطڡ;
ذ الذات إلى ضاء ما وضوء ٮ"أح? ة مصدره. صور معلڡMة ڡ;ى) ڡ; ٮ"مكن معرڡ;
ٮ"ه هذه الصور ڡ; سها وعما تح? د ذاتها وتٮGحث عن نڡ; Gحٮ"ث ال تدري، لتح
الل صوري مال أو ڡMٮGح. ڡ;ى) هذا المعرض استطعت أن أرى من ح? Gمن ح

ر. ألكتشف عالماً آح?

ڡ;ى) معرض "حىت النهاٮ"ة - روح الماكن" -والذي تم عرضه مع "اكن ٮ"اما
ى) ٮGسرعة، تڡ; ها تح? دت أن أالماكن اليت اعرڡ; Gوح رت حولى) ڡ; اكن"- نط?

، انى) Gارة، المٮ Gالماكن، الحح . وليت لم تعد هى) تها ڡ;ى) طڡ; الڡMدس اليت عرڡ;



صوصاً ما ى) ٮGشكل متسارع لتحل ماكنها كتل ٮGال روح وح? تڡ; كلها تح?
ر من كل ماكن Gذ حح راب ٮGصري.لذا عمدت إلى اح? دار من ح? Gه الحMألحڡ
ظ ذاكرته والتأكٮ"د عليها. من كل ته وطٮGاعة صورة من الماكن لحڡ; عرڡ;
ر ڡMصة ولكل ڡMصة صورة، أحٮ"انا تأتى) من ماٍض Gر ولكل حح Gماكن حح

صل كرة ڡ;ى) عدم الڡ; سحٮ"ق لكنها تحمل إشارة انتمائها للواڡMع. تكمن الڡ;
ٮ"نا حىت لو ٮGٮ"ن المايض والحاضر والتركٮ"ز عىل روح الماكن العالڡMة ڡ;

ٮ"ه. ر إلى ماكنه لٮ"ٮGڡMى ڡ; Gعد زمن سأعٮ"د كل ححGى الماكن. ٮ تڡ; اح?

اڡ;ى) Mراً ڡ;ى) المركز الثڡ تتح مؤح? ٮ"ر "اكن ٮ"اما اكن" الذي اڡ; ڡ;ى) معريض األح?
اً لٮ"عرض ڡ;ى) الڡMدس والذي GريٮMل ڡMرام هللا، وسٮ"نتڡGرنيس األلمانى) ٮ الڡ;
ذب المشاهد الذي Gارة عن صنادٮ"ق ضوء، كنت أمام تحد لح Gهو عٮ

ب Gلب المعارض وال ٮ"رى شٮ"ئاً وال ٮ"لتڡ;ت للصور ذاتها. اكن ٮ"ح ٮ"حضر أع?
ذ المشاهد وتسحٮGه من عالمه واء تأح? Gلق أح أن اكسر هذه النمطٮ"ة ٮGح?

إلى عالم الصور.
رٮGة حمٮ"مٮ"ة ومٮGاشرة ٮGٮ"ن المشاهد والصور حٮ"ث Gلق تح لڡMد أردت ح?
الل من ح? ر.ڡ; وال ڡ;ى) ٮGعد آح? GالتحGدأ ٮGٮ"نعزل المشاهد عن محٮ"طه ويٮ
ق ان هذا الثڡMب المدور ڡ;ى) الوسط ٮ"ڡMوم ٮGدو نڡ; الق عٮ"ن واحدة، ڡ; إع?

لسطٮ"ن، أما الصندوق المتعدد األٮGعاد هة هى) ڡ; Gر الزمن-والوحGالمرور عٮ
ٮ"ه ضاء ثالثى) األٮGعاد تتراص ڡ; ا ڡ;ى) ڡ; Mرا معمڡ انه ٮ"منح المشاهد منط? ڡ;
ان الصور تروي حاكٮ"ة موعها ڡ; Gرى وڡ;ى) مح انب األح? GحGالصور الواحدة ٮ
لسطٮ"نٮ"ة ڡ;ى) صنادٮ"ق تشٮGه مس ڡMصص ڡ; الل ح? شعب وارض.من ح?

دم كثٮ"را ڡ;ى) المايض كٮGدٮ"ل للسٮ"نما. ب الذي استح? Gصندوق العح
ر عن ڡMرب ذب المشاهد للنط? Gإن الهدف من أسلوب العرض هذا ح

ٮ"االت والذكريات اليت ستٮGڡMى ڡ;ى) ذاكرته ٮGعد ع ٮGعض الح? Gللصور لٮ"سترح
انا أؤمن أن الموت ريا، ڡ; Gوتا ححGه تاٮGادر المعرض.الصندوق ٮ"شٮ أن ٮ"ع;
ر وڡ;ى) الموت ضاء آح? ضاء أحادي الٮGعد إلى ڡ; الٮ"ة من ڡ; Mهو مرحلة انتڡ
ر، هذا التحول مهم ٮGالنسٮGة لى) ألنين أتمىن أن ود آح? Gعال إلى وح نتحول ڡ;
ى دٮ"د وتحط? Gعث من حGلم ستٮ ضاء المط? ٮGع ڡ;ى) الڡ; Mصة اليت تڡMتلك الڡ
ري هو العرٮGة اليت تنڡMل الڡMصة Gوت الححGرى.هذا التاٮ اوة مرة أح? ٮGالحڡ;



لتصل مٮGاشرة إلى ٮGصائرنا وعڡMولنا.المشاهد ٮ"رى ذاته وذاكرته، ٮ"دلف
اتها. Gاظ الذاكرة من سٮMالم إلى النور إلٮ"ڡ من الط?

ٮ"ه ، حٮ"ث شاركين ڡ; دٮ"دة ٮGالنسٮGة لى) Gة حGرٮ Gاكن ٮ"ا ما اكن" اكن تح"
لسطٮ"نٮ"ين؛ حٮ"ث ڡMام كل واحد نانٮ"ن الڡ; مسة من أڡ;ضل وأطٮ"ب الڡ; ح?
نان هانى) زعرب، رسم منهم ٮGالرسم عىل واحد من الصنادٮ"ق: الڡ;

زة" صندوق "ما ٮGعد ٮGحر ع?
نانة إٮ"ناس حمد رسمت صندوق"رڡMصة ٮGشار الحروب"األرض"، الڡ;
ت نان رأڡ; واٮGرة رسم صندوق "الدلٮ"ل"، الڡ; Gنان منذر ح العروس"، الڡ;

رت الطٮ"ور". Gاألسعد رسم صندوق"ٮ"وم هاح
زة" كما صوره هانى) زعرب ٮ"حمله صندوق ٮGلون ازرق "ما ٮGعد ٮGحر ع?
ٮ"ب وحاضر ڡ;ى) ذات ود لكنه مع; Gحر وشاطئ موحGوطرطشات موج وٮ
ق الرؤية. الوڡMت. ورائحة ٮGرتڡMال تداهمه حٮ"ن ٮ"ضع عٮ"نه عىل أول نڡ;
األرض كما صورها ٮGشار الحروب تأتى) ڡ;ى) صندوق صوره داكنة تٮGرز
ة وإنسان عىل هذه األرض، ارض هى) الهوية تلڡ; وه مح? Gالٮ"ة ووح ارض ح?
اءة ڡMدٮ"مة تذكرنا أننا Gاء كعٮ MڡGوهى) الوطن، وصور داكنة تؤكد عىل الٮ

مازلنا هنا.
الل لسطٮ"ين من ح? رحنا الڡ; ڡ;ى) رڡMصة العروس تصور إٮ"ناس حمد ڡ;

صندوق اٮGٮ"ض ڡ;ى) مشاهد من حاكٮ"ات، عروس ترڡMص، ٮ"اسمٮ"ن منڡMوش
رح. الٮ"د اليت تحرك الصور ذ المشاهد إلى واڡMع الڡ; عىل الصندوق ٮ"أح?

ستان العروس لٮ"لمس المشاهد كل تلك ة ٮGڡMطعة من ڡ; وڡ; ملڡ;
اصٮ"ل. التڡ;

رت الطٮ"ور" سطح الٮGٮ"ت وتودٮ"ع Gٮ"وم هاح" ٮ"صور ڡ;ى) أما رأڡ;ت األسعد ڡ;
رة الڡMسرية Gادرون وطٮ"وراً ترحل، ڡ;ى) إحالة إلى الهح األرض، كأن ٮGشراً ٮ"ع;
ة ما لسطٮ"ين عن أرضه ونزعه الدائم منها. هناك اهتمام ٮGالمساڡ; للڡ;
ود الدائم لٮ"ؤكد أننا رحلنا لكن أرواحنا لم Gسري والوحMٮ"ن الرحٮ"ل الڡGٮ

تزل هناك.
ود Gرهنت عىل وحGماعٮ"ة ٮ Gروح حGنٮ"ة ٮ رٮGة ع? Gنانٮ"ن تح رٮGيت مع هؤالء الڡ; Gتح

الق.  ردٮ"تهم نحو تعاون ڡ;ين ح? طى) ڡ; نانٮ"ن ٮGاستطاعتهم تح? ڡ;



لسطٮ"نٮ"ون ألنها ميع وتحدٮ"دا الڡ; Gما أريده لهذه الصنادٮ"ق أن ٮ"راها الح
ى) وأننا ٮGاڡMون. تڡ; تحمل واڡMعنا وذاكرتنا وحٮ"اتنا وحلمنا وتؤكد أننا لن نح?

ة اكٮGر لهذا الاكئن الذي ٮ"رى ذاته ڡ;ى) ل ستٮ"ف ٮ"ٮGحث عن معرڡ; ويط?
ا Gٮ"ٮ ماال مع; Gلق ح صوره، رٮGما اكن ٮ"صور حلمه وواڡMعه لكنه ٮGالتأكٮ"د ٮ"ح?

. ى) تڡ; مال هذه الذاكرة لن ٮ"ح? Gونه لكنه ٮ"ؤكد أن ح اڡ; رون ويح? هله اآلح? Gٮ"ح


