
هات ٮ,ال والتوح$ ٮ,ا األح$ راڡ/ ع/ ح$
الل نصف ڡ4رن... التشكٮ,لٮ,ة ح9

وان درويش نح(
ام، حالٮ/اً، ماعى9 الـمڡ5 لسطٮ/ن : اإلٮ(داع ڡDى9 كل حاالته"، الـمعرض الح( Dڡ"

اريس، والذي ٮ/ستمر حىت الثانى9 " ٮ(ٮ( ڡDى9 "معهد العالـم العرٮ(ى9

ٮ(ل، ٮ/كشف عن ̂عىن وحٮ/وية ڡDى9 والعشرين من تشرين الثانى9 الـمڡ5
ولة ٮ(م̂حتلف الوسائط Dأعمال مشع . لسطٮ/ين والعرٮ(ى9 Dين الڡ Dالـمشهد الڡ
ٮ/دٮ/و، Dى9 والڡDوتو̂عراڡ Dٮ/رية، من الرسم إلى التركٮ/ب والتصوير الڡ التعٮ(
وڡ5ّعها تسعة عشر تشكٮ/لٮ/اً، من سامٮ/ة حليب (1936) وكمال ٮ(ُالطه
(1943) ومىن حاطوم (1952) مروراً ٮ(شريف واكد (1964) وتٮ/سٮ/ر

اسر (1970) إلى ستٮ/ف ى9 (1966) ورنا ٮ(شارة (1971) وآميل ح( الٮ(طنٮ/ح(
ً ساٮ(ٮ/ال (1975) وهانى9 زعرب (1976) و̂عٮ/رهم... ٮ/حمل الـمعرض تڡ5دما
" ڡDى9 ت̂طاهرة نوعٮ/اً عن الـمعرض الذي أڡ5امه "معهد العالـم العرٮ(ى9

لسطٮ/ن" العام 1997، ال شك ڡDى9 أن مرور عڡ5د من الزمن ٮ/̂طهر Dرٮ(يع ڡ"
دٮ/دة اليت التحڡ5ت لسطٮ/ين واألسماء الح( Dتطور الـمشهد التشكٮ/يل الڡ
موعة نّٮ(ت هذه الـمرّة مح( نانٮ/ن تح( Dٮ(ه، و̂حصوصاً أن عملٮ/ة ا̂حتٮ/ار الڡ

من األسماء "الـمكّرسة".
هات اليت ڡ5د�مت أعمالها عىل ٮ/ال والتوح( ٮ/ا األح( Dراڡ Dع ٮ/ُمثّل الـمشاركون ح(
وء. ولعل� امتداد أكثر من نصف ڡ5رن ڡDى9 الوطن الـمحتل وڡDى9 أرض اللح(
ين ألكثرية الـمشاركٮ/ن ڡDى9 هذا الـمعرض أڡDضل ــ لناحٮ/ة Dالـمستوى الڡ
لسطٮ/ين والعرٮ(ى9 ــ من مستوى التمثٮ/ل الذي ڡ5ُّدم Dن الڡ Dتمثٮ/له للڡ
لسطٮ/ين عىل هامش "ٮ(ٮ/نالى9 الٮ(ندڡ5ٮ/ة 53"، Dى9 الـمعرض الڡDأ̂حٮ/راً ڡ
، ولـم ٮ/كن ٮ/نالى9 ٮ/ة" عىل هامش الٮ( انٮ( عالٮ/ة ح( Dوالذي اندرج ضمن "ڡ

موه. لسطٮ/نٮ/اً" كما أشاع من̂طّ Dناحاً ڡ "ح(
لسطٮ/ن: اإلٮ(داع ڡDى9 كل حاالته"، Dى9 معرض "ڡDأمام األعمال الـمشاركة ڡ

ٮ/دٮ/و والتركٮ/ب اإلنشائى9 Dنون الڡ Dالذي نّسڡ5ته مىن ̂حزندار، نلحظ ̂علٮ(ة ڡ
ٮ/رة لكن�ها نوعٮ/ة. Dٮ/ما ٮ/أ̂حذ الرسم مساحة صع Dڡ ، وتو̂عراڡDى9 Dوالتصوير الڡ



كمال ٮ(ُالطه ڡ5ّدم ثالث لوحات مرسومة العام 2001 حٮ/ث ٮ/ٮ(ين
) من ̂حالل الهندسة لٮ/حڡ5ق ذلك التشكٮ/يل عالڡ5ته ٮ(الالمرئى9 (الروحى9
ه ڡDى9 الڡ5دس. سامٮ/ة حليب Dالتزاوج ٮ(ٮ/ن السماوي واألريض الذي عرڡ

لسطٮ/ن من النهر إلى الٮ(حر" (2003)، Dتشارك ٮ(لوحة واحدة ٮ(عنوان "ڡ
ٮ/له ــ ٮ(ثمانى9 لوحات ٮ/ما ٮ/شارك هانى9 زعرب ــ أحد أٮ(رز رسامى9 ح( Dڡ
ڡ5ّدمها ڡDى9 معرضه األ̂حٮ/ر (ستاند ــ ٮ(اي) الذي ٮ/تناول ستٮ/نٮ/ة النكٮ(ة
يها ڡ5در من Dل لزعرب ڡ5درته عىل تڡ5دٮ/م لوحة ڡ ّ لسطٮ/نٮ/ة. تسح( Dالڡ
ن الرسم، و̂حصوصاً أّن االهتمام ٮ(هذا األ̂حٮ/ر Dالصدمة وال̂حل̂حلة لڡ

دٮ/دة. ٮ/ر الح( ع أمام وسائط التعٮ( ٮ/تراح(
اسر واحداً من أعمالها الذي سٮ(ق أن عرض ڡDى9 التركٮ/ب، تڡ5ّدم آميل ح(

لسطٮ/ن" (تكساس؛ الوالٮ/ات Dى9 ڡDماعى9 "صنع ڡ ڡDى9 الـمعرض الح(
نانة ٮ(تطريز أسماء الڡ5رى Dالـمتحدة 2003). العمل هو ̂حٮ/مة ڡ5امت الڡ
اليت دّمرها االحتالل ڡDى9 1948 ٮ/دوياً عليها. وتعرض مىن حاطوم هنا
ادة ارة عن سح( أٮ/ضاً عملها "ٮ(̂حارى" (أحمر وأٮ(ٮ/ض ــ 2008) وهو عٮ(
نانة ̂حارطة للعالـم مكتنزة ٮ(الدالالت السٮ/اسٮ/ة Dّذت عليها الڡ Dنڡ

ٮ/ة Dٮ/ين؛ أحدهما "كوڡ هتها، تڡ5ّدم رنا ٮ(شارة عملٮ/ن تركٮ/ٮ( ٮ/ة. من ح( Dاڡ والثڡ5
لألسرى" (2009) مصنوعة من الكلٮ(شات الٮ(الستٮ/كٮ/ة، و"تكريم

ال والذي Dولة" (2008) الذي ٮ/رّكز عىل ̂حاميت الٮ(اللٮ/ن وصور األطڡ Dللطڡ
لسطٮ/ن، واكن كل مرة ٮ/تطور مع ما Dى9 ڡDڡ5دمته ٮ(شارة عدة مرات ڡ
عوضاً عن Dرائم االحتالل. ڡ ال من الحدث السٮ/ايس وح( Dٮ/صٮ/ب األطڡ
لسطٮ/نٮ/ين دا̂حل الٮ(اللٮ/ن Dال ڡ Dٮ/ة ألطڡ Dٮ/ة األرشٮ/ڡ Dوتو̂عراڡ Dالصور الڡ

اً انٮ( نانة ــ أثناء عدوان مطلع العام عىل ̂عزة ــ ح( Dو̂حة، ڡ5دمت الڡ Dالـمنڡ
ولة" عىل أدراج "ٮ(اب العمود" ڡDى9 الڡ5دس وڡ5د Dمن "تكريم الطڡ

الونات الـمٮ(عثرة. ٮ/ة ٮ(دم ٮ(شري دا̂حل الٮ( Dوتو̂عراڡ Dاستٮ(دلت الصور الڡ
لسطٮ/نٮ/ة" (2008) ٮ/ڡ5ّدم ̂حلٮ/ل Dتحت عنوان "الوالٮ/ات الـمتحدة الڡ
ال التصوير هومٮ/اً. ڡDى9 مح( Dناً مڡ Dرٮ(اح عمالً ٮ/ٮ(دو إكزوتٮ/كٮ/اً أكثر منه ڡ
ى"(2008)، ويڡ5وم Dى9 الـمنڡDٮ/ٮ(رز عمل ستٮ/ف ساٮ(ٮ/ال "ڡ ، وتو̂عراڡDى9 Dالڡ

ٮ/دٮ/و، ٮ/ڡ5ّدم شريف Dال الڡ ى. وڡDى9 مح( Dاد شكل ٮ(صري لحالة الـمنڡ عىل إٮ/ح(
ز" (تشٮ/ك ــ ٮ(وينت) (2003) وهو واكد عمله الالڡDت عن "الحواح(



ز االحتالل. حّس الكومٮ/دٮ/ا عرض أزياء ̂حاصة ٮ(الـمرور عٮ(ر حواح(
ٮ/دٮ/و Dى9 أعمال الريسا صنصور. أّما ڡDده أٮ/ضاً ڡ ة نح( Dٮ/ڡ Dالسوداء ال̂حڡ

تٮ/ن رواٮ/تٮ/ن متناڡ5ضتٮ/ن Dم من ̂حالل شاشتٮ/ن م̂حتلڡ ªٮ/ڡ5د Dساندي هالل، ڡ
سه. Dى9 الوڡ5ت نڡDثّان ڡ لحٮ/اة الـم̂حٮ/م عىل لسان شاٮ(تٮ/ن من ساكنه، تُٮ(
لسطٮ/نٮ/ة Dٮ/ل الذاكرة الڡ ٮ/ٮ(دو عملها أڡ5رب إلى تسح( Dأما سهى شومان، ڡ
ة ٮ(صرية Dى9 "ٮ/ومٮ/ات ̂عزة" ٮ(لعDى9 ڡ رد تٮ/سٮ/ر الٮ(طنٮ/ح( Dالراهنة. وڡ5د انڡ

ٮ/دٮ/و... . Dال الڡ ىن، تتمٮ/ز ٮ(ها أعماله ڡDى9 مح( Dة الحساسٮ/ة والع Dٮ(الع


