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ٮ&سٮ#وك  دمى( ڡ' ڡ7راؤنا من مستح-
حتنا عىل الل صڡ' اناً من ح- ار مح# ٮ# ر األح- ٮ&مكنكم اآلن متاٮ#عة آح-

ٮ&سٮ#وك ڡ'
ط هنا لإلشتراك  إضع'

لسطٮ&ين ستٮ&ف ساٮ#ٮ&ال راڡ'ى( الڡ' وتوع- نان الڡ' الڡ'
ُت من "الكٮ&تش"، وكل الكلٮ&شيهات المرتٮ#طة ٮ#الڡ7دس! رح# ح-
ٮ&رة ڡ'ى( تصوير دت صعوٮ#ة كٮ# ال أستطيع أن أصور ڡ7ٮ#حاً ولذا وح#

االحتالل!

ارب راڡ@ى< ستٮ>ف ساٮ>ٮ"ٮ>ال واحدة من أٮ"رز التح" Bوتوع نان الڡ@ رٮ"ة الڡ@ تح"
ل ٮ"نشاط و عمله لسطٮ>ن الٮ>وم، ساٮ"ٮ>ال ٮ>شتع@ ٮ>ة الشاٮ"ة ڡ@ى< ڡ@ راڡ@ Bوتوع الڡ@
ز أرٮ"عة اوز الثامنة والعشرين، أنح" تة وهو الذي لم ٮ>تح" ٮ>تطور ٮ"سرعة الڡ@
ارج. Bلسطٮ>ن والح ردة وحوالى< عشرة معارض مشتركة ڡ@ى< ڡ@ معارض منڡ@
أتاٮ"ع أعماله منذ مدة، وأراهن عىل عمله ڡ@ى< المستڡeٮ"ل …(إذا ٮ"ڡeى< لنا
ً رٮ"ة، هو كونها نمْت ٮ"عٮ>دا ري ڡ@ى< هذه التح" Bٮ"ل!). أكثر ما لڡ@ت نطeمستڡ
ماعٮ>ة، لم ٮ"ڡeٮ>ّض لها نڡeد وال نڡeّاد ورٮ"ما حىت متاٮ"عٮ>ن عن المشارب الح"
ناناً ڡ@ى< مدٮ>نة محتلة ومعزولة عن محٮ>طها أن تكون ڡ@ صصٮ>ن. ڡ@ Bمتح
ة Bرض علٮ>ك شروطاً ويضعك أمام تحدٮ>ات ٮ"اهط العرٮ"ى< اكلڡeدس، ٮ>ڡ@

طر هذه التحدٮ>ات تحدي العزلة. Bر، واح Bنان ڡ@ى< ماكن آح هها ڡ@ ڡeلما ٮ>واح"
رداً وأن ٮ>صٮ"ح ناڡeداً وحٮ>داً رٮ"ته منڡ@ وهكذا اكن عىل ستٮ>ف أن ٮ>رعى تح"
لعمله، إذ استطاع تحويل اإلهمال النڡeدي إلى مٮ>زة والى ُمحتَرٍف

ارب سلطت عليها األضواء، زت عنه تح" ٮ>ه ما عح" استطاع أن ٮ>مارس ڡ@
ة أن تلك األضواء أعدمتها الرؤية وأوصلت ٮ"عضها إلى ذٮ"ول إلى درح"

مٮ"كر.

https://ela.ph/b7c


لسطٮ>ن المحتلة عٮ"ر العڡeود الماضٮ>ة نٮ>ة ڡ@ى< ڡ@ لم ٮ>كن تطور الحركة الڡ@
ه العملٮ>ة اإلٮ"داعٮ>ة ز ال تحىص وڡeڡ@ت ڡ@ى< وح" متوڡeعاً، إذ أن حواح"
نٮ>ة eرة تڡ نون الٮ"صرية، اليت تحتاج إلى وڡ@ صوصاً الڡ@ Bلسطٮ>نٮ>ة، وح الڡ@

ارب كثٮ>رة نٮ>ة حىت اآلن. تح" رار، وهو ما لم ٮ>ڡeٮ>ض للحركة الڡ@ eومناخ استڡ
اق الموصدة تتمثل اق موصدة، األڡ@ عة وأڡ@ اح" اكنت محكومة ٮ"نهاٮ>ات ڡ@

اشٮ>ة ڡ@ى< لٮ>ات العنصرية والڡ@ ر تح" Bدار الذي ٮ>مثل آح رمزياً الٮ>وم ٮ"الح"
ري ه ٮ"األٮ"رتاٮ>د، وهو وصف علمى< لما ٮ>ح" صٮ>اً لتوصٮ>ڡ@ Bعصرنا، أمٮ>ل شح
لسطٮ>ن نون كلّها ڡ@ى< ڡ@ لسطٮ>نٮ>ة اآلن. كٮ>ف نمت الڡ@ عىل األرض الڡ@
اعلت وتواصلت عرٮ"ٮ>اً ضاء اكن لها وكٮ>ف ومع من تڡ@ المحتلة ؟ أي ڡ@
نون الكتاٮ"ٮ>ة اكلشعر ص الڡ@ Bٮ>ما ٮ>ح وٮ"ة ڡ@ د ٮ"عض أح" وعالمٮ>اً؟ ڡeد نح"

وٮ"ة عسٮ>رًة نون الٮ"صرية تٮ"دو األح" ٮ>ما ٮ>تعلق ٮ"الڡ@ والڡeصة والرواٮ>ة لكن ڡ@
ٮ"عض اليشء.

صوصٮ>ة الحالة Bارب التٮ"اساً لح ٮ>ين ڡeد تكون أكثر التح" راڡ@ Bوتوع رٮ"ة الڡ@ وتح"
ٮ>ة ڡ@ى< ٮ"الد تنازعت صورها اكمٮ>رات كثٮ>رة ، اٮ"تداء من اكمٮ>را راڡ@ Bوتوع الڡ@

ٮ>يلٮ>ة واليت تاٮ"عت ٮ"دورها Bاطاتها النزوية التحeت اإلستشراق ٮ"اسڡ
رٮ"ى< و استيهامات الرحالة، وصوالً إلى المهمة اليت ٮ"دأها الرسم الع@
اكمٮ>را المحتل ٮ"سطوها اللصويص الكولنٮ>الى< عىل الماكن، مع هذه
ٮ>ة أحداث لڡ@ Bلسطٮ>ين، وعىل ح راڡ@ى< الڡ@ Bوتوع ن الڡ@ هر الڡ@ Bٮ>ة ط لڡ@ Bالح

طت الڡeرن العشرين ٮ"أكمله. حٮ>ث أصٮ"حت الاكمٮ>را Bسٮ>اسٮ>ة ٮ"راكنٮ>ة ع
رڡeة Bن من ح راج عصارة الڡ@ Bة واستح Bاألداة األٮ"لغ ڡ@ى< إمساك اللحط

الواڡeع الدامٮ>ة.
لسطٮ>ن المحتلة اآلن ٮ>عدون عىل األصاٮ"ع ٮ>ون ڡ@ى< ڡ@ راڡ@ Bوتوع نانون الڡ@ الڡ@
تة ڡeلٮ>لة اكلعادة والمعارض موسمٮ>ة وشحٮ>حة، وحدهم ارب الالڡ@ والتح"
لسطٮ>ين وعذاٮ"اته حة ٮ"الدم الڡ@ زارة صوراً طاڡ@ ون ٮ"ع@ ار ٮ>نتح" ٮ" Bمصورو األح

الالمتناهٮ>ة. 
ٮ>ض مٮ>لة، لٮ>س هناك صورة واحدة من صوره ال تڡ@ ٮ>ڡeدم ساٮ"ٮ>ال صوراً ح"
مالٮ>ة، ٮ>ڡeول ساٮ"ٮ>ال ٮ"أنه ڡeد القى صعوٮ"ة ڡ@ى< تصوير ٮ"شاعة ة ح" Bٮ"لحط

مٮ>الً ڡ@ى< صوره، االحتالل، ألنه ال ٮ>ستطيع أن ٮ>صور ڡeٮ"حاً، الڡeٮ"ح ٮ>صٮ"ح ح"

ٮ>ته ڡ@ى< المڡeاومة هى< وهو ما ال ٮ>ريده، ورٮ"ما لهذا السٮ"ب اكنت استراتٮ>ح"



ٮ>ا إلهٮ>ة، وتاريخ شاب، شعب راڡ@ ع@ لسطٮ>ن، ح" مالٮ>ات ڡ@ اء إلى ح" االلتح"
زة). Bال مع ٮ"حر ع وا صوره للعب األطڡ@ Bولته( الحط ٮ>لوذ ٮ"طڡ@

مال هوم الح" مڡ@ نٮ>ة، ڡ@ ة ڡ@ ازڡ@ مالٮ>ات مح" ى< ٮ"الح" كرة التڡeاط صور تحتڡ@ وڡ@
مال نون كلّها، الح" تّم ضرٮ"ه، ضرٮ"ته الحداثة وما ٮ"عدها، ڡ@ى< الڡ@

اوزه هوماً تّم تح" مال مڡ@ وهره تم ضرٮ"ه وأصٮ"ح الح" اهٮ>مه المكونة لح" ٮ"مڡ@
ادور دالى< إلى هذه ن، منذ ٮ"ٮ>اكسو وسلڡ@ دٮ>دة عن الڡ@ اهٮ>م ح" لصالح مڡ@

ت مالٮ>ة استنزڡ@ اهٮ>م الح" ة. ورٮ"ما ٮ>عود السٮ"ب لكون المڡ@ Bاللحط
طري واع لهذه اإلشاكلٮ>ة، ٮ>ڡeول لى< ٮ"أن وأرهڡeْت .. ساٮ"ٮ>ال وٮ"شكل ڡ@
ٮ>ه، وهو ٮ>عى< تلك وم "الكٮ>تش" دون أن تسڡeط ڡ@ Bصوره تسٮ>ر عىل تح
ٍة ين عن "الكٮ>تش" أو ٮ"لع@ مال الڡ@ صل الح" طوط الالمرئٮ>ة اليت تڡ@ Bالح
رى االٮ"تذال. وهو ٮ>عزو للدراسة األاكدٮ>مٮ>ة ڡ@ضالً أساسٮ>اً ڡ@ى< ذلك، Bأح
روج من "الكٮ>تش"، وكل Bالدراسة األاكدٮ>مٮ>ة ساعدتين عىل الح"

الكلٮ>شيهات المرتٮ"طة ٮ"الڡeدس، وساعدتين عىل الوصول إلى صورتى<
اصة" ٮ>ڡeول ساٮ"ٮ>ال.  Bالح

نان التشكٮ>يل كمال ٮ"الطة ٮ>علّق ڡ@ى< الناڡeد والڡ@ وعىل سٮ>رة الڡeدس هنا ڡ@
نان ومدٮ>نة مڡeال له عن أعمال ساٮ"ٮ>ال عىل إشاكلٮ>ة العالڡeة ٮ"ٮ>ن الڡ@

روسلم كوارترلى< اكنون ثانى< 2004. ع ح" الڡeدس - راح"

نهاٮ&ة األٮ&ام

ى< ڡ@ Bناع ٮ>حeمال ڡ نان أن ٮ>ڡeول ٮ"أن الح" ڡ@ى< معرضه "نهاٮ>ة األٮ>ام" ٮ>حاول الڡ@

لسطٮ>ين، ڡ@ى< تاح الحٮ>اة والمصٮ>ر الڡ@ ى< من رعب ٮ>ح" ڡ@ Bوراءه ما ٮ>ح
ن لسطٮ>نٮ>ة إلى الڡ@ رج عمله من حدود الحالة الڡ@ Bلمسات تح

موعة من اتٮ>ف لمح" الل استعمال النٮ>ح" Bول ذلك من حeالالمحدود. ٮ>ڡ
لم الذي هو صالة العرض، Bصوره وعرضها عىل سالٮ>دات ڡ@ى< كهف مط
يها كثٮ>ر ار مثالً كأشٮ"اح وحاالت معڡeدة ڡ@ ال واألشح" وه األطڡ@ هر وح" Bتط ڡ@
لسطٮ>ن ويهدد المستڡeٮ"ل. من الرعب الذي ٮ>ڡeصف ٮ"راءة الحٮ>اة ڡ@ى< ڡ@
م ٮ"ٮ>ن الحالة Bاً أمام ستٮ>ف، ثمة تالق وتناع eالموضوع أٮ"داً ال ٮ>شكل عائڡ
ان ٮ"شكل نان، ٮ"حٮ>ث أن الذات والموضوع ٮ>متزح" لسطٮ>نٮ>ة وٮ"ٮ>ن الڡ@ الڡ@

وي ڡ@ى< أعماله. عڡ@



لسطٮ>نٮ>ة المحاصرة، الڡeدس، ٮ>ا الڡ@ راڡ@ ع@ تنڡeل معرض نهاٮ>ة األٮ>ام عٮ"ر الح"
اً، ڡ@ى< ٮ"ٮ>ت eزة، رام هللا، ناٮ"لس، ٮ"ٮ>ت لحم ڡ@ى< مناخ ٮ>يش ٮ"نهاٮ>ة األٮ>ام حڡ Bع
ٮ>رة، ه ڡ@ى< صالة العرض الصع@ لحم ُعرض ڡ@ى< صالة تحت األرض، نصڡ@
نٮ>ة السالٮ>دات eارة معتمة، حٮ>ث استعمل تڡ ر ڡ@ى< مع@ Bوالنصف األح

ن المضاءة لعرض صوره اليت تٮ"دو للوهلة األولى نوعاً من المزج ٮ"ٮ>ن الڡ@
نون التشكٮ>لٮ>ة، لكن ساٮ"ٮ>ال ال ٮ>روڡeه كثٮ>راً هذا راڡ@ى< والڡ@ Bوتوع الڡ@

ٮ>اً محضاً. اشتمل "نهاٮ>ة راڡ@ Bوتوع التوصٮ>ف لعمله، الذي ٮ>عده تصويراً ڡ@
ارة عن مٮ>لة" وهو عٮ" لسطٮ>ن ح" األٮ>ام" عىل ڡeسمٮ>ن: األول هو "ڡ@

لسطٮ>ن لسطٮ>ن المدهشة، وكأنما ٮ>رى المرء ڡ@ ٮ>عة ڡ@ موعة صور لطٮ" مح"
مالها.صور ٮ>ة ٮ"ح" eاطات حساسة لهذه الٮ"الد الشڡeألول مرة ڡ@ى< التڡ

تزنها عٮ>ن المتلڡeى< وتستڡeر ڡ@ى< ذاكرته الٮ"صرية، Bة" سرعان ما تح ٮ>ڡ@ Bنط"
ور Bة حٮ>ث الصحeمالٮ>ات المطلڡ ردويس للح" ضاء الڡ@ من هذا الڡ@

ٮ>م وزهر اللوز. سولة ٮ"الع@ المع@
اٮ>راً للڡeسم صالً ومع@ الڡeسم الثانى< من "نهاٮ>ة األٮ>ام" ٮ>اكد أن ٮ>كون منڡ@

مٮ>لة"  لسطٮ>ن ح" األول "ڡ@
دٮ>دة، رٮ"ة الح" ، وهو الڡeسم الرئٮ>يس الذي ٮ>تضمن العناصر األهم والتح"
اتف الصورة عىل سالٮ>دات وإضاءتها ڡ@ى< صالة عرض هٮ>ر نٮ>ح" Bنٮ>ة تط eتڡ
ٮ>ة، اذ eٮ>ڡ eٮ>ة "مشوهة" ولكنها حڡ رائٮ" Bة تشكٮ>الت لونٮ>ة ع لمة والنتٮ>ح" Bمط
مال نان أن ٮ>كشف الڡeٮ"ح والرعب الاكمنان ڡ@ى< عمق الح" ٮ>حاول الڡ@

ق. ٮ>ر ٮ>شٮ"ه النڡ@ ٮ>ة محصورة ڡ@ى< كهفٍ صع@ راڡ@ Bوتوع واألمن ڡ@ى< متاهة ڡ@
اعالً ال ٮ"أس ٮ"ه مع ڡ@ى< الساعة اليت ڡeضٮ>تها ڡ@ى< صالة العرض لمست تڡ@
ٮ>ر مدرب عىل Bمهور ع نهاٮ>ة األٮ>ام عند الحضور والنسٮ"ة األكٮ"ر منه ح"
ة اڡ@ eة عرٮ"ٮ>ة كثٮ>راً ما توصف ٮ"أنها ثڡ اڡ@ eنون الٮ"صرية، ڡ@ى< ثڡ تلڡeى< الڡ@
ٮ>ف ل كڡ@ سمعٮ>ة تعتمد عىل األذن وتهمش العٮ>ن، ولعل تسمٮ>ة رح"
ارڡeة ذات ة العرٮ"ٮ>ة ٮ"عمٮ>د األدب العرٮ"ى< مڡ@ الٮ"صر ڡ@ى< أدٮ"ٮ>ات الصحاڡ@

، أال وهى< ن العرٮ"ى< ٮ>رة ڡ@ى< تاريخ الڡ@ زى ٮ"ليغ ڡ@ى< الداللة عىل مشكلة كٮ" مع@
نون الٮ"صرية! تهمٮ>ش الڡ@

وة ٮ"ٮ>ن النصوص الٮ"صرية ح" ڡ@ى< معارض كهذه ڡ@ى< ٮ"الدنا نلحظ دائماً الڡ@
المتڡeدمة وٮ"ٮ>ن الوعى< الشعيب الذي مازال ٮ>ڡeرن "الُمصّور" ٮ"ساللة



ار والحداد والساعاتى< وال تنتهى< ٮ"مصلّح ٮ"واٮ"ٮ>ر ٮ>ين اليت تٮ"دأ ٮ"النح" الحرڡ@
الاكز!

ل اٮ&ا حوار مؤح# ٮ#ڡ7
ورة العناب" ڡ@ى< الڡeدس، لسنا للحوار ڡ@ى< مڡeهى ٮ>طل عىل "ح" حٮ>ن ح"
ڡeال لى< "لو كنت أستطيع الكالم مثلك لما صورُت ولما استعملُت
نانٮ>ن الذٮ>ن أداتهم الاكمٮ>را ألڡeول ما عندي".... وهذه مشكلة الڡ@

ين إلى اً تحويل وعيهم الڡ@ الٮ" Bة، إذ ٮ>صعب عليهم ع ٮ>رية لٮ>ست اللع@ التعٮ"
كلمات.

نان اً من حدٮ>ث أڡeرب ما ٮ>كون لدردشة مع ڡ@ ت نتڡ@ Bط ٮ>ل حڡ@ آلة التسح"
تورة مله الڡeصٮ>رة والدالة والمٮ" لم ٮ>تعود الحدٮ>ث عن أعماله، اكنت ح"
تشٮ"ه"لعٮ"ة الٮ"زل" حاولت أن اركب منها صورة لستٮ>ف ساٮ"ٮ>ال وصوره

وحٮ>اته اليت تشٮ"ه صورة ال تستڡeر عىل لون وال ترتكن إلى زاوية.

ولة ڡ'ى( الٮ#لدة الڡ7دٮ&مة الطڡ'
تلط ٮ"أحد، حٮ>اة الٮ"لدة الڡeدٮ>مة صعٮ"ة، الشرطة Bڡ@ى< ٮ"ٮ>تنا لم نكن نح
معة للصالة ال تستطيع ك طوال الوڡeت، ٮ>وم الح" اإلسرائٮ>لٮ>ة توڡeڡ@

ر، السٮ"ت عندك Bالوصول لٮ"ٮ>تك من ازدحام المصلٮ>ن وعلٮ>ك أن تنتط
سٮ>اً وأٮ>ضاً اليهود واألحد للمسٮ>حٮ>ين، علٮ>ك أن تتعامل مع كل هذا نڡ@
يها يها صعب أن ٮ>عٮ>ش ڡ@ ل، والذي لم ٮ>ولد ڡ@ سدٮ>اً، إنها متعٮ"ة ٮ>ا رح" ح"
ولة ادرت الطڡ@ Bٮ>ر حٮ>اتنا، ع Bٮ>راً ع اضة اكنت شٮ>ئاً كٮ" لألٮ"د، صعب. االنتڡ@

ٮ"سرعة.
صص Bأنهٮ>ت المدرسة، أضعت سنتٮ>ن ٮ"عدها، اكن متاحاً لى< دراسة التح
ى< اكن ارح" Bهر الح Bة العٮ"رية، المط اً ڡ@ى< اللع@ الذي أريده، لم أكن أعرف حرڡ@
ٮ>ما ٮ"عد ڡ@ى< التصوير ، لذلك تالحظ ڡ@ دائما من األشٮ>اء المهمة ڡ@ى< حٮ>اتى<

داً. ردي و التڡeدٮ>م "ٮ"رزنتاشن" مهمان ح" عندي أن التأثٮ>ر الڡ@

الاكمٮ&را األولى 
وأنا ڡ@ى< الثانٮ>ة عشرة كما أذكر أمسكت ٮ"الاكمٮ>را ألول مرة، كنت أحب
ة عن صور أي مٮ"تدئ، وأذكر تلڡ@ Bد اكنت صوري األولى محeالاكمٮ>رات، وڡ



ٮ>ن_ ال أتذكر يت واكن أٮ>ضاً أحد المصورين المحترڡ@ Bطٮ"ة أح Bأنى< صورت ح
اسمه_ ڡ@ى< ذلك الوڡeت ٮ>لتڡeط صوراً لنڡ@س المناسٮ"ة، وعندما وضعوا

لڡeة Bوداً وهذا الولد" ٮ"حeعنا للمصور نڡ انٮ"ه صوره، ڡeالوا لڡeد دڡ@ صوري ٮ"ح"
كونٮ>اك ٮ"طلّع صور أحسن منه" اكن واضحاً أنى< استطعت ٮ"اكمٮ>را كونٮ>اك

امسة عشرة تٮ"رع لى< Bاط صور أڡ@ضل من صوره. ڡ@ى< الحeمتواضعة التڡ
ٮ>دة وٮ"دأت ٮ"التصوير ٮ"ها. وري ٮ"اكمٮ>را "مٮ>نوتا" مع عدسة ح" Bح

تلف Bٮ>تل الذي اح ٮ>تال، ٮ"النسٮ"ة لاكمٮ>را الدح" الٮ>وم أستعمل اكمٮ>را دٮ>ح"
هى< واحدة.وال تؤثر عىل أصالة نٮ>ة أما عملٮ>ة التصوير ڡ@ eط التڡeڡ ڡ@
المصور كما ٮ>توهم الٮ"عض. الاكمٮ>را ٮ"ال مصور ال تصنع شٮ>ئاً، الذي

ڡeط. ٮ>ر ڡ@ لف الاكمٮ>را هو المهم، الاكمٮ>را وسٮ>لة تعٮ" Bح

لسطٮ&ين ٮ#ال رائحة ! ة العٮ#رية وڡ' اللع'
ة العٮ"رية ألن ن تصوير، واضطررت لتعلم اللع@ عرڡ@ت أنى< أريد دراسة ڡ@
كل ڡ@رص دراسة التصوير اكنت ڡ@ى< معاهد إسرائٮ>لٮ>ة، تعلمت العٮ"رية
ترة ڡeٮ>اسٮ>ة، حوالى< شهر أو شهران ال أكثر، اكن عيل أن هد ذاتى< ٮ"ڡ@ ٮ"ح"

هة ال تحتاج ة تاڡ@ نها ألن الدراسة اكنت ستٮ"دأ ٮ"عد ثالثة أشهر، إنها لع@ eأتڡ
ات. لدٮ>نا ڡeاٮ"لٮ>ة لتعلم اللع@ ماناً ڡ@ ة إلى كون والدي ترح" ذاكء، ٮ"اإلضاڡ@
طأوا _ٮ"دلٮ>ل أنى< الوحٮ>د Bد أحeلڡ ، ضونى< رڡ@ امعة ٮ"ٮ>ت سلٮ>ل ڡ@ ڡeدمت لح"
ح كمصور!_ لكن ذلك اكن أڡ@ضل ٮ"النسٮ"ة رج من معهد ونح" Bالذي تح

. لى<
رٮ"ٮ>ة، ذهٮ"ت درسُت ڡ@ى< مدرسة الڡeدس للتصوير ڡ@ى< الڡeدس الع@

دعونا إذن ننهى< هذه لونى< ڡ@ ٮ" eلت لهم أعرف أنكم لن تڡeاٮ"لة وڡ eللمڡ
اٮ"لة ٮ"أسرع ما ٮ>مكن!  eالمڡ

ٮ"تهم أكثر صٮ>ة أعح" Bن أن الشح Bت أطeڡ@ى< ذلك الوڡ ، لونى< ڡ@ضحكوا ثم ڡeٮ"
ل تلك المدرسة، من Bترة. كنت أول عرٮ"ى< ٮ>دح يل ڡ@ى< تلك الڡ@ من شع@

رى لم ٮ>عرف أحد ٮ"أنى< عرٮ"ى< طوال ثالث سنوات، لٮ>س ألنى< Bناحٮ>ة أح
يس، كنت ڡ@ى< العشرين ى< نڡ@ ڡ@ Bن الٮ"عض، أنا ال أح Bد ٮ>طeأنكرت ذلك كما ڡ

رنسٮ>ين، واسمى< ة الڡ@ يت العٮ"رية تشٮ"ه لهح" امرة، اكنت لهح" ذتها كمع@ Bوأح
! ڡ@ى< السنة الثالثة رنيس إٮ>طالى< نون أنى< ڡ@ Bأٮ>ضاً ال ٮ>ٮ"دو عرٮ"ٮ>ا، اكنوا ٮ>ط



رج مع زمالئى< ڡ@ى< مدرسة التصوير، راح أحدهم ٮ>ڡeول لى< Bحٮ>ن كنت أح
انه ٮ>شم رائحة العرٮ"ى< عن ٮ"عد كٮ>لو متر وهو ال ٮ>عرف أنه ٮ>تحدث إلى

ر المهزلة! Bعرٮ"ى< ال ٮ>ٮ"عد عنه نصف متر، انط
........... اكنوا ٮ>تحدثون ٮ"عنصرية عن العرب أمامى< وهم ٮ>عتڡeدون دائماً
الصاً من Bهم ح ٮ"أنى< إسرائٮ>يل وطٮ"عاً لم أكن كذلك. اكن ذلك سوء ڡ@

رٮ"ى< وأنا لم أدع ذلك. Bٮ>لونى< كإسرائٮ>يل ع Bٮ"لهم، هم تحeڡ

أنهٮ>ت المدرسة وانڡeضت ثالث سنوات، كنت أستمتع ٮ"كونى<
رٮ"ة أن ال ودي، تح" ٮ>لون حىت وح" Bٮ"هم وأراهم وهم ال ٮ>تحeلسطٮ>ين أراڡ كڡ@
تمع اإلسرائٮ>يل وأكتشف األوهام اليت تكون مرئٮ>اً. لڡeد كنت أراڡeب المح"

سه ٮ"ها. ٮ>حٮ>ط نڡ@

ة ارع- مساحات ڡ'
الل، Bوف صوٮ"ت اكمٮ>رتى< نحو العتمة والط Bعندما شعرت ٮ"الح

عندما شعرت ٮ"التعب والتردد صوٮ"ت اكمٮ>رتى< نحو األرض وٮ"حثت عن
ٮ>تها.  لڡ@ Bدمة الصورة وحeحوار ، عن اتصال ٮ"ٮ>ن مڡ

ة. Bارع ڡeط مساحات ڡ@ عندما شعرت ٮ"الضعف والهزيمة رأٮ>ت ڡ@

رنتشٮ&ساك ڡ'
ڡeط. ت منذ شهرين ڡ@ ت منذ ست سنوات ونصف وأشعر أنى< تزوح" تزوح"
رنتشٮ>ساك، ڡeال اآلن عرڡ@ت لماذا يت ڡ@ أحد أساتذتى< عندما شاهد زوح"
، كما أنها أول من ٮ>علّق عىل يها يشء ٮ>تحدث لروحى< مٮ>لة. ڡ@ صورك ح"

. أعمالى<

اص للصورة واڡ7عها الح-
لق، Bل، أنا أح امرة، وحٮ>ن أصور ال أسح" رٮ"ة ومع@ التصوير كما تعرف تح"
ر Bالصور ڡ@ى< رأيس وأطلب من الذٮ>ن أصورهم وضعٮ>ة معٮ>نة. كأنى< انط

يس، كما أريد لهم أن ٮ>تصوروا. أحاول أن أضع الذٮ>ن أصورهم ڡ@ى< إلى نڡ@
واڡeع الصورة ولٮ>س ڡ@ى< الواڡeع الذٮ>ن ٮ>عٮ>شونه. كل صورة لى< أنا صنعتها

انى< ، حىت حٮ>ن أصور ٮ"اص ڡ@ صٮ>اتى< Bه شح ة، دائماً أوح" ر الصدڡ@ Bوال انتط
اطلب من السائق أن ٮ>سوڡeه ٮ"طريڡeة محددة.



لط  ح-
ن. لطون ٮ"ٮ>ن التصوير كمهنة وٮ"ٮ>ن التصوير كڡ@ Bڡ@ى< ٮ"الدنا ٮ>ح

صوص المزاٮ>ا Bاهٮ>م زٮ"ائين ٮ"ح ٮ>ّرت مڡ@ Bٮ>رة ع Bالل السنوات األرٮ"ع األح Bح
نٮ>ة الصورة ويڡeدرونها أكثر. نٮ>ة للصور، وصاروا ٮ>ستوعٮ"ون ڡ@ الڡ@

وٮ#ٮ&ا الاكمٮ&را ڡ'
اف من الاكمٮ>را، ألن كل يشء عندنا مرتٮ"ط ٮ"السٮ>اسة، كما Bتمعنا ٮ>ح مح"
ٮ>ڡeة أن التصوير eلسطٮ>نٮ>ة لحڡ ة الڡ@ اڡ@ eانه لٮ>س هنالك إدراك ڡ@ين ڡ@ى< الثڡ
هذا ٮ>عين انك ناً، حٮ>ن ٮ>شاهدونك تحمل اكمٮ>را ڡ@ ٮ"اماكنه أن ٮ>صٮ"ح ڡ@

ى< ونڡeطة. صحڡ@
نانٮ>ن م أن التصوير ٮ>شمل أنواع عدٮ>دة ال حصر لها. حىت ٮ"عض الڡ@ Bرع

ٮ>دٮ>ن أعمالهم ڡeريٮ"ة أكثر مين إلى العناوين السٮ>اسٮ>ة ٮ>ين الح" راڡ@ Bوتوع الڡ@
اً أكثر مين. ورٮ"ما هذا ٮ>عطيهم رواح"

لسطٮ&ين الٮ&ري ڡ' ار ح# ڡ'ى( انتط-
اٮ>يس عالمٮ>ة ، عندي هذا الحلم ومعالمه eلسطٮ>ين ٮ"مڡ الٮ>ري ڡ@ أحلم ٮ"ح"
ٮ>ڡeه، عندي تصور eمرسومة ڡ@ى< رأيس وال أعرف مىت سأتمكن من تحڡ
مشروع صالة ٮ>ك ڡ@ ڡ@ Bصين التمويل، وال أحeط ٮ>نڡeڡ للماكن ولكل Ç، ڡ@
ٮ>ة ٮ>حتاج لمٮ"لغ محترم. أوضاع ٮ"عض صاالت العرض eٮ>ڡ eعرض حڡ

ٮ>ر مؤهلة. Bنٮ>ة أو من إداراتها ع eزية سواء من الناحٮ>ة التڡ Bلسطٮ>نٮ>ة مح الڡ@
الل 10 سنوات رٮ"ما أتحول نحو Bٮ"ل حeر لدي، ڡ@ى< المستڡ Bحلم آح

ٮ>لم مثالً، ڡ@ى< تصويري الٮ>وم أحس ڡ@ى< أحٮ>ان كثٮ>رة أنى< راج ڡ@ Bالسٮ>نما، إح
رج. Bمح

حىت النهاٮ&ة
كرة ترُت له عنوان "حىت النهاٮ>ة....روح الماكن"، ڡ@ Bدٮ>د اح معريض الح"
ور Bّهر صوري عىل صح Bإذ أنى< سأط ، دٮ>دة حسب علمى< المعرض ح"

ة ڡ@ى< الڡeدس، الصورة اليت تلڡ@ Bاة من أمكنيت الروحٮ>ة من مناطق محeمنتڡ
اص Bوذة من الماكن الروحى< الح Bر ستكون مأح هرها عىل كل حح" Bسأط
ور إلى أماكنها، إلى روح Bر. وٮ"عد العرض سأعٮ>د هذه الصح ٮ"كل حح"



معتها وأنا أشاهد الدمار الذي ٮ>حدثه ٮ"ناء ار ح" الماكن. هذه األحح"
دار والذي ٮ>صّدع روح الماكن. الح"

حّىت النهاٮ&ة 
روح الماكن

ول ڡ@ى< أمكنٍة ٮ>ڡeلڡeين صمتها أتح"
ار  ه األحح" صورٌ تتراءى عىل أوح"

شهوداً عىل روح الماكن 
تة اڡ@ Bذكريات ح Êت
تمنح شعوراً ٮ"الماكن
ظ ما تٮ"ڡeّى منه وتحڡ@

ال يشء ٮ>ٮ"ڡeى ذاته 
د األٮ>ام  Bد ٮ>الىش ڡ@ى< عeڡ

ٍ ٮ"عٮ>د ار اكنت هنا منذ زمن األحح"
وعندما ٮ>حٮ>ُن وڡeتها

ار إلى حٮ>ث تنتمى<  ستعود األحح"
وستٮ"ڡeى هناك

ڡeودة للماكن  لتذكرنا ٮ"تلك الروح المڡ@
حّىت النهاٮ>ة

ستٮ>ف ساٮ"ٮ>ال، الڡeدس

دٮ>د لستٮ>ف ساٮ"ٮ>ال: الموڡeع االلكترونى< الح"
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