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ة رڡ" ة العرٮ(ٮ:ّة، اليت تحّولت إلى مساحة تُشٮ(ه “الع" اڡ" معٮ:ّة الثّڡ= ڡ"ىC ڡ=اعة ح(
اءت منها اسم الاكمٮ:را األول، الڡ=ُمرة لمة” للصور، واليت ح( Uالمط

اء المصّور والمحڡ=ق الٮ(صريّ مهور للڡ= ٮ:ر من الح( ٮ(العرٮ(ٮ:ّة، وصل عدد كٮ(
لسطٮ:ينّ ستٮ:ف ساٮ(ٮ:ال. الڡ"

نة | Uنون, مواضيع ساح أٮ(ريل 13, 2015 ڡ"
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اءت منها اسم الاكمٮ:را األول، الڡ=ُمرة لمة” للصور، واليت ح( Uالمط
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مٮ:س المايض، 9 Uا ٮ:وم الح لسطٮ:ينّ ستٮ:ف ساٮ(ٮ:ال، الذي وصل حٮ:ڡ" الڡ"
ولة لڡ=اءات ٮ(دأها ڡ"ىC الڡ=دس، نٮ:سان 2015، ڡ=ادًما من ٮ(رلٮ:ن، ضمن ح(
ه عٮ(ر زّة اليت ستستضٮ:ڡ" Uع Cتتاًما ڡ"ى Uمرورًا ٮ(ٮ(ٮ:ت لحم ورام هللا واح

.ّ Cضاء الّرڡ=مى الڡ"

لمة مع Uة المط رڡ" ّ ڡ=صٮ:ر ٮ(عنوان “ڡ"ىC الع" Cٮ:لم وثائڡ=ى اء ٮ(عرض ڡ" ٮ(دأ اللڡ=
رٮ(ة ساٮ(ٮ:ال مع ته نادٮ:ا اكٮ(الن عن تح( رح( Uستٮ:ف ساٮ(ٮ:ال” أعّدته وأح

ٮ:ر، ٮ:ّة اليت هىC ٮ(مثاٮ(ة أدواته األساسٮ:ّة للتعٮ( راڡ" Uوتوع ٮ:ه الڡ" التّصوير وتراكٮ:ٮ(
زًءا من سٮ:رورة عمله مع التّصوير والصّور ما ٮ(ٮ:ن حٮ:ث وثّڡ=ت اكٮ(الن ح(
ٮ:لم، ڡ=دم ساٮ(ٮ:ال ٮ(ٮ:ته ڡ"ىC الڡ=دس وٮ(رلٮ:ن، ماكن إڡ=امته الحالٮ:ة. وٮ(عد الڡ"
اللها لٮ(حثه Uرة الصّورة”، واليت تطرق من ح كٮ:ك شٮ:ڡ" لة ٮ(عنوان “تڡ" Uمداح
سه المستوحاة من المستمر حول الصّورة واألسئلة اليت ٮ:طرحها عىل نڡ"
نّٮ:ّة المتعددة عىل مدار حوالىC 20 عاًما، تىل رٮ(ته وعٮ(ر مشاريعه الڡ" تح(
مهور وساٮ(ٮ:ال تمحور حول أثر الّسٮ:اسة عىل لة حوارًا ٮ(ٮ:ن الح( Uالمداح
ى وعالڡ=ته ّن وعن المنڡ" ّن، ماهٮ:ة التّحرر من الّسٮ:اسة ڡ"ىC الڡ" الڡ"

ٮ(اإلٮ(داع.

اًصا Uلته: “وألن الصّور شكّلت وعٮ:ًا ٮ(العالم ح Uمداح Cڡ=ال ستٮ:ف ساٮ(ٮ:ال ڡ"ى
إنين أتساءل إن اكن ڡ=د حان الوڡ=ت لنتوڡ=ّف عن التركٮ:ز عىل الراٮ(ط ٮ(ها، ڡ"

ٮ:ڡ=ىCّ”. لعلّنا نحتاج ٮ(دًال من ذلك إلى ٮ(ٮ:ن الصور و”العالم الحڡ=
سها، ر ڡ"ىC الصورة نڡ" Uالل النط Uاستكشاف العناصر الٮ(صرية للعالم من ح
ة إلى دراسة الصور وسماتها ّ. إنّنا ٮ(حاح( Cٮ(حث علمى Cكما لو أننا ڡ"ى

ر إليها مٮ(اشرة Uص ٮ(ٮ:ن أصولها، وذلك عٮ(ر النط Uوالعالڡ=ات ٮ(ٮ:نها وٮ(األح
ارنة الدائمة مع الواڡ=ع، ومن شأن هذا أن ٮ:تيح لنا نّب المڡ= مع تح(

ٮ:ّة ڡ"ىC هذه الصور”. ڡ" Uاكتشاف احتماالت ال حّد لها ڡ=د اكنت مح

اءت ٮ(التّزامن مع إصداره ولة اللڡ=اءات هذه ح( دٮ:ر ٮ(الّذكر أن ح( من الح(
راڡ"ىC 1997 – 2014″، الصّادر عن دار Uوتوع لكتاب “ستٮ:ف ساٮ(ٮ:ال، ڡ"
نّون ڡ"ىC ٮ(رلٮ:ن مع مڡ=دمة ىC اكنتز” ٮ(مشاركة أاكدٮ:مٮ:ة الڡ" النشر “هاتح(
ون ٮ:سور هوٮ(رتس ڡ" لسطٮ:ينّ كمال ٮ(الطة ومڡ=االت للٮ(روڡ" نان الڡ" الڡ"



الل حوالىC 20 عاًما. وُيذكر Uنان ح أملونكسن، وهو كتاب ٮ:ضم مسٮ:رة الڡ"
ة العرٮ(ٮ:ّة، شارع اڡ" معٮ:ّة الثّڡ= ّر ح( ر للٮ(يع ڡ"ىC مڡ= أٮ:ًضا أن الكتاب متوڡ"

ا. لّص (ٮ:ود المٮ:د ٮ(ٮ:رتس) 14، حٮ:ڡ" Uالمح


