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نان اٮ0لة مع الڡ5 الشاق": مڡ>
لسطٮ(ين ستٮ(ف ساٮ0ٮ(ال الڡ5

لسطٮ"ن) ستٮ"ف ساٮ:ٮ"ال (المولود ڡ'ى0 العام 1975 ڡ'ى0 الڡ,دس، ڡ'
ذ من ٮ:رلٮ"ن مڡ,را له. حازت مذكراته اليت وضعها Mنان ومؤلف ٮ"تح ڡ'
ائزة وصدرت ڡ'ى0 كتاب ٮ:عنوان The Parachute Paradox عىل ح:
هوم يها لمڡ' ٮ"رالج (ڡ'ى0 أٮ"لول 2016) وتطرق ڡ' عن دار النشر كٮ"رٮ:ر ڡ'

راف) Mصٮ"لٮ"ة (مونوع ٮ"ال. أما دراسته الزمنٮ"ة التڡ' Mاستعمار الح



ڡ,د صدرت عن ٮ:عنوان ستٮ+ف ساٮ-ٮ+ال-التصوير 1997-2014 ڡ'
نون ڡ'ى0 ٮ:رلٮ"ن (2014) هاتٮ"يه اكنتز ٮ:التعاون مع أاكدٮ"مٮ"ة الڡ'
نان ون امٮ"النكسن وڡ,دمها الڡ' وتضمنت نصوصا لهٮ"وٮ:رتس ڡ'

واالاكدٮ"مى0 كمال ٮ:الطة.

نون الٮ:صرية من حصل ساٮ:ٮ"ال عىل شهادة الٮ:اكلوريوس ڡ'ى0 الڡ'
الل منحة Mامعة والٮ"ة نٮ"ويورك ڡ'ى0 العام 2007، وتمكن من ح ح:
ن التصوير، ستٮ"ر ڡ'ى0 دراسات ڡ' ننج أن ٮ"تاٮ:ع دراسة الماح: شٮ"ڡ'
امعة ويستمنستر ڡ'ى0 لندن ڡ'ى0 العام والذي حاز عليها من ح:

رج ٮ:امتٮ"از ورتٮ:ة شرف. وڡ'ى0 العام 2009 تمكن M2008 حٮ"ث تح
الل منحة من مؤسسة سعٮ"د الحصول عىل شهادة Mساٮ:ٮ"ال من ح

ن ڡ'ى0 نون من معهد سوثيب للڡ' ستٮ"ر الثانٮ"ة ڡ'ى0 إدارة الڡ' الماح:
ائزة إلٮ"ن أورٮ:اخ للعام نون ڡ'ى0 ٮ:رلٮ"ن ح: لندن، ومنحته أاكدٮ"مٮ"ة الڡ'

.2008

نون نشر ساٮ:ٮ"ال العدٮ"د من األوراق والمڡ,االت حول سوق عالم الڡ'
"The Artist’s Curse" ويڡ,وم حالٮ"ا ٮ:اإلعداد لنشر ما اطلق علٮ"ه
واطر والنصوص الڡ,صٮ"رة Mنان" وهى0 سلسلة من الح أو "لعنة الڡ'
ن كما هو ڡ,ائم حىت دا والنصائح وتحلٮ"الت دڡ,ٮ"ڡ,ة حول عالم الڡ' ح:

نان ٮ:عنوان ا كتاب الڡ' العام 2020. وسٮ"صدر عن ساٮ:ٮ"ال ڡ,ريٮ:
"أسرار الحٮ"اة".

نان ستٮ$ف ساٮ1ٮ$ال مع "مٮ$دل إٮ$ست مونٮ$تور" اٮ1لة الڡ7 .  النص الاكمل لمڡ=

ٮ"ة ٮ:عرض ستة راڡ' Mوتوع "األرض الحرام" هو عمل من ثالث لوحات ڡ'
لسطٮ"ين أمتار، وڡ,د تم، إٮ:رازه أٮ"ضاً، ضمن عرض للمتحف الڡ'

"، هل ٮ"عى0 نٮ"ة للمشهد الطٮ: اق: التحوالت الڡ' ٮ:عنوان "اڡ,تراب اآلڡ'
ٮ"مكنك أن تتحدث لنا أكثر حول عملٮ"ة صناعة هذا العمل

تحدٮ"داً؟

ڡ"د ٮ(ر المسٮ4وڡ"ة اليت نعٮ(شها الٮ(وم، ڡ$ ودٮ(ة ع8 راً للحالة الطارئة الوح4 نط8

https://www.middleeastmonitor.com/20200405-the-era-of-essence-imagination-and-hard-work-interview-with-palestinian-artist-steve-sabella/?fbclid=IwAR1gLYf8xxhJYAgim98BXQFKsJZF-o0enCwtnhoE0KAWcskf8wPILmkjr-k


ري، ٮ(مكننا اٮ4اتىO عن األسئلة المطروحة.  ونحن نراڡ"ب ما ٮ(ح4 ٮ(رت إح4 تع$
ء الحركة" ال ٮ(هدد Oٮ4طى Oسوى "تسونامى Oائحة ما هى أن نرى أن هذه الح4

ٮ4هذا المعىن الحٮ(اة عىل كوكب األرض، ٮ4ل هىO "الحضارة اإلنسانٮ(ة"
ٮ(ل د زر إعادة التشع$ كوكب األرض أوح4 سها عىل المحك.  ڡ$ د نڡ$ اليت تح4
اص ٮ4ه حىت تتمكن الحٮ(اة من االستمرار، لكن رٮ4ما لٮ(ست لنا.  ولعل الح8
نون اٮ(ا من األعمال والڡ$ ٮ4الً لن ٮ(كون سوى شذرات وٮ4ڡ" ما سٮ(تٮ4ڡ"ى مستڡ"

دداً. دران الكهوف مح4 لتروي ڡ"صتنا، وآمل أن ال تكون عىل ح4

ڡ"د ٮ(نتهىO ٮ4نا المطاف سائرين عىل الطريق نحو إن لم نستٮ(ڡ"ظ اآلن ڡ$
األرض الحرام، اسم العمل الذي ڡ"مت ٮ4تعلٮ(ڡ"ه ڡ$ىO المتحف

ٮ(ال وما رص واإلٮ4داع والح8 ٮ(ير والڡ$ ٮ4ة من التع$ لسطٮ(ين.  نحن ڡ$ىO حڡ" الڡ$
ىO عصر ما ٮ4عد ڡ$ دٮ(د، وعلٮ(نا أن نوّدع عصر الحروب والكراهٮ(ة.  ڡ$ هو ح4
"، لن تڡ"وم ڡ"ائمة ألي ڡ"ائد ڡ$ىO العالم، Oسٮ(ناريو نهاٮ(ة العالم "الكورونى
هذا إن تٮ4ڡ"ى أي ڡ"ادة، ما لم ٮ(تٮ4ن� وعٮ(اً ڡ"اطعاً ٮ4ضرورة حماٮ(ة الكوكب

ة ٮ4شكل متساوٍ. اهٮ(ة والضمان للمواطنٮ(ن اكڡ$ ٮ(ر الرڡ$ أوالً، ٮ(لٮ(ه توڡ$

اٮ(ا ص أن ٮ(رى أشاكالً متنوعة من ٮ4ڡ" ڡ$ىO األرض الحرام، ٮ(ستطيع الشح8
ار ٮ4 ر الٮ(اٮ4سة، والريش، وحٮ4وب اللڡ"اح، والع$ الحٮ(اة، حٮ(ث أوراق الشح4
وق ٮ(ما إذا كنا ڡ$ دٮ(دة ٮ(شوٮ4ها عدم وضوح ڡ$ لق مشهدٮ(ة ح4 العاٮ4ر، تح8

وق ضاء أو تحت األرض، أو ڡ$ المٮ(اه أو ڡ$ىO أعماق المحٮ(ط، ڡ$ىO أعالىO الڡ$

Oرة.  وهناك، أٮ(ضاً، تلك األشاكل الٮ4ٮ(ضاء ڡ$ى سطح أرض محروڡ"ة متحح4
األرض الحرام، تٮ4دو وكأنها أشاكل تشٮ4ه الٮ4شر، ولكنها ڡ$ىO حالة من
ة، عن الحالة تلڡ$ رق.  تعٮ4ر هذه الصورة، ٮ4أشاكل مح8 الضٮ(اع والع$

لسطٮ(نٮ(ين، حىت أولئك سٮ(ة اليت ٮ(عٮ(شها العدٮ(د من الڡ$ سدٮ(ة والنڡ$ الح4
ٮ(راً عن واڡ"ع حٮ(اة ڡ"د لوا ڡ$ىO أرضهم، وهىO اآلن، ڡ"د تكون تعٮ4 الذٮ(ن ط8

معاً ڡ$ىO لمح الٮ4صر. ت الٮ4شرية ح4 ٮ(حل ويٮ4اع8

مال ڡ$ىO عالمنا، وأن ٮ(ل الح4 ٮ(لهمنا هذا العمل "األرض الحرام" ألن نتح8
ٮ(يرات ، تحدٮ(داً ڡ$ىO هذا الزمن من التع$ Oى ارح4 ر إلى ما وراء السطح الح8 ننط8

المتالحڡ"ة ڡ$ىO كل ما ٮ(حٮ(ط ٮ4نا.





ترته طواعٮ"ة للعٮ"ش Mى الذي اح أنت تعٮ"ش حالٮ"اً ڡ'ى0 ٮ:رلٮ"ن؛ المنڡ'
ٮ"ال Mهوم "الح لت.  لڡ,د شكل مڡ' Mٮ"ه منذ سنوات طويلة ح ڡ'

هل ٮ"مكنك أن توضح ، ڡ' ين والكتاٮ:ى0 المستَعمر" لب اهتمامك الڡ'
هوم؟ لنا ما الذي ٮ"عنٮ"ه هذا المڡ'

ڡ"د ولدت ڡ$ىO الٮ4لدة الڡ"دٮ(مة من الڡ"دس، ومكثت كما هو معروف، ڡ$
ى وأنا ڡ$ىO وطين يها حىت العام 2007.  ڡ$ىO حٮ(نها، كنت أعٮ(ش المنڡ$ ڡ$
وٮ4ٮ(يت.  وڡ"د تعمڡ"ت هذه الحالة عندما انتڡ"لت إلى العٮ(ش ڡ$ىO لندن

Oڡ"ط ڡ$ى تراب، وتمكنت ڡ$ لق شعوراً أكٮ4ر ٮ4االع8 ٮ4ها وإٮ(ڡ"اعها الذي ٮ(ح8 ٮ4صح8
ى الدائم الذي العام 2012 ڡ$ىO ٮ4رلٮ(ن من أن أحرر نڡ$يس من حالة المنڡ$
تٮ4رت ٮ4شكل مٮ4اشر كٮ(ف ٮ(ڡ"وم .  لڡ"د اح8 Oلطالما اعتڡ"دت أنه ڡ"در حتمى
يس سد والسٮ(طرة علٮ(ه.  لڡ"د شعرت ٮ4األثر النڡ$ االحتالل ٮ4شل حركة الح4
اً ل االحتالل، وأن تعٮ(ش الحڡ" الصعب والشدٮ(د لما ٮ(عنٮ(ه أن تولد ڡ$ىO ط8

واڡ"عاً محاصراً.

لسطٮ(نٮ(ين ڡ"د وصلوا إلى الحد تنعاً عىل مر السنٮ(ن ٮ4أن الڡ$ لڡ"د ٮ4ت مڡ"
إن ٮ(ل ماهٮ(ة الحٮ(اة ٮ4حرية، وٮ4التالىO ڡ$ الذي ٮ(صعب معه عليهم تح8

ص أن ٮ(حرر سه هو: كٮ(ف ٮ(كون ٮ4مڡ"دور أي شح8 السؤال الذي ٮ(طرح نڡ$
ڡ"ت وأدركت ٮ4أن ما ٮ(منع الٮ4الد من التحرر ٮ(كمن ڡ$ىO أن الٮ4الد؟ لڡ"د أڡ$
ل ڡ"درات ٮ(الهم ٮ4ات محتالً، وڡ"د وصلوا إلى طريق مسدود ڡ$ىO ط8 ح8

نهم.  من يها ڡ"ضٮ4ان سح4 اوزون ڡ$ دٮ(دة ٮ(تح4 اد طرق ح4 محدودة ڡ$ىO إٮ(ح4
رصة ٮ(الىO وأعلنت استڡ"اللىO وأعطٮ(ت نڡ$يس ڡ$ ٮ(ة ح8 هنا، ڡ"مت ٮ4تنڡ"

لسطٮ(ين، وحىت كل إسرائٮ(يل دٮ(د، وهو يشء أعتڡ"د أن كل ڡ$ الوالدة من ح4
ىO نهاٮ(ة ڡ$ ٮ(ام ٮ4اليشء ذاته، ڡ$ وكل مواطن ڡ$ىO هذا العالم علٮ(ه الڡ"

المطاف، نحن نتحدث عن عالم واحد وڡ"لب واحد.

لسطٮ"ن؟ ين ڡ'ى0 ڡ' رطاً ڡ'ى0 المشهد الڡ' Mهل ما زلت منح

لسطٮ(ن أٮ4داً. ين ڡ$ىO ڡ$ ادر المشهد الڡ$ دعين ٮ4داٮ(ة أشٮ(ر إلى أنين لم أع8
لسطٮ(ن ٮ4ٮ(ن األعوام ردٮ(اً ڡ$ىO ڡ$ عالً، ٮ4عرض أحد عشر عمالً ڡ$  لڡ"د ڡ"مت، ڡ$



نانٮ(ن ادرة الڡ"دس، أعتڡ"د أن كل الڡ$ 1998-2007، لكن ٮ4عد مع$
ٮ(ڡ"ة، ولرٮ4ما ون الحڡ" ڡ$ راء ال ٮ(ح8 راء لموطنهم األصيل، سڡ$ ٮ(صٮ4حون سڡ$
اص ڡ"درة عىل استشعار نٮ4ض الشعوب، ومن ثم نان هو أكثر األشح8 الڡ$
ن ال ٮ(نحاز لهوية ٮ(م؛ ڡ$ ن عط8 تحويل هذه النٮ4ضات واالهتزازات إلى ڡ$
ڡ"ط سهم ويتواصلوا معه.  ڡ$ ميع أن ٮ(روا أنڡ$ معٮ(نة، ٮ4حٮ(ث ٮ(ستطيع الح4

ار الوڡ"ت. تٮ4 ن هو الذي ٮ4مڡ"دوره أن ٮ(صمد أمام اح8 هذا النوع من الڡ$

لسطٮ"ين حىت ين الڡ' ه المشهد الڡ' ٮ:رأٮ"ك، ما هو أكثر يشء ٮ"حتاح:
ارج Mلسطٮ"ين ڡ'ى0 الح نان الڡ' ٮ"واصل التڡ,دم واالزدهار؟ ما هو دور الڡ'

ٮ:هذا الصدد؟

ستٮ(ر ڡ$ىO العام 2009، اكنت أطروحيت ضمن دراسيت لنٮ(ل لڡ"ب الماح4
ن ر ڡ$ىO ڡ"ٮ(مة الڡ$ ن، تتمحور حول إعادة النط8 الثانىO ڡ$ىO معهد سوزٮ4ٮ(ز للڡ$
اصٮ(ل حول ن، حٮ(ث أوردت تڡ$ لسطٮ(ين، ورحلته عٮ4ر أسواق الڡ$ الڡ$

ين وتطوره، ٮ4ما الدٮ(نامٮ(كٮ(ات اليت من شأنها أن تمكن نمو المشهد الڡ$
ڡ$ىO ذلك االستڡ"رار السٮ(ايس، والتعلم، والسٮ(اسات الحكومٮ(ة،

نون، والمعارض، وٮ4ٮ(وت المزادات، ومعارض امعىO الڡ$ والمتاحف، وح4
مٮ(عها، وهو الواڡ"ع الذي مهد لسطٮ(ن ح4 تڡ"دها ڡ$ نون، وهىO أمور تڡ$ الڡ$
نٮ(ة، لتصٮ4ح الطريق أمام دولة اإلمارات العرٮ4ٮ(ة المتحدة ٮ4مواردها الع$
لسطٮ(ين.  لكن الكثٮ(ر من نون الڡ$ ناة الرئٮ(سٮ(ة لدعم نمو ڡ"طاع الڡ$ الڡ"
دٮ(دة راء دراسة ح4 ٮ(ر، األمر الذي ٮ(تطلب إح4 ٮ(رت ڡ$ىO العڡ"د األح8 األمور تع$

حول الموضوع.



ومن الواضح ٮ4النسٮ4ة لىO أنه ڡ$ىO زمن ما ٮ4عد الكورونا، ال ٮ4د من العودة
اصة نانٮ(ن، وٮ4ح8 اء الڡ$ ٮ(م األمور، حٮ(ث إن ٮ4ڡ" إلى الطاولة، وإعادة تنط8
ن، مهدد ود ودعم ڡ"وي ڡ$ىO سوق الڡ$ تڡ"دون لوح4 أولئك الذٮ(ن ٮ(ڡ$

ب علٮ(نا أن نتذكر دائماً أن المڡ"صود ٮ4هذا االنهٮ(ار اآلن لٮ(س ٮ4االنهٮ(ار.  ٮ(ح4
ود م من وح4 ن، عىل الرع8 مرتٮ4طاً ٮ4الڡ"ٮ(مة األصٮ(لة، ٮ4ل ٮ4الڡ"ٮ(مة المادٮ(ة للڡ$

نون إن ترويج الڡ$ دٮ(داً، ڡ$ ه واڡ"عاً ح4 عالڡ"ة ٮ4ٮ(نهما.  واآلن، حٮ(ث نواح4
ة ٮ(راً نتٮ(ح4 نانون ثمناً كٮ4 ع الڡ$ ر، وسٮ(دڡ$ ه تحدٮ(ات أكٮ4 وتسويڡ"ها سٮ(واح4

Oلذلك، لكنهم ٮ4التأكٮ(د لن ٮ(صٮ4حوا أڡ"ل إٮ4داعاً.  لڡ"د آن أوان الوضوح ڡ$ى
ٮ(ة ٮ4إزالة الشوائب، وأن ٮ(صٮ4ح كل المٮ4دعٮ(ن، مٮ4دعٮ(ن الرؤية والتنڡ"

ارڡ"ٮ(ن. ح8

ڡ"ٮ4ل ٮ4ضعة أشهر، أردت أن أتشارك مع ٮ4عض المؤثرين المحلٮ(ين من
لسطٮ(ن، ناها شراكت ڡ$ىO ڡ$ نٮ(ة مستدامة تتٮ4 موعة ڡ$ ل تأسٮ(س مح4 أح4

Oستٮ(ر الثانى ز ضمن أطروحة الماح4 ادرة كتٮ4ت عنها ٮ4شكل موح4 وهىO مٮ4
نٮ(ة من هذا موعات ڡ$ حنا ڡ$ىO إنشاء عشر مح4 ڡ$ىO معهد سوزٮ4ٮ(ز.  إذا نح4
ٮ(ل، من ٮ4ٮ(ن الشراكت الرائدة، ٮ4حٮ(ث تڡ"تين كل شركة عشرة أعمال ٮ4 الڡ"
نٮ(ة سنوياً لٮ(كون لدٮ(نا ٮ4يع لمئة عمل ڡ$ين (ٮ4داٮ(ة متواضعة).  األعمال ڡ$
ن، نٮ(ة المئة هذه من شأنها أن تطور ٮ4شكل عضوي اڡ"تصاد الڡ$ الڡ$

رز ٮ(ن، وتسلط الضوء وتٮ4 تلڡ$ نانٮ(ن المح8 الً للعدٮ(د من الڡ$ وٮ4التالىO تولد دح8
تنيها.  اآلن هو وڡ"ت التعاضد، ووڡ"ت تشكٮ(ل الصورة الشراكت اليت تڡ"
ٮ(رة اليت نڡ"وم داً من الصورة الكٮ4 ٮ(ر ح4 زء صع$ مٮ(عاً ح4 ر، وإدراك أننا ح4 األكٮ4

ٮ4رسمها أو تشكٮ(لها سويا.

ر العروض اليت ڡ,مت ٮ:ها ڡ'ى0 العام 2019 اكن مسٮ"رات Mأحد آح
ٮ"ة راڡ' Mوتوع العودة الكٮ:رى، الذي تضمن أكثر من ألف صورة ڡ'
زة، وڡ,مت ٮ:وضعها Mلسطٮ"نٮ"ون من ڡ,طاع ع ٮ"ون ڡ' التڡ,طها صحاڡ'
.  هل ٮ"مكن لك أن ى0 ارح: Mضاء الح اٮ"ن مع صور من الڡ' ٮ:شكل متٮ:

كرة هذا العمل وأساس تشكٮ"له؟ تروى لنا ڡ'

دٮ(دة وعالم لق حڡ"ائق ح4 ل ح8 مع ٮ4ٮ(ن هذه الصور من أح4 لڡ"د ڡ"مت ٮ4الح4



ضاء الڡ"اً محكماً مع الڡ$ لق إع8 زة المع$ دٮ(د.  لڡ"د ڡ"مت ٮ4دمج ڡ"طاع ع8 ح4
ريسكو دارية ڡ$ ٮ(ر المتناهىO ٮ4شكل أنتج ما ٮ(مكن تسمٮ(ته "ح4 ىO ع8 ارح4 الح8
ل الحرية.  هذا هر نضال الشعب األٮ4دي من أح4 مة تُط8 معاصرة" ضح8
ٮ(ڡ"ة، رحلة إلى الٮ4داٮ(ة والنهاٮ(ة. ل حڡ" ٮ(ڡ"ة داح8 ارة عن حڡ" العمل هو عٮ4
ٮ(ة، تماماً مثل تلك اليت لسطٮ(ن أشٮ4ه ما تكون ٮ4حلڡ"ة لولٮ4  الحٮ(اة ڡ$ىO ڡ$
لسطٮ(ن، أكثر من ٮ4رين أن نعٮ(شها.  وڡ"د سڡ"طت ڡ$ أة مح4 ح4 سنا ڡ$ د أنڡ$ نح4
ڡ"د نضال ارطة العالم، لڡ"د تم تهمٮ(شها.  كما ڡ$ أي وڡ"ت ساٮ4ق، من ح8
لسطٮ(ين مركز ثڡ"له.  أردت أن أنسج ڡ"صة ٮ(كون كل مشهد الشعب الڡ$
يها مهماً، وحٮ(ث كل حٮ(اة مرتٮ4طة ٮ4الصورة األكٮ4ر.  استلهم هذا العمل ڡ$
لٮ(زية ٮ4استعادة الحٮ(اة.  ما ن النهضة، الذي ٮ(يش معناه ٮ4اإلنح4 من ڡ$

لسطٮ(ن اف أن تتحول ڡ$ لسطٮ(نٮ(ة، وأح8 شاه اآلن هو موت الرواٮ(ة الڡ$ أح8
إلى أٮ(ڡ"ونة دٮ(نٮ(ة صماء ٮ4ال نور أو حٮ(اة.

Oرشاة رسم، ولكن هنا ڡ$ى اصة ٮ4ىO كڡ$ دم أحٮ(اناً آلة التصوير الح8 استح8
دمت اللون ڡ$ىO هذه الصور كأنه الدهان. مسٮ(رات العودة الكٮ4رى، استح8
راڡ$ىO الذي ٮ(حض وتوع8 ل دوماً التصوير الڡ$  لكن أساس هذه اللوحة سٮ(ط8
زة إلى العالم وما هو ر – من ع8 ز من ٮ4عد إلى ٮ4عد آح8 ٮ(ال عىل الڡ"ڡ$ الح8

أٮ4عد.

از، ٮ4دا يها مسٮ(رات العودة الكٮ4رى عىل شاشة التلڡ$ أول مرة شاهدت ڡ$
ٮ(لها عن نهاٮ(ة المشهد ٮ4النسٮ4ة لىO سريالٮ(اً ٮ(شٮ4ه الصور اليت ٮ(مكن تح8
ان، ال تثنيهم النار، وڡ"د تم رڡ"ون ڡ$ىO سحب الدح8 العالم.  اكن الناس ٮ(ع$
ار المڡ"دسة، ت من األسڡ$ رح4 التڡ"اط صور لهم ڡ$ىO أوضاع ٮ4دت وكأنها ح8
رڡ"تين ريسكو ڡ$ىO كنٮ(سة ڡ"دٮ(مة.  استع$ داريات الڡ$ وكأنها أزيلت من ح4

يها لٮ(الً نهاراً أعمل لست ڡ$ ميع الصور أكثر من 800 ساعة، ح4 عملٮ(ة تح4
الم دامس ال ٮ(ضٮ(ئه سوى ذلك الشعاع ل ط8 مٮ(عها أحٮ(اناً ڡ$ىO ط8 عىل تح4
سها.  ڡ"مت ٮ4وضع الناس مع ٮ4عضهم الٮ4عض، المنٮ4عث من الصور نڡ$
اً اكتشف الٮ4 ضاء وحٮ(ز ٮ(سمح لهم ٮ4االمتزاج.  كنت ع8 ٮ4احثاً دوماً عن ڡ$
ر ڡ$ىO الصورة الواحدة للمرة ر ٮ4عد إمعان النط8 اصٮ(ل متناهٮ(ة الصع$ تڡ$
الثالثمائة.  وعىل مدى هذه الساعات الطويلة من العمل، اكن أكثر ما



اڡ"داً لإلحساس أمام هذه دراً وڡ$ شاه أن أصاب ٮ4العدوى وأصٮ4ح مح8 أح8
سها. ل صورته نڡ$ الصور.  واآلن، نرى العالم كله محاصراً ومتهاوياً داح8

م من أن .  ڡ"صتنا اإلنسانٮ(ة. وعىل الرع8 Oاص ٮ4ڡ"صص ال تنتهى هؤالء أشح8
إن العدٮ(د من الذٮ(ن شاهدوا العمل شعروا ٮ4األمل. اً، ڡ$ الواڡ"ع ٮ(ٮ4دو كئٮ(ٮ4
ٮ(ڡ"ة أنهم التڡ"طوا حس النهضة والعودة للحٮ(اة الذي  لڡ"د سعدت ٮ4حڡ"

ازياً "كنٮ(سة تحمله هذه المسٮ(رات، وأطلڡ"وا عىل العمل مح4
لسطٮ(نٮ(ة".  لڡ"د المس العمل مشاعر الناس ة الڡ$ السٮ(ستٮ(ن-النسح8
دٮ(داً عىل الواڡ"ع المستحٮ(ل عىل األرض.  لڡ"د وحركها، وألڡ"ى ضوءاً ح4
اصة ٮ4هم، ل رواٮ(تهم الح8 سهم محاصرين داح8 لسطٮ(نٮ(ون أنڡ$ د الڡ$ وح4
ل الهروب وهذا العمل ٮ(طرح أسئلة ويتحدى اآللٮ(ات المطلوٮ4ة من أح4
ل كل واحد ود ڡ$ىO داح8 واب عن هذا األمر موح4 رار نحو الحرية.  والح4 والڡ$

ىO لكالم الڡ"لب. منا، وڡ"د آن األوان لنصع$



دتها دٮ"دة اليت وح: اق واالحتماالت الح: أنت أٮ"ضا اكتب.  ما هى0 اآلڡ'
الل الكتاٮ:ة؟ Mمن ح

ٮ(ر عن ذلك هىO اڡ"تٮ4اس كلمات كمال لعل أڡ$ضل طريڡ"ة لدي للتعٮ4
سه.  ڡ$ىO حٮ(نه، ڡ"ال كمال ٮ4الطة اٮ4ته عن السؤال نڡ$ ٮ4الطة ڡ$ىO معرض إح4

"الكتاٮ4ة هىO طريڡ"ة للعودة إلى الٮ4ٮ(ت، الرسم هو شعورك أنك ٮ4الٮ4ٮ(ت".
اد ذلك  وأستطيع أن أضٮ(ف إلى ذلك ٮ4أن أڡ"ول إن هناك طرڡ"اً عدة إلٮ(ح4

الل ثالثة أشهر. اراشوت، ح8 ارڡ"ة الٮ4 ، مڡ$ Oالٮ4ٮ(ت.  أردت أن أكتب مذكراتى
وهر رى ألنين تعلمت الكثٮ(ر حول ح4 رڡ"ين ذلك ثالث سنوات أح8  استع$
الل رسمها ٮ4األحرف.  لڡ"د اعتنڡ"ت تلك الرحلة، حٮ(ث كل الحٮ(اة من ح8
لق اصلة تصٮ4ح ذات أهمٮ(ة.  إن كل عملٮ(ة ح8 صورة وكل كلمة وكل ڡ$



تزال وإزالة للطٮ4ڡ"ات وهرها عمل شطب ومسح واح8 وإٮ4داع هىO ڡ$ىO ح4
. Oالوعى Oاء والوضوح والرؤية وٮ4التالى ب الصڡ$ اليت تحح4

الل Mتك لذلك من ح ٮ"ة معالح: هل ٮ"مكنك أن تعطٮ"نا أمثلة حول كٮ"ڡ'
عملك؟

ر إلى اب.  أن أنط8 لڡ"د تعلمت أن أرى وأعالج الحٮ(اة كما هىO ٮ4دون حح4
ڡ"ط ٮ(ام ٮ4ذلك ڡ$ ٮ(ه وڡ$ىO ما وراءه.  ٮ(مكننا الڡ" الواڡ"ع كما هو، وأن أتعمق ڡ$
لٮ(ة يج والتشوهات ڡ$ىO رحلتنا الداح8 حٮ(ن نركز ونزيل كل الڡ$وىض والضح4
وهرنا، أي الروح.  وألن الروح ال تحب من اً عن معدن ح4 ٮ(ٮ4 ٮ4حثاً وتنڡ"
يس، وأن ال أضيع ٮ(كذب عليها، تعلمت سريعاً أن أكون صادڡ"اً مع نڡ$

وڡ"يت ڡ$ىO التعامل مع أشٮ(اء سطحٮ(ة.

ام Mل ٮ:نط Mٮ"روس كورونا 19 ڡ,د أح ائحة مرض ڡ' نحن نرى كٮ"ف أن ح:
ٮ"ة Mة التاريح Mنان ڡ'ى0 هذه اللحط ه، ما هو دور الڡ' العالم كما نعرڡ'

ريدة؟ الڡ'

كرة واضحة حول ر! ال أحد ٮ(ملك ڡ$ إنها نهاٮ(ة يشء ما أو ٮ4داٮ(ة يشء آح8
ٮ(ل ٮ(نا أن نتح8 در ڡ$ ، األح4 Oر وكٮ(ف سٮ(ٮ4دو.  ٮ4التالى ماهٮ(ة هذا اليشء اآلح8
دٮ(د سوياً.  لڡ"د أزف الوڡ"ت للتوڡ"ف عن ترسٮ(م لق الواڡ"ع الح4 ونح8

المستڡ"ٮ4ل هو اآلن.  علٮ(نا أن لنا.  ڡ$ ٮ4 الحدود والٮ4دء ٮ4رسم معالم مستڡ"



نصٮ4ح أكثر وعٮ(اً ٮ4أننا لسنا سوى نڡ"طة من ال يشء ڡ$ىO ٮ4حر الكون
سيح وحساٮ4اته.  لكن علٮ(نا أن ال ننىس أٮ4داً ٮ4أن حالة العدم أو الڡ$

مٮ(عاً مرتٮ4طون ٮ4ٮ4عضنا لق لكل يشء.  نحن ح4 ، أٮ(ضاً، حالة ح8 Oالاليشء هى

Oل حاضرين ڡ$ى زء من صورة أكٮ4ر ٮ4كثٮ(ر.  وإذا ما أردنا أن نط8 الٮ4عض، ح4
ضل، وأن ال ر، علٮ(نا أن نحڡ"ن ذواتنا ٮ4صورة عن عالم أڡ$ هذه الصورة األكٮ4

Oنحن ڡ$ى ارة عن حلم أو رؤية أو صورة مثالٮ(ة طوٮ4اوية، ڡ$ ٮ(كون ذلك عٮ4
اد أكثر من أي وڡ"ت وهري وأسايس، زمن العمل الح4 زمن كل ما هو ح4

مىض.

دٮ"دة تعمل عليها حالٮ"اً؟ هل هناك أي مشاريع ح:

وق ما اعتدت نٮ(ة تڡ$ ٮ(رة ٮ4إنتاج أعمال ڡ$ الل األساٮ4يع األح8 لڡ"د ڡ"مت ح8
مس سنوات.  أعتڡ"د أنه طالما نحن نحب العمل الل ح8 ازه ح8 عىل إنح4
ة ملحة إن الكون سٮ(دعمنا.  ورٮ4ما كنت أشعر ٮ4حاح4 الذي نڡ"وم ٮ4ه، ڡ$
وهر وكٮ(نونة الحٮ(اة.  وهذا ما موعة من األعمال حول الح4 إلنتاج مح4
لسطٮ(ن "، "ڡ"صة ڡ"صٮ(رة"، "ڡ$ Oىل عىل شكل "أرض األٮ4د"، "الالنهائى تح4



داً، سأصدر أحدث كتيب اً ح4 ٮ(ر المحتلة"، و"صوت الڡ"دس".  وڡ"ريٮ4 ع8
ٮ4عنوان "أسرار الحٮ(اة".

.(Everland) "من كل ما ذكرت، أود الحدٮ(ث سريعاً حول "أرض األٮ4د
لسطٮ(ن، التڡ"طت دوماً صوراً للتطريز اري عىل طرق ڡ$ والىO وأسڡ$  ڡ$ىO تح4
ً لسطٮ(ين.  ما ٮ4رز من هذه الصور ٮ(ٮ4دو أو ٮ(عطىO إحساساً مشاٮ4ها الڡ$

مال.  أن تولد ىO هذا العمل ٮ4كل هذا الح4 ات األرض.  ٮ(حتڡ$ اڡ$ لكثٮ(ر من ثڡ"

Oالعالم، ٮ(عين دوماً أن تصٮ4ح مواطناً ڡ$ى Oماكن ما ڡ$ى Oالڡ"دس أو ڡ$ى Oڡ$ى
مٮ(عاً من كل ماكن والالماكن.  وإن أردنا وصف كوكب األرض.  نحن ح4
ر! وهذا الماكن هو أرض مٮ(عا من ماكن ما آح8 لنا إننا ح4 الحالة شعرياً، لڡ"
ودة هنا تحت مٮ(عاً نٮ4حث عنها.  وهذه األرض هىO اليت موح4 األٮ4د اليت ح4

أڡ"دامنا.

ن أرى كذلك أن كل هذه األعمال ضرورية ڡ$ىO أوڡ"اتنا هذه، ألنها تحرر الڡ$
، وشكله أو مما هو نمطىO ومتداول.  كل Oٮ(زيائى انٮ4ه المادي الڡ$ من ح4
يها عرض "أرض األٮ4د"، سٮ(تم وضع المرٮ4عات ڡ$ىO كوكٮ4ة مرة سٮ(تم ڡ$
انب.  ٮ4هذه الطريڡ"ة، هتهم نحو أي ح4 ة، ٮ4ما ڡ$ىO ذلك وح4 تلڡ$ ة مح8 وتولٮ(ڡ$
" و"صوت الڡ"دس".  Oرى "الالنهائى ٮ(صٮ4ح هذا العمل مثل أعمالىO األح8
لق حىت وإن ٮ4الشكل الٮ4صري، له احتماالت ال متناهٮ(ة، وٮ4التالىO ٮ(ح8
مع ڡ"طع دد.  أما كٮ(ف نح4 ٮ(ر والتح4 دٮ(دة دائمة التع$ صورة ٮ4صرية ح4

. Oماعى ٮ(النا الح4 هو يشء متروك لح8 األرض مع ٮ4عضها الٮ4عض، ڡ$

ٮ"رة تود أن تڡ,ولها لنا ڡ'ى0 نهاٮ"ة هذا اللڡ,اء؟ Mكلمة أح

رصة ضل، ستكون للحٮ(اة ڡ$ ٮ(ل عالماً أڡ$ ڡ"ط ٮ(تح8 لو ٮ4ڡ"ىO إنسان واحد ڡ$
ر. ر ڡ$ىO كل واحد منا، ٮ4عضنا اآلح8 لالستمرار.  هناك آح8


