
الخارجي،  بالفضاء  مغلقًا  شريطًا  ودمجت 
بالالمحدود، لينتج عن ذلك نصٌب تذكاري، 
جــداريــة الــزمــن الـــراهـــن، يظهر عــبــرهــا كفاح 
باختصار،  الحرية.  أجــل  من  األبــدي  الشعب 
العمل هو عبارة عن واقع في قلب واقع، رحلة 
إلى بداية ونهاية الزمن. والحياة في فلسطني 
تشبه أنشوطة كما لم تكن في يوم من األيام؛ 
ـــبـــعـــد. كــفــاح 

ُ
ــن خـــريـــطـــة الــــعــــالــــم، ت تــســقــط عــ

الشعب الفلسطيني فقد مركزه، وأريد إبداع 
عدة  مــن  القصة  على  النظر  فيه  يتركز  عمل 
زوايـــا وحــيــث لكل مشهد أهمية، وكــل حياة 
العمل  استمد هذا  األكبر.  بالصورة  متصلة 
إلهامه من فن النهضة، ومصطلح »النهضة« 
يعني حرفيًا إحياًء وانبعاثًا. ما ُيرعبني اآلن 
هو أن تموت القصة الفلسطينية؛ أن تصبح 

أيقونة دينية بال هالة.

التي  التقنيات  عن  حدثنا  بصريًا،  مذهل  العمل   ■
استخدمتها في تشكيله؟

يــمــكــن الـــقـــول إنــنــي أســتــخــدم آلـــة تــصــويــري 
أحيانًا مثلما يستخدم الرسام فرشاة الرسم، 
ولــكــنــنــي فـــي هــــذا الــعــمــل ربـــمـــا اســتــخــدمــت 
ألــوان هذه الصور بمثابة ألــوان الرسم. ومع 
ذلــــك ســيــظــل أســـــاس الــتــلــويــن فــوتــوغــرافــيــًا 
هنا،  وألــٍم حقيقيني.  ممتزجًا بصراٍع  دائمًا، 
تتحّول النيران املنتشرة والنجوم املتوهجة 
إلى غيوم طافية  للدموع،  املسيلة  والــغــازات 
ــر املـــخـــيـــلـــة،  ــيـ ــثـ ــه، وتـ ــتـ ــويـ ــيـ ــل حـ ــمـ ــعـ تـــمـــنـــح الـ
تجعلها تقفز من بعد إلى آخر، من غزة إلى 

العالم، ومن العالم إلى ما هو أبعد. 

حـــني رأيـــــت مــســيــرة الــــعــــودة الـــكـــبـــرى ألول 
مـــرة عــلــى شــاشــة الــتــلــفــاز، بـــدت لــي مشهدًا 
ــنـــاس  ــواقــــــع. الـ ــلـــى الــــ ــًا، يـــعـــلـــو عـ ــيــ ــالــ ســــوريــ
يغرقون في الدخان، ال يردعهم إطالق النار 
عليهم، تلتقطهم الصور في مواقف تشعر 
إنــهــا إنــجــيــلــيــة، كــمــا لـــو أنــهــا مـــأخـــوذة من 
رسوم جدارية ملّونة في كاتدرائية قديمة. 

استغرق مني هذا العمل القائم على القص 
 ونــهــارًا، 

ً
والــلــصــق حــوالــي 700 ســاعــة، لــيــال

فــي الظلمة فــي أحــيــان كثيرة إال مــن ضوء 
ينبعث من الصور التي أقّصها ثم ألصقها، 
ــًا أفـــتـــش عـــن املـــكـــان الـــــذي يــمــكــن أن  ــمــ ودائــ
املــرات اكتشفُت  العديد من  تتركب فيه. في 
تــفــاصــيــل دقــيــقــة بــعــد الـــعـــودة والــنــظــر إلــى 
الـــصـــورة نــفــســهــا مــئــات املـــــرات. خـــالل هــذه 
الـــســـاعـــات، آخـــر شـــيء أردت أن يــحــدث لي 
هو أن تخّدرني هذه الصور الفوتوغرافية، 
ــب 

ّ
ــّدر بـــالـــفـــعـــل. تــطــل ــخـــ  والـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا يـــ

ــاء الــعــيــنــني يــقــظــتــني لــكــي  ــقــ  مـــنـــي األمــــــر إبــ
أنـــــســـــج هــــــــذه الــــــصــــــور بـــاملـــخـــيـــلـــة نــســجــًا 
. وخــــالل هـــذه العملية بــــدأت كل 

ً
مــتــواصــال

شــخــصــيــة مـــن شــخــصــيــات الـــصـــور بــروايــة 
ــــري،  ــا أمــ ــلـــمـــت لـــهـ قـــصـــة خــــاصــــة بــــهــــا، وسـ

وتركتها تأخذ بيدي. 

ــؤالء الــــذيــــن يـــظـــهـــرون فــــي الـــصـــور  ــ ــ ■ مــــن هــــم هـ
الفوتوغرافية؟ هل تعرف أي قصة من قصصهم؟ 

وكيف كانت ردود الفعل على هذا العمل؟   

أجراه: محمد األسعد

■ »مسيرة العودة الكبرى« هو أول عمل 
من أعمالك الفنية يتخذ شكل دائرة، ماذا 

تود أن تقول بذلك؟
هـــذه الــــدائــــرة، بــقــطــرهــا الــــذي يــبــلــغ املــتــريــن، 
تتضمن أكــثــر مــن ألـــف صـــورة فــوتــوغــرافــيــة 
التقطها صحافيون من غزة؛ عطية درويش 
ومحمد  فتحي  ومــجــدي  محمد  ومــصــطــفــى 
الــذيــن  للفلسطينيني  عــمــرة،  أســعــد وأشــــرف 
يـــوم جــمــعــة مــنــذ شــهــر آذار/  يتجمعون كــل 
مـــارس 2018 إلنــهــاء االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي. 
ما قمُت به هو تركيب هذه الصور، ذّوبتها 
معًا، لخلق أكثر من واقع جديد، عالم جديد. 

نور المغربي

غدت اللهجات املحكية موضع اهتمام متزايد 
لــــدى الــبــاحــثــني فـــي الــلــغــويــات والــــدراســــات 
الــســيــوســوثــقــافــيــة واألنــثــروبــولــوجــيــا، بعد 
فترة طويلة من اإلهمال الذي ما يزال بعض 
ــّررونـــه بــدفــاعــهــم عن  ــبـ املــشــتــغــلــني بــالــلــغــة يـ
الــفــصــحــى، واعــتــقــادهــم أن الــعــامــيــات تشّكل 
خطرًا عليها. ظهرت العديد من األبحاث مع 
وأتبعها  ومــنــاهــجــه،  اللسانيات  علم  ــور 

ّ
تــط

ــي اخـــتـــّصـــت  ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــــاجـ ــعـ ــ ــعــــض املـ صـــــــــدور بــ
بتراكيبها ومعانيها وجذور مفرداتها، مثل 
العامية  اللهجة  العامية في  األلفاظ  »معجم 
وتفسير معانيها« لـ أنيس فريحة، و«معجم 
األلفاظ الدخيلة في اللهجة العراقية الدارجة« 
لـ رؤوف البزركان، و«معجم الكلمات واأللفاظ 
الــعــثــمــانــيــة-الــتــركــيــة الــدخــيــلــة فـــي الــلــهــجــة 

العامية األردنية« لـ أحمد شقيرات وغيرها.

في هذا السياق، صدر حديثًا »معجم تأثيلي 
الفلسطينية..  اللهجة  في  األعجمية  لأللفاظ 
عربي – عربي – إنكليزي« عن »مركز أبحاث 
املـــــــوروث الـــشـــفـــوي الــفــلــســطــيــنــي« الـــتـــابـــع لـ 
السامية  اللغات  »جامعة بيت لحم« ألستاذ 
مــعــني هـــلـــون، بـــاالشـــتـــراك مـــع أســـتـــاذ األدب 
ــاذة  ــتـ الـــحـــديـــث إبـــراهـــيـــم أبــــو هــشــهــش، وأسـ
الــلــغــة الــعــربــيــة نـــاديـــة بــنــي شــمــســة. يشير 
بــغــزارة  ق 

ّ
تتعل خالفية  مسألة  إلــى  التقديم 

فون، أنها »لم 
ّ
األلفاظ الدخيلة التي يرى املؤل

املــتــواصــل بالشعوب  االحــتــكــاك  تـــأت بسبب 
ــاءت أيــضــًا مــن رغبة  األخــــرى فــحــســب، بــل جـ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــعــرفــة الــشــعــوب 
ــــي مـــواكـــبـــة  ــه فـ ــبــ األخـــــــــرى وثــــقــــافــــاتــــهــــا، وحــ
الــحــضــارات املـــجـــاورة«. عــلــى غـــالف الــكــتــاب، 
تعداد للغات التي تّم االقتراض منها، وهي: 
البهلوية واليونانية والالتينية والسريانية 
اللغات  من  وغيرها  والعثمانية  والفارسية 
ــر الــســيــاق الــتــي  الــقــديــمــة والــحــديــثــة مـــع ذكــ
وردت فيه، ما يضمر فرضية البحث القائمة 

جدارية 
العودة الكبرى

يعود المعجم إلى 
اللغات التي تّم االقتراض 

منها كالبهلوية 
واليونانية والالتينية 

والسريانية والفارسية 
والعثمانية مع ذكر 

السياق التي وردت فيه

يقّدم الفنان الفلسطيني 
قريبًا عمله »مسيرة 

العودة الكبرى« والذي 
يعيد فيه تركيب الواقع 

الفلسطيني، مستهلمًا 
فن عصر النهضة. 
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للنكبة، هنا حديث مع 
الفنان

األلفاظ األعجمية في اللهجة الفلسطينية اقتراض عبر آالف السنين

حبال معقودة إلى الرمل

ستيف سابيال في رحلة إلى البداية والنهاية

نحُن محاَصرون 
في قّصتنا وهذا العمل 

محاولة إفالت

يؤّصل المعجم
المفردة بإحالتها 

لكلمات في الحقل 
الداللي نفسه

لكّل مشهد أهمية 
ألّن كل حياة متصلة 

بالصورة األكبر
ُولد ستيف سابيال في القدس المحتلة 
غــادرهــا   2007 وفـــي   .1975 عـــام 
برلين.  في  يستقر  أن  قبل  لندن،  إلــى 
 ،)2006( »مخرج«  معارضه:  أبــرز  من 
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صدرت  كما   .)2014( التجميع«  إعادة 
أعماله في كتب، منها: »أركيولوجيا 
المستقبل« )2014(، و»مفارقة مظلة 
اإلنزال« )2016(، و»لعنة الفنان« )2017(، 
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)2018، باالشتراك(.

عن االستقالل والمستقبل
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لقاء

كتاب

قصائد

في ذكرى النكبة

الــنــاس قصص ال تنتهي. أريـــد من  لــهــؤالء 
الــنــاس، وأن يقيم  شاهد أن يعرف هــؤالء 

ُ
امل

صــلــة مــعــهــم. الــكــثــيــرون مــنــهــم ُجـــرحـــوا أو 
العمل يبدو باعثًا على  قتلوا. ومع أن هذا 
الــكــآبــة، إال أن مــن شــاهــدوه تــوالهــم شعور 
 بـــالـــقـــوة واألمـــــــــل. وأســــعــــدنــــي أن بــعــضــهــم 
الــتــقــط مــعــنــى الــنــهــضــة فـــي الــعــمــل، معنى 
ــلــــق عــلــيــه اســـم  ــى الـــحـــيـــاة، وأطــ الــــعــــودة إلـــ
»كنيسة سيستني الفلسطينية«. هذا العمل 
ــقــــى ضــــوءًا  أثــــــار مـــشـــاعـــر مــــن شــــاهــــده، وألــ
جديدًا على هذا الواقع الذي ال يكاد ُيصّدق 
الفلسطينيون  األرض.  عــلــى  مـــوجـــود  أنــــه 
ــــي قـــصـــتـــهـــم، وهـــــــذا الــعــمــل  مــــحــــاصــــرون فـ

عــلــى الــلــهــجــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي امــــتــــداد أو 
املعيارية، وهو موضوع  العربية  للغة  تفّرع 
املعجم يضع  أن  كما  والنقاش.  للجدل  قابل 
»اســتــعــارة«  تــم  الــتــي  اللغات  بــني  السريانية 
ــاظ الــدخــيــلــة مــنــهــا، وكـــأنـــه يــســاويــهــا  ــفــ األلــ
بينما  والــفــارســيــة،  والــيــونــانــيــة  بالالتينية 
بالد  شــعــوب  بها  تحّدثت  أساسية  لغة  هــي 
الخامس  القرن  منذ  الشام، ومنها فلسطني، 
عــشــر قــبــل املـــيـــالد، وقــبــل أن يــتــكــلــمــوا اللغة 
السنني.  بمئات  الحالية  بصيغتها  العربية 
افــتــراضــات مشابهة في  الــعــثــور عــلــى  يمكن 
ــات أجــراهــا بــاحــثــون فــي بــلــدان عربية  دراســ
أخرى حول لهجاتهم املحكية، وهم ينطلقون 
نحو  ينزعون  الــعــاّمــة  أن  مفادها  مقولة  مــن 
االقتصاد في اللغة واستبدال أو تغيير نطق 
بعض األحرف بصورة أيسر بالنسبة إليهم، 
وبالتالي فإن جميع اللهجات العربية مرّدها 

الفصيحة.
ــة مـــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــة مــ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــم بـ ــ ــــجـ ــعـ ــ يـــــتـــــنـــــاول املـ
املـــصـــطـــلـــحـــات لـــيـــشـــرحـــهـــا مــــثــــل مــصــطــلــح 
اللغات  الـــذي ُيطلق على  الــواســطــة«  »الــلــغــة 
ــة مــــــا، ثــم  ــغـ ــــن لـ ــفــــاظــــًا مـ ــتــــي اســــتــــعــــارت ألــ الــ
ــــرى حيث  انــتــقــلــت بــواســطــتــهــا إلــــى لــغــة أخـ
البهلوية  بني  الواسطة  اللغة  العربية  كانت 
والـــســـريـــانـــيـــة مـــن نـــاحـــيـــة، وبــــني الــفــارســيــة 

والتركية من ناحية أخرى. 

يـــســـتـــجـــوب ويــــتــــحــــدى اآللـــــيـــــات املــطــلــوبــة 
لإلفالت، للتحرر.

■ هـــل يــمــكــنــك وصــــف انــتــقــالــك مـــن الــتــجــريــد إلــى 
على خط  تسير  ال  ســرديــة  فــي قصة  التشخيص 

واحد؟ 
قـــد يـــكـــون الــتــجــريــد هـــو أســـهـــل مـــســـار نحو 
لــة قــضــايــا فـــي الــصــمــيــم، مــثــل الــوطــن  مــســاء
ــذا مـــا فــعــلــتــه طـــوال  واالحـــتـــالل واملــنــفــى، وهــ
سنوات، ولكن أحيانًا ال وجود ملسار إال مسار 
مواجهة هذه الوقائع. ال أرى أن عملي ينتقل 
العكس. كل  أو  التشخيص  إلــى  التجريد  من 
شــــيء، بــالــنــســبــة لـــي، يعتمد عــلــى املــشــاريــع 
التي أباشرها، وعلى أي مرئيات تطلب مني 
أن أعــمــل بــهــا. وأشــعــر أن الـــصـــورة يــجــب أن 
تخدم مقاصد الفنان مباشرة وليس العكس. 
وأقول دائمًا أن في استكشاف أعماق الصور 
والرحيل معها بال خوف سحٌر، وأي سحر. 
إن أول صــورة، أو ربما أصعب صورة يمكن 
تجاوزها، هي صــورة الــذات. فــإذا تم احتالل 
الــــذات، فــإن مــا ستعكسه مــرآتــهــا عندئذ هو 
إلى عمله هو  الواقع دائمًا. وما نحتاج  هذا 
إعــادة تخيل هــذه الصورة املنحرفة  الشفاء؛ 

للذات وبنائها مجددًا. 

تصويب

حفر في لغة أرض الكالم

بحثُت عن مفاتيحهم في األقفال

بداية من  زوايا من فلسطين، عنوان سهرة رمضانية تقام  إلى  افتراضيّة  رحلة 
المصّورة  خاللها  تقّدم  الناصرة،  في  الثقافّي«  المها  »مقهى  في  ليًال  التاسعة 
الفلسطينية سهر روحانا مجموعة من أعمالها الفوتوغرافية التي وثقت فيها 
للزوايا الفلسطينية بعضها ال يزال مأهوًال فيما تعود أخرى إلى قرى ُهّجر منها 

سكانها.

بتنظيم مجموعة 5000، يحتضن غدًا »بيت مها« في عكا ندوة بعنوان كنا وما 
إلى تاريخ قرى فلسطينية تعرّضت  البكري وفيها يعود  طارق زياد  للباحث  زلنا 
والتجارية  والثقافية  االجتماعية  الحياة  مجاالت  يضيء  حيث   1948 في  للتهجير 
والتوثيق  الفوتوغرافي  التصوير  على  البكري  يعتمد  فيها.  والفنية  والعمرانية 

الشفوي.

العربية« في حيفا  الثقافة  اليوم »جمعية  النكبة، تقيم  الذكرى 71 من  بمناسبة 
معالمها  لتروي  الفلسطينيّة  حيفا  مدينة  أحياء  عبر  تمر  ثقافية  جوالت  خمس 
العربيّة وقصصها االجتماعيّة والثقافيّة، تحت عنوان في ذكرى النكبة: جوالت 
في »باص حيفا بيروت«. تنطلق الجولة األولى عند العاشرة صباحًا، ليختتم اليوم 

بندوة »ما بعد النكبة: أسئلة المستقبل ومخيال الحريّة«.

مقاومة النكبة المستمرة: الحفاظ على األمل في فلسطين عنوان الفعالية 
والتي  بريطانيا،  في  ليدز  مدينة  وسط  اليوم  مساء  من  السادسة  عند  تقام  التي 
كما  أرشيفية،  صور  باستخدام  النكبة  يوثّق  فوتوغرافي  معرض  على  تشتمل 
يناقش المشاركون الفارق الذي تحدثه حركة مقاطعة »إسرائيل« )BDS(، وأهمية 

التضامن مع فلسطين.

أمير حمد

قناديل البحر
تــجــلــســني عـــلـــى الـــشـــاطـــئ الــــــذي ال يــــزال 

يتذّكر صنادلك القديمة
 تــحــرس صوت 

ً
 صــامــتــة

ً
تشبهني صــدفــة

البحر األشّد قدمًا
خك الشمس بريشتها املقّدسة

ّ
تلط

ك ال تنتبهني
ّ
لكن

تعّج عيناك بحجارٍة أجهدتها الطحالب

تعودين إلى البحر
بعد أن تشاهدي الحجارة تصنع دوائر 

تفتقر إلى املركز
تنفخ طيوٌر ال تعرفني أسماءها تحليقها 

ًفي نايك
 كنائس املوج أجراسها األكثر زرقة

ّ
وتدق

ها لن تصمد
ّ
فتصنعني قوارب تعلمني أن

 تمسكني مجاذيفك املكسورة
ً
طويال

 قناديل البحر تطفو تحتك كأكياٍس 
ّ
لكن

معّبئٍة بهواٍء ملّون
أشكالها التي ال تهدأ تبسط قبضاٍت من 

األحجار الكريمة داخلك
تــغــريــك أطــرافــهــا بــرغــبــٍة تــقــضــم الــحــبــال 

املعقودة إلى الرمل

 يقّربون 
ٌ

لن يقدر اآلن على إنقاذك أطفال
الصدفة من آذانهم 

■ ■ ■

بعد العاصفة
استيقظت بعد العاصفة

لم أجد أحدًا منهم
في الباحة فّرت األشياء من ظاللها

أطلقُت أسماءهم من أقفاصها
لم يعد أيٌّ منها

عدت إلى الداخل
بحثت عن مفاتيحهم في األقفال

وإطاراتهم على الجدران

جــلــســت فـــي الـــركـــن أثــقــب نــســيــجــًا بــإبــرة 
البوصلة

على مقبض باب الحديقة
من أسمائهم القديمة
ت نباتاٌت بنوافذ

ّ
تدل

■ ■ ■

مجاز الطفل
اللغة برج

يقف الطفل على حافة
شرفة طابقه األخير

يطلب من األم صنع بحٍر
في البانيو وقت االستحمام

توافق األم ألنها تبصر
ضفائرها فيه

صًا جسده
ّ
فيسبح مقل

قدر املستطاع
تغيب الشمس الرملية سريعًا

ينزل الطفل البرج واقعًا

في طريق الرجوع
 »كـ« فرٍد عائلي

ّ
كي أظل

■ ■ ■

نرسيس
الليل كان شاطئًا
البحر كان نجمًا

وأنا كنت بينهما
أحاول أن أقايض

صورتي
■ ■ ■

انتظار
هم ينتظرونه

ّ
لم يكونوا يعرفون أن

كانوا يجلسون طوال الليل
تحت شجرٍة تضرب جذورها

في سكونهم
نون بقايا سجائر

ّ
يدخ

تفرك عيونهم الواجمة
ّيصيبهم بالرجفة هواٌء
ال يفركون ألجله األكف

هم ينتظرونه
ّ
لم يكونوا يعرفون أن
 حني انطفأ أمامهم

ّ
إال

شهاب آخر الليل

* لعبة شعبية في بالد الشام

)شاعر من القدس(

حني يزيل سدادة »البحر«
 كبلبٍل* في الدوامة

ّ
وال يلتف

ــًا  ــرف أيـــضـ ــ ــعــ ــ ــ
ُ
ــي ت ــ ــتـ ــ ــــل الـ ــــالبـ ــبـ ــ ــة الـ ــبــ ــعــ *لــ

بالخذروف 
■ ■ ■

كلمات
ال تسعني الكلمات
فأهرب إلى األشياء

كلما حّدقت في شيٍء صرته
كلما دخلت منزاًل

َور شاهدت وجهي في الصُّ
يضحك كفرٍد من العائلة

ال تسعني الكلمات
ها الخبز املفتت

ّ
لكن
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

هذا التكوين
ــذا الـــتـــكـــويـــن: »مــســيــرة  ــ عــــن هـ
الــــــعــــــودة الـــــكـــــبـــــرى«، الــشــبــيــه 
فضاء  على  ترتسم  بــجــداريــة 
بـــال حـــــدود، لــلــفــنــان املــقــدســي 
ســتــيــف ســـابـــيـــال، قــــال بعض 
إنـــه  مــــــرة  ــاهـــــده ألول  شـــ ــن  مـــ
السقف السماوي الفلسطيني، 
ــــه بــســقــف كــنــيــســة  تــشــبــيــهــًا ل
ــذي  ــ ــ ــتـــن اإليــــطــــالــــيــــة ال ــيـــسـ سـ
نــثــر الـــرســـام اإليــطــالــي مايكل 
إنــجــلــو فـــي فــضــائــه قصصًا 
ــن مـــشـــاهـــد تـــكـــويـــن الــعــالــم  عــ
فموته فانبعاثه، أي بداية وآخر 
الـــعـــامـــن 1508  بــــن  ــان  ــ ــزمـ ــ الـ
و1512، ويعد هذا العمل ذروة 
فــــن عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة، أي فــن 

عصر اإلحياء. 
الذي أجريناه  الحديث  في هذا 
ــع الـــفـــنـــان ســابــيــال يـــبـــدو أن  مـ
ــم تـــكـــن بــعــيــدة  ــ ــفـــكـــرة ل ــذه الـ ــ هـ
عـــن ذهـــنـــه وهــــو يــعــمــل طـــوال 
أكثر  مــن  تركيبًا  أيــام فيحدث 
فوتوغرافية،  ألــف صـــورة  مــن 
فكرة نهضة شعب ينطلق في 
مسيرة عودة كبرى إلى وطنه، 
أي إلـــى الــحــيــاة مــجــددًا، وســط 
النار والدخان والقتل والدمار، 
نهضة شعب يــروي قصصه. 
ــدارة مــن  ــثــــر جـــــ ــــن هــــو األكــ ومـ
الفنان في أخذ هذه القصص، 
أو تــركــهــا تـــقـــوده كــمــا يــقــول، 
الفضاء  امــتــداد  على  ونشرها 
الــالمــتــنــاهــي، لــتــخــرج مــن غــزة 
إلى العالم وإلى ما بعد العالم؟ 
ــوار اســتــكــشــاف  ــــحــ فـــي هــــذا ال
الفكرية؛  العمل  هــذا  لخلفيات 
ــواجــــس  ــــهــــامــــه وهــ ــادر إل ــ ــــصـ مـ
ــــذي أبـــدعـــه، وتــقــانــتــه  الــفــنــان الـ
النادرة في عالم الفنون، التقانة 
الـــتـــي يــســتــخــدم فــيــهــا الــفــنــان 
بألوانها  الفوتوغرافية  الصور 
كما يستخدم الفنان التشكيلي 

فرشاته ولوحة ألوانه.  
النص الكامل محمد...

على الموقع األلكتروني

تفصيل من »مسيرة العودة الكبرى«، 16.33 × 11.49 سم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

»مسيرة العودة الكبرى«، كوالج فوتوغرافي، دائرة بقطر يساوي مترين


