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ُ
ث

وفــــي عــصــرنــا الـــحـــالـــي، تـــم اســتــثــمــار مــيــزتــه 
الغربي  التصوير  في  والتشكيلية  الزخرفية 
أيضًا، مبتعدًا عن صورته األولــى. وكــان بول 
األكــثــر   

َ
املـــثـــال بــالــتــأكــيــد   )1940-1879( كــلــي 

شــهــرة عــلــى ذلــــك. ولـــم يــعــد اهــتــمــام الفنانني 
الـــعـــرب املــعــاصــريــن بــالــخــط الــعــربــي يشتمل 
الــحــروف، لتمثيل قيم  فقط على رســم أشكال 
جمالية وتصورية من خال حركة الخطوط، 
بــل عــلــى تــأكــيــد اســتــقــالــيــتــه أيــضــًا بالنسبة 
الــغــربــي،  الــتــجــريــدي  أو  الــتــصــويــري  للتقليد 
هذا مع استخدام الحوامل الحديثة في الوقت 
 ،)1988-1923( حــمــاد  محمود  الــســوري  ــه.  ذاتـ
والـــعـــراقـــيـــان شــاكــر حــســن آل ســعــيــد )1925-
يستلهم  الــفــنــان  مــفــهــوم  الــــذي صـــاغ   ،)2004
مــن  هــــم  ــــزاوي )1939(  ــعـ ــ الـ ــحــــرف، وضــــيــــاء  الــ
ــرت بــأعــمــالــهــا هــذا  ــ ـ

ْ
ث

َ
األســـمـــاِء الــكــبــيــرة الــتــي أ

املـــجـــال. وقـــد وجـــد الــجــمــهــور الــعــربــي أخــيــرًا، 
وهـــو املــعــتــاد عــلــى تــشــكــيــات الــخــط الــعــربــي 
املنازل واألماكن  العديد من  تزّين  التي كانت 
الــعــامــة، مــنــفــذًا لـــه عــبــر هـــذا الــتــيــار إلـــى الــفــن 
كـــان يبدو  الـــذي  التشخيصي،  غــيــر  الــحــديــث 
ــد الــنــقــاد  ــك. كــمــا وجــ ــ ــه غــيــر مـــقـــبـــوٍل قــبــل ذلـ لـ
عــنــصــرًا تشكيليًا  الـــحـــرف  فـــي  والـــبـــاحـــثـــون 
وتـــجـــريـــديـــًا، يــمــكــن االرتــــكــــاز عــلــيــه مـــن أجــل 
العربي، دون  التراث  أعمال تندرج في  إنجاز 

استخدام األشكال املجّردة للرسم الغربي. 
يقول حماد في ما ينتجه من فن: »ما يهّمني 
فـــي الــخــط الــعــربــي لــيــس مــعــنــى الــكــلــمــات أو 
الجمل، فهي بالنسبة لي مثل الطبيعة: أي كما 
لو كنا نرسم قرية هادئة أو تفاحة مستديرة 
إلخ. إنه الشكل الذي يهم وعاقاته مع محيطه، 
وحواره وانطباعاته وإحساساته ومدركاته«. 
ويمكننا أن ننطلق من هنا لصياغة تعريف 
بسيط وأولــي لهذا التيار الذي اهتم بالشكل 
وبــعــاقــات األحــــرف والــكــلــمــات فــي مــا بينها 
كعناصر تشكيلية أكثر مما اهتم بالنص أو 

برسم األحرف كما تناقلتها أيدي الخطاطني. 
ويــقــابــل تــيــار الــحــروفــيــة هــذا تــيــار يــحــاول أن 
العربي في تقاليده  الخط والحرف  يستخدم 
األولــى، فيخط الفنانون جملهم ونصوصهم 
من  التقليدية  العربية  الــخــطــوط  بــاســتــخــدام 
ديواني وثلث وكوفي... على القواعد والنسب 
ــة، أو بـــتـــدجـــني فــــن يــــنــــوس مــــا بــني  ــ ــــوارثـ ــتـ ــ املـ
التصاميم الغرافيكية والخط. وقد نجح هذا 
كما  واملقتنني،  الفن  جمهور  باجتذاب  التيار 
صار أيضًا مادة مستحّبة من قبل دور النشر 
اللوحات  فــأعــادوا طباعة  الغربية،  وال سيما 
الخطية كبطاقات بريدية وملصقات بأحجام 
مختلفة، تباع في املكتبات واملراكز واملتاحف 
التي تهتم بالثقافة العربية واإلسامية. وقد 
اشتهر من هؤالء الخطاطني في فرنسا، على 
سبيل املثال، الخطاط العراقي حسن املسعود 
)1944(، الذي طبعت أعماله بكثرة سواء كانت 

مجموعة في كتب أو بمفردها.
وكما استهلك املصورون التيار الحروفي في 
»الـــا تشخيصية«  الــســوق  تــرضــي  تشكيات 
أو تــغــري املــســتــشــرقــني، فــقــد تــهــافــت كثيرون 
ــى ابـــتـــكـــار  ــلــ ــــدون فــــــن الــــــخــــــط، عــ ــيـ ــ ــــجـ ــن يـ ــمــ مــ
تــشــكــيــات كــتــبــوا فــيــهــا عـــبـــارات مــخــتــارة من 
الــكــتــب الــســمــاويــة أو أحــاديــث الــرســول )ص( 
أو مــن كلمات األدبـــاء والــشــعــراء، القــت رواجــًا 

واستحسانًا من ذات الجمهور.
هذا الرواج لكا االستخدامني للحرف العربي، 
ــل مــــن خــالــهــمــا  ــ ــيــــل عــــافــــيــــة؟ وهــ هــــل هــــو دلــ
اســتــطــعــنــا خــلــق فـــن عــربــي مــســتــقــل عـــن الــفــن 
يقودنا  هــذا  الــســؤال  للتطور؟  وقــابــل  الغربي 
ــــرح ســــؤالــــني كـــبـــيـــريـــن: عــلــى  ــــى طـ بـــالـــتـــالـــي إلـ
صعيد فن الخط العربي، هل سيبقى حبيس 
القواعد التي وضعها األولون أو السلف ومن 
بعدهم الخطاطون العثمانيون واإليرانيون؟ 
وعــلــى صعيد الــتــيــار الــتــصــويــري الــحــروفــي، 
وبــعــد مــــرور أكــثــر مـــن نــصــف قـــرن عــلــى هــذه 

التجربة، هل من جديد فيها؟ 
يــبــقــى الـــخـــطـــاط الــــســــوري مــنــيــر الــشــعــرانــي 
زالــــوا  مـــا  الـــذيـــن  هـــــؤالء  مـــن  )1952(، واحــــــدًا 
يؤمنون بتجديد فن الخط كأي فن من الفنون، 
نـــدرس التقليدي  أنــنــا  لــنــا: »أرى  كما يــصــّرح 
طه ونتحول 

ّ
لنضيف إليه ونتجاوزه، ال لنحن

إلى مقلدين آلثــاره«. وكانت هذه في الحقيقة 
الـــديـــرانـــي )1894- بـــــدوي  نــصــيــحــة مــعــلــمــه، 
م األســـس ثم 

ّ
1967(، الـــذي قــال لــه يــومــًا: »تعل

اصنع ما تشاء«. 
ليطور  األســس  التقليدي  الخطاط  تعلم  فــإن 
الفنان الحروفي  ه، فهل تنفع هذه األســس 

ّ
فن

في تطوير عمله؟ هل يتعلق عمله بتطور الفن 
التجريدي الغربي )الــذي أفل نجمه منذ مدة 

غير وجيزة( أم بالخط العربي وتطوره؟
وللحديث بقية وشجون...

)فنان تشكيلي سوري(

بطرس المعري

بــالــتــزامــن مــع اعــتــمــاد االتــجــاهــات 
الـــفـــنـــّيـــة الـــحـــديـــثـــة الـــنـــاشـــئـــة فــي 
الغرب األوروبــي، وفن يستلهم من 
املوروث التصويري العربي، عرفت أربعينيات 
تــيــار سيلعب دورًا  انــطــاقــة  ــنــصــرم 

ُ
امل الــقــرن 

هامًا في مجمل العالم العربي: هو التيار الذي 
اتــخــذ مـــن الــكــتــابــة الــعــربــيــة عــنــصــر األســـاس 
لــإبــداع الــفــنــي. وقـــد ارتــبــط ظــهــوره مــن جهة 
باكتشاف فن »غير تشبيهي«، وهو التجريد 
»مــطــلــب« إيــجــاد  الــغــربــي، ومـــن جــهــة أخـــرى بـــ
نــقــطــة الــتــقــاء مـــا بـــني الـــفـــن الــحــديــث املــتــمــثــل 
هنا بلوحة الــحــاِمــل، وبــني الــتــراث العربي أو 
، استخدم جميل 

ً
اإلسامي. ففي العراق، مثا

-1908( عمر  ومديحة   ،)2003-1924( حمودي 
2006( هذا األسلوَب في التصوير منذ نهاية 
األربــعــيــنــيــات. وكــانــت إيــتــيــل عــدنــان )1925(، 
 وشاعرة لبنانية، تلجأ إلى هذا 

ٌ
وهي رسامة

العنصر منذ الستينيات. 
إن فــن الــخــط هــو، مــن بــني الفنون اإلسامية، 
الفن األهّم الذي ُيمكننا القول إنه كان من أصل 
عربي. وقد كان هذا الفن في بداياته مجرد أداة 
 
ٌ
للكتابة، وأصبحت له مع وحي اإلسام قيمة
مميزة، كما أصبحت له بسرعٍة كبيرة، في قلب 

القاهرة ـ العربي الجديد

■ من هو قــارئــك؟ وهــل تعتبرين نفسك شاعرة 
مقروءة؟

ال أعـــرف قــارئــي تــحــديــدًا؛ على األقـــل أعــرف 
بعضًا من املهتمني بقراءة ما أكتب، وأعرف 
مــن حني  وتفاجئني  فيسبوك،  على  قــّرائــي 
إلــى آخــر رسائل من قــّراء ال أعرفهم.. طبعًا 
أتمنى أن يقرأني الكثيرون لكن السبل لذلك 
ــًا. وال أعــتــبــر نــفــســي قد  ــ ال تــنــاســبــنــي دومــ

رئت مثلما ينبغي بعد.
ُ
ق

لديك ناشر  الناشر، هل  ■ كيف هي عالقتك مع 
وهل هو الناشر الذي تحلمني به لشعرك؟

عــاقــتــي مـــع الــنــاشــريــن الـــذيـــن نـــشـــروا لــي، 
ــراي كـــانـــا  ــاشــــ ــدًا جـــــيـــــدة، نــــ ــديــ ــحــ الــــشــــعــــر تــ
وبــذال  بعملي  واهــتــّمــا  لــلــغــايــة،  متحّمسني 
جهدًا فــي كــل شــيء، فــي مــا عــدا أهــم خطوة 
مشكلة  التوزيع  أن  وأعتقد  التوزيع.  وهــي 

يعانيها أغلب الشعراء حالّيًا.

■ كيف تنظرين إلى النشر في املجالت والجرائد 
واملواقع؟

ر قارئًا 
ّ
أرى النشر في املواقع مهمًا، فهي توف

بخصوص  أدري  ولــســت   ،
ً
مــتــفــاعــا لحظّيًا 

الصحف واملجات، فا علم لدي بتوزيعها، 
ونوعية قارئيها.

■ هــل تــنــشــريــن شــعــرك عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
االجتماعي، وكيف ترين تأثير ذلك في كتابتك أو 

كتابة زمالئك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 
التواصل؟

أنشر شعري أحيانًا على وسائل التواصل 
االجتماعي، وليس لهذا تأثير على كتابتي، 

ال أدري بخصوص الشعراء اآلخرين..
لــكــن أعــتــقــد أن الــنــشــر عــلــى هـــذه الــوســائــل 
جــعــل الــكــثــيــر مــن الــقــصــائــد تشبه بعضها 

بعضًا.
■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟

الـــشـــبـــاب هـــم قــــــّراء الــشــعــر الـــعـــربـــي الـــيـــوم، 
باإلضافة إلى الشعراء طبعًا!

■ هل توافقني أن الشعر املترجم من اللغات 
األخرى هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر 

العربي، وملاذا؟
ال أوافق على ذلك، هو مقروء بقدر ما الشعر 
الــعــربــي الــحــديــث مـــقـــروء، كــاهــمــا يــعــانــي 
ضعف التلقي. وضعف اإلقبال على نشره. 

■ ما هي مزايا الشعر العربي األساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

للحديث بقية وشجون فن الخط هو أكثر 
الفنون، التي يمكننا 

القول عنها إنها من 
أصل عربي. وقد كان 

في بداياته مجرد أداة 
للكتابة، وأصبحت له مع 

اإلسالم قيمة مميزة، 
كما أصبحت له في 

قلب الحضارة العربية ـ 
اإلسالمية، استخدامات 

ثالثية، دينية ووظيفية 
وتزيينية

أعتقد أن العالم كله يكتب قصيدة واحدة اآلن

عن صورة شخصية لمومياء الفيّوم في الخط والفن العربي الحديث

الحروفية بين التجدد 
واسترضاء السوق 

والمزاج االستشراقي

ليس هناك اآلن 
في العالم العربي ناقد 

يكّرس مشروعه لنقد 
الشعر

األشكال  توظيف  في   )/1952( الشعراني  منير  السوري  الفنان  نجح 
التجريدية والجمالية للخط العربي، والخروج بلوحات فنية معاصرة، 
وبصري،  زمني  بتراكم  مشغولة 
وقدرة عالية على البناء الهندسي 
سابقة  ــرى  أخ تجربة  ــورة(.  ــص )ال
هي  العربي  الخط  مــع  والفــتــة 
كمال  الفلسطيني  الفنان  تجربة 
سواء  سعى  الذي   )1942( باُلطه 
في أعماله أو كتاباته النقدية إلى 
اإلسالمي  الفني  التجريد  أثر  تبيان 
وفضله على نشأة الفن التجريدي 

في الغرب.

التجريد الفني اإلسالمي وأثره

2425
ثقافة

تشكيل

هموم شعرية

قصة

فعاليات

فــكــرة عــن مــزايــا الشعر العربي،  لــدي  ليس 
خصوصًا في إطار مقارنة بمزايا أي شعر 
ــر، أعــتــقــد أن الــعــالــم كــلــه يــكــتــب قصيدة  آخــ

واحدة اآلن.

استعادته  املهم  من  أن  تعتقدين  عربي  ■ شاعر 
اآلن؟

صاح عبد الصبور.

ينه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

أن يــصــيــر أكــثــر انــتــشــارًا، أن يــعــرض حتى 
للنقد، فا توجد لدينا حركة نقدية نهائّيًا، 
ليس هناك ناقد واحد اآلن يكّرس مشروعه 
لــنــقــد الــشــعــر، كــل مــا يــكــتــب عــن الــشــعــر في 
انطباعات  محض  هــو  واملــجــات  الصحف 

شخصية بدائية ال عاقة لها بالنقد.

مع أسماء يس

مدونة يومية

اليوم، يفتتح في »قاعة بوشهري للفنون« في الكويت  في السابعة من مساء 
معرض بعنوان عشق للفنان التشكيلي السوري زهير حسيب، الذي تقّدم لوحاته 
المستمدة من مؤثرات عربية وفارسية ومن  بتنويعاته  الشامي  التراث  صورًا عن 
الثامن  المعرض حتى  يتواصل  القديمة، كل ذلك ضمن رؤية فنتازية.  الحضارات 

من الشهر المقبل.

اإليطالي  الباحث  يلقي  عّمان،  في  شومان«  الحميد  عبد  »منتدى  أنشطة  ضمن 
تحديات  اليوم محاضرة بعنوان  )الصورة( مساء  ماركو المبرتيني  البيئي  والخبير 
عالمية أمام حماية البيئة حيث يتناول واقع المؤسسات التي تعنى بالبيئة على 

المستوى العالمي من زاوية ترّؤسه اليوم »الصندوق العالمي للطبيعة«.

حتى 24 تشرين األول/أكتوبر المقبل، يتواصل في »دار الفنون« في تونس العاصمة 
معرض استفاقة تونس للفنان التشكيلي إسماعيل بن فرج. المعرض الذي افتتح 
الثاني  النصف  عقود  خالل  تونس  في  اليومية  الحياة  تفاصيل  تطّور  يتتبّع  أمس 
من القرن العشرين، حيث يبرز بن فرج اتساع مجال الحريات الفردية في الفضاءات 

العامة والخاصة ضمن سياقات تاريخ تونس الحديث.

خشبة  على  عرضًا  اليوم  المصرية  الحديث«  المسرحي  الرقص  »فرقة  تقّدم 
»مسرح الجمهورية« في القاهرة بعنوان قلعة الموت من إخراج مناضل عنتر. 
العمل يستعيد بلوحات صّممتها الكوريغارفية المصرية سالي أحمد تاريخ حركة 

الحشاشين مع إسقاطات على الراهن العربي والعالمي. 

E E

إيفيميا غوسا

 يوم، بعد قيلولِة الظهيرة، يكّرُر 
ّ

في كل
ــا. يـــزيـــح جــانــبــًا املـــائـــدة  الــعــمــلــيــة ذاتــــهــ
فــي منتصف غرفة  الــقــائــمــة  الــصــغــيــرة 
الـــســـجـــادة، يستلقي  يـــرفـــع  ــلـــوس،  الـــجـ
 بأذنه على 

ً
أرضًا تحتها، منكفئًا، مائا

جــــذر مــتــجــّعــد. مــفــكــرتــه مــفــتــوحــة على 
األرض بــــجــــوارِه مـــع قــلــم مــبــري جــيــدًا. 
ثم  تهدجًا،  أقــل  لتكون  أنفاسه  يحبس 

يبدأ مباشرة.
تدوين أول: بكاء. ذلك هو السبب في أن 
بدرجة  بعمق،  يتنهد  رطــبــة.  األرضــيــة 
عادية، تدوم هنيهة، مع تنهيدة تتكرر 
كل ثــاث ثــوان بالضبط. يتذوق دمعة. 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــمـــوضـــة عـــالـــيـــة،  ــ ــاديـ ــ عـ
إحساس ناعم، ضرب عاطفي. ينظر إلى 
ملحوظاته، تذكره هذه الصفات بشيء 
ما. ها قد وجده. مدونتان موضوعهما 
واحد قبل ثاثني يومًا. إنهما عن صورة 
شخصية ملومياء الفّيوم. صورة سيدة 
شابة ُدفنت في مقبرة امللكة آرسينوي. 
تقول الشائعات إنها أحبت عالم اآلثار 
الـــــذي عــثــر عــلــيــهــا، ومـــنـــذ ذلــــك الــوقــت 
وهي تبكي، ألنها ليست أكثر من ذاكرة 
املاضي املحنطة. لقد عزلها عن مجاله 
أفضل  يفعلها  أشــيــاء  فلديه  السمعي، 

من إشغال نفسه بحب غير متبادل.
الــــوقــــت، أصــبــح  ــع  ــ فــــي مـــكـــانـــه ذاك، ومـ
الديدان  إنه يحّيي  أفضل.  حتى سمعه 
والـــخـــلـــنـــدات وجــــــذور نــبــتــة خــشــخــاش 
وشجرة سرو، إنه يحاكي فحيح أفعى 
ــة، وفـــي  ــ ــادئـ ــ مــجــلــجــلــة، وأحــــــــام دب هـ
صــوان أذنــه تتنزه نملة. وتدغدغ بزرة 
يــتــيــمــة واحـــــــدة، عــلــى تـــوقـــع أن تــزهــر، 

وجدانه الخادر. 
أصـــــــــواٍت  ملــــــاقــــــاِة  مـــســـتـــعـــٌد  ــو  ــ هــ اآلن 
شخصية أكثر، أحاسيس حميمة أكثر، 
بسهولة  يــرّكــز  كــي  عينيه  يغمض  إنـــه 
 غياب 

ُ
 جسده كله جيشان

ّ
أكثر. يخض

لـــه لــون  الــشــمــس ذاك، يــتــذكــر أن لــيــس 
واحـــــٌد فــقــط، إنـــه مــزيــج مـــن الــبــرتــقــالــي 
واألصفر واألبيض. كان يتألأل في مرآة 
الــبــحــر. نــظــر إلــيــه وجــهــًا لــوجــه، أمسك 
القلب  الــرصــاص على  وأطــلــق  بندقيته 
تــمــامــًا. وصــل الـــدُم إلــى الــقــاع. إن توتر 

الذاكرة ينعشه، فيستمر. 
 ذاك الذي 

ٌ
»انتظْر«، يصيح عاليًا. غصن

سقط، توقٌع ذاك الذي خاب، أكذوبة تلك 
التي تغنت بالحقيقة. كيف تم إخراس 
 هذا ثم عاد ليتحدث إليه مرة أخرى؟ 

ّ
كل

الخريف  ف دمـــوُع 
ّ
ريـــٌح لكي تجف تــهــبُّ 

 الشجر. 
َ

أوراق
ــُد فـــي غـــرفـــة الــنــوم  ــاعـ ــقـ لــيــلــة صــيــفــيــة. املـ
تــغــمــغــم. لــقــد رتــبــت الــتــفــاصــيــل األخـــيـــرة. 
إنــهــا تــزن آخر  املــخــدة كتومة، ال تتدخل، 
ــفــــاس الــضــحــيــة املــحــتــمــلــة قـــبـــل املــــوت  أنــ
أكثر  مــوازيــنــه  تثقل  هــو  وبينما  فحسب. 
فــأكــثــر، يتفق الــشــركــاء، ويــخــنــقــونــه. ثمة 
 صامت مثل أوكسيد 

ٌ
أنني مكروب، ثم قاتل

كاربون مهلك. ال صوت في صباح اليوم 
ــدة عـــلـــى املـــخـــدة.  ــ ــ الـــتـــالـــي، ال عـــامـــة واحـ
اشتباٌه بعرق فقط مثل دليل على وجود. 

عـــلـــى جـــريـــمـــة. غـــيـــر مــــحــــّددة مـــثـــل كـــآبـــة.  
أرضية الغرفة، املتعرقة أيضًا، تسبب له 
الجذُر  تهضمه.  ببطء.  تمتصه  الـــدوار. 
ــال عــلــيــه بــأذنــه تتعلق شــبــاُكــُه  الــــذي مـ
 حـــول يــديــه، تــقــّيــد كلتا 

ّ
بــرقــبــتــه، تــلــتــف

قدميه بإحكام. تخونه أعصابه. عيناه 
على  ترتسم  مــّرة  ابتسامة  مغمضتان. 
ــره. ال يمكن  ــهـ شــفــتــيــه. يــنــقــلــب عــلــى ظـ
لــلــمــرء أن يــســمــع ســـوى صـــوت مجرفة 
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الجيل  مـــن  قــصــة  كــاتــبــة   Efthymia Giosa
اب في اليونان، تعيش وتعمل 

ّ
الجديد من الكت

فـــي الــعــاصــمــة أثــيــنــا. تــمــزج فـــي كــتــابــتــهــا بني 
والتفاصيل  املــعــاصــرة  والحساسية  الــتــاريــخ 
ــا تــــغــــوص بــــعــــض قــصــصــهــا  ــمــ ــة، كــ ــيــ ــومــ ــيــ ــ ال
ــة االقــتــصــاديــة  ــ ــيـــرة فـــي األزمـ ومــقــاالتــهــا األخـ
ــة  الــتــي ســتــعــرض لــهــا بــلــدهــا. صـــدر لــهــا روايـ
ومجموعة قصصية وتعمل اآلن على كتابها 

القصصي الثالث.

تحفر، من دون أن تصاب بالكلل، لزراعة بطاقة
األبـــصـــال فـــي وقــتــهــا. األرض تــتــحــرك. 

تبتلعه في ملح البصر. 
في كل يوم، بعد قيلولة الظهيرة، تحت 
السجادة، في منتصف غرفة الجلوس، 
تصل تمثيلية إلى النهاية، وال تستقر 
ــعـــزلـــة املـــعـــاد  واحـــــــــدة، بــيــنــمــا تـــعـــود الـ

تدويرها إلى الظهور. 
)ترجمة: محمد األسعد(

شاعرة مصرية من مواليد 1979 
قصة  كاتبة  كونها  إلــى  باإلضافة 
ومحررة. صدر لها: »كرسي أزرق 
في نهاية البهو« )قصص، 2006(، 
ــازف« ) شــعــر،  ــعــ ــ ــر ال و»الـــبـــحـــر سـ
)قصص،  الــرابــع«  و»البعد   ،)2013
األحــــجــــار  و»صــــــنــــــدوق   ،)2017

امللونة« )شعر، 2017(.

بطاقة

أسماء يس

كمال بُلّاطة، »ال أنا إال أنا«/ الحالج، 40× 60 سم، طباعة على الحرير، 1983
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