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مضاء من الشمس، ٮ﮴كرٮ﮵ما أل﮳ٮ﮵ى ال﮲ڡنان
﮳حمال ﮳ٮدران

عمل ٮ﮴رك﮵ٮيب ﮲حاص ٮ﮳موڡ﮴ع محدد

عالڡ﮴يت مع مدٮ﮵نة ﮲ٮاٮ﮳لس ڡ﮴أٮمة عىل صلة عاط﮲ڡة ڡ﮴وٮ﮵ة مع ش﮲حصٮ﮵ة ورمز أٮ﮵﮳ى الراحل ﮳حمال
ٮ﮳دران. ﮲ڡ﮴ڡد اكن أٮ﮵﮳ى هو الناڡ﮴ل لصور الٮ﮳لدة ال﮴ڡدٮ﮵مة ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮاٮ﮳لس وٮ﮴راٮ﮶ها ال﮲ڡرٮ﮵د وٮ﮳نٮ﮵تها

المعمارٮ﮵ة وأهمٮ﮵تها التارٮ﮵﮲حٮ﮵ة. ﮲ڡعندما زرت مدٮ﮵نة ﮲ٮاٮ﮳لس للمرة األولى، رأ﮵ٮت المدٮ﮵نة من
﮲حالل عٮ﮵نٮ﮵ه. ﮳حمال ٮ﮳دران اكن ﮲ڡنان و﮲حٮ﮳ٮ﮵ر ٮ﮳ال﮲ڡن اإلسالم﮵ى والحرف اإلسالمٮ﮵ة. وڡ﮴د لعب
ال﮲ڡنان ﮳حمال ٮ﮳دران ﮲حالل مسٮ﮵رة حٮ﮵اٮ﮴ه دوراً محورٮ﮵ًا ﮲ڡ﮵ى المحا﮲ڡ﮲طة عىل وصٮ﮵ا﮲ٮة ال﮲ڡن
اإلسالم﮵ى والحرف اإلسالمٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى المنط﮴ڡة ٮ﮳شكل عام. ومن أهم المشارٮ﮵ع اليت ڡ﮴ام ٮ﮳ها
اك﮲ٮت إعادة ٮ﮳ناء وإعادة رسم لوحة منٮ﮳ر المس﮳حد األڡ﮴ىص ٮ﮳عد ٮ﮴دمٮ﮵رها ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡدس. وڡ﮴د

ٮ﮳رع ﮳حمال ٮ﮳دران ﮲ڡ﮵ى ﮴ٮصمٮ﮵م األ﮲ٮماط العرٮ﮳ٮ﮵ة اإلسالمٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى
الز﮲حر﮲ڡة، كما ٮ﮴مٮ﮵ز ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡن الت﮲حطٮ﮵ط عىل مدًى متنوع من المواد اكل﮳حلد والٮ﮳رشمان
والورق وال﮴ڡماش والر﮲حام والح﮳حر والٮ﮳الط والز﮳حاج ال﮲حل﮵ٮيل وال﮲ڡسٮ﮵﮲ڡساء وال﮳حص

وال﮲حشب. وٮ﮵أٮ﮴﮵ى هذا العمل الترك﮵ٮيب ٮ﮴كرٮ﮵مًا ل﮲ڡنه. ومع رمز ل﮲حٮ﮵ال ضوء كٮ﮳ٮ﮵ر مضاء من
الشمس، وتتٮ﮳عًا ل﮲حطاه، ڡ﮴مت ٮ﮳ح﮲ڡر األراٮ﮳ٮ﮵سك أو الز﮲حارف العرٮ﮳ٮ﮵ة ٮ﮳ٮ﮵دي وأ﮲ٮماط هندسٮ﮵ة
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مستوحاة من أعماله وڡ﮴مت ٮ﮳كتاٮ﮳ة ڡ﮴صٮ﮵دة ٮ﮳ال﮲حط الكو﮲ڡ﮵ى لولٮ﮵د الكال﮲ٮ﮵ى. وڡ﮴د اك﮲ٮت
ال﮲ڡضاءات العامة ﮲ڡ﮵ى الما يض ٮ﮴مثل إ﮲ٮعاكسًا رأٮعًا للث﮴ڡا﮲ڡة ال﮲ڡنٮ﮵ة والحر﮲ڡٮ﮵ة للماكن. أما
هذه األٮ﮵ام، ﮲ڡ﮴ڡد ا﮲ٮعدمت هذه الناحٮ﮵ة من الث﮴ڡا﮲ڡة والمشهد الحضري للماكن ٮ﮳سٮ﮳ب
اإلحتالل واألوضاع االڡ﮴تصادٮ﮵ة المتردٮ﮵ة. وأر﮲عب ﮲ڡ﮵ى أن أعٮ﮵د ٮ﮴مثٮ﮵ل هذه الروأٮع
وال﮳حمالٮ﮵ات ﮲ڡ﮵ى األسواق الشعٮ﮳ٮ﮵ة ح﮵ٮث ما ٮ﮴زال ٮ﮴كمن روح وأصالة المدٮ﮵نة العرٮ﮳ٮ﮵ة

ال﮴ڡدٮ﮵مة. وإحدى ﮲حصأٮص األسواق الشعٮ﮳ٮ﮵ة العرٮ﮳ٮ﮵ة ه﮵ى ٮ﮴علٮ﮵ق المنسو﮳حات الملو﮲ٮة ﮲ڡوق
الشوارع الضٮ﮵﮴ڡة لتحم﮵ى المارٮ﮵ن من ضوء الشمس. وسأڡ﮴وم ٮ﮳تعلٮ﮵ق عميل هذا ﮲ڡ﮵ى هذا
المحٮ﮵ط األصٮ﮵ل المكون من ال﮲طل والضوء ﮲ڡ﮵ى ﮳حادة شارع ٮ﮳دران. هذا العمل ڡ﮴أٮم عىل
الترك﮵ٮب ال﮲ڡين الح﮵ى وسرٮ﮵ع الزوال وال﮴ڡأٮم عىل ﮲ڡكرة ال﮲طل والضوء والعالڡ﮴ة مع ال﮲ڡضاء
الماك﮲ٮ﮵ى ح﮵ٮث ٮ﮵ترك الزمن أٮ﮶ره. م﮲عٮ﮵راً ﮲ڡٮ﮵ه وٮ﮴اراكً أٮ﮶ره كشاهد عىل المدٮ﮵نة. وسٮ﮵ت﮲عٮ﮵ر

اٮ﮴عاكس الضوء ٮ﮳شكل مستمر ٮ﮳الشكل والمصٮ﮵ر و﮲ڡ﮴ڡًا لزاوٮ﮵ة الشمس، وسٮ﮵تحرك ال﮲طل عىل
المرور وعىل األرض ل﮵ٮصل إلى ال﮳حدران لٮ﮵﮲عمر المنط﮴ڡة ٮ﮳ٮ﮳ساط من التصامٮ﮵م الت﮳حرٮ﮵دٮ﮵ة.

وسٮ﮵تم دمج هذا التد﮲حل ال﮲ڡين لٮ﮵ٮ﮴﮳ڡى ك﮳حزء من العناصر الحضرٮ﮵ة المو﮳حودة. كما
وسٮ﮵ح﮲طى ٮ﮳داللة ٮ﮳صرٮ﮵ة للتراث اإلسالم﮵ى للمدٮ﮵نة وكتذكٮ﮵ر ٮ﮵وم﮵ى ٮ﮳أٮ﮵﮳ى، ال﮲ڡنان ﮳حمال

ٮ﮳دران.


