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"حاضر ﮲عأٮب" معرض ﮲ڡين ٮ﮵﮳حسد معاٮ﮲اة
ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن

المعرض ضم أعماال متنوعة لل﮲ڡناٮ﮲ٮ﮵ن ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن (ال﮳حزٮ﮵رة ٮ﮲ت)

﮴ٮحت عنوان "حاضر ﮲عأٮب" ا﮲ڡتتح معرض لل﮲ڡن التشك﮵ٮيل ال﮲ڡلسط﮵ٮين ٮ﮵شمل
معروضات لعشرة م﮳ٮدعٮ﮵ن من طر﮲ڡ﮵ى ال﮲حط األ﮲حضر ﮲ڡ﮵ى مدٮ﮵نة طمرة دا﮲حل أرايض 48،

وسٮ﮵ستمر حىت ٮ﮲هاٮ﮵ة الشهر ال﮴ڡادم.

و﮴ڡد ا﮲ڡتتح المعرض أمس ﮲ڡ﮵ى صالة العرض ال﮳ٮلدي ﮲ڡ﮵ى مدٮ﮵نة طمرة الوا﮴ڡعة ﮲ڡ﮵ى منط﮴ڡة
ال﮳حلٮ﮵ل ال﮲عر﮳ٮ﮵ى، ﮳ٮحضور العدٮ﮵د من الش﮲حصٮ﮵ات الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة وال﮲ڡنٮ﮵ة وال﮲ڡناٮ﮲ٮ﮵ن المشاركٮ﮵ن

﮲ڡٮ﮵ه.

وٮ﮵عتمد كل واحد من ال﮲ڡناٮ﮲ٮ﮵ن المشاركٮ﮵ن ﮲ڡكرة معٮ﮵نة ٮ﮳لورت ٮ﮳أشاكل ومضامٮ﮵ن م﮲حتل﮲ڡة
تنا﮳ح﮵ى الوطن الضأٮع وتنطق ٮ﮳لسان ال﮴ڡضٮ﮵ة ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة ٮ﮳أ﮳ٮعادها المتنوعة.

وأوضح ال﮲ڡنان أحمد كنعان المشرف عىل المعرض لل﮳حزٮ﮵رة ٮ﮲ت أن التسمٮ﮵ة ٮ﮴رٮ﮴﮳ٮط
ٮ﮳ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن المه﮳حرٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى وطنهم ممن ﮳ٮ﮴ڡوا عىل ٮ﮴راب الوطن ر﮲عم ٮ﮴ه﮳حٮ﮵رهم من مس﮴ڡط

رؤوسهم، ح﮵ٮث اعت﮳ٮرٮ﮴هم إسرأٮٮ﮵ل "حاضرٮ﮵ن ﮲عأٮ﮳ٮٮ﮵ن".

ول﮲ڡت كنعان إلى أن أ﮲عل﮳ٮٮ﮵ة ال﮲ڡناٮ﮲ٮ﮵ن المشاركٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى المعرض هم من أسر ال﮳حئة ومه﮳حرة
﮲ڡ﮵ى أرايض 48 والض﮲ڡة و﮲عزة موضحا أن ذلك اٮ﮲عكس ﮳ٮشكل ٮ﮳ارز عىل أعمالهم.

وشمل المعرض لوحات "الر﮴ڡم الذي صار اسمًا" لصاح﮳ٮها ال﮲ڡنان ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ﮳ٮراكت من رام هللا،
الذي استلهم ﮲ڡكرٮ﮴ه من رسأٮل األسرى ﮲ڡ﮵ى س﮳حون االحتالل إلى أ﮴ڡار﮳ٮهم، و﮳ٮعضها مح﮳ٮوس

﮲ڡ﮵ى ﮲عرف ز﮳حا﮳حٮ﮵ة ضٮ﮵﮴ڡة ﮲ڡوق أعمدة سوداء.



10/6/20, 2(15 PMحاضر ﮲عاٮٔب" معرض ﮲ڡين ٮ﮳﮵حسد معاٮ﮲اة ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن"

Page 2 of 2https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2007/6/15/حاضر-﮲عاٮٔب-معرض-﮲ڡين-ٮ﮳﮵حسد-معاٮ﮲اة

الض﮲عط الٮ﮵هودي 
ٮ﮵شار إلى أن ال﮲ڡناٮ﮲ة رٮ﮲ا ﮳ٮشارة المشاركة ﮲ڡ﮵ى المعرض اكٮ﮲ت ﮴ڡد عادت إلى ال﮳ٮالد من ﮲ڡرٮ﮲سا
﮳ٮعد تن﮲طٮ﮵مها معرضا ﮲ڡّنٮ﮵ا ﮳ٮعنوان "ٮ﮴كرٮ﮵م ﮲ڡلسطٮ﮵ن" ٮ﮵حتوي عىل أعمال ﮲ڡنٮ﮵ة متنوعة ٮ﮴روي

معاٮ﮲اة ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن ﮳ٮعد ستة ع﮴ڡود عىل النك﮳ٮة وأر﮳ٮعة ع﮴ڡود عىل النكسة.

وأشارت ﮳ٮشارة إلى اله﮳حوم الذي ٮ﮴عرض له معرضها ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡرٮ﮲سا من ﮴ڡ﮳ٮل أوساط ٮ﮵هودٮ﮵ة
اعت﮳ٮرٮ﮴ه ﮴ٮحرٮ﮵ضا و﮴ٮشوٮ﮵ها للح﮴ڡأٮق ول﮲ڡتت إلى و﮳حود ر﮳ٮط ﮳ٮٮ﮵ن اسمها و﮳ٮٮ﮵ن ﮴ڡضٮ﮵ة الدكتور

عزم﮵ى ﮳ٮشارة الذي ﮴ٮ﮳حمعهما ﮳ٮه ﮴ڡرا﮳ٮة.

واكٮ﮲ت ﮳ٮعض وسأٮل اإلعالم اإلسرأٮٮ﮵لٮ﮵ة المحلٮ﮵ة ﮴ڡد حملت عىل معرض ﮳ٮشارة واٮ﮴همته
ٮ﮳التحر﮵ٮض عىل إسرأٮٮ﮵ل واٮ﮴هامها ﮳ٮ﮴ڡتل الشعب ال﮲ڡلسط﮵ٮين. و﮲حالل ا﮲ڡتتاح معرض "حاضر
﮲عأٮب" ﮴ڡالت ﮳ٮشارة إن أعمالها ال﮲ڡنٮ﮵ة ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة ومستوحاة من وا﮴ڡع االحتالل وشددت عىل

أٮ﮲ها ال ﮴ٮ﮲ح﮳حل من ال﮴ڡول إن شع﮳ٮها ال﮲ڡلسط﮵ٮين ٮ﮵تعرض لتطهٮ﮵ر عرڡ﮴﮵ى وعملٮ﮵ات ﮴ٮشرٮ﮵د.

وأضا﮲ڡت" ٮ﮴ل﮴ڡ﮵ٮت دعوة رسمٮ﮵ة من ﮴ڡ﮳ٮل ٮ﮳لدٮ﮵ة أركوي ال﮴ڡرٮ﮵﮳ٮة من العاصمة ال﮲ڡرٮ﮲سٮ﮵ة إل﮴ڡامة
المعرض لكن ال﮳حالٮ﮵ة الٮ﮵هودٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ار﮵ٮس ٮ﮴عاملت مع﮵ى ٮ﮳احت﮴ڡار و﮴ڡد أٮ﮳ل﮲عين من﮲طمو

المعرض أن ال﮳حالٮ﮵ة الٮ﮵هودٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡرٮ﮲سا معترضة ﮳ٮشدة عىل ما أرٮ﮵د عرضه من أعمال 
حىت ﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮵روها".

وأوضحت ﮳ٮشارة أن ال﮳حالٮ﮵ة  الٮ﮵هودٮ﮵ة طال﮳ٮت رٔٮ﮵ٮس ٮ﮳لدٮ﮵ة أركوي ﮳ٮإل﮲عاء المعرض وسط
حملة ﮴ٮشهٮ﮵ر ﮳ٮه ﮲ڡ﮵ى وسأٮل اإلعالم المحلٮ﮵ة اٮ﮴همته ٮ﮳التحر﮵ٮض والعداء للسامٮ﮵ة.


