
 تثير الدهشة.  ثمينة   جوهرة   ، تتحول إلى متأللئ  ضوء   حجمهاسرب طيور متحّجرة أثناء طيرانها، يزيد من  -العربية 
 

 

 .حيّرم رب  مهيب من طيور متحّجرة تنتشر في مشهد عمودي. ذكرى التُقطت كي تُكتشف من قُ سرب  -العربية 

 
باحترام جمال الكائنات الحية وترثي  سرب طيور تحلّق فوق مناظر طبيعية، وقد تحّجرت في لحظة من الجمال المرهف، وكأنها تحيي  -العربية 

 اختفاءها.  

 

 مباالة الجماعية بالجمال الذي يحيط بنا. على الال ، التي ألقيت بال مباالة عند أقدامنا ، متحّجرات الطيور والموائل الطبيعية  تشهد -العربية 

طائر  في خطر، يكافح لتحرير  ، تجربة في بيئة مدرسية، تذكيًرا بواجباتنا ومسؤولياتنا الفردية: تُفتح لوحة المقعد على مشهد متحّجر مأساوي  -العربية 
 نفسه من كارثة طبيعية. 

 

 
  –ضر فكرة المسؤولية الجماعية وكأنه مسألة عائلية تحظى باهتمام عالمي، تُبعث فيه الحياة ليستح  ، فصيل متحّجر موضوع في وسط طاولة  -العربية 

 . دعوة للتحّرك

 

أبيض، والذي يُحظر دخوله على البشر، عن وجود طيور تحلق في حركة تستحضر مفاهيم الحرية واالحترام   يكشف القفص المغطى بحجاب   -العربية 
والحفاظ على الكائنات الحية. 



 باألمل.  مليئةً  اللحن العذب لحديقة طيور، مثيًرا تعاطفًا وتوعيةً ا تدريجيً سمعفوق أربعة كراسي، حين تمتلئ يُ  يتدلى قفص طيور فارغ   -العربية 
 

 
 ****************************************** 

 

 الجوهرة – /

 تثير الدهشة.  ثمينة   جوهرة   ، تتحول إلىضوء متأللئ  حجمهاسرب طيور متحّجرة أثناء طيرانها، يزيد من 

 

 القُرب  – /

 .حيّرم رب  سرب مهيب من طيور متحّجرة تنتشر في مشهد عمودي. ذكرى التُقطت كي تُكتشف من قُ 

 

 النُصب التذكاري  – /

سرب طيور تحلّق فوق مناظر طبيعية، وقد تحّجرت في لحظة من الجمال المرهف، وكأنها تحيي باحترام جمال الكائنات الحية 

 وترثي اختفاءها.  

 

 ونالمنسي – /

 حيط بنا.على الالمباالة الجماعية بالجمال الذي ي ،التي ألقيت بال مباالة عند أقدامنا ،متحّجرات الطيور والموائل الطبيعية تشهد

 

 المقعد – /

بواجباتنا ومسؤولياتنا الفردية: تُفتح لوحة المقعد على مشهد متحّجر مأساوي، طائٌر في خطر،  اتجربة في بيئة مدرسية، تذكير  

 يكافح لتحرير نفسه من كارثة طبيعية. 

 

 التجّمع – /

وكأنه مسألة عائلية تحظى باهتمام عالمي، تُبعث فيه الحياة ليستحضر فكرة المسؤولية   ،فصيل متحّجر موضوع في وسط طاولة

 .دعوة للتحّرك –الجماعية 

 

 المالذ – /

أبيض، والذي يُحظر دخوله على البشر، عن وجود طيور تحلق في حركة تستحضر مفاهيم   يكشف القفص المغطى بحجاب  

الحرية واالحترام والحفاظ على الكائنات الحية. 

 

 التوعية  – /

ا تعاطف ا وتوعية  اتدريجي  سمع فوق أربعة كراسي، حين تمتلئ يُ  يتدلىقفص طيور فارغ    مليئة   اللحن العذب لحديقة طيور، مثير 

 باألمل. 


