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تخيل فـلـسـطـني مـثـل
الـوطــن األم

تيـنـا املـاحلـي شـيـرويـل

وأهـوى عـلـى أرضـه فـي انـفـعـال يـشـم ثــراهــا
يعـانـق أشـجـارهـا ويـضـم آللـي حـصـاهـا

ومـرغ كـالـطـفـل فـي صـدرهـا الـرحـب خــدا وفــم
وألقـى عـلـى حـضـنـهـا كـل ثـقـل سـنـني األلـم

وأصغى الـي قـلـبـهـا وهـو يـهـمـس هـمـسـة عـتـب
رجـعـت الـي؟

رجـعـت الـيـك، وهــذي يــدي
١سـأبـقـى هـنـا، سـأمـوت هـنـا، هـيـئـي مـرقـدي

هذا االقتباس مـأخـوذ مـن قـصـيـدة «نـداء األرض» لـفـدوى طـوقـان
الـتـي تـروي حـكـايـة الجـيء صـمـم الـعـودة الـى أرضــه عــلــى رغــم

رت أرضِّاخملـاطــر والــظــروف املــتــرتــبــة عــلــى ذلــك. وفــيــه صــو
فـلـسـطـني عـلــى أنــهــا امــرأة فــي دور احلــبــيــبــة، الــعــذراء، األم.
هذه املقالة تـتـقـصـى متـثـيـل املـرأة فـي الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي بـشـكـل
عـام، ومنـوذج املـرأة كـمـثـال لـتـصـويـر الـوطـن األم بـشـكــل خــاص.
فـقـد تـبــوأ تــصــويــر املــرأة مــوقــعــا مــتــمــيــزا فــي االدب والــفــن

الفـن الـذيالفلسطينيني بعد تشريـد الـفـلـسـطـيـنـيـني عـن أرضـهـم. 
سأناقشه مختار الى حد كبير من عمل فـنـانـني مـا زالـوا يـعـيـشـون

فرد لسكان الضـفـة الـغـربـيـة، وقـطـاعُفي فلسطـني الـتـاريـخـيـة. وي
غـزة، والـقـدس، والـقـرى الـعـربـيـة داخــل اســرائــيــل مــوقــع خــاص
بني مجتمع الفلسطينـيـني، ألنـهـم يـعـتـبـرون داخـل فـلـسـطـني حـيـث
ظـلـوا صـامـديـن عـلـى األرض ولـيـس مـحـكـومـا عـلـيـهـم بـالـعـيـش
حـيـاة مـغـتـربـة. ادوارد سـعـيـد يـبـني هـذه الـنــقــطــة بــالــقــول: «إن
أهل الداخل موضع اعتزاز بوصفهم فلـسـطـيـنـيـني «أصـال هـنـاك»،
فـلـسـطـيـنـيـون يـعـيـشـون عـلـى احلـافـة، فــي ظــل الــســالح، داخــل

 ولـذا،٢احلـواجـز والـقـصـبـات ويـحـق لـهـم مـا ال يـحـق لـبـقـيـتــنــا».
ـلـط عـلـى الـضـفـة الـغـربـيـة وقـطـاع غـزة مـنــذُهـذا الـضـوء الـذي س

االنتفاضة وعمـلـيـة أوسـلـو عـنـى أن اجملـتـمـع الـدولـي واملـفـاوضـني
نـسـوا أسـاسـا مـحـنـة الـالجـئـني فـي لـبـنـان واألردن والـشــتــات.

مع ذلك يعـيـش الـفـلـسـطـيـنـيـون فـي الـداخـل شـكـال خـاصـا مـن
أشكال التشرد، ليس باملـعـنـى احلـرفـي فـحـسـب، لـكـون عـمـلـيـات
النهب ما زالت مستمرة، ولكـن ألن هـؤالء الـفـلـسـطـيـنـيـني شـعـروا
أنهم ال يعيشون في ما يتخيلون فـلـسـطـني ويـريـدونـهـا أن تـكـون.
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ˆÓ ÔÈËÒÏÙÂÎ ̇ Á˙ ÔÈÈ„Ú ̇ ‡·È‰˘ „ÂÚ· Æ¯Ê ̆ ÂÈËÒÏÙÌÈ
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ÓÂÈ‰ÓÂÈÎÙÂ‰˘ ¨ÌÈÈÈ· ÆÌ‰Ï˘ Ìˆ¯‡· ÌÈ¯ÊÏ Ì˙Â‡ ÌÈ

˘ ¨ÔÈËÒÏÙ·ÎÏ ¨ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ ‰˘‰ ‡ÌÏÂÚÓ ÂÒ˙

··È¯È‰ ÔÈËÒÏÙ ÆÌˆ¯‡ ÏÚ ̇ ÂÂÚ· ̈ ÔÎ Ì‡ ̈ ‡˙Á‡ ‰ÂÚ·Â ̇

ÓÓ ·Á¯ÓÂ„ÓÓ ÌÈÈÁ Ï˘ ÌÂ˜ÓÂ ÔÈÈÎ‰ ÆÌÈÈ˘·ÈÈÏ‡¯˘È‰ ̆ Â

‰ Ï˘‚·¯ÚÓ‰ ‰„ÈÓ ‰ÊÚÂ ÌÈÏ˘Â¯È ̈ ˙È‡· Í˘¨˙Â¯Âˆ ̄ ÂÙÒ

· Ì‚ÓÆ¢ÌÂÏ˘‰ ÍÈÏ‰˙¢ Ï˘ ‰ÂÂÒ

·ÓˆÂ¯˘‰ ˙Ó ÌÈÏÓ„˜˘ ˙ÂÁÈ˙Ó‰ ˙Â‡ÓÏ Â˙ÓÁÏ

‰ ÂÏÁ‰ ¨±π¥∏ÈËÒÏÙÏ ÌÈÓÈ˘ ˙Â˘Ú˙ÂÈ˘ ˙ÂÂ˜È‡· ˘Â

ÓÎÓÏ ˙Â¯ÂÙ‡Ë„ÏÂÓ‰ Æ˙„ÏÂˆÂÈ ˙‚ÎÎ ‰ÏÈÙÎ ¨˜·‡Ó‰ ˙

È˙˘Ê ¯‡Ú ˙‡Ã‚À ß‚‡ß‹Â�ÈÂ½‰Œ·¢ ∫„˘˜È‰Ï ÂÏ Ò¯‡˙Ø ‰¯Ú

Ó‰È‰ Í‡ Ø „Â‡Ó ̄ ˜È ‰Ï˘ ̄ ‰Â‰ Ø ÂÏ ‰ÈÂ‡¯ ‡Â˙·Â˘˙ ‰

ÈÚ ÔÚÓÏ ÌÁÏÈ ØÆ¢‰È≥·ÂÙ ‰È‰ „‰ÈÂÂ ÈÏÈÁÓ ËÒÈˆ‰Ù

ÓÓÂÏÙÓ È„ÒÈÈÏ‡¢ ˙‚‡œÒŸ̇!ÏOÀ‰© ¢Ï‡ÓÈ„‰ Æ®˙Â‡ÓˆÚÏ˘ ÈÂ

· Ì‚ ¨‰˘‡Î ÔÈËÒÏÙÈ˙ÂÊÁ‰ ˙ÂÓ‡· Ì‚Â ˙Â¯ÙÒÊ ¨˙‰Î

ÏÏ ‰·¯ ˙ÂÈ¯ÏÂÙÂÙ·Â‡ ¯Á‡Ó‰ Ô„„ÏÂ·‡ Æ˙· ÏÁ˙Ù Ì¯Ë

·· Ë¯ÂÙÓ ÔÂÈ„ÈÈ‚Âˆ·‰Ï ·Â˘Á ¨ÂÏ‡ ÌÈ·˘ ¯˘˜‰‰ ˙‡ ÔÈÂ

‰ ˙ÂÓ‡‰ ˙¯ˆÂÈËÒÏÙÈÆ˙

·¯ÚÓ” ˙ÂÓ‡ ˙Â¯ÂˆÓÎ ¨¢˙ÂÈ· ÏÚ ÔÓ˘ È¯ÂÈˆ ÂÈ‡ ¨„Ô

ÓˆÓ‡Î ‰ÙÂ¯È‡Ó Â‡·ÂÈ Ô‰ ªÔÈËÒÏÙ· ˙ÂÈ˙¯ÂÒ·Ï ÈÚÈÂËÈ

Ï ÆÈ˙ÂÊÁ˙Â¯Á‡ ̇ ÂÈ‡ÙÂ¯È‡ ̇ ÂÓ‡ ̇ Â¯ÂˆÂ ÔÓ˘ È¯ÂÈˆ˘ ÈÙ

‰È‰ ¨ÔÈËÒÏÙ· ÂÁ˙Ù˙ÈÈÁÓ È˙Â‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÓ‡‰ ‰˙

ÓÂÈ‰ ÌÂÈ—Ó¯˜ ̈ ¯È˜ È¯ÂÈˆ Ê ̈ ‰˜ÈÎÎÂÈ·È˘ ̈ ˙‰Ó˜X ̈ Û„ˆ· ıÂ

—· ÚÂ„È˘ ‰Ó ÓÈÈÏ Æ˙ÂÓe‡Î ÂÈËÒÏÙ ÌÈ¯ÈÈˆ ̈ ±π¥∏ ÈÙÌÈ

· Â¯ÈÈˆÎ Í¯„˜ÂÈ„ ÏÏ·Â˘Á ÌÈ˘È‡ Ï˘ ˙Â‡·Ú Â‡ ¨ÌÈÂ„

·Ú ˙ÂÂ˜È‡ È¯ÈÈˆÎÚÂ ˙ÂÈÒÎ‰ ¯Â‰ Û‚ ˜ÏÁ Æ˙Â¯ÈÈ˙ÏÂ„

‰ ˙ÂÓ‡‰ ÔÓÈËÒÏÙÈÏ˘ ˙ ß¥∏ ÈÙœÁÓÀˆÂ˙Î ‰‰‡

Ó‰Ó·‰˘ ‰ÓÁÏÈÓ ˙Ó˜‰Ï ‰‡È„Ï ÆÏ‡¯˘È ˙Î ¨ÔÎÓ ÏÈ

‰Ï ‰ÒÓ˘ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ·ÈÈÁ ¨ÂÊ ‰È¯ÂËÒÈ‰ ¯Á‡ ˙Â˜Á˙

‰Ó ̄ „Ú„È· ̆ È˘ Ú‰ ÏÚ ̄ Â‡ ÏÈË‰Ï Â‰ ̇ ÂÁ˙Ù˙˙Â˜ÈË˜¯Ù

È˙ÂÊÁ‰ ̇ ÂÓ‡‰ Ï˘‰ ̇ÈËÒÏÙÈÓ Æ˙·¯È˘ ÌÈ¯ÂÈˆ‰ ̇Â¯ˆÂ

Ï·Ú ÂÓÊÂ‰ ±π¥∏ ÈÙÓÂ ÌÈÈË¯Ù ÌÈ˙· ̄ Â„ ̇ Â„ÒÂÌ‰Â ̈ ÌÈÈ˙

·‡‰ ̄ ˘‡Î Â„ÈËÒÏÙÏ‡ ÌÈÓÈ‰Ï ÂˆÌ‰È˜ÒÚ ̈ Ì‰È˙·Ó ËÏ

ÓÂÏ˘ ¨Ì‰È˙Â„ÒÂ· ÔÎÓ ¯Á‡Î ÂÒ¯‰ Â‡ ÂÊÊÆÏÈÏ¥

· Ë˜ÈÏÙÂ˜‰ÈËÒÏÙ ÔÈ„˜Ó˙Ó ÌÈÏ‡¯˘ÈÏ ÌÈ

·˙·ÈÒÈÙ ‰˙Â‡ ÏÚ Ì‰È˙ÂÚ·‡ Æ‰Ó„‡ ˙‰ ÏÈËÒÏÙÌÈ

È‡ ÌÈÏ‡¯˘È‰Â·È¯È ÌÎ ÈÂÂ˘ ÌÈÓ ¨˙ÂÁÂÏ˘ ÌÂ˘ÌÈÂ¯Á‡

Ó ÔÂ‚Ó ˘ÈÈ„Ú ÈÏ ÌÏÂÚÓ ÌÈÂ˘‡¯‰˘ ¨‰ÓˆÂÚ ¯È˙‡

ÊÎÓÈ˜‰Ï Â‰‰ ÏÚÙÓ ÌÚ „ÁÈ ÆÂ·˘ÈÈ˙ÈÂÈˆ‰ ˙ÂË˜ÈÂ¯Ù© ˙

وفي حني أن الذين يعيشون في املنـافـي يـحـمـلـون ذكـرى سـكـونـيـة
أكــثــر عــن فــلــســطـــني، تـــدور عـــادة حـــول حلـــظـــة رحـــيـــلـــهـــم،
والـفـلـسـطـيـنـيـون الـذيـن يـعـيـشـون حتــت االحــتــالل االســرائــيــلــي
يشهدون التغييـرات الـيـومـيـة ويـعـيـشـون الـتـمـيـيـز الـيـومـي الـذي
يـحـولـهـم الـى غـربـاء فـي وطـنـهـم. لـقـد تـعـاقـبـت عـلـى فـلـسـطــني
تاريخيا احتالالت مـخـتـلـفـة بـسـبـبـهـا لـم يـذق الـسـكـان قـط طـعـم
الـسـيـادة عـلـى األرض. لـذا فـإن فـلـسـطـني هـي فــضــاء مــتــخــيــل
ومـكـان الـتـجـربـة احلـيـاتـيـة. واإلحـتـالل اإلسـرائـيـلـي فـي الــضــفــة
الغربيـة وقـطـاع غـزة يـسـتـمـر بـأشـكـال مـتـنـوعـة حـتـى حتـت قـنـاع

«العملـيـة الـسـلـمـيـة».
خــالل الــســنــوات املــتــوتــرة الــتــي ســبــقــت حــرب ١٩٤٨ بـــدأ
الفلسطـيـنـيـون يـوظـفـون أيـقـونـة املـرأة كـأسـتـعـارة لـلـوطـن. فـكـان

ر عروسا للـنـضـال، كـمـا مـثـلـهـا عـجـاج نـويـهـض فـيّالوطـن يـصـو
الصورة الذاتية: «أردنا خـطـوبـة فـتـاة، مـهـرهـا غـال جـدا، لـكـنـهـا
٣تـسـتـحـقـه، وهـذا هـو جـوابـنـا: سـنـحـارب مـن أجــل عــيــونــهــا».

كـان نـويـهـض كـاتـب مـقـالـة مـن حـيـفــا وعــضــوا مــؤســســا حلــزب
االسـتـقـالل. وبـعـد ضـيـاع الـوطـن عـام ١٩٤٨ أصـبـحـت اسـتـعـارة
فـلـسـطـني كـامـرأة أكـثـر اسـتـعـمـاال فـي األدب والـفـن. لـكـن قـبــل
اخلوض في مناقـشـة هـذه الـتـمـثـيـالت ثـمـة أهـمـيـة لـفـهـم الـسـيـاق

نتـج مـن خـاللـه الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي.ُالـذي أ

األشـكـال الـفـنـيـة «الـغـربـيـة» مـثـل الـرسـم الـزيـتــي عــلــى الــلــوح
املـقـمـش لـم تـكـن جـزءا مـن تـقـلـيـد عـريـق فـي فـلـسـطـني، لـكـنـهـا
مـسـتـوردة مـن أوروبـا كـشـكـل مـن أشـكـال الـتـعـبــيــر الــبــصــري.
وكـان الـفـن فـي فـلـسـطـني جـزءا ال يـنـفـصـل مـن احلـيـاة الــيــومــيــة
يرتدي شكـل رسـومـات جـداريـة وأعـمـال سـيـرامـيـك وزجـاج وعـرق
اللؤلؤ وتطـريـز، تـعـرف كـلـهـا الـيـوم بـوصـفـهـا حـرفـا يـدويـة. قـبـل
١٩٤٨ كـان مـعـظـم الـرسـامـني فـي فـلـسـطـني يـشـتـغــلــون أســاســا

ر ذاتيـة (بـورتـريـه) ألفـراد مـرمـوقـني أو أيـقـونـاتّفـي تـنـفـيـذ صـو
للكنائس والسياح. الـكـثـيـر مـن األعـمـال الـفـنـيـة مـا قـبـل ١٩٤٨
ضاعت نـتـيـجـة احلـرب الـتـي شـهـدت قـيـام دولـة اسـرائـيـل. لـذلـك
كـل مـن يـحـاول تـقـصـي تـأريـخ الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي يــضــطــر الــى
الـتـعـايـش مـع عـدم وجـود مـعـلـومـات كـافـيـة لـتـنــيــر الــتــطــورات
الـعـمـلـيـة فـي الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي الـبـصـري. وكـانـت مـعـظـم تـلـك

ـسـتـدعـى بـالـدرجـة الـرئـيـسـيــة لــألمــاكــن اخلــاصــة أوُالـلـوحــات ت
املؤسسات الـديـنـيـة، وقـد ضـاعـت عـنـدمـا اضـطـر الـفـلـسـطـيـنـيـون
إلـى الـهـرب مـن بـيـوتـهـم، أمـاكـن عـمـلـهـم ومـؤسـسـاتـهــم، حــيــث

٤ـهـبـت أو انـدثـرت حتــت الــتــراب.ُن

يـدور الـنـزاع بـني الـفـلـسـطـيـنـيـني واالسـرائـيـلـيــني حــول دعــاوى
متعارضة تطرحهـا جـمـاعـتـان قـومـيـتـان عـلـى رقـعـة أرض واحـدة.
لكن الفلسطـيـنـيـني واالسـرائـيـلـيـني ال يـخـوضـون هـذا الـصـراع مـن
مـواقـع مـتـكـافـئــة، ألن لــدى األخــيــريــن جــهــاز دولــة قــوي حتــت
تصرفهم، بـيـنـمـا لـم ميـلـك الـفـلـسـطـيـنـيـون هـذا اجلـهـاز أبـدا. ومـع
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االستـيـطـان الـصـهـيـونـي (هـذا املـشـروع مـا زال مـسـتـمـرا) «شـرع
املستعمرون اليهود في تنفيذ مـشـروع ضـخـم يـهـدف الـى الـكـشـف
عن كتابة تاريخية أصـلـيـة فـي األرض. وكـان مـشـروعـهـم يـنـطـوي
على نشاطات مـثـل اسـتـخـدام الـتـوراة دلـيـال إلعـادة رسـم خـريـطـة
األرض وتسميتها وتنظيم حفريات آثارية وبعـثـات اسـتـكـشـافـيـة.
وكـانـت نـتـيـجـة املـشـروع الـصـهــيــونــي فــي نــبــش وعــرض جــذور
٤يهودية محضة، إنكـار أي تـاريـخ عـربـي أصـيـل فـي فـلـسـطـني».

عـلـى ضـوء ذلـك لـيـس مـن املـسـتـغـرب أن يـحـتــل متــثــيــل األرض
موقعا بارزا في التعبير الفني عند الفـلـسـطـيـنـيـني واالسـرائـيـلـيـني
عـلـى الـسـواء. وقـامـت احلـلـبــة الــثــقــافــيــة فــي األدب، املــســرح،
الـسـيـنـمـا، الـرقـص والـفـولــكــلــور بــدور هــام فــي تــكــويــن رؤيــة
األرض، وجـرى تـوظـيـفـهـا بـني الـفـلـسـطــيــنــيــني واالســرائــيــلــيــني

بوصفها ساحـة هـامـة ملـفـصـلـة وتـكـويـن هـويـتـهـمـا الـقـومـيـة.
الـوجـه األكـثـر سـوادا فـي مـشـاريـع إسـرائـيـل إلعـادة اكـتــشــاف
هويتها هو قمـع كـل أشـكـال الـتـعـبـيـر عـن الـهـويـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
التي تشكل بطبيعتها حتديا مباشرا للـمـيـثـولـوجـيـا الـصـهـيـونـيـة.
واتـخـذ اضـطـهـاد الـفـلـسـطـيـنـيـني أشـكـاال ال حتـصــى، وطــال كــل
نواحي احلياة اليومية من البضـائـع الـى احلـركـة الـى بـنـاء املـسـاكـن

 ولم تـكـن الـسـاحـة الـثـقـافـيـة مبـنـأى٦الى املـاء الـى املـادة األدبـيـة.
عـن الـقـمـع ألن الـثـقـافـة هـي أحـد الـفـضـاءات الـتـي تـخـلـق فـيـهـا
األمـة صـورة عـن نـفـسـهـا، هـويـتـهـا اجلـمـعـيـة، خـبـراتـهـا احلـالــيــة
وتطلعاتـهـا املـسـتـقـبـلـيـة. فـالـفـلـسـطـيـنـيـون، كـمـا تـالحـظ جـولـي
بـيـتـيـت لـم يـكـونـوا «يـحـيـون ثـقـافـة بـل كـانـوا يـبـتـكـرون بـوعـي

٧تـولـيـفـة بـني الـقـدمي واجلـديـد لـتـكـويـن ثـقـافـة مـقـاومـة».

لقد حظي الفن الفلسطـيـنـي بـشـعـبـيـة وإنـتـشـار مـن قـبـل الـرأي
الـعـام الـفـلـسـطـيـنـي، ابـتـداء مـن مـنـتـصـف الـسـبـعـيـنـات وحــتــى
مـنـتــصــف الــثــمــانــيــنــات، األمــر الــذي أثــار قــلــق الــســلــطــات

غـلـقـت مـعـارض وصـودرت لـوحــات ألنــهــاُ فـقـد أ٨اإلسـرائـيـلــيــة.
تضمنت مادة سيـاسـيـة. وصـنـف احلـكـم الـعـسـكـري الـلـوحـات فـي
عداد املنشورات، وبالتالي كانت خاضعة ألنـظـمـة الـرقـابـة نـفـسـهـا

الـتـي تـخـضـع لـهـا أي مـادة مـطـبـوعـة أخــرى.
األمـر الـعـسـكـري رقــم ١٠١، املــادة ٦، ميــنــع ســكــان الــضــفــة
الـغـربـيـة مـن طـبـاعــة أو نــشــر «أي مــطــبــوع أو إعــالن أو بــيــان
أو صـورة أو أي وثـيـقـة أخـرى» تـتـضـمـن أي مــادة ذات «مــغــزى
سياسي» إال بعد احلصول عـلـى تـرخـيـص مـن الـقـائـد الـعـسـكـري.

ف «الطباعـة» فـي األمـر بـأنـهـا تـشـمـل «احلـفـر عـلـى احلـجـرّوتـعـر
والــطــبــاعــة عــلــى اآللــة الــطــابــعــة واالســتــنــســاخ والــتــصــويـــر
الـفـوتـوغـرافـي أو أي شـكـل مـن أشـكـال الـتـمـثـيـل، الـتـعـبــيــرات
االتـصـالـيـة، األعـداد، الــرمــوز، اخلــرائــط، الــرســم، الــديــكــورات

٩أو أي مــادة ممــاثــلــة».

في هذه األجواء كانت األعمال الفنـيـة خـاضـعـة لـلـرقـابـة وكـانـت
إقـامـة مـعـرض تـقـتـضـي تـرخـيــصــا ميــنــحــه احلــاكــم الــعــســكــري
اإلسرائيلي، الذي كان يـرفـض مـنـحـه أغـلـب األحـيـان. كـمـا كـانـت
املعارض والفنانون ممنوعـني مـن الـسـفـر الـى اخلـارج. وكـان الـعـديـد
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Ó‰ ̄ Â˘È‡· Í¯Âˆ ‰È‰ ‰ÎÂ¯Ú˙¯˘‡ ̈ ÈÏ‡¯˘È‰ È‡·ˆ‰ Ï˘Â

·Î Í¯„ÎÂ¯Ú˙Â ÌÈÓ‡ ÏÚ Æ·¯ÈÒ ÏÏÏ ¯Ò‡ ˙ÂıÂÁÏ ÚÂÒ–

Ï·¯ ÌÈÓ‡Â ¨ı¯‡·Ó ÆÂ¯ˆÚ ÌÈÎÓ‰ ÔÈÓ‰ ÌÈÏÂ˘ÌÈÈËÙ˘

·Èˆ‰˘ˆ‰ ̈ ÌÈÏ‡¯˘È‰ Â·‰ „Ú· ‰ËÂÏÚ ̄ ÂÒÈ‡‰ ‰È‰ ̄ ˙ÂÈ

ÓÈ˘‰· ˘ÂÚ·¯‡ Ï˘ ·ÂÏÈ˘„‰ ÈÚ·ˆ ˙‚‰ ÏÈËÒÏÙ¨ÍÎÂ ªÈ

ÏÈ ‡Ô·ÏÂ ¯ÂÁ˘ ¨˜Â¯È ¨ÌÂ„‡ ‰Ê „ÈÏ ‰Ê ·Èˆ‰Ï ‰È‰ Ô˙

·ÈÆ˙ÂÓ‡ ˙¯Èˆ±∞

Ï· ÂÊ ‡·Ï·‰˘ „È‰ ÈÂËÈ‚· ÌÈÓ‡ Ï˘ È˙¯Èˆ‰„

·¯ÚÓ‰È·Â ˙ÚÂˆ¯·‚Â‰ ‰ÊÚ ˙ÏÚ Ï–˙ÂÂËÏ˘‰ È„È

‰ Ì‚ ¨ÌÈÈÏ‡¯˘È‰È˙˘˙ ¯„ÚÈ˙ÂÓ‡ ˙· ˙ÌÈÁË˘

·Î‰‰ ÌÈ˘ÂœÈ‰ ÏÚ ‰˘˜È˙ÂÓ‡‰ ‰¯Èˆ‚· Æ˙·¯ÚÓ‰ ‰„È˙

·ÂÚÂˆ¯Ï ‰ÊÚ ˙Ó ¨ÌÂÈ‰ „Ú ¨ÌÈÈ˜ ‡· ‰ÁÓ˙Ó‰ „ÒÂÓÈÏ„Â

‰Ê ÌÂÁ˙· ‰¯ÈÈ¯˜ ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈÓ‡ Æ˙ÂÓ‡ ¯˜ÁÓÂ

Ï‡Ï ÌÈˆıÂÁÏ ÚÂÒ–ÏÎ ı¯‡ÓÏÏ È„ÈËÒÏÙ ÌÈÓ‡ Æ„ÂÌÈ

·¯ÓÏ ÌÈ· Â„˘È Æ˜‡¯ÈÚ·Â ÌÈ¯ˆÓÓÎ ¨ÌÈÓ‡ ÌÔ‡ÓÈÏÒ Â

ÓÏ˘ ¨¯ÂÒÓ· Â„ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Î¯ÚÓÓ ¨¯ÂÒÓ Æ˙Ó „ÒÈÈÎ¯Ê

· ¢ÈËÒ‡ÂÂÏ‡¢ ˙ÂÓ‡‰ÈÁ¯ÊÓ‰ ÌÈÏ˘Â¯È˙‡ ÌÈÈÒ ¨˙

ÓÈÏÓ„˜‡· ÂÈ„ÂÏ ‰ÈÏÂ ˙ÂÓ‡ÈÚÏˆ·¢ ·Âˆ· ¢Ï‡¨ÌÈÏ˘Â¯È

·ÈÏ ̄ ÙÒ‰ ̇˘ ̈ ı¯‡· ÔÂ˘‡¯‰ ̇ ÂÓ‡Ï „ÒÂ˘ ‰‡ÓÎ ÈÙÆ‰

Ï˘ ¨ÌÈ¯Á‡Ê ‡ÎÂ‡ ÌÈË˜„È„ÂËÂ‡ Ì‰ ¨ÂÏ‡Î ˙ÂÈÂÓ„Ê‰Ï Â

ÈÁÎÓÂ˜Ó ÌÈÓ‡ Ï˘ Ì‰ÈÌÈÓ‡ Æ¯˙ÂÈ ÌÈÒÂÓ ÌÈÈ

ÈËÒÏÙÏ‡ ÌÈ‰Ï Ì‚ ÌÈˆÓ˙‰ ÌÚ „„ÂÓ ̄ „ÚÈÊÂÌ˘ ̈ ÌÈÂ‡

È ÂÈ‰ÎÈ‰Ï ÌÈÏÂ‚ÙÓ ÌÚ ˙Â¯È˘È ˘Ï˘ ˙ÂÈ˙ÂÊÁ ˙Â¯ÂÒ

·¯˙Ï ÛÒÂ· Æ˙Â¯Á‡ ̇ ÂÈÂ·‚Ó‰ ̈ ÍÎÓ‰ ̇ ÂÏÌÈÓ‡ ÏÚ ̇ ÂÏËÂ

ÈËÒÏÙ·È ÏÚÂ ÌÈ‰ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÏÁÓ ̇ ÂÓ‡ Ï˘ ‡Â¨ÌÏÂÚ

È‰ ÌÈÓ‡‰ ˙‡ Â˜˙ÈËÒÏÙ‚ÓÓ ÌÈÓ‰Â ˙Â˙ÂÈÂÁ˙Ù˙

· ˙ÂÓ‡·ÓÂ˜ÓÆÌÈ¯Á‡ ˙Â

È˘‡¯Ï „Ú˘ ˙‰ ˙ÂÏ ÌÈÚ˘˙ÓÈÈ˜ ÂÈ‰ ‡‚· ÌÈ‰„

·¯ÚÓ‰È· ¨˙ÚÂˆ¯· Â‡ ‰ÊÚ ˙‚ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ Â‡ ˙ÂÈ¯ÏÎ¯ÈÊ

ÈËÒÏÙ ˙ÂÓ‡ÎÂ¯Ú˙ ÆÌÈÈÎ¯Ú ˙ÂÈ˙·· Â–¨¯ÙÒ

·ÈÂ‡·ÓÏÂ‡· ¨˙Â‡ËÈÒ¯È‡ Ï˘ ˙Â‚Â‡ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„Â

·ÓÂ˜ÓÓÂ„ ÌÈÈÚ¯‡ ̇ Â‰Ï ÆÌÈ‚ Ï˘ Ô¯„ÚÏ˘‰ ÂÈ‰ ̇ ÂÈ¯ÏÎ˙Â

ÎÏÎÏÈ‰˜ ÏÚ ˙ÂÈÏ˙‡ ÚÓ ÔÂ¯ÒÁ˘ ¯Á‡Ó ¨ÌÈÓ‡‰ ˙

‰·Èˆ Ï˘ Â˙ÂÁ˙Ù˙È Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ ¯ÂÈÙÎ Æ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯Èˆ

Ï ‰¯Â˜˘ÚÎ˙ ÌÈ˙ÌÓˆÚ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï Â˜·‡ ÌÈÓ‡‰ ¨˙ÂÙÂ

ÈÁ·ÓÎ ‰ÏÎÈÏÛ‡ Æ˙–ÏÚ–·Èˆ‰˘ ÈÙÏ ̄ ÂÈ ‰È‰ ‡ÎÎ¯Ï ÏÂ˘Â

ÈÈ¯Â˜Ó ˙ÂÓ‡ ˙Â¯ÈˆÓÈ„ ¨˙Î¯ˆÂ ÂˆÙÂ‰ ÌÈÈ˙ÂÊÁ ÌÈÈÂÂ

ˆÓ‡·ˆÓ‡· ¯˜ÈÚ· ¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚÏ ÆÌÈ¯ËÒÂÙ ˙ÂÚ¯ÂÒÓ ÈÙ

Ó ÌÈ˘‡¢ ¨È¯‡Ó˙Â˜Ï Â¯‰ÈÎ ˛ÌÈ¯ËÒÂÙ¸ ˙ÂÌ‰˘

È ÂÈ‰ ÂÏÈ‡Î Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÒÁÈÈ˙ÓÓ ˙Â¯ÈˆÈÊÂ˙Â¯˜È ˙ÂÈÂ‡

Æ¢Í¯Ú±±‰ È ÌÈ¯ËÒÂÙÎ‰Ï ÂÏ‚ÈÏ Ú·Â ÌÈ¯ÙÎ· ÌÈ˘‡˙ÂÁÓ

‰Ï Ì¯ÈÁÓÂ ¨ÌÈËÈÏÙÓÓ ‚¯Á ‡Ò‚ˆÓ‡ ˙¯Î‰ Ì‰ÈÚÆÌÈÈÙÒ

مـن الـفـنـانـني يـتـعـرضـون الـى االعـتـقـال. وكـان مـن أشـد مـظــاهــر
هـذه الـعـقـبـات الـقـانـونـيـة وطـأة مـنـع اســتــخــدام األلــوان األربــعــة
لـلـعـلـم الـفـلـسـطـيـنـي مـعـا. فـلـم يـكـن بــاإلمــكــان وضــع األحــمــر
واألخضر واألسود واألبـيـض عـلـى مـقـربـة مـن بـعـضـهـا بـعـضـا فـي

١٠أي عـمـل فـنــي.

لـم يـكـن الـفـنـانـون فـي الـضـفـة الـغـربـيـة وقـطـاع غـزة مـقـيـديــن
فـي تـعـبـيـرهـم االبـداعـي بـاألجـواء الـتـي أشــاعــتــهــا الــســلــطــات
اإلسرائيلية فحسـب، بـل وبـغـيـاب الـهـيـاكـل االرتـكـازيـة الـداعـمـة
في األراضي احملتلة. فحتى هذا اليوم ال توجـد كـلـيـة مـتـخـصـصـة
بتـدريـس الـفـنـون. والـفـنـانـون الـراغـبـون فـي تـعـلـم مـهـنـة فـي هـذا
اجملال يضطرون الى الـسـفـر الـى اخلـارج لـتـلـقـي تـعـلـيـمـهـم. وكـان
الـفـنـانـون يـدرسـون غـالـبـا فـي مـصـر، أو الـعـراق. وتـلـقــى بــعــض
الفنانـني تـعـلـيـمـهـم فـي إطـار الـنـظـام اإلسـرائـيـلـي مـثـل سـلـيـمـان
منـصـور. وهـو مـؤسـس مـركـز الـواسـطـي لـلـفـنـون، وقـد تـخـرج فـي
أكادميية بـتـسـالـيـل لـلـفـنـون فـي الـقـدس، الـتـي كـانـت أول مـعـهـد
فني في اسـرائـيـل، والـتـي تـأسـسـت قـبـل حـوالـي قـرن مـن الـزمـن.

ـمـوا أنـفـسـهــم،ّآخـرون ممـن لـم تـتـوافـر لـهـم مـثـل هـذه الـفــرص عــل
أو تعلموا على أيدي أكـثـر الـفـنـانـني احملـلـيـني خـبـرة. كـمـا يـواجـه
الفنانون غياب املتاحف الـتـي يـسـتـطـيـعـون أن يـروا فـيـهـا بـصـورة
مباشـرة متـثـيـالت الـتـقـالـيـد الـبـصـريـة لـلـثـقـافـات األخـرى. وعـلـى
الغرار نفسه كانت القيود املفروضة علـى الـفـنـانـني الـفـلـسـطـيـنـيـني
وصعوبة استيراد أعمال فنـيـة مـن مـنـاطـق الـعـالـم األخـرى لـلـقـيـام
بــجــولــة عــلــى األراضــي احملــتــلــة، تــعــنــي انــقــطــاع الــفــنــانــني
الفلسطينيني عن احلركات الفنية وتـطـور الـفـن فـي مـنـاطـق الـعـالـم

اخملتلـفـة.
 وحـتـى مـطـلـع الـتـسـعـيـنـات لـم يـوجـد جـالـيـري فـنـي أو مـركـز
فنون دائم لعـرض األعـمـال الـفـنـيـة فـي الـضـفـة الـغـربـيـة أو قـطـاع
غـــزة أو الـــقـــدس. وكـــانـــت املـــعـــارض تـــقـــام فـــي املـــدارس، أو
اجلـامـعـات وقـاعـات االحتـادات الـطـالبـيـة وغـيـرهــا مــن األمــاكــن
املوقتة. وكان لغياب صاالت العرض تـأثـيـره عـلـى أسـرة الـفـنـانـني
ألن انعدام أماكن كهذه كان يعـيـق نـشـوء جـمـهـور مـن املـشـتـريـن.
فـكـان الـفـنـانـون يـكـافـحـون إلعـالـة أنـفــســهــم مــالــيــا. ورغــم أن
اجلـمـهـور كـان عـاجـزا عـن شـراء أعـمـال فـنـيـة أصـيـلـة فــإن تــداول
الصور البصرية واستهالكهـا كـان يـجـري بـوسـائـل أخـرى - خـاصـة
امللصق. وبحسب منصـور ومتـاري «كـان الـنـاس يـهـرعـون لـشـرائـهـا

١١(امللصقـات) ويـعـامـلـونـهـا كـمـا يـعـامـلـون الـتـحـف الـثـمـيـنـة».

وكــان مبــقــدور املــلــصــقــات أن تــصــل إلــى األهــالــي فــي الــقـــرى
ومخـيـمـات الـالجـئـني، وكـانـت زهـيـدة الـكـلـفـة.

إن متـثـيـل األرض يـحـتـل مـوقـعـا هـامـا فـي الـفـن الـفـلـســطــيــنــي،
ـصـور عـلـى أنـهـا مـركــز الــهــويــة. وذهــب ســتــيــڤــانُألن األرض ت

دانـيـيـلـس الـى أن الـهـويـات الـقـومـيـة تـسـتـخـدم مـشـاهـد مـعـيـنـة
١٢من داخـل األمـة كـطـريـقـة إليـجـاد رمـز يـعـبـر عـن أرض الـوطـن.

ËÈ‰ Ï‡Ó‡ÏÁÈ ˘¯ÂÂÏ∫ Ó„Ï‡Ó‡Î ÔÈËÒÏÙ ˙‡ ˙Â–Ó„ÏÂ˙
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‰ ̇ ÂÓ‡· ËÂÏ˘Ï ÂÏÁ‰ ÛÂ È¯ÂÈˆÈËÒÏÙÈÓ ̇˘ ÌÂ˘Â˘Ù˙

ÓÎ‰ ˙Â‰Ê‰ „˜ÂÈËÒÏÙÈ„ Ô·ÈËÒ Æ˙È·ˆ‰ ÒÏ‡ÈÍÎ ÏÚ Ú

Ï ̇ ÂÈÂ‰Ê˘ÓÂ‡ÓÈ˘ ̇ Â˘ÂÚ ̇ ÂÈÓ ÌÈÙÂ· ̆ ÂÊÓ ÌÈ„ÁÂÈÎÔÂ¯

Î ‰ÓÂ‡‰ÓÒÏ Í¯„Ó‰ ÁË˘ ˙‡ Ï„ÏÂÆ˙±≤· Ï˘ ‰¯˜Ó

‰ÈËÒÏÙ‰ ¯ÙÎ‰ ¨ÌÈÈËÒÏÙ‰ ¨ÈÓ˘ ÛÂ·Ò·ÈÈ‡‰Â ÂÎ˙e¯

È˘‰˘ ‰Ï‡ ÂÈ‰‚ÓÚÓ ÂÓ Ï˘ „Ï ÔÓÒÓÂ‡‰‰ ÆÈ˙Â„˜Ó˙

·ÓÈ„ÈËÒÏÙ ÌÈ¯ÙÎ Ï˘ ÌÈÈÂ‰ ÌÈÈÚ· ‰˘Á¯˙‰ÂÚ·Â ˙

ÈÈÁ˙ ÌÚ ˙Á‡Ó‰ ˙‰Â ˙˘¯Â‰ ¯ÂÏ˜ÏÂÙÈËÒÏÙ¨ÌÈÈ

È˘‡¯˘· ‰˙˘ È‰Ï˘˙Â˘¯ÂÙÓ ̇ Â¯ÂˆÂ ̇ ÂÈ‰ ÆÌÈÚ·˘‰ ̇ Â

· Ï˘ ¯˙ÂÈÏ ÈÂËÈÓÂ‡ÓÈ˘ ¨Â¯Ò‡ ÈÓÎ ¯ÙÎ‰ ˘‰¯ÂÙ‡Ë

‰ ˙Â‰ÊÏ ‰˙Â‡ÈËÒÏÙÈÏÚ Æ˙–‰ È„ÈÈÎ¯ÙÎ‰ Ï˘ ÒÂ

‰ÂÈÙÓÏ Â˙ÎÏ‰ Ï˘ ÔÓÒ‰ ¯ÙÎ‰ Ú·e˜ ¨ÌÂ‡ÈËÒÏÙÈ

ÎÈ¯ËÒÈËÂ‡Î ÙÈÈ‰ ÆÈÏÏÏ ‚Âˆ‰ ‡ÈˆÙÒ ÌÈ¯ÙÎ· „˜Ó˙¨ÌÈÈÙ

Ï‡· ‡ÈÈÙÂ‡ ÌÈË¯Ù Ï˘ ·ÂÏÈ˘Î¯‰ ̄ ˘‡ ̈ ¯ÙÎ‰ Ï˘ ÌÈÈ·ÈÂ

ÈË‰ ˙‡ ÂÈ„ÁÈÈ„È‡‰ ÒÂÙÏ ÆÈÏ‡Ú·Â¯˜ ÌÈ˙Î ˙Â‰Ï‡ ÂÏÏ

· ÛÂÓ·‡‰ ˙ÁÈ¯Ù ‡ÂÏÓ ¨·ÈÓ ÌÈ˙· ¯ÙÒ‰˘‡Â ÌÈÈ˙¯ÂÒ

·Ï‰·Ï˙· ‰˘Â‰ ˙˘ÂÈËÒÏÙÈÓ‰ ˙È˙¯ÂÒÓ ¨˙˙Ù˜Â

·˜ÒÂÚÂ ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÈÈ˙ÓÎ ¨˙ÈÈÙ‡ ÂÈÁË ¨ÌÁÏ ˙˙

·È Ï˘ ¯Èˆ˜ Â‡ ‰ËÈÁÆ‰„˘‰ ÈÏÂ

ˆÓ‡·ÓÈ„ ˙ÂÚ‰ ¯ÙÎ‰ Ï˘ ÌÈÈÂÈËÒÏÙÈ‡‰Â ÈÎ˙e¯

·‰ Â‡ËÈÈËÒÏÙÌ‰Ï ˘È˘ ¨ı¯‡‰ È·Î Ì˙Â‰Ê ˙‡ ÌÈ

Æ‰ÙÂ· ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰ ÌÈ˘¯Â˘±≥È ÓÈ„ ˙¯ÈˆÏ ‰Ï‡Î ÌÈÈÂ‡

È‰È˙Â¯È¯˘ ‰˙È‰ Æ˙ÓÈ˘ ‰˙˘Ú ‡·ÂÚ· ˘ÂÈÁ·Ó˘ ‰„‰

È¯ÂËÒÈ‰‰ ·Â¯ ̇ÈËÒÏÙÏ˜Á ̇ ÂÏÈ‰˜· ÂÈÁ ÌÈÆ˙ÂÈ‡±¥È‡‰ Î¯

· ÈÂÂ¯ ‰È‰ÓÒÈ‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÓˆ˜¯˜Ï ˙Â„·ÒÂ ÚÏÎ˙ ¨˙Â˙ÂÂ

‰˘ÈËÒÏÙ· ÌÈ·Î‰ ÌÈÁË˘Ï ÂˆÓÈ‡ ÌÈ˘ÂÌÓˆÚ

‚Ë¯ËÒ‡Î· ‰È˘ È‰Ï˘‰ ˙Â–È˘‡¯Â ∑∞˘ ˙‰ ˙Â–Î ∏∞È„

‰ Û¯Á ¨‰Ó„‡‰ ÏÚ ¯‡˘È‰ÏÏ ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ˙ÂÂÈÒÌ¯˜Ú

ÏÚ ‰ÓÓ–‰ È„ÈÈÙÓÂÈ‰ ÈÈÁ ˙ÎÏÂ ÌÈ˘˜Ï ÌÂÈÆÌÈÈÂÙˆ ‡

·¯ ÌÈ¯ÂÈˆ·Ó ÌÈÈÙÂÓ¯‰ ÌÂ˜ÓÎ ¯ÙÎ‰ ÚÆÈÂÈÂÂ˘Â ÈÂ

‰È‰ ‰ÈÈË· ÂÏ‡ ˙ÂÈ¯ÙÎ ˙ÂÈÙÂËÂ‡ ·Èˆ‰Ï ‰˙ÓÒ‚˙¯

‰Ï‡ ̇ ÂÒÁÈÈ˙–ÈÓÊ¯Â˙Î Â‡ ̈ ˙–‰ ÍÎ· ÆÏÙ¯ÂÚÓ ·‰ÊÓÏÚ˙Â

È˘‰ ÔÓÈ˜‰ ÌÈÈÂ·Ú˘ ÌÈÈÂˆÈ‡‰ ÏÚ Â¯ÎÏÁ‰ ¨˙Â¯

·Ó¯ÂÙ¯‰ ̇ ÂÈÏ‰Ó‰ ̇ ÂÏ ̇ ÂÈ‡Óß˙ÂÚÎ ÈÙ–˘ ±µ∞„ÚÂ ̈ ‰

˜¯˜· ¯ÂÒÁÓÏ‰Â ˙ÂÚÊÈ¯ËÏÂ¯ÙˆÂ˙Î ‰Èˆ‰Ó ‰‡˜ÙÚ˙

Ó„‡‰ÏÚ ̇ Â–ÆÌÈÏ‡¯˘È‰ È„È±µ·‡ ˘ ̄ Á‡Ó ÏÏ ÌÈÙÂÓÂ‡ÌÈÈ

· ̈ Â„ÚÂÈÏ ̈ ¯‡˘‰ ÔÈÓÈ„ ̄ Âˆ‰ Ï˘ ÌÁÓ ÈÂ·ÚÈ ̈ ¯·‰Ï Ô˙ÔÈ

ÓÈ„‚˙Î ÂÏ‡ ÌÈÈÂ·Â·ÈÒ¯e˜ÒÈ„ ˙Â‰Ï ˙ÂÈÃÊÀÏÂ ‰TÈÎ¯Â

‰ ÌÈÒ˙Ó Ì‰·˘ÈËÒÏÙÎ‰ ˙Á˙ ÌÈÈÁ‰ ÌÈ·ÈÆ˘Â

È‡‰Â ̄ ÙÎ‰ÎÈÒ ̇ Â¯ÈÂÂÊ Â˜ÙÓÈ„Ï ̇ ÙÒÂ ̇‰ÏÈ‰˜‰ Ï˘ ÈÂ

‰ÈËÒÏÙÈÓÎ ÌÈÓ‡ Æ˙Ì‚ ÌÓˆÚ ÏÚ ÂÏË ¯ÂÒÓ Ô‡ÓÈÏÒ Â

ÈÈ ˙‡‰ ‚Âˆ·Ú Â¯ÂÈˆ· ¨¯ÂÒÓ Æ‰„Â¯¯ÂÚ˙Ó ¯ÙÎ‰Ó –¨±ππ∞

Î ‰·˘ ‰ÏÈ‰˜ ̄ ‡˙Ó·ÁÓ „Á‡ Ï˙¯Á‡ ̇ ÂÏÈÚÙ· ̃ ÒÂÚ ‰È¯

وفي حـالـة الـفـلـسـطـيـنـيـني فـإن الـقـريـة الـفـلـسـطـيـنـيـة والـطـبـيـعـة
والفالحني هي التي قامت مـقـام الـرمـز الـوطـنـي. وتـزامـن الـتـركـيـز
على خلق صور القرى الفلسطينية مع إحـيـاء الـتـراث والـفـولـكـلـور
الفلـسـطـيـنـيـني فـي أواخـر الـسـبـعـيـنـات. ومبـا أن األشـكـال األكـثـر
مباشرة للتعبير الوطـنـي كـانـت ممـنـوعـة، شـكـلـت الـقـريـة اسـتـعـارة
مناسبة للهـويـة الـفـلـسـطـيـنـيـة. ولـكـن فـي مـجـرى عـمـلـيـة حتـويـل
الـقـريـة الـى رمـز األمـة يـتـم وصـف الـقـريـة بـصـورة منـطـيــة عــامــة.
لم يتم تصوير قرية معـيـنـة وإمنـا مـجـمـوعـة عـوامـل تـشـكـل صـورة
مثالية للقرية، وهذا يشمل عادة مشاهد طـبـيـعـيـة لـلـربـيـع املـزهـر،
بعض البيوت الـتـقـلـيـديـة، امـرأة بـالـزي الـفـلـسـطـيـنـي الـتـقـلـيـدي
محاطة بأطـفـال، أو مـنـهـمـكـة بـاألعـمـال الـبـيـتـيـة مـثـل: اخلـبـيـز،

طـحـن الـقـمـح، أو احلـصــاد.
وباستخدام صور القرى الفلسطينـيـة والـفـالحـني الـفـلـسـطـيـنـيـني
كان مبقدور الفـلـسـطـيـنـيـني أن يـعـلـنـوا هـويـتـهـم كـشـعـب لـه جـذور

 وهـذه١٣تاريخـيـة فـي األرض، كـشـعـب يـعـيـش عـلـى هـذه األرض.
الطريقة في التصوير لم تكن تعسفية بل اعـتـمـدت عـلـى احلـقـيـقـة
املاثلة في أن السكان الفلسطيـنـيـني كـانـوا فـي الـغـالـب مـجـتـمـعـا

 وشكلت القرى وفالحـوهـا مـجـازا لـألمـة الـفـلـسـطـيـنـيـة١٤فالحـيـا.
مما مكن الفلسطينيني من التعبير عن السمـات الـوطـنـيـة املـثـالـيـة:
وكان الفـالح رمـزا لـلـصـمـود والـصـبـر، وهـمـا صـفـتـان اعـتـمـدهـمـا
فـلـسـطـيـنـيـو األراضـي احملـتـلـة فـي أواخـر الـسـبــعــيــنــات وأوائــل
الثمانينات كاستـراتـيـجـيـة سـيـاسـيـة لـلـبـقـاء فـي األرض رغـم كـل
الـسـيـاسـات االسـرائـيـلـيـة لـتـشـريـدهـم مـن خـالل جـعــل حــيــاتــهــم
اليومـيـة صـعـبـة ومـلـيـئـة بـالـعـقـبـات. وصـورة الـقـريـة فـي الـعـديـد
مـن الـلـوحـات هـي صـورة انـسـجــام ومــســاواتــيــة. وعــمــلــت هــذه
اليوتوبيات الريـفـيـة الـتـي تـبـدو راسـخـة فـي إطـار أزلـي أو عـصـر

 بـهـاّذهبـي مـبـهـم عـلـى طـمـس الـتـحـوالت االجـتـمـاعـيـة الـتـي مـر
الفالحون منذ التـنـظـيـمـات الـعـثـمـانـيـة (االصـالح الـزراعـي) قـبـل
مـائـة وخـمـسـني عـامـا الــى مــصــادرة الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة

 ولكـن١٥ألراضيهم وحتويلهم الى برولـيـتـاريـا فـي الـوقـت احلـاضـر.
مبا ان مشاهد الطبيـعـة فـي أرض الـوطـن تـعـمـل عـلـى خـلـق صـورة
مريـحـة عـن املـاضـي، بـاإلمـكـان فـهـم هـذه الـصـور عـلـى أنـهـا ردة
فعل مستـرسـلـة حلـيـاة االغـتـراب الـتـي يـعـيـشـهـا الـفـلـسـطـيـنـيـون

حتـت االحـتــالل.
لـقـد أضـافـت الـقـريـة والـفـالحـون وجـهـة نـظـر أخــرى لــتــصــويــر
اجملتمع الفلسطينـي. فـنـانـون مـثـل سـلـيـمـان مـنـصـور اسـتـخـدمـوا

�×W?¹d?I?�« …uأيضا متثيل العـمـل. يـصـف مـنـصـور فـي لـوحـتـه 

(١٩٩٠) أفراد القرية وهم مـنـهـمـكـون بـأعـمـال مـخـتـلـفـة، مـثـل:
حـصــاد األرض، جــنــي الــثــمــار، واالحــتــجــار. ويــظــهــر الــرجــال
والـنـسـاء يـنـطـلـقـون مـن مـركـز الـقــريــة - جــســد املــرأة - ويــبــدو
عـلـيـهـم احلـمـاس ملـمـارسـة نـشـاط مـا. ميـكـن قـراءة هـذه الــلــوحــة،

سمت في النـصـف الـثـانـي مـن االنـتـفـاضـة، بـعـدة قـراءات.ُالتـي ر
وهـي تـتـنـاول مـسـألـة روح االعـتـمــاد عــلــى الــذات الــتــي منــتــهــا
االنتفاضة األمر الذي يتناقض مع استـراتـيـجـيـة سـيـاسـة الـصـمـود
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—ÈÒ ¨˙Â¯ÈÙ ÛÈË˜ ¨¯Èˆ˜ ÎÂ Ô·‡ ˙Â˙·‚ Æ‰ÓÂ„ÌÈ˘Â ÌÈ¯

ÓÓ ÌÈ„ÚÂˆÎ¯ ̄ ÙÎ‰ Ê—‚  ‰˘‡ Ï˘ ‰ÙÂ—·‰Ï ̈ ‰ˆÂÁ‰ ÌÈ

‰Ï·Ú· ÏÈÁ˙˘ ̈ ¯ÂÈˆ‰ ̇ ‡ ÆÂÏ‡ ̇ Â„Â· ̄ ˆÂÈˆÁÓ˘‰ ̇‰ÈÈ

È˙‡‰ Ï˘È ̈ ‰„‡Ù· ‡Â¯˜Ï Ô˙ÓÎ¯„ ̄ ÙÒÒÁÈÈ˙Ó ‡Â‰ ÆÌÈ

Ò‰‰ ÁÂ¯ÏÎÓ˙‰ ˙ÂÓˆÚÈÏÚ ‰ÁÙÂË˘ ˙–‰‰ È„ÈÓÓÂ˜˙˙Â

—È˙‡‰ Ó‰ ‰˘Â¯ÈÙ˘ ¨‰„‡Ù‰ ‡Â‰ ÈÏÂÏÈÂ‡ ˙Â¯Ú˙

‰ ̇ Â¯¯ÂÚ˙—‚Ë¯ËÒ‡‰Ó ‰Â˘‰ ‰ ‰ÈÈËÈÏÂÙÏ˘ ̇ Ó„Â˜‰ ̇

È‰ÓˆÏ ˙Â„· Æ‰Ó„‡Ó˙˘‰ ¨Ô„ÂÒÈ‚Ë¯ËÒ‡‰ È˙˘ Â˘˙ÂÈ

ÓÈ„‰ ÌÏÂÚ·ÏÚ È¯ÙÎ‰ ÌÈÈÂ–·Ï ˙Ó˙‡ ˙Â¯È‰·· ‡Ë

ÓÚ„‰ ªÔ˙‰È˙‡‰ ˙‚Î· ¨‰ÓˆÚ ‰˙ÂÂ˘È‰ ‰„‡Ù¨‰ÈÊÂ¯

‰ÏÓÓÂ˜˙È‡‰ ˙ÂÎÒ‰‰ ÔÂÈÚ¯ Æ±π≥π≠±π≥∂ Ï˘ ÌÈ¯ÎÓ˙˙Â

‰ÓˆÚÈ· È„ÈÏ ‡· ̇Ó ÏÚ Ì¯Á· ÈÂËÈÈÈ ̈ ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ¯ˆÂ¯Âˆ

ÓÓÂ˜Ó ÔÂÊÓ È¯ˆÂÓÈ˘ ̈ ÌÈÈ· ̆ ÂÏ· È„ÚÈËÒÏÙ ÌÈ˙Â¯È˘ÌÈÈ

ÓÂ˜Ó ˙Â„ÚÂ ˙Ó˜‰ÂÎ· ˙ÂÈ˙ÂÈ‡¯Á‡ ÂÈ‰˘ ¯ÈÚÂ ¯ÙÎ Ï

Æ‰˙ÁÂÂ¯Â ‰ÏÈ‰˜‰ ÈÈÁ ˙¯„Ò‰Ï±∂‡Â‰ ¯ÂÒÓ Ï˘ ¯ÂÈˆ‰ 

Ï‡‚Ï ‰È¯ÂÓÂ‡ÈÓÎ ̄ ÙÎ‰ ̇ ‡ ̄ ‡˙Ó ‡Â‰ Æ˙ÓÒÂ˜Â¯˜ÈÏ˘ ÒÂ

·Á‰È„È‡ ‰ÏÈ‰˜Î ¨‰¯ÈÏ‡Ï ‰· ¯˘‡ ˙Î„È˜Ù˙ ˘È Ì„‡ Ï

‰Ï Ì¯Â˙Î‰ ÌÂÈ˜ÏÂ „Â˜Ù˙Ó ¨ÍÎÂ ÆÏÏÂ„ Ì‚ ¯ÙÎ‰ ˜ÙÒÌ‚

ÏÈ‰ Ì‚Â ‰ÓÂ‡Î·Á ‰¯Âˆ˙ ÌÚ ˙Â¯È˙¯È‡ ˙ÓÈËÈÆ˙

‰‰‰ ̄ ÙÎ· ̇ Â„˜Ó˙ÈËÒÏÙÈ‡·Â ÈÎÓ ̇ ‡ ‰Ú·˜ ̇ Â¯œ‡˙À̄

ÈÈ‰‰ Ï˘ ‚Âˆ‰ ÛÂÈËÒÏÙ· ÛÂÎ ÈÈÓ È˙Ï ˜¯ Æ˜‰·ÂÚÌÈ˙

È ̇ Â¯È„Ó¯ÂÙ ÌÈÙÂ ‡ÂˆÓÏ Ô˙Ê ̇ Á˙ ÆÌÈÈ‰ È¯ÂÈˆ ̈ ˙‡ÛÂ

Î¯˙Ó· ÌÈÊÎ Í¯„· ̈ ¯ÙÎ· ÏÏ··Â ̇ Â„˘È‚Ó‰ ̇Ï ÆÌÈ¯ÂÚÌÈ˙

·Â¯˜Ó„‰ ̇ ÂÛÁ„ ÍÎÂ ÆÌÈ„ÏÈÂ ÌÈ˘ Ï˘ Ô‰ ̇ Â¯ÈÂˆÓ‰ ̇ ÂÈÂ

Ï ‰ÙÂˆ‰ÓÚ ˙˘ÈÙ˙ÈËÒÈÏ¯ËÙ ‰„Î ¨˙˘˜·˙Ó ‡Â‰˘

Ï ‚Â‡„Ï‚ ÌÈ˘ Ô˙Â‡ÓÏÓÎ ̈ Ô‰È„ÏÈÂ ̇ Â„ÂÏ Ì‚ ÂÏÚÂ ̈ Ì¯ÙÎ–

·‰Ï ÍÎ È„ÈÚÂ ÔÈËÒÏÙ ˙‡ ÁÈËÆ‰„È˙

‰ ˙‡ ˙ÂÂ‰Ó ˙ÂÈ¯ÙÎ ÌÈ˘Ó‰ ‡˘ÂÎ¯Ó˙ Ï˘ ÈÊ˙ÂÂ

‰ ÍÂ˙· ˙Â¯ÈÂˆÓ Ô‰Â ‰Ï‡ÎÚ· ÛÂÓ ˙ÈÊ‰ ˜ÈÒ¯Èˆ˜ ¨ÌÈ˙

ÎÂ ÌÈ„˜˘‰ ÛÈË˜ ¨‰ËÈÁ‰Î Â‡ ¨‰ÓÂ„˙‡ ˙Â‡˘Â Ô‰˘

·È‰· ÆÏÂ˘ ÈÙÎ ˜ÂÈ„ÈÈˆÓ ÛÂ· ‰˘‡‰ ˙ÂÁÎÂ‰ ˙‡ ˙ÛÂ

ÈËÒÏÙÎ‰ ÍÎ ¨ÈÈ¯ÙÎ‰ ‰˘‡‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÙ· ˙·Ï‰˘Â

Ó‰ÓÏ È˙¯ÂÒ· ‰Â˘‡¯‰ ̇ ÓÒÏ‰ ̇ Â‰Ê‰ Ï˘ ‰ÏÚÓÓÂ‡È˙

‰ÈËÒÏÙÈÏ Æ˙·Â‡ ¯Á‡Ó˘ ‰˙˘Ú ¨‰Ó„‡‰ Ô„Ï‰˙

È¯ÙÎ‰ ‰˘‡‰ Ï˘ ‰ÓÂ˜¯‰ˆÓ‡ ̇ÓÏ ÈÚÈÒ‰ Æı¯‡‰ ÈÂÙÔÂ‚

„ÂÏ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ‰Ó˜X‰ Ì‚ÎÈÈˆÓÂ ¯ÂÊ‡ Ï¯ÙÎ ˙‡ ÌÈ

„ÏÂ‰·ÂÏ‰ ‰˘‡‰ Ï˘ ‰˙Ó˘‰ ˙‡ ˙˘Î Ì‚ Æ‰ÏÌÂÈ

ÓÈÒÂÈËÒÏÙ ÌÈ˘ ̇ ÂÙÓ˘‰ ̇ ‡ ÌÂ˜¯Ï ̇ ÂÈ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ‰ ̇ ÂÏ

„ÏÂ‰ ¯ÙÎ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ¨ÂÏÏ‰È‡ Ô˙· Æ„ÂÚ ÌÈÈ˜ ÂÏ ‰ÓÂ„¨ÍÎ

·Ó ÌÈˆÙÁÈÈ‡‰ ˙Î·Â ¨¯Î „ÂÁÈÈ·Ú ÈÏÓÎ ¨‰˘‡‰ Ï˘ ‰„ÂÂ

Î· ÈÏÎÂ ÌÈÏÒ ¨ÏÂ˘È·Ú ¨Ò¯Á È„ÊÈ˘ÈËÙ Â¯ÂÓÂÒÂ ‰Èˆ

·Â‡ÎÓ‰ Ï˘ ÌÈË˜ÈÈ‰ ˙¯ÂÒÈËÒÏÙÈÈˆ‰Ï ÈÂ‡¯˘ ¨˙Ì‚

·ÓÈÊÂ„ Æ„Á‡Î ÌÈÈË¯Ù ÌÈ˙··Â ÌÈÂ‡‚Ó‰Ó˜¯‰ È

ÓÚ ÌÈÏÙÎÂ˘Ó ÏÚ ‰˙·¯ ÌÈ¯ˆÂÓÎ ¨ÌÈÓ ÂÈÏÚ ¨˙ÂÈ˙Â–

السابقة. كال االستـراتـيـجـتـني تـرسـمـان تـصـويـرات ريـفـيـة لـتـعـبـر
عـن وضـعـيـتـهـمـا. وفـي مـنـشـوراتـهـا قـارنـت قـيـادة االنــتــفــاضــة
نــفــســهــا مــع متــرد الــفـــالحـــني خـــالل ثـــورة ١٩٣٦-١٩٣٩. ومت
الـتـعـبـيـر عـن حـركـة االعـتـمـاد عـلـى الـذات عـن طـريـق مـقـاطــعــة
البضائع اإلسرائيلية، انتاج محـلـي لـلـمـواد الـغـذائـيـة، واسـتـعـمـال
اخلدمات الفلسـطـيـنـيـة فـقـط. وكـانـت جلـان مـحـلـيـة فـي كـل قـريـة

 تـنـدرج١٦ومـديـنـة مـسـؤولـة عـن إدارة شـؤون الـقـريـة ورفـاهـيـتـهـا.
لوحات سـلـيـمـان مـنـصـور فـي إطـار مـصـطـلـح الـتـوريـة الـقـومـيـة.
فالقريـة لـدى مـنـصـور هـي عـالـم مـصـغـر، ومـجـتـمـع مـثـالـي يـرمـز
كل فرد فيها الى دور معني، حيـث تـسـاهـم هـذه األدوار مـجـتـمـعـة
فـي حـيـاة اجملـتـمـع ورفـاهـيـتـه، لـذلـك فـالـقـريـة تـشـكــل أمــثــولــة

لألمة ولنسيـج مـجـتـمـعـي مـتـكـافـل.
لـقـد بـات الـتـركـيـز عـلـى متـثـيـل الـقـريـة الـفـلـسـطـيـنـيــة يــحــدد
اخلـطـوط الـعـامـة لـتـصـويــر األرض الــتــي تــظــهــر مــن خــالل هــذه
األعـمـال الـفـنـيـة بـوصـفـهـا أرضـا مـحـلـيـة عـلـى وجـه الــتــحــديــد.
ونـادرا مـا يـجـد املـرء لـوحـات تـصـور مـنـاظـر بـانـورامـيـة مـفـتـوحـة
بل مناظر طبيـعـيـة مـأهـولـة فـي األسـاس ومـتـمـحـورة حـول الـقـريـة
والـعـمـل الـزراعـي أو الـبـيـت الـريـفـي. غـالـبـا مـا ميــثــل اجملــتــمــع
عـن طـريـق الـنـسـاء واألطـفـال. لــذلــك يــحــتــل املــشــاهــد مــوقــف
الوصايـة األبـويـة، حـيـث يـطـالـب بـاالهـتـمـام بـالـنـسـاء الـوحـيـدات
وأوالدهـن، وفـي نـفـس الـوقـت بـالـقـرى، وبـهـذا فـهـو كـأنـه يـصــون

فلسطني ومسـتـقـبـلـهـا.
في العديـد مـن الـلـوحـات تـشـكـل الـفـالحـات املـوضـوع املـركـزي
لـهـذه األعـمـال. وهـن مـصـورات فــي األرض، يــقــطــفــن الــزيــتــون
واللوز ويـحـصـدن الـقـمـح، أو يـحـمـلـن مـنـتـوج األرض. لـقـد بـاتـت
الـفـالحـة الـفـلـسـطـيـنـيـة بـلـبـاسـهـا الـتـقـلـيـدي مـؤشـرا الـى الـهـويـة
الــوطــنــيــة كـــمـــا يـــؤشـــر تـــواجـــدهـــا فـــي األرض عـــلـــى األرض

ز الذي تتـمـيـز بـه كـل مـنـطـقـة أصـبـحّكفـلـسـطـيـنـيـة. والـزي املـطـر
بعد ضياع األرض وسيلة لرسم خريطة فـلـسـطـني. تـسـتـمـر الـنـسـاء
الفلسطينيات في تطريـز األزيـاء املـمـيـزة حـتـى بـعـد ضـيـاع الـقـرى
األصلية. كذلك فإن املصنـوعـات الـتـقـلـيـديـة مـن الـبـيـت الـفـالحـي
وعالم املرأة مثل أوانـي الـطـبـخ والـسـالل واجلـرار وظـفـت بـوصـفـهـا
من مواضيع التراث الفلسطيـنـي وعـرضـت فـي املـتـاحـف والـبـيـوت
على حد سواء. فـي حـني أن أشـكـال الـتـطـريـز يـعـاد اآلن إنـتـاجـهـا
فـي طـائـفـة مـن األشـيـاء مـثـل الـصـدريـات والـشـبـاشـب واحلـقـائـب
الـيـدويـة واحملـفـظـات واملـرايـا واغـطـيـة اخملـدات، لــتــوســع بــذلــك
دالئل الطابـع الـفـالحـي مـتـيـحـة اسـتـهـالك هـذه الـهـويـة وعـرضـهـا

كجـزء مـن احلـيـاة املـديـنـيـة احلـديـثـة الـيـومـيـة.
ـمـثـل املـرأة (واألشـيــاءُفـي مـجـرى متـفـصـل الـهـويـة الـوطـنــيــة ت

احمليطة بهـا وممـتـلـكـاتـهـا) عـلـى أنـهـا حـامـلـة األصـالـة الـثـقـافـيـة
 فقد اعتبرت بحفاظها على تقـالـيـد منـط حـيـاة املـاضـي١٧بامتـيـاز.

من خالل لـبـاسـهـا وطـبـخ األكـالت الـتـقـلـيـديـة أقـرب الـى األرض.
ومت ترمـيـزهـا كـمـوقـع حـيـث مـا زال املـاضـي حـيـا وقـابـال لـالنـتـاج
مـن جـديـد. كـمـا حـدث تـأنـيــث مــتــزايــد لــلــعــمــل الــزراعــي فــي
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األراضـي احملـتـلـة ألن قـطـع األراضـي الـصـغـيـرة لـم تــعــد كــافــيــة
إلعـالـة األسـر، فـراح الـرجـال يـبـحـثـون عـن عـمــل فــي اســرائــيــل،
لـذلـك أخـذت املـرأة عـلـى عـاتـقـهــا عــبء الــعــنــايــة بــاألرض فــي
غـيـاب الـزوج، األمـر الـذي عــزز الــتــداعــيــات االســتــعــاريــة بــني

 ورغـم تـثـمـني املـرأة فـي الـتـصـويــر الــقــومــي١٨املـرأة والـطـبـيــعــة.
بـوضـعـهـا فـي املـركـز، كـمـا تـذهـب ديـنـس كـانـديــوتــي، فــإن هــذا
يعمل أيضا علـى حتـديـد اخلـطـوط الـعـامـة لـألدوار الـتـي تـضـطـلـع

١٩بـهـا املـرأة فـي خــدمــة األمــة.

لقد صادر الفنانون والشعراء وفـرق الـرقـص الـشـعـبـي شـخـصـيـة
املرأة الفالحة، للتعبير عـن فـكـرة الـوطـن الـفـلـسـطـيـنـي وطـرحـهـا،
فأضـفـوا بـذلـك هـويـة اجلـنـدر (الـنـوع االجـتـمـاعـي) عـلـى الـوطـن.
فـفـي الـفـنـون الـبـصـريـة متـيـل املـرأة الـى شـخــصــيــة األم. ويــذهــب
غـسـان حـاجـي الـى أن اسـتـخـدام األم رمـزا لـألمـة يـبـرز خـصـائــص
األمـة بـوصـفـهـا الـرؤوم احلـنـون، الـراعـيـة احلـامــيــة، وطــن الــراحــة

 وفــي األدب الــزاخــر بــتـــجـــربـــة املـــنـــفـــى٢٠اجلــســديـــة واألمـــان.
واالغـتـراب وضـيـاع الـوطــن، يــرتــقــي حــب األرض الــى حــب األم
وأحـيـانـا يـنـزلـق الـى حـب حـسـي بـصـفـة خـاصــة، رمبــا فــي إحــالــة
الـى الـعـالقـة املـبـهـمـة بـاألم حـيـث املــنــفــى األول هــو الــنــفــي مــن

ـخـتــزلُ (١٩٧٩)، ت√�?‡?W?�uرحـم األم. فـي لـوحـة نـبـيـل عـنــانــي 
األرض الـى طـوق مـن الـكـروم. فـإن زي الـفـالحـة نــزع تــطــريــزاتــه
املميزة التي تشير الى هويتها القـرويـة واسـتـعـاض عـنـهـا بـاأللـوان
الرئيسية للعلم الفلـسـطـيـنـي. وبـالـتـالـي فـإن األم تـرمـز الـى أرض
فلسطني وجتسـدهـا مـن خـالل دروهـا كـأم ومـن خـالل حـيـز جـسـدهـا
عـلـى الـسـواء. احـدى املـوضـوعـات األخـرى األثـيـرة عـنـد الـفـنـانـني
صـور أمـهـات يـحـتـضـن أطـفـاال. ميـكـن قـراءة ذلـك عـلـى أنـه جـزء

عـتـبـر املـرأة فـيـه مـسـؤولـة عـن إعـادةُمن اخلـطـاب الـقـومـي الـذي ت
إنتاج األمة، وبذلـك إسـبـاغ أهـمـيـة سـيـاسـيـة عـلـى خـصـوبـة املـرأة

 فـإن الـنــســاء٢١وحتـويـل قـدراتـهـا اإلجنـابـيـة الــى الــتــزام وطــنــي.
لـم يـكـن يـنـجـنب جـيـل املـسـتـقـبـل فـحـسـب بـل مـكـلـفـات بــإعــادة

دب جسد املرأة بـوصـفـه مـوضـوعَنـتُ وي٢٢إنتاج حـدود األمـة أيـضـا.
نـقـاء األمـة. إذ إن خـطـابـات الـقـومـيـة تـقـوم أسـاسـا عـلـى أفـكــار
االستبعاد واإلشراك، وبالتالي فإن صيـانـة جـسـد املـرأة والـسـيـطـرة
عـلـيـه يـصـبـحـان ضـروريـني لـلـحـفـاظ عـلـى هـويــة األمــة وأصــالــة

نسبـهـا.
ناط باملرأة مسؤولية تربية األطفال بـحـب الـوطـن لـتـنـجـبُكمـا ت

بذلك جيـال مـن املـنـاضـلـني وبـنـاة األمـة. ولـوحـة سـلـيـمـان مـنـصـور
ر تــقــســيــم هــذا الــعــمــل. فــالــفــالحــةّ«صـحــوة الــقــريــة» تــصــو

الفلـسـطـيـنـيـة تـكـتـسـب أبـعـادا هـائـلـة مـتـآلـفـة مـع سـفـح الـرابـيـة
وعمـارة الـقـريـة، سـاقـاهـا مـنـفـرجـان لـتـمـكـني األمـة مـن االنـطـالق
مـن جـسـدهـا. وهـي نـفـسـهـا تـؤدي دورا غـيـر فـعـال بـاملـقـارنـة مــع
الـشـخـصـيـات األخـرى فـي الـلـوحـة الـتــي متــارس كــلــهــا نــشــاطــا
انـتـاجـيـا مـن نـوع مـا. وتـذهـب نـهـلـة عـبـدو إلــى أن عــبء إعــادة
إنـتـاج األمـة ال يـقـع عـلـى عـاتـق الـنـسـاء جـمـيـعـا بـالـتـسـاوي بــل
مييل الى أن يكون من نصـيـب الـقـطـاعـات الـفـقـيـرة مـن اجملـتـمـع،
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أي سـكـان الـقـرى ومـخـيـمـات الـالجـئـني الـذيــن لــديــهــم عــائــالت
 وأبناء هـذه الـعـائـالت هـم الـذيـن يـقـدمـون الـتـضـحـيـات٢٣كـبـيـرة.

وهـم الـذيـن يـنـخـرطـون فـي الـنـضـال الــوطــنــي. لــكــن الــعــائــالت
الكبيرة ليست شيئـا انـبـثـق مـع مـيـالد الـقـومـيـة بـل متـتـد جـذورهـا
فـي املـعـايـيـر االجـتـمـاعـيـة لـلـفـالحـني الـذيـن يـعـنـي تـعـدد األوالد
لــديــهــم أكــثــر أفــرادا يــزرعــون األرض. بــالــرغــم مــن الــتـــحـــول
البروليتاري، ما زال اجلـيـل الـقـدمي يـنـظـر الـى الـعـائـالت الـكـبـيـرة

ا عـلـيـهـا.ًعلى أنها تشـكـل سـنـدا لـلـحـيـاة أكـثـر ممـا تـشـكـل عـبـئ
وخـالل سـنـوات االحـتـالل الـطـويـلـة حـني لـم تـكـن هـنــاك حــكــومــة
حتمي الفرد كانت العائلة هي الشكـل الـرئـيـسـي لـألمـن واحلـمـايـة.
يضفي الصراع اإلسرائيلي الـفـلـسـطـيـنـي وصـفـا ملـعـنـى األمـومـة
فـي سـيـاقـهـا الـفـلـسـطـيـنـي. فـلـقـد امـتـدت أعـمـال املـرأة املـنـزلـيـة
خـالل االنـتـفـاضـة الـى اجملـال الـعـام عـنـدمـا أصـبــح الــفــصــل بــني
الـفـضـاءات الـعـامـة والـفـضـاءات اخلـاصـة بـاهـتـا، بـعـد أن صــارت
جميع نـواحـي احلـيـاة هـدفـا لـلـجـنـود اإلسـرائـيـلـيـني. كـانـت عـنـايـة
املـرأة تــنــصــب عــادة عــلــى الــعــائــلــة املــبــاشــرة. لــكــن بــانــدالع
االنتفاضة، كمـا تـشـيـر كـارول بـاردنـسـتـني، اتـسـع تـعـريـف حـدود

 وأصـبـحـت املـرأة أكـثــر٢٤الـدائـرة املـبـاشـرة املـشـمـولـة بـرعـايـتــهــا.
بروزا في احلياة العامـة مـضـطـلـعـة «بـأدوار مـسـانـدة» فـي أوضـاع

ـرى وهـي تـنــقــلُخـطـرة تـهـدد بـاألذى والـســجــن. وكــانــت املــرأة ت
احلجارة الى الشباب وحتميهم من االعتقال وتـنـظـم تـوزيـع الـطـعـام
وتوفير العناية الصحية للتجمعات السـكـانـيـة خـالل مـنـع الـتـجـول

ـلـت هـذهّـثُ م٢٥وتـرفـع املـذكـرات مـطـالـبـة بـاإلفـراج عـن الـسـجـنـاء.
ر مـن نـشـاطـات املـرأة مـن قـبـل الـعـديـد مـن الـفـنـانـني خـاللّالـصـو

االنتـفـاضـة كـمـا الـتـقـطـتـهـا وسـائـل االعـالم.
اتخذت األم الفـرد عـلـى عـاتـقـهـا دور أم اجلـمـيـع، وكـان جـمـيـع

رت املـرأة عـلـى أنــهــا أم األمــة.ّــوُاألطـفـال أطـفــالــهــا، هــكــذا ص
كـانـت عـالقـة األم الـفـرد بـاالبـن الـفـرد تـعـلـو عـلـيـهـا فـي أحــيــان
كثيرة عالقة األم اجلمـاعـيـة بـاالبـن اجلـمـاعـي، الـتـي كـانـت أيـضـا
طـريـقـة الحـتـواء احلـزن عـلـى فـقـدان األبـنـاء فـي مـجـرى الــنــضــال

 وكـانـت أسـمـى آيـات الـتـقـديـر متـنـح الـى أم الـشـهـيــد٢٦الـوطـنـي.
التي تعتبر أنها قدمت التـضـحـيـة الـتـي ال تـضـحـيـة بـعـدهـا بـنـذر
ابنهـا لـلـقـضـيـة الـوطـنـيـة. فـقـد دعـا بـيـان صـادر عـن االنـتـفـاضـة
أم الـشـهـيـد الـى أن «تـبـشـر ألنـهـا رفـعـت صـوتــهــا مــرتــني، مــرة

٢٧يـوم سـقـط ابـنـهـا شـهـيـدا ومـرة يــوم إعــالن الــدولــة».

فـي تـصـويـر الـشـهـادة يـجـري الـكـالم عـلـى الـشـهــيــد بــوصــفــه
عريسا وموته عرسا، وأرض فلسطـني عـذراء تـنـتـظـر تـخـصـيـبـهـا،
ودم الـشـهـيـد هـو الـذي يـصـنـع مـيــالد األمــة. فــي هــذه الــبــالغــة

ـط دور املــرأة فــي إعــادة إنــتــاج األمــة. فــاألداةَــســقُاخلـطــابــيــة ي
الرجولية هـي الـتـي سـتـنـقـذ األمـة ألن املـرأة بـوصـفـهـا رمـز األرض
تكـتـسـب دورا سـلـبـيـا. وفـي إحـدى لـوحـات فـائـز احلـسـن بـعـنـوان

b?O?NA�« ”dŽ(١٩٩٢)، يصور الشهيد بلبـاسـه األبـيـض وكـأنـه 
م قـربـانـا الـى شـكـل امـرأة عـمـالقــة يــخــفــق وشــاحــهــا فــوقَّـقــدُي

Ëd?Ž”األرض. وفي عمل مـن أعـمـال مـحـمـد أبـو سـتـة بـعـنـوان 

ËÈ‰ Ï‡Ó‡ÏÁÈ ˘¯ÂÂÏ∫ Ó„Ï‡Ó‡Î ÔÈËÒÏÙ ˙‡ ˙Â–Ó„ÏÂ˙

١٦ ـةـحـفص

٣٦ ـةـحـفص
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Ï‰ÓÂ‡È‚· Æ˙„ ÈÂÏÈÚ‰ Ï˘ ˙‰È˙‡‰ ˙‚¨·˙Î ‰„‡Ù

ÓÚÙ ‰ÏÂ˜ ˙‡ ‰ÓÈ¯‰˘ ÏÚ „È‰˘‰ Ì‡ ÁÓ˘˙¢∫ÌÈÈ

· ‰Â˘‡¯ÏÓ ÌÂÈ· ·Â˘Â ̈ ‰· Ï˘ Â˙ÂÎ‰ ÌÂÈÊ¯Ó‰ ̇È„Æ¢‰≤∑

ÓÈ„‰ ÌÏÂÚ·Ó Ï˘ ÌÈÈÂÌ‰ ÌÈ„È‰˘‰ ¨ÌÈ˘Â„˜‰ ˙Â

Ó‰Â ̈ ÌÈ˙Á¨‰ÏÂ˙·Î ÌÈ‡Â¯ ÔÈËÒÏÙ ı¯‡ ̇ ‡ ÆÌ˙Â˙Á ̇ ÂÂ

È˙ÓÓ‰‰Ï ‰·È˘ ‡Â‰ „È‰˘‰ Ì„Â ¨‰È¯ÙÈ„ÈÏÏ ‡˙

· Æ‰ÓÂ‡‰‰ „È˜Ù˙ ̈ ÂÊ ‰˜È¯ÂË¯Î ÌÈ˘ÆÏÙ¯ÂÚÓ ‡Â‰ ̇ Â„ÏÂÈ

ÏÂÚÙÊ‰ ˙ÎÈ‰ ¯Ó‰ ‡ˆÂÈÓÎ ˙‚‰ ˙‡ ‰„ÈÏÂÚ„ÂÚ· ¨„È˙

‰ ı¯‡‰È˘·˜Ó ˙Ï‰ ˙‡ ˙·Ò‰ „È˜Ù˙ ¯ÂÈˆ· ÆÏÈ˙Â˙Á

„È‰˘‰˘ ¨· ¯ˆÂ–· ±ππ≤Ù È„ÈÀÈ‡�ÁÏ‡ ÊÃÒÀ·Ï‰ „È‰˘‰ ¨Ô˘Â

·Ó Ô·ÏÓ„Ï Ô·¯Â˜Î ‰ÏÚÂÈ˘ ˙ÂÚ ˙È˜‰ÈÈÙÎ‰˘ ¨˙

‰‚Ó ˙˘ÏÂÓ ˙‡ ‰ÂÂ‰Ó ‰˘‡¯œ‡˙À· Æı¯‡‰ ¯È¨˙¯Á‡ ‰¯Èˆ

Ó Ï˘ÓÁÂ·‡ „Ò Âœ̇− ̈ ‡ÏÎ‰„‡ÙÈ˙‡‰ ̇‰ ̈ ®±π∏π© ‚‰ ÛÂÈ˘

ÎÓÎ ‰ÒÂ· ÂÏÂÓ„ˆ Ï˘ ˙ÂÈÂÈ‰‰Â ¨ÌÈÙ ÈÏÂÚ¯ ÌÈ¯ÈÚ‰ÓÂ

È‰Ó ‰ÈÈÙÎ Ï˘ ·ÂÏÈ˘ ‡ˆ·Â˘¯ÂÁ˘ ˙–ÆÌÈ·‡ ¯ÊÂ Ô·Ï

ÓÒÈ˙‡‰ ÈÏÓ ‰„‡Ù‚· ‡ÂÙ‡ ÌÈÚ·ËÂÎ‰ Ï˘ ‰ÙÂ‰Ó ¨‰Ï

Ó˘·ÂÏ‰˘ ÍÎ ÏÚ ¨ÈÏÂ‡ ¨ÊÓ¯Ó„ ˙‡ ˙˘ˆ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÌÈ¯ÈÚ

‚È‰ ‰ÙÂÚÓÏ˘ ̈ ‰ÏÂ˙·‰ ı¯‡‰ Ì‚ ‡·È¯˜Ó ‰ÌÈ„È‰˘‰ ÌÈ

·‡ ÆÌ˘Ù ̇ ‡‚ Ï˘ ̄ ÂÈˆ· ÏÀÂß�ÓÏ‡ „‡ÂÀÏ‡ŸÁœÓ È–‰ ̈ ±ππ∞‡¯˜

‰ÏÎ‰Ó ¨ˆÂÓ ‚ËÏÂ˘ Ô‡Î Ì‚ Æ‰Â˘ ¯Â‡· ÌÈ˘Â„˜‰ ˙Â˙

Ó˙·Ó„ ‰ÂÈ˘ ˙ÂÚ ˙È˜·‡ ¨˙È‰ ÏÏ ‡·Ï ‡· ‰˘ÂÓ˘‰Ï

Ó‰È˙¯ÂÒÏ‡ ¨˙· ‡Ó˘‰ÁÓ Æ‰˘‡¯Ï ‰ÈÈÙÎÂ ‰¯ÂÁ˘ ‰Ï

‰˜¯Ï ‚ÂÒ ÌÈËÈÏÙÚ· ÚÈ‰˘ ˙„ÚÂˆ ‡Ï ˙·Ú‰ÙÂˆ‰ ¯

·Â·Ó‰ ‰ÈÙ ˙˘¯‡ Æ‰˙Ó ‰„ÏÈ ‰È˙ÂÚÂ¯ÊÚÂ·Â¯‡Â ˙˙˙Â

ÈÚ·Ó ˙Â¯ÂÁ˘‰ ‰ÈÈ ˙‡ ˙Â‡Ë‚‡‰ ÔÂÕÎ‰ ÆÌ· ‰Ï‰Ê ‰¯˜Ó
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Ï˘ ÌÈ¯˘Ú ¯Á‡È‡¯ Ô‰·˘ ‰‰ ˙ÂÓ‡· ÂÈËÒÏÙÈ˙
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·˙Ó˘ ÈÙÎ ÆË¯Ù·‰Ó ¯¯·Ú ¨‰„ÂÌÁ¯ÏÈÏßÁ Ï˘ ¨®±ππµ© 

aTÃÓ‰ ̇ ‡ „ÂÚ ÌÈ‡Â¯ ÔÈ‡ ̈ Á‡„ÏÂ‚ „ÂÁÈ‡ Ï˘ ÌÂ˜ÓÎ ̇ÈÙÂ

·Â ˙ÂÁÂ Ï˘ Â‡ ¨Ì‡‰ ÌÚ ˘„ÂÁÓ· ÆÔÂÁËÈ·È‡‰ ¨ÂÊ ‰¯Èˆ¯

‰·˜Ó È˘ÓÂÈ ıÙÁ Ï˘ ‰¯Âˆ ÏÓÂÈ È—Ê‰‰ ÏÏÁ Æ‰„ÂÂÊÓ ‰

‰Â‚ˆÓ‡·˘ ̈ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈˆÙÁÓ ̃ È¯ ÏÂ„ÈÈ Ì˙ÂÚÎ¯‰Ï Ô˙·È

Î ÂÏÈÙ‡ Æ˙Â‰ÊÒÈÏ ‡È‡ ÂÈÏÚ ÁÂÈ ÂÎÈ‰Ï ÏÂ¨‰„ÂÂÊÓÏ ÒÎ

Ï Á˙Ó ̄ ˆÂÈ˘ ‰ÓÓÈÙ ÏÏÁ Ï˘ ̇ e˜ÈV‰ ÆÁÂ ‡ÓÂÚ ‰Ê È„˙

È·‚·Â˜Ó‰ ̇ ÂÂÈÚ¯Ï „Â‰ÂÊ˙ Ï˘ ÌÂ˜ÓÎ ÌÁ¯Ï Ú‚Â· ÌÈÏ

Ó˙ÂÈÓ‰ ˜È¯ ÏÏÁ ÌÚ ˙ÓÂÚÓ ‰ÙÂˆ‰ Æ‰Î·˘˙‡ ˘

ÈÈ‰‚Âˆ·Â˜Ó‰ ÌÈÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ„ÏÂÓÂ ˙Ê ˙Á˙ ¨ÊÓ¯ÏÚ ¨˙‡

‰ Ï˘ ·ˆÓÂ ‰ÈÙÂËÒÈ„Æ˙ÂÈÏ˘‡Ó ˙ÂÁÎÙ˙

‚Ò¯ÈÓ„Â˜ ˙Â‡Ó‡Ó Ï˘ ˙Â‰ ‰Ê ¯ÓÒ¯Ù˙‚· ÂÓ ÔÂÈÏ‰ ·˙Î Ï˘ ®≤∞∞∞© ≤≥ ßÒÚ˙

·‡¢ˆÂÈ‰ ¢·‡ÂÂ·· ‡Ïˆ‡Â ÔÂ„ÂÏÂ ˙Â¯È

W?{U?H²½ô«(١٩٨٩)، تغطي جسم األنثى صـور شـبـاب مـلـثـمـني 
فيما يـجـمـع وشـاحـهـا بـني الـكـوفـيـة ذات الـلـون األسـود واألبـيـض

ـنــقــش حــيــز جــســدهــا بــشــعــاراتُوتــاج مــن احلــجــارة. هــكــذا ي
االنـتـفـاضـة، أو لـعـل مـن تـلـبـس صـور الـشـبـاب عـلــى جــســمــهــا
هي األرض البكر التـي يـضـحـي الـشـهـداء بـحـيـاتـهـم مـن أجـلـهـا؟

ـل فـي ضـوء مـغـايـر فـي لـوحـة جـواد املــاحلــيَّـمـثُلـكـن الـشـهــادة ت
 (١٩٩٠)، فـمـرة أخـرى يـغـطـي شــكــل امــرأة»�?Ëd?F”بـعـنــوان 

عمالقة على لوحة مقمشـة ولـكـنـهـا ال تـرتـدي الـلـبـاس الـتـقـلـيـدي
بـل تـتـشـح بـالـسـواد وغـطـاء الـرأس. ويـنـحـسـر اخملـيـم مـتـراجـعــا
الـى اخلـلـفـيـة فـيـمـا تـتـقـدم هـي نـحـونـا رافـعـة بـني يـديـهـا طــفــلــة
مـيـتـة. ويـبـدو أن تـعـبـيـر وجـهـهـا وكـأنـهـا فـي غـيـبـوبـة ومـحـاجــر

ر عن مصاب األم. «الـعـروس» هـنـا لـيـسـتّعينيـهـا الـسـوداء تـعـب
استـعـارة بـل هـي انـسـانـة بـسـبـبـيـة الـصـراع.

ـة شـهـد الـفـنّـبــيُـصُبـعـد عـقـديـن مـن متـثـيـل املـرأة فـي أشـطـال ن
رَّصـوُالفلسطيـنـي اخـتـفـاء املـرأة، وخـاصـة األم. ولـم يـعـد الـوطـن ي

عـلـى أنـه مـوقـع االحتـاد جـسـديــا مــن جــديــد مــع األم، أو مــكــان
لـلـراحـة واألمـن، بـل أخـذ الـتـعـبـيـر الـفـنـي يـكـتـسـب بـعـدا حـسـيـا

»�r?Šdكما في أحد األعمال األخيرة للـفـنـان خـلـيـل ربـاح بـعـنـوان 

(١٩٩٥). في هذا العمل اتخذ رحـم املـرأة شـكـل شـيء اعـتـيـادي
يـومـي - حـقـيـبـة. مـكـان احلـمـل خـال مـن األمـتـعــة الــشــخــصــيــة
التي ينـبـغـي تـكـويـن هـويـة مـنـهـا. وكـرسـي لـالسـتـراحـة ال يـدخـل
حتى فـي احلـقـيـبـة ويـخـلـق تـوتـرا ثـقـيـال. فـراغ الـداخـل يـتـعـارض
مـع الـفـكـرة الـشـائـعـة لـديـنـا بـأن الـرحـم مـكـان لــلــراحــة واألمــان.

ا يعيق علـى الـتـمـثـيـالت املـقـبـولـة لـلـوطـن،ًويواجه املـشـاهـد فـراغ
ويشـيـر بـاملـقـابـل الـى الـشـتـات وحـالـة مـن الـصـحـوة مـن األوهـام.

الـثـقـافـيـة «أبـواب»، الــعــددـشـرت نـصـوص شـبـيـهـة لـهـذه املـسـاهـمـة فـي الـفــصــلــيــة ُن

٬٢٣ ٢٠٠٠، بــيــروت/لــنــدن وفــي:

∫q?¹Ëd?O?ý w?(U?*« U?MOð Â_« s?Þu?�« q?¦?� 5?D?�?K?� q?O�ð

ÚÓÂ„ ±∂

ÚÓÂ„ ≥∂

ÚÓÂ„ ≥∂

ÚÓÂ„ ≤∂

٣٦ ـةـحـفص

٢٦ ـةـحـفص
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 فـي لـنـدنتـيـنـا املـاحلـي شـرويـل ولـدت الـفـنـانـة والـبـاحـثـة الـفـنـيـة 
(١٩٧٢) وتعيش حاليا في القـدس. تـنـاولـت فـي رسـالـتـهـا لـلـدكـتـوراة الـفـن
الفلسطينـي والـفـنـون الـشـعـبـيـة. نـشـرت الـعـديـد مـن املـقـاالت واالبـحـاث فـي

,Palestinian Ministry of Culture Monthly, Levantمـــجـــالت  مـــخـــتـــلــــفــــة: 

Journal of Gender Studies;ت بـعـض الـكـتـب: نـشـر كـمـا وTextile Transitions:

Gender Body and Identity (2000), Displacement and Difference (2000),

Contemporary Arab Women’s Art: Dialogues of the Present (1999),

Palestinian Spring (1997);چـات مـثـل:ت مـقـاالتـهـا ضـمـن كـتـالــو كـمـا نـشـر
q?Šu?�« w?	 5?M?Ý dAŽ ،لسلـيـمـان مـنـصـور Êu?N?� Êu?¼ s�،جلواد املـاحلـي 

W?¹u?N?�«  UŠUخلليل رباح. أسست وأدارت إرشيف الفنون الـفـلـسـطـيـنـيـة�� 
في القدس واشرفت على العديد مـن املـعـارض الـفـنـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة.

ÈËÈÁÏ‡ÓÏ‡ ‰–ÏÂÂ¯˘„ÈÏÈ ¨È‰ ¨®±π∑≤© ÔÂ„ÂÏ ˙‡
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Ó‡Ó·˙Î· ÌÈ¯È–Ú·Â ¨˙È ∫Ì‰ÈPalestinian Ministry of Culture Monthly,
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Gender Body and Identity (2000), Displacement and Difference (2000),

Contemporary Arab Women’s Art: Dialogues of the Present (1999),
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∑∞ ¨‘U?L?� v?K?Ž X¹“ ¨±ππ≤ x rÝ µ¥

±

¯ÂÒÓ Ô‡ÓÈÏÒ

¯¯ÂÚ˙Ó ¯ÙÎ‰

· ÏÚ ÔÓ˘ ¨±ππ∞±≤∞ ¨„x Ó¢Ò ∏∞ 

≤

·Ú ÏÈÈ‡

ÓÈ‡À˙e‰

· ÏÚ ÔÓ˘ ¨±π∑π±≤∞ ¨„x Ó¢Ò ±∞∞ 

≥

ÙÀÈ‡�ÁÏ‡ ÊÃÒÀÔ

„È‰˘‰ ˙Â˙Á

· ÏÚ ÔÓ˘ ¨±ππ≤∑∞ ¨„x Ó¢Ò µ¥ 

1
Suleiman Mansour
The Village Awakens

1990, oil on canvas, 80 x 120 cm

2
Nabil Anani
Motherhood

1979, oil on canvas, 100 x 120 cm

3
Fayez al-Hassan

The Martyr’s Wedding

1992, oil on canvas, 54 x 70 cm
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¥

W?²Ý uÐ« bL×�

W?{UH²½ù« ”ËdŽ

∑¥ ¨‘U?L?� v?K?Ž X¹“ ¨±π∏πx rÝ µµ 

µ

w?(U*« œ«uł

”Ëd?F�«

 ±∏∞ ¨‘U?L?� v?K?Ž X¹“ ¨±ππ∞xrÝ ±¥∞ 

∂

ÕU?Ð— qOKš

rŠ—

 U?�U?H?�Ë W³OIŠ ¨wÝd
 ¨±ππµ

∏∞x  ∏∞ xr???Ý ∏∞ 

¥

·‡ „ÓÁÂÓÒ Âœ˙−‡

ÎÏÈ˙‡‰ ˙‰„‡Ù

· ÏÚ ÔÓ˘ ¨±π∏π∑¥ ¨„ x Ó¢Ò µµ

µ

ß‚ÀÂ�ÓÏ‡ „‡ÂÀÏ‡ŸÁœÈ

Î‰‰Ï

· ÏÚ ÔÓ˘ ¨±ππ∞±∏∞ ¨„ x Ó¢Ò ±¥∞

∂

aT ÏÈÏßÁÃÁ‡

ÌÁ¯

Î ¨±ππµÒÈÌÈ¯ËÒÏÙÂ ‰„ÂÂÊÓ ¨‡

∏∞x ∏∞ x Ó¢Ò ∏∞ 

4
Mohammed Abu Sittah

Intifada Bride

1989, oil on canvas, 55 x 74 cm

5
Jawad al-Malhi

The Bride

1990, oil on canvas, 140 x 180 cm

6
Khalil Rabah

Womb

1995, chair, suitcase and band-aids

80 x 80 x 80 cm
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