
احلياة؟ احتملتم "كيف
وجلبت ذهبت حسن أم الفيديو. صرنا شعب كمال، حق أبو معه بالفيديو، اآلن نحتمل نحن
يفعلون والناس ال قرية أخرى، عن شريًطا وجلبت ذهبت وأم فالن الغابسية، عن شريًطا لي
ونرىبقًعا جنلسأمامالشاشةالصغيرة، نحتمل احلياةبصورتها، شيًئاسوىتبادلاألشرطة.
بالصور". حياتنا نخترع ذوقنا. على بالدنا فنخترع مقّربة، ومشاهد مشّوشة وصورًا صغيرة

في النسيان واختبأمت ال حتتمل، التي احلياة واحتملتم ومّتم في املؤقت، املؤقت، "عشتم في
ينسى". ال الذي

خوري± إلياس

الفرد وهوية يبلوران وعي اللذين النسيان وفرض ــيان النس مركزه في الكتالوغ هذا يضع
غاستون غيفع، تسيبي للفنانني الفردية في املعارض عنهما وأساليب التعبير واجلماعة،
الفنانون≥ عرض وأنيسة أشقر. حنا فرح دافيد عديكا، حني شيش، ايتسكوفيتش، تسفي
تتراءى من التي يافا مدينة خلفية هاجر للفنون على غاليري في ≤∞∞≥≠≤∞∞± بني السنوات
وفرض النسيان اآلخر من هو يتكّون رؤية حقل الغاليري؛ في العرض فضاء خالل صالون/

الحًقا≤. سيتم وصفهما اللذين واجلماعيني الشخصيني النسيان
احلقيقي والبساط اخللفية يشّكل ال يافا قي العجمي في حي للفنون هاجر غاليري
خطاب عن حدود تعبير حد بعيد إّنه الى بل األعمال الفنية فحسب، حلضور واالستعاري
جانب الى ــري، الغالي في ُعرضت ــرائيل. اس ــن والثقافة في الف حقلي في ــور ــذا احلض ه
ــبلي، ش أحالم للفنانني معارض فردية الكتالوغ، هذا ــي ف للفنانني البصرية احلياة ــير س
أشقر. وأنيسة عبود جمانة إميل جمعة، أحالم أشرف فواخري، رائدة أدون، بخاري، ــامي س
موضعة إّن املعاصر. ــطيني الفلس للفن هاجر كتالوغ في ــع بتوسُّ ُعرضت معارض وهي
قراءة إتاحة بهدف جاء استمرارية ذي عرض تواصل ضمن الفّنانني الفردية لهؤالء املعارض
تأويالت ووجهات ــياقات، س ــمل ويش اللغة وثنائي القومية ثنائي عرض في حّيز األعمال
إسرائيل.¥ في الفلسطينية جانب تلك التي لدى األقلية الى الفن االسرائيلي حقل نظر
من مبنى الرابع في الطابق ثالث غرف ــن م دار في للفنون هاجر غاليري موقع ــر اختي
ــاء الغاليري فض كان ــرائيل. اس مواطني ــطينيني الفلس ــن م ــكانه جميع س ــكني س
بصرية عالقة ــأ تنش متحّرك. منه زجاجي باب يتخلله البيت الذي صالون ــي هو األساس
على حي رحبة اطاللة ــي ف ــهد املش ينفتح ومنه ــرفة الغاليري، ش وبني البيت بني داخل

µ.يافا في العجمي
بعد ما يافا الواقعة ــة مدين محو حول ــرائيلية االس األدبيات في الكثير ُكتب ــد لق
ــرائيلي املعاصر، اإلس الفن في هذا احملو يتفاعل يزال وال يافا). ــب — أبي الوصل (تل ــط خ
هذا ويتعّزز عربية.∂ ــة كمدين يافا ملدينة متثيالت ــا تقريًب توجد ال أنه حتى القول ــن وميك
اجلزء الشمالي في وغاليريهات)، (متاحف العرض فضاءات موضعة بواسطة االنقطاع
بطابعه، ــوي الفضاء احلداث ــث حي الوصل)، ــط خ أبيبي من ــل الت (اجلانب ــة املدين ــن م

في يافا، للفنون جاليري هاجر
تسفي طال بن ı يُنسى ال النسيان الذي
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االنقطاع مًعا يؤكدون الداخلية، الفنية ــياقات الس جانب األبيض املغلق، الى واملكعب
محّدد. جغرافي فضاء عن

دور  اليوم، مطلعه وحتى منذ االسرائيلي، الفن في العبري اخلطاب هذا حلصرية توجد
االسرائيلي، الفن البعد احمللي االسرائيلي، يربط مًعا كصمغ القومية في ثقافة مركزي
القومية حول البحث في ــيكية الكالس النصوص أحد التي تصفهما.∑ العبرية ــة واللغ
أرنست ألقاها التي احملاضرة هو القومية ثقافة في النسيان وفرض الذي يتناول النسيان
ــط أن تنش للدولة ال ميكن أنه فيها يؤكد وهو .±∏∏≤ عام القومية" هي "ما بعنوان رينان،∏
هو ذلك فعل ميكنه فما يقول، ــبما حس لتوحيد مواطنيها. كعامل كصمغ اجتماعي أو
يدعي التاريخ، من ــة التاريخي وفيما عدا خلق الذاكرة ــيان. النس األدق، أو فقط، ــخ التاري
الداخلية، احلروب ــة، اإلثني للفروقات اجلماعي ــيان النس ــتدعي يس بناء القومية أن رينان
ثقافة الى ــعي الس أما ــها. نفس من القومية مختلفة مجموعات بني واازر الصراعات
ولغة تصويرية ــتركة، ــتعارات مش إس متجانس، ــيان نس ــة، متجانس ــة، ذاكرة متجانس

خلق األمة. حيوية في عملية عوامل جميًعا مشتركة التداعيات - فهي
ــرائيلية، االس القومية ــة الثقاف رينان في ــه يصف الذي القومي ــيان النس ــمل يش
الذي يشّكل جزًءا ــنوات متعدد الس ــيان النس يافا؛ ملدينة العربية الهوية ــيان نس أيًضا،
لهذا نتيجة أنه الى πحسن منار ــير وتش .±π¥∏ خالل ــطينية الفلس احملو العام للمدن من
متدين عمليات ميّر باألساس لم ريفي كمجتمع متخّيل الفلسطيني اتمع فإن النسيان

حسن: ألقول ووفًقا متقّدمة.

إخفائها درجة الى الفلسطينية املدينة  وطمس جهة، من خالية كأنها البالد  تخيُّل إن
فاالعتراف بوجود املبّكرة. جهة الصهيونية العملة من لنفس وجهان هما أخرى، جهة من
تتبلور بالد شعب"، بل بال "بالد البالد ليست بأن االعتراف سيعني كان فلسطينية مدينة

أخرى.∞± أمة فيها
 

التأريخ ــي ف ــا، أيًض ــيان، النس ــواه املدينة ط ــود أن وج ــى ال ــا أيًض ــن حس ــار من ــير وتش
املاضي ــيخ ترس مت ــطينية، وأنه الفلس اجلماعية القومية ــرة الذاك وفي ــطيني الفلس
سير الفنية، األعمال الروايات، كالّشعر، الذاكرة، ممارسات في ريفّي كماٍض الفلسطيني

القومية.±± والطقوس احلياة
ــطينية الفلس اجلماعية الذاكرة في ــة القري ــة رمنس خلفية على املدينة ــة فمكان
لبنان في ولد الذي خوري، إللياس ــعة التاس الرواية وهي ــمس، كتاب باب الش في يظهر
يصف وهو للنكبة الفلسطينية. في الذكرى اخلمسني ،±ππ∏ عام كتابه ونشر ،±π¥∏ عام

كالتالي: اخلريطة خارج ُهّجرت التي الذاكرة

قرية. مجّرد إنها وطًنا، ليست شعب (...)"
الزيتون. وال البرتقال فالوطن ليس وطن. كلمة فهمت معنى شعب سقوط بعد إنك قلت
ومتوت كل، من جزء أنك تشعر الهاوية، في تسقط أن هو الوطن عكا. في جامع اجلزار وال
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يتصور أحد غربه، لم اجلليل الى شمالي من البحر، الى املنحدرة تلك القرى ففي مات. ألنه
في قرية كأننا الى قرية من نركض تتساقط، وكنا القرى كانت شيء. سقوط كل معنى

نغرق" (...). ونحن تغرق والزوارق زورق، الى زورق من البحر. نقفز
فلسطني لم تكن موجودة. إن قلت "وملاذا

اسمه شيء بوجود نشعر كنا هناك  وعكا. والقدس ويافا حيفا  املدن، كانت "فلسطني
أين نعرف أننا ال واكتشفنا بسرعة، انهارت املدن كالقرى. لكن فكانت القرى فلسطني، أما

فقدناه"≥± حني الوطن نكتشف جعلونا فلسطني احتلوا الذين احلقيقة أن نحن؟

حيفا، الرملة، اللد ــبه بشقيقاتها أش ،±π¥∏ قبل حًقا ضاعت ــطينية الفلس املدينة يافا،
الفلسطينية احلياة جدي لواقع توثيق رؤية باإلمكان األخيرة في السنوات ولكن والقدس.
ــية، وسياس ثقافية اجتماعية، تنظيمات ــالل خ من وذلك ــطينية، الفلس النكبة ــل قب
ومبدعني ــاب كّت من ثقافية ــخصيات وش ــيني، سياس ــطني كناش وصفهم ميكن ــراد أف
إسكاته مت ما ــتنطاق الس ــعهم وس في ما كل يبذلون — ــرائيليني وإس ــطينيني فلس —
سكانه يناضل قلب حي في للفنون موضعة غاليري هاجر إن احمللي≤±. املشهد من ومحوه
من ــتمر املس النضال جانب الى قومية، كأقلية بهم اجل االعتراف ــطينيون من الفلس
ــخصية في الش املعارض بدورها موضعت قد ــية، األساس البلدية املواطن ــوق أجل حق

السياسي. احلقل حدود بجوهره؛ فضاء يتجاوز بشكل واضح نقدي سياسي فضاء
في أزوالي ــي اريئيال كما تدع نقدية، ــة ممارس هو العام الفضاء في احلضور ــرض إن ف
الفن مبّرر حقل منح يرفض ــور ــير الى أن فرض احلض وهي تش للفنون"¥± "تدريب ــا كتابه
الفضاء العام في للترميز مختلفة ممارسة حول يدور احلديث الفني، وأن العمل أي وجوده،
الوصف هذا الطاغية".µ± يالئم ــة ثقوب في القص "إحداث في جهده يتمحور جّل ــذي ال
ُعرضت فيه حينما هاجر ــري غالي فضاء/صالون في ــطيني العجمي الفلس حضور حي
بجوهره. املدينة ووجودي حاضر متواصل، واقعي يتفاعل في حضور املعارض الشخصية؛
في والباصات ــيارات الس وحركة ــبيل، السكان الس عابرو اليومي، — الضجيج ــها نفس
ــبكت بالبيرس (مؤطرة جانبها الى تظهر أو ــال في أعم تتراءى — ــار النه ــاعات س جميع
ــرفة وفي ش خالل الغرف ومن املتحّرك الزجاجي ــون الصال باب ــور، في الص في ــاج والزج
الطاغية احلضور الرواية هذا يهّز غرض. ُحتوَّل الى ولم مجّمدة ــت ليس لكنها الغاليري)،
ــية. بصورة املقاومة السياس ــي املدينة تكتس مركزها وهكذا في محو يافا ــع التي تض
واضح أحيانًا الصوت املعارض. يرافق إضافي ــوت ص ليافا هو املديني احلضور ــييس تس إن
التشويش أو الرفض من نوًعا أخرى يخلق أحيان املعروضة، وفي احلياة ــيرة وعضوّي في س

يستطيع استيعابه. ال أو يرغب فضاء خطاب ال الرؤية في حقل الى ويتسلل
ُعرضت في التي ــخصية الش املعارض يبرز في ــة يافا، فرض حضور مدين ــى جانب ال
والعمل د بالتجسُّ الهويات لسياسة يسمح الذي احلياة سيرة فرض حضور هاجر غاليري
حضور تسييس ويقوم الفنية. املؤسسة تتحدى ــية وسياس نقدية خطاب فضاءات في
تظهر التي ــه ــاء عائلته وأصدقائ ــخصيات أبن وش الفنان ــخصية ش على احلياة ــيرة س

واقعي. بشكل الفنية األعمال
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جماعة. ضمن بل وحيًدا شخصية الفنان ال تظهر ــخصية الش املعارض من جزء في
إثباتًا ــكلون يش وهم ال ــهود، كش وأصدقاء الفنان ــة عائل أبناء ــّرف يتص املفهوم ــذا به
الى تقف ــعة واس مجتمعية عائلية منظومة في ملوضعته ــى حت بل ــب فحس لذاتيته
ــهادة: الش ملفهوم مركزيني ممّيزين فيلمان∂± ــانا شوش تصف وجوده. على وتصادق جانبه
ــؤولية تعني أخذ املس ــهادة الش ان وفهم ــه، عين بأم احلدث رأى ــن كم ــاهد حضور الش
مصداقية ــخصي، الش البعد يتجاوز فيما ميلك، الذي وعلى حقيقة احلدث التاريخ ــى عل
من الشهادة ينبع اجلماهيري الذي باملعنى أسوة الشاهد فحضور عامة. ونتائج جماهيرية
اطاراتمع العائلي — في استعاري أو فعلي بشكل — حضور الفنان طابع في يتجّسدان

يرافقه. الذي التاريخ يشمل مبا واملوّسع،
"بربور عرض خالل اجلمهور بني شقيقاتها الى أشقر تشير أنيسة املثال سبيل فعلى
اجلمهور على ثم ــم، بوظيفة املترج ــع الذي يطّل برني أهرون ــى عل ــم أوال وتعّرفه "≤¥∞∞∞

ــقر أش تخلق بطابعها ــيرية∑± التوس ــارة إش وهي االمياءة، هذه عبر اليهودية. الغالبية ذي
وأيًضا لعائلتها وكذلك كذات املتبادلة، لنفسها والتوكيد التحديد التعريف، من عملية
ــتون غس عائلة صور في جتري مماثلة عملية هناك النص. الوارد في ــطيني الفلس للتاريخ
أصدقاؤه يؤكد حيث ــس)"، ايري (بوينوس طلق "هواء معرض ــكوبيتش في ــفي ايتس تس
وقت ــر العيني — احلاض في وحضورهم ــمهم على وجودهم، اس ــعة املوّس عائلته ــاء وأبن
شبيه، وبشكل األرجنتني. من العائلة هجرة العائلي؛ املاضي ــياق س في وذلك — التصوير
(في اجلماعي اللقاء ــبه يش ما الفنانون يجري عديكا لدافيد أم" لغة ــات — "بورتريه ــي ف
اآلخر على فيه الواحد يتعارف ال حيث يافا، في للفنون هاجر غاليري صالون في الصورة)
يقومون ــب، بل انهم فحس للصور، ــبكت البرس تغطية انعكاس من خالل األولى للمرة
الهوية ــترًكا في مش ــم مركًبا ــع يتقاس أوس مجتمع في املتبادل التعارف مبوضعة حتى

عربية. بالد هجرة أهاليهم من —
حني معرض ــر من مباش غير ــكل بش تطّل ــمها الفنانون يتقاس التي الهجرة هوية
سوداء، وعيون وأزهار خطوط من عشرات الرسومات جانب الى وفيه، ميالد"، "عيد شيش
النضال تاريخ ــي ف احلياة ــيرة س متوضع "منرة") "لطيفة"، ("غولدا"، نصوص ــا أيًض ــر تظه
النضال تاريخ سياقات في املوّسعة اجلماعة ــتدعاء اس إن العيني. ــرقي االجتماعي الش
كفر قرية ــخصه في ش ميوضع الذي فرح حلنا ــة" "مشّوش ــلة سلس في أيًضا ــد تتجّس
عقد حتت "يتذّكر" ــذي ال ــخصه ش لكن الصور، في وحيًدا يظهر فرح أن ــح ــم. صحي برع
ذاكرة مجتمع ــل متّث كلها احلجري، والّنصب ــهيد الش أيقونوغرافية ــم، في برع ــارة احلج
يستدعي غيفع تسيبي بينما .±π¥∏ عام وُهّجروا أهلها اقُتلع التي ــطينية الفلس القرية
احلداثوي؛ الذاكرة كممثل تمع للشهادة املعماري، املصمم والده، "مشّبك" معرض في
شرفة على ك التي ثبتها ــبّ املش وعلى مناذج املاضي في أعماله على تؤثر لم التي احلداثة
واستيعابه رؤيته امكانيات على الوضوح، شديد وبشكل أيًضا، بل يافا، في هاجر غاليري

خاللها. من تظهر الفلسطينية التي ليافا احمللي
هو وأكثره حرفّية باملعنى املباشر األعمال من يطل الذي هنا" "ها أنذا شعور تفسير
على كان حتى لو اجلماعية النقدية، ــاة احلي ــيرة لس االنتماء في الفنان حق على االصرار
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في فيه. ينشط الذي الفن والثقافة حقل في ــائدة الس احلياة ــير روايات س النقيض من
في حقل توجد أنه الى أشرت شرقيني"∏± اعمال فنانني في كموضوع اللغة "إرجاء مقال
قياًسا أقّل حضور عربية ذات أو يهودية ــرقية، ش طبقية، خطاب أنواع ــرائيلي االس الفن
القومية الروايات التاريخية حياة حتايث ــير س رويات مركزها في تضع التي اخلطاب بأنواع
األنواع هذه محو كتاباتهم في ــة وصفوا الثقاف في الباحثني من فالعديد ــة. الصهيوني
من هما جزء ــيان، النس وفرض احملو وهذان، ±π.ــرائيلية االس الثقافة من للخطاب النقدية
ــيان املتجانس الذي النس من ــة وجزء املتجانس الذاكرة من دة، جزء املوحِّ ثقافة القومية
انتاجها، ــروط بش التحّكم بالتمثيالت، على ــراع الص هو ومعناه العملي ــان، رين يصفه
ــيرة س املعنى، فإن بهذا اللغة.∞≥ وفي حولها ــّور قيد التط اخلطاب عرضها في ــكل وبش
وبديلة ــة، منافس موازية، رواية عن تعبير هما العام الفضاء في ومتثيلها البصرية احلياة
الفن بأن احلقيقة املتمثلة ــن حتته. لك ــلل بالتس حتى أحيانًا تقوم بل للمنطق القومي،
واملنطق العبري اخلطاب في إطار حصرية ــط بغالبيته ينش يزال ال املعاصر ــرائيلي االس

االطر.±≥ هذه ازاء وفي داخل في الفعل بشكل نقدي امكانيات أيًضا تعّرف القومي،
االجتماعية ــلكيته ومس بنيته تضمن كعالم الفن عالم مورس باك ــوزان تصف س

تؤكد: وهي الراهنة. الفنية النقدية املمارسات من العديد في املعنى انعدام

الى بتبسيط سياسي فيه، يتحّول املركب من تعقيمه جرى الذي "السياسي" حتى الفن
معنى≥≥ ذا يكون بأن له حق ولكن ليس الوجود في احلق كل — لديه املعاصر الفعل الفني جانر

الى مورس باك تشير الفن، لعالم املعولم ــليع داخل التس الفني االحتجاج حتييد مقابل
النقدي، الفعل ــة حيوي حماية بغرض الفنانون ــا يّتبعه التي ــتراتيجيات اإلس ــدى إح أن
ــخصية الش األونطولوجية االجتماعية الهوية ــتعمال باس الفنانة أو الفنان ــي قيام ه
األسلوب.≤≥ بذلك االجتماعية، - للتجربة اجلمالية - النقدية وكتنظيم للفن كمضمون
الفنانني ــاء" كبادرة "اختف ــاس، باألس ــتراتيجية، اإلس مورس بيل تصف ــني ح ــن في ولك
التهجينات نحو واملتوّجهني الفن، عالم داخل العيش ظروف من مؤقت ــكل بش الهاربني
وأكثر ثورية ــل أق بوصه اجلماهيري ــن الف يعّرف ــكل احلدودية بش للمجموعات ــة الواقي
يفوق الى ما الكتالوغ تطمح هذا في املعروضة البصرية احلياة ــير أن س ــرّية¥≥، فيبدو س
ــتعراض احلضور اس إن ــرية. س كانت حدودية، مهما كجماعة والتعريف املؤقت ــور احلض
فضاء داخل االجتماعي ــي - للمجتمع الدائم احلضور مطلب ألجل هو ــة احلال هذه ــي ف
ــيان للنس ــّري كهامش ملوقف س خالًفا النهار، ضوء في ــطح، الس قومي، فوق ــي- ثقاف
جانب الى ترافقه، التي التواريخ بكّل اجلماعي احلضور تسييس فإّن املعنى، وفرضه. بهذا
حياة ــيرة االعتراف بس يتيح ما هو الفني، العمل ــي معروض ف هو مثلما احلضور ــة ذاتّي

للمرحلة. الفنية والتأويل إطار منظومات اخلطاب في محوها تصّعب الفّنان، بل
يقف مواجهتهما، ــي وف ــي، السياس الثقافي - ــيان النس وفرض ــيان النس مقابل
كموقع يافا، ــة مدين حضور ــتعراض اس جانب الى اجلماعي للفنان ــور احلض ــتعراض اس
حتى يتواصل حضور ــو وه للعرض. فضاء في واقعية ــرية بش بإحداثيات يقف ــوس ملم
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العرض فضاء ــاد االغالق ع فبعد .≤∞∞≥ ــف صي في للفنون ــر هاج ــالق غاليري اغ ــد موع
املوقف في سواء املؤقت العنصر على ــهد عودة تش وهي عائلية، ــكنية س كدار ليعمل

نفسها. احلياة داخل موضعته في أو النقدي،

ص اآلداب، ــمس، دار الش باب ،±ππ∏ خوري، ــاس إلي ±
.¥µ¥ و ¥µ±

املعارض حول ــقر. أش وأنيسة فرح حنا ــتثناء باس ≤
في للفنون هاجر غاليري في ُعرضت التي الشخصية
www.hagar-gallery.com الغاليري: موقع يُنظر يافا

"ضعف هو ــيان النس املعجمي، ــف للتعري ــا وفًق ≥
في ــرة األولى للم جتري ــة خامل ــة ممارس أي ــرة"، الذاك
أن في حني وذاته. ــان بني االنس واخلاص الداخلي ــز احلّي
"حذف من املعجمي هو للتعريف وفًقا النسيان فرض
الثقافة، في جتري مقصودة فاعلة ممارسة أي الذاكرة"
ــية وسياس اجتماعية ومعرفة قوة منظومات ــل داخ

واسعة. يُنظر:
˙‡ˆÂ‰ ¨ÊÎÂ¯Ó‰  Ô˘Â˘ Ô·‡ ÔÂÏÈÓ Æ≤∞∞¥  ®Í¯ÂÚ© ¯Ê‡ ‰˘Ó

.≤¥≥ ¨π∂¥ ßÓÚ ¨Ó¢Ú· ˘„Á‰ ÔÂÏÈÓ‰

الكتالوغات ــدار إلص ــتمرار اس هي اخلطوة ــذه ه ¥
فيها ــرى ج واجنليزية) ــة، عربي ــة (عبرية، اللغ ــة ثالثي
يُنظر: وفلسطينيني. اسرائيليني فنانني أعمال توثيق
±± — ــد ــط جدي أوس ــرق ش ،≤∞∞∞ ــفي، تس ــن ــال ب ط
ــفي، تس بن طال بل؛ هاينرخ غاليري في فرديًا معرًضا
بن طال ــطينيات، فلس ــاء نس فن ذاتية- ــور ص ،≤∞∞±
بن طال أندلس; إصدار (محررتان)، ليرر وياعيل تسفي
غاليري في معرًضا فرديًا ±∂ ــمراء — س ،≤∞∞≥ تسفي،
،≤∞∞¥ بن تسفي، طال بابل، إصدار هاينرخ بل، صندوق
ــرقيني"، ش فنانني في أعمال كموضوع اللغة ــاء "إرج
ماضيه خضم في ــرك يتح ــرقية، حاضر ش هيئة في:

بابل. إصدار نزري، يغآل حترير: العربي،

يُنظر: يافا، في العجمي حي تاريخ حول µ
ÈÂÚ ˙ÂÂÎ˘Ï  ‰˘‡¯  ¯ÈÚÓ ¨ÌÈ‰ ˙ÏÎ  ¨ÂÙÈ  Æ≤∞∞¥ ¨·‰È Ô„
¨≤∞∞µ ¨„¯·ËÂ¯ ÔÂ¯˘ ªÊÂÓ˙ ˙‡ˆÂ‰ ¨È·Á¯Ó ÔÂÈÂÂ˘ È‡Ï Ì‚„ —

ÆÏ·· ˙‡ˆÂ‰ ¨‰¯ÂÁ˘ ¯ÈÚ ¨‰·Ï ¯ÈÚ

مدينة يافا ــت تناول التي ــة القليل املعارض ــد أح ∂
يافا" في "بيت ــون دن وأيال بخاري ــامي س معرض هو
ــي يافا، هأدريخال" ف ــت "بي في ــرض ُع ــذي ال (≤∞∞≥)
سلسلة في السابع (املعرض كوهني وجمعته: شيلي

الى املعرض ــي نص ف كوهني ــارت وقد أش ("محلي").
خالل حتّول ــا، احليادي افتراًض ــض"، األبي ــري أن "الغالي
يعرض ثقافة يافا الذي في البيت الوحيد املعرض الى
(بواسطة ملتقى والى معاصرة، ــطينية فلس سكن
الرابطة من مؤسسي أحد عائلة مع عرض بالفيديو)

يافا. عرب أجل

الى ــكي هذه العالقة استنادا حينس سارة ∑ تثّبت
القومية: ــة ثقاف ــي ف ــي/ االصلي احملل الفّن ــع موق
في ــة عليا ذات مكان ــداع اب ــو ه ــي" األصل ــداع "االب
ــرعية ش يوّطد اّدعاء ــه ألن ــن للف ــي التأويل ــاب اخلط
للمكان، انتمائه ــة" بـ"طبيعي يتعّلق ــا م في اتمع
انتاج ــي ف وهامة ــة فّعال ــاركة ملش ــّول تتح ــك وبذل
ــأن ــي بش الصهيون ــاب للخط ــرعية الش ــاءات ادع
بهذا ــق يتعل ما ــي ف ــق. باملناط ــة ــه املتعلق مطالب
ــأ األكبر اخلط ــأن ب ــر يق ــه فإن ــي الصهيون ــاب اخلط
هو الفن ــول اخلطاب ح طول على املمتد ــي األساس
الصهيونية ــروح ال تبني ــن املمك ــن م بأنه ــر التفكي
فصلها خالل من عالم الفنون، تشغل مركزية كروح
يُنظر: بها. اخلاّصة الكئيبة العملية التطبيقات عن

¨¥ ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ ¨¢ÌÈ‚„‰ ˙˜È˙˘¢ Æ±ππ≥ ¨È˜ÒÈÁ ‰¯˘
.≥±±≠µ∞± ßÓÚ

Renan E., 1882. “What is a Nation”, in: ∏
Snyder L., 1964, The Dynamics of Nationalism,

New York, D. Van Nostrand Company, pp. 26-29

∫ÔÂ¯ÎÈÊ‰ „‚ ‰ÓÁÏÓ‰Â ¯ÈÚ‰ Ô·¯ÂÁ¢ Æ≤∞∞µ ¨ÔÒÁ ¯‡Ó π
Æ±π∑≠≤∞∑ ßÓÚ ¨≤∑ ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ ¨¢ÌÈÁˆÂÓ‰Â ÌÈÁˆÓ‰

.±π∏≠±ππ ص نفسه، املصدر ±∞

يُنظر: الفلسطيني القرية في الفن متثيل حول ±±
األم"، مثل الوطن فلسطني "تخيل .≤∞∞± شيرويل، تينا
تسفي، بن ــطينيات، طال فلس ــاء ذاتية، فن نس صور
.∂∂≠¥π ص ــس، األندل إصدار ــان)، ــرر (محررت ياعيل لي

.±∏π ص ،±ππ∏ خوري، إلياس ±≤
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يُنظر اجلماهيري الفضاء في النكبة متثيل ــول ح ±≥
ــد أح .www.zochrot.org ــرن": "تذُك ــة جمعي ــع موق
ذاتية "سيرة نفسه هو حول املوضوع األخرى املشاريع
ــامي س أقامها التي ــام" "أي ــادرة جمعية مبب ــة"، ملدين
املشروع من األولى املرحلة ــمل دنون. تش وأيال بخاري
(نص، مختلفة ــائل بوس توثيق وفيه ــبكًيا ش موقًعا
تاريخية ــص ــور فوتوغرافية) لقص وص ــوت، فيديو ص
موقع ــطينيني. الفلس ــا ياف ــكان ــن س ــرة ع ومعاص

.www.jaffaproject.org اجلمعية:

ــي ف ــور احلض ــتعراض اس أزوالي ــال اريئي ــف تص ±¥
مثل ــرب الغفران ح بعد االحتجاج حركات ــياقات س
وعرب يهود ــالب ط بني والصدامات ــود الس ــود الفه
الرد وكذلك وحيفا، القدس في خاصة اجلامعات، ــي ف
على ــي رًدا ــط العرب الوس في ثار الذي ــطيني الفلس
ــه. يُنظر مصادرت ــل بهدف اجللي ــي ف األرض ــادرة مص

بتوّسع:
‰ÏÎÏÎ‰ ˙¯Â˜È·  ∫˙ÂÓ‡Ï ÔÂÓÈ‡ Æ±πππ  ¨È‡ÏÂÊ‡ ‰Ï‡È¯‡

.±∂≥ ßÓÚ ¨„ÁÂ‡Ó‰ ıÂ·È˜‰ ˙‡ˆÂ‰ ¨˙ÈÏ‡ÈÊÂÓ‰

.±∂¥ ص نفسه، املصدر ±µ

„ÂÏ˜ Ï˘ ß‰‡Â˘ß  ˙Â„Ú‰ Ô„ÈÚ·¢  Æ±ππ±  ¨ÔÓÏÙ ‰˘Â˘ ±∂
.∂ ßÓÚ ¨≥πØ¥∞ ÌÈÓÊ ¨¢ÔÓˆÏ

اجتماعي كاعتراف التأشير هذا ألتوسير يصف ±∑
ــذا يقوم وهك الذات، ــى عل ــم االس يُطلق حني ــح ُمين

وانتاجه. يُنظر: عملًيا ببنائه
˙‡ˆÂ‰ ¨‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡‰ ÏÚ Æ˛≤∞∞≥¸ ±ππµ ¨¯ÒÂ˙Ï‡ È‡ÂÏ

.µ≥ ßÓÚ ¨‚ÈÏÒ¯

ــة كموضوع في اللغ ــاء "إرج ــفي، تس بن ــال ط  ±∏
ــرقية، حاضر ش هيئة ــي: ــرقيني"، ف ش فنانني ــال اعم
نزري، يغآل ــر: حتري العربي، ــم ماضيه خض في يتحرك

.±µ≤≠±≤π بابل، ص إصدار

إطار في ــاب اخلط من ــة نقدي ــو أنواع مح ــول ح ±π
يُنظر: اسرائيل، في القومية ثقافة

‰È¯Â‡È˙ ¨¢ÈÈËÒÏÙ‰ ËÂÚÈÓ‰ ÏÚ¢ Æ±ππ≥ ¨‰¯‡˘· ÈÓÊÚ
ÔÂÓÈ‡ Æ±πππ ¨È‡ÏÂÊ‡  ‰Ï‡È¯‡  ª≥µ≠∑ ßÓÚ ¨≥ ˙¯Â˜È·Â
ıÂ·È˜‰  ˙‡ˆÂ‰ ¨˙ÈÏ‡ÈÊÂÓ‰ ‰ÏÎÏÎ‰ ˙¯Â˜È·  ∫˙ÂÓ‡Ï
˙‡¯˜Ï — ÌÈ¯ÂÒ‡ ˙ÂÂ¯ÎÈÊ Æ≤∞∞± ¨ËÁÂ˘ ‰Ï‡ ª„ÁÂ‡Ó‰

‰¯˘ ª˙Â·¯˙Ï Ì„˜ ˙ÓÈ· ˙‡ˆÂ‰ ¨˙È˙Â·¯˙ ·¯ ‰·˘ÁÓ
˙ÂÓÒ˙  ÏÚ ¨¢‰ÁÂÂ¯Ï ˙ÂÓÂˆÚ ÌÈÈÈÚ¢ Æ≤∞∞≤  ¨È˜ÒÈÁ
‰È¯Â‡È˙ ¨˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙ÂÓ‡‰ ‰„˘· ˙˘Î¯‰ ˙Â˜·Ï‰
‰ÈÙÂ  ·‰˘ ‰„Â‰È ¨¯·Á ÔÁ ª∏∑≠µ∑ ßÓÚ ¨≤∞  ˙¯Â˜È·Â
ÔÂÈÚ ∫Ï‡¯˘È· ÌÈÁ¯ÊÓ Æ≤∞∞≤ ®ÌÈÎ¯ÂÚ© ¯Ï‡‰–ÈÙˆÂÓ

.„ÁÂ‡Ó‰ ıÂ·È˜‰ ˙‡ˆÂ‰ ¨˘„ÂÁÓ È˙¯Â˜È·
 

حتديد ــراع هي الص ــيم هذا لترس الطرق ∞≥ إحدى
ثم ومن نقدية، ــرديات س ممكنة لوجود ــاحة واحدة س
ــبيل املثال س على هكذا كمّيا. حضورها بعّد القيام
مدارس خريجي الفلسطينيني بالفنانني يتعلق ما في
مجلدات فهرست معاينة فبعد اسرائيل، الفنون في
(احملررة: ≤∞∞¥≠±ππ¥ السنوات في ستوديو الفنية الة
الفترة كل ــي ف ــيمل) يتضح أنه س ــارة بريطبيرغ س
او مقاالت تأويلية نظرية باملرة يوجد ال فحصت ــي الت
وهذا وأعمالهم، الفلسطينيني الفناني عن تاريخية
خريجو عن فنانني هم يدور احلديث أن من الرغم ــى عل
في تعرض ــم وأعماله ــرائيل اس الفنون في ــدارس م
في الفنون ــدان مي في مركزية ومتاحف ــات غاليريه
¨π∑ ¨∏∂ ¨∑µ ــم: رق الفهرس مجلدات يُنظر: ــرائيل. اس

.±µµ ¨±¥∂ ¨±≥∂ ¨±≤∑ ¨±±∑ ¨±∞∑

"النقدية" الشائعة التمثيالت ذلك، ثروة على مثال ≤±
ــر والتي املعاص ــرائيلي االس الفن ــي ف بعيد حد ــى ال
جنوًدا، قطع جيش، معسكرات شباب، تشمل حركات
الدولة، حدود ــض، األبي األزرق- القومي العلم ــالح، س
ــرائيلية. االس للقومية ــد كنق وذلك ــالد، الب ــة خريط
مكرور ــرار تك هي ــالت التمثي ــذه ه أن ــة حقيق ــن لك
مصطلحات ــم على معج ــالت القائمة التمثي ــروة لث
إمكانية حول السؤال تثير صهيوني-اسرائيلي-عبري،
النقدية، ــع النقدي لألعمال الطاب من الرغم على أنه
متناقض، ــكل بش وتؤكد، تعود املطاف خامتة في فهي
أو واٍع ــكل بش لديها، ــذي ال القومي ــم املفاهي ــم عال
أخرى. روايات ــو في مح مركزي ــه دور ل ــر واٍع، والذي غي

Susan Buck-Morss, Thinking Past Terror: ≤≤
Islamism and Critical Theory on the Left

(London and New York: Verso, 2003), p. 70.

نفسه. املصدر ≤≥

.∑≤ ص نفسه، ¥≥ املصدر
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مقتلَعة مغلوطة، ــة، مشّوش كرواية ــيرة املكان "مشّوشة" س أعمال ــلة سلس تتناول
جمع أو ــا اصالحه جديد، ــن م ــييدها تش للوراء نظرة أّية ــدور مبق ليس ــة ــة؛ رواي ومحّرف
سيرة فسيفساء بخلق عملًيا حّنا يقوم األرض. على ودوالها املتناثرة الكثيرة ــظاياها ش
في املعروض اجلغرافي الفضاء تاريخ في املضّمنة الدمار واخلراب ــيان، النس مركزها ذاتّية
تل مدينة وبني برعم ــر كف ــطينية املهّجرة الفلس بني القرية ــاء موّزع فسيفس أعماله؛

احلالي. سكناه موقع أبيب-يافا،
ــم كاس برعم قرية ــم اس توقيعه إلى أضاف وقد .±π∂∞ عام اجلّش ــرح في ف حّنا ــد ُول
تعود الى تنفّك ال فلسطينية واجتماعية عائلية لذاكرة ومفتاح ــيفرة كش للعائلة، ثاٍن
لهم يُسمح لم احلني ذلك ومنذ ±π¥∏ الثاني في تشرين منها ــكانها س ُطرد التي القرية

بيوتهم.± الى بالعودة
مبنى  فرح، ــف يوس حبيب جّده بيت عقد ــه حتت نفس حّنا يضع في صورة منفردة≥
اليوم بات ــوّي الذي العل الّطابق ــن القرية. م الغربّية احلارة في يقع ــني طابق من ــف مؤّل
تعليمي. وكصف والضيافة، للسكن مّر عليه ما غضون في ــُتعمل اس ــقف، س غير من
في ــابكة. املتش النباتات تغطيه الذي ــعة الواس دار العائلة ــى عل الغرفة تطّل ــوم والي
يتراوح وشخصه ــده، جس على جانبي ــّبلتان مس يداه الرأس، مطأطئ فرح يقف الصورة
السفلي األسود اجلزء نحو حجارة العقد اآليلة للسقوط إسناد بني وما ــتناد اإلس بني ما
ذلك، عكس على بل والدمار. احلجارة ــات متّوج نحو املاضي≤ الى ينظر فرح ال الصورة. ــن م
كما ليس بعدها سوى املهجر، ان يتذكر أنه لو كما بني خرائب التاريخ يندمج فشخصه

ينقصنا حاضر"¥: درويش "كان قصيدة محمود في

آخٌر حاضر لنا يكون قليل "وعّما
تبصري لن وراءِك نظرِت إن

وراءِك:" منفى غير

الذاكرة إحياء وكذلك احلياة أمام خرائب التاريخ رأسه يطأطئ فرح الذي شخص يواصل
مموضع في انه بل ــي، املاض نحو ويطّل ــتقبل املس ــا في منغرًس ليس فهو وآخر. بني زمن
عيديت وما تصفه µ"مغط "حاضر مستمر ايالن يسميه فيما ــة منغرس ذاكرة مجمعة

لكلمة ناٍج: داللي كممّيز زرطال

احلياة، من حد بعد ما  النهاية، بعد ما يحيا من بعد: ما يحيا survivant والـ  survivor الـ
ندرتها حدودّية تقوم أوضاع هي الباقية والبقية البقاء النجاة، (...) "زمنه احلياة بعد يواصل
كان املعقولية مقاييس لكل وفًقا أنه مع احلياة، الناجي يواصل والمعقوليتها بتعريفها:
"باٍق والجئ" "وحيد"، "أخير"، الدوام على ما فالناجي هو مبعنى وعليه ،(...) يكون ميًتا أن يجب
(األموات) آخرين ألجل العيش مفادها التي الوظيفة املستحيلة بواسطة عليه حياته ُمتلى
الشهادة وإعطاء املوتى متثيل أجل املوتى، من رسالة التحّدث وحمل العادية، احلياة كنه في

وموتهم∂ عذابهم على

فرح مشّوشة لـ حّنا حول
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بقائهم ناجني وّرد كونهم ــّرد  االتهام بصمة معهم يحملون زرطال، تدعي ــون، الناج
وعبء الذاكرة عبء فإن ومن هنا موتى، كاآلخرين، يكونوا أن حيث وحني يفترض وجناتهم

هناك. من والعودة لم يحظوا بالبقاء من ولذكرى باسم الشهادة
ــتيعاب املّدة الس ــانية اإلنس التجربة إزاء في يقفان الذاكرة وعبء ــتمّر املس احلاضر
يبدو ــود∑ واألس صورة باألبيض في ــالً فمث املُمّهد. ــدث احل ذلك منذ مّرت ــي ــة الت الزمنّي
(شعر ــود األس ــعر الش من كومة متخّيلة، ميزان كمثاقيل االثنني، بكفيه حامال الفنان
بعد يبقى أثر هو تبلى ال كمادة ــعر الش ذقنه). (شعر األبيض الشعر من وكومة ــه) رأس
الذي الدقيق الزمن لكن وللشهادة. للحدث للذاكرة، وفًيا ممثال كونه يأتي ومن هنا املوت،
شعر عرض من العنصر اجلسدي. نابعة لشهادة لبرهان، ــتوعب. فالذات بحاجة يُس ال مّر
الزمن النابعة من بالذاكرة، التشّبث صعوبة اجلسد. قوة سلب الى يشير املأل على الرأس
املكافح شخص متثيل يستصعب الذي العاري اجلسد مع ضعف بالتالؤم تُعرض الذي مّر،

الوطن. أرض أجل من
أيقونوغرافية ــمة س ذات بورتريه في صورة تظهر ــد اجلس على تراخي االتهام بصمة
فوق موضوًعا الفّنان رأس يبدو القسم العلوّي في قسمان: للّصورة واضحة. ــيحية مس
ــم القس في مهجورًا. أو مأهوالً ــح إن كان واض ــر غي صناعّي مبنى ــة على خلفي ــق طب
إسم االسم حّنا، صدئ. حالقة موس األعلى إلى من توثيق نظرة ّمت الّصورة من الّسفلي
بنفسه يضّحي يوحّنا املسيحّي.∏ العربّي اتمع املعمداني في يوحّنا السم الفنان، موازٍ
في حتّول طبق فوق عرضه املّتبع من جرى ورأسه الذي االخالقية، وعدالة دربه باسم إميانه
ــخص ش ومقابل بالنفس. والتضحية املعاناة لتحّمل رمز إلى ــيحّية املس االيقونوغرافيا
ال لديه بالنفس التضحية فعل فإن ولذلك ــان إنس حّنا هو يوحّنا، ــطوري االس ــهيد الش
حتت املعاناة للموت واستعداده إميانه على πالشهادة يقّدم ال فهو التنفيذ: حّيز الى يخرج
الذي احلالقة، موس أن يتبّني بينما بجسده، متصال يزال ال رأسه أن ذلك ودليل ــية، القاس

ومكسور. صدئ اجلرح، امكانية الى يرمز
دليال يشكل أيًضا فإن النُّصب التام، االميان على دليال ــّكل تش ــهادة الش أن حني في
ــتحمام اس يبدو حوض ــود واألس باألبيض صورة في احلجيج. أو املوت ــع موق ذاكرة ــى عل
البناء، ــع مواق ــمنت في االس جلبل ــتعملة املس ــك األحواض كتل ــمنت، باإلس ــى مغط
جّرها، بإمكانية انطباًعا ــرك يت مما ــلك، بس مربوط احلوض مبا أن حجريًا. نصًبا داخله ــي وف
يظهر تذكاري، كشاهد تاريخًيا احلجري املكّثف، الذي يُستخدم النصب هي أن فاخلالصة

لإلزاحة. وكقابل ثابت كنصب الصورة في
وطن، كأرض املثلنة من ــيرورة س متّر فاألرض أيًضا ال النصب، على غرار أخرى، صور في
مطاطية، إطارات ــار آلث ــانية اليومية: اإلنس أعقاب احلياة آلثار ــجّل كس تُعرض ــل انها ب
معّلق يابس يظهر سياج، أغصان، فرع أخرى صورة سلندر وحمامة ميتة. في قفل مفتاح
على به، وجميعهم، عالق أنه أم ــائًكا ش ــريًطا ش يحمل كان إن واضًحا ليس الهواء في

األرض. في ليسوا متجّذرين القابل لإلزاحة، احلجري االستحمام حوض غرار
الالجئ هوية جوهريان في ــورة، املذك في األغراض وعنصر االقتالع املؤقت ــر عنص إن
يصف مغط برعم، ــر اخلاصة بكف مجمعة الذاكرة ــياق س في األعمال. من ــوح ــي تل الت
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العودة وهدفه برعم مهجري جلنة تقوده — ومؤّسساتها الدولة متزامًنا: األّول ضد نضاالً
الطبيعّية للتوّطن، ــة النزع ضد اليومي ــال ــا الثاني هو النض بينم القرية، أراضي ــى ال

اجلذور.∞± ومّد االستقرار
أثري إسرائيلي مبنى خلفية على بالذات معروض الصورة في الوحيد اجلدار الثابت إن
ــيخ (الش أبيب في رمات ــابًقا صندوق املرضى س لفرع جزئًيا ــّدم مه مبنى — ــي صهيون
واملصّمم البّناء — الفنان، حّنا حفر للمبنى ــاذي واحمل بالبالط املغطى اجلدار على ــس). مؤن
مركز الصورة، في ــر تظه وهي على إحدى البالطات ُحفرت ــارة الش .X ــارة ش — املعماري
جتربة احلياة والى فرح املهنّي لدى املعرفي اجلسد ــير الى تش ذاتية لسيرة ــيفرة وكأنها ش
ــلة سلس من معطوبة نزع بالطة أُريَد أنه اذا ما يعرف فاملهنّي وحده ــتخلصة منه، املس
بإخراج ــمح ويس يحّرر الضغط، الفعل ــذا ه مركزها. في X حفر يجب ــليمة ــات س بالط
واجلهد البشري الفعل، في الرقيقة األولية القوة عالقات إن باألخريات. املس دون البالطة
مبنى الفخم، احلديث ــى املبن هدم جمالية إزاء مًعا يقفان ــم، القائ املبّلط اجلدار ــظ حلف

املوصوف. الفضاء في القوة عالقات وحيدة على شهادة يشّكل صهيوني اسرائيلي
الفلسطينية النكبة مقابل فرح يضع شخص املمثل في الذاتي الوسيط موقف إن
اجلسد نفسه. حول أعمال في يتأسس مقياس االنساني. املقياس ــطوري، أس كمفهوم
فوق املوضوع ــرأس ال طوله، يقيس وكأنه ــارة املهدومة احلج عقد حتت الواقف ــد فاجلس
الرأس شعر االنسان املتوسط، حجم جسد مياثل حجمه الذي ــتحمام طبق، حوض االس
كبيرة مصيرية أسئلة ازاء في مت وضعها جميًعا هذه — املهنّي يد ببصمة واحلفر والذقن،
بلورة ــطتها بواس متت ــئلة أس بالنفس؛ والتضحية ــيان النس ــهادة والذاكرة، الش ــول ح

للفنان. واجلماعية الشخصية السيرة الذاتية

ــش اجلي ــاط ضب ــر أم ±π¥∏ ــي الثان ــرين تش ــي ف ±
قرية ــا (وهي جميًع ــم برع قرية ــكان س ــرائيلي االس
نسمة) مبغادرة بيوتهم ±∞µ∞ ــيحية ذات مس مارونية
األمني لهم الوضع ــمح يس "ريثما ــبوعني فقط ألس
تبعد التي اجلش ــة قري اليها"، واالنتقال الى ــودة بالع
ــنوات س خمس مرت ــرًقا. ش عنها اربعة كيلومترات
قصف ±πµ≥ العام وفي بالعودة لألهالي دون السماح
وطنية. حديقة ــع املوق وأعلن قرية برعم اجلو ــالح س

بتوّسع: يُنظر
ÌÈÈËÒÏÙ‰  ÌÈËÈÏÙ‰ ˙ÈÈÚ· Ï˘ ‰˙„ÈÏ Æ±ππ±  ¨ÒÈ¯ÂÓ È·

Æ≥±∏ ßÓÚ ¨„·ÂÚ ÌÚ ˙‡ˆÂ‰ Æ±π¥π≠±π¥∑

رفيفو أوريت تصوير: ≤

تذّكر التاريخ خرائب مقابل املموضع شخص فرح ≥
في النص بنيامني ــر فولت يصفه الذي التاريخ، ــالك مب

مفهوم التاريخ: عن

وجهه يوّجه إنه التاريخ. ــالك م بالضرورة يبدو هكذا .."
سلسلة من هناك أمامنا تظهر أن من بدال املاضي. نحو
توّقف دون ووحيدة، تراكم واحدة يرى كارثة فهو األحداث،
قدميه" عند بها ــي وتلق تلك على اخلرائب هذه ــواج أم
فرح عدمي ــخص ش فإن التاريخ، ــالك مب ــا قياًس ولكن
ــار مس الى ال حتمله ــديدة الش العاصفة ــة. األجنح
الى نحو املاضي، ينظر ال وهو املستقبل، نحو التقّدم
انه بل خالل االبتعاد عنها، من والدمار احلجارة ــواج أم
أنه لو كما ــدو ويب ــه رأس يطأطئ متناقض ــكل وبش
Walter Benjamin, يُنظر: ــقوطها. ومينع س يسندها
“Theses on the Philosophy of History” in Walter

Benjamin, Illuminations: Essays and Reflections,

ed. Hannah Arendt, trans.: Harry Zohn (New

York: Schocken Books, 1969), p. 257.

في: حاضر" ينقصنا "كان ،±πππ ــش، دروي ــود محم ¥
والنشر. للكتب ص±±، رياض الرّيس الغريبة"، "سرير
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كموقع اليوم برعم كفر قرية مغط ــالن اي µ يصف
او الرغبة، ــدام ــذي يؤكد انع ال املتواصل" ـــ "احلاضر ل
اللذين الزمنني ــني ب ما التمييز ــى عل القدرة ــدام انع
للفصل. غير قابل بشكل اآلخر مجال أحدهما يخترق
بجزئها اآلخر تذكاري، نصب أجزائها بأحد ــم هي "برع

جدران". وبجزء منها متحف بال أثر،
بتوّسع: يُنظر

˙‡ˆÂ‰ ¨˙ÒÈÂ‚Ó ÔÂ¯ÎÈÊ  ˙ÏÈ‰˜  ÌÚ¯È· Æ≤∞∞∞ ¨Ë‚Ó ÔÏÈ‡
Æπ ßÓÚ ¨‰·È·Á ˙Ú·‚ ¨ÌÂÏ˘‰ ¯˜ÁÏ ÔÂÎÓ‰

ÔÂ¯ÎÈÊ  ‰È¯ÂËÒÈ‰ ¨˙ÂÂÓ‰Â ‰ÓÂ‡‰ Æ≤∞∞≤ ¨ÏË¯Ê  ˙È„ÈÚ ∂
Æ∏± ßÓÚ ¨¯È·„ ˙‡ˆÂ‰ ¨‰˜ÈËÈÏÂÙÂ

لني لولو هيال تصوير: ∑

جادله ــه ألن هيرودوس، ــل قب من ــا يوحّن ــدام إع مت ∏
كان فيما ــا، ــقيقه، هرودي ش زوجة ــن م التزّوج ــى عل
املقطوع ــه رأس منح بعد قتله حًيا. يزال ال ــقيقه ش
تقدير على هيروديا كداللة امللكة ابنة شلوميت، الى
العهد ــوي امللك. مدع أمام قدمتها ــي الت الرقصات

.≤ و ± ،±≤ متى اجلديد،

ــني ب ــة العالق ان ــى ال ــطاين بورش ــان ايت ــير يش π
مسيحية داللية-دينية هي عالقة والشهادة الشهيد
ــهيد ش ــة كلم ــى معن ــواء. الس ــى عل ــالمية واس
املعّذب ــس القدي ــتعداد اس ــاهد. هي ش ــة باليوناني
اميانه. ــى ــهادة عل الش توفر العذاب حتت ــوت على امل
اللغة العربية ــي ــهادة ف الش فمعنى ذلك، غرار على
ــع: بتوّس يُنظر اهللا. ــل أج ــن وموت م ــح تصري ــل، مماث
˙ÂÂÈÚ¯ ¨ÌÈ‚˘ÂÓ ¨˙Â¯ˆÏ ÔÂ˜ÈÒ˜Ï Æ≤∞∞µ ¨ÔÈÈË˘¯Â· Ô˙È‡

Æ≥∑± ßÓÚ ¨·‡˙È‡ ˙‡ˆÂ‰ ¨ÌÈ˘È‡Â

الوصف من هذا تلوح التي النسيان املعركة على ±∞
من بل تذكارية ــف ومتاح أنصاب من مؤلفة ــت ليس
املهّجرين، مجتمع وعائلية. ــة يومية، اجتماعي عادات
كنيسة األعراس في يقيمون األصليني، برعم سكان
عيد الفصح ــم في مقبرتها، ومراس واجلنازات القرية
كاملة ــاركة مبش ــة الكنيس ــي ف جتري ــالد ــد املي وعي
ــاء البالد. كافة أرج من ــون يأت الذين ــي لألهال ــا تقريًب
صيفًيا ــة مخيًما القري في يقيمون ±π∏∑ العام ــذ من

بتوّسع: يُنظر لألطفال.
˙‡ˆÂ‰ ¨˙ÒÈÂ‚Ó ÔÂ¯ÎÈÊ  ˙ÏÈ‰˜  ÌÚ¯È· Æ≤∞∞∞ ¨Ë‚Ó ÔÏÈ‡

Æ‰·È·Á ˙Ú·‚ ¨ÌÂÏ˘‰ ¯˜ÁÏ ÔÂÎÓ‰
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دار داخل ــك وذل ،≤∞∞≤ آب — ــوز مت خالل هاجر ــري غالي في ــّبك" "مش معرض ــرض ع ــرى ج
الغاليري صاالت في — يافا. ُعرضت حي العجمي ــكني في س مبنى ــطوح في فوق الس
الغاليري شرفة القضبان اإلسرائيلية. من حديثة ألشكال قاموًسا جتّسد لنافذة قضبان
غيفع ــيبي صّمم تس املنظر اليافّي. وعبرها منها ظهر وقد متصلة ــان بقضب ــت أُحيط

خصيًصا للغاليري. تصنيعها القضبان وجرى تلك
ــية± رئيس خارطة كتاب في الحًقا غاليري هاجر وردت ــي ُعرضت ف التي ــبكات املش مناذج
الواضحة العالقة الذاتية عن عّبرت والده تناولت التي الفقرات إحدى غيفع. أصدره الذي

الفنان: األعمال وبني بني
 

وانضم ±π≥∞ عام البالد الى قدم .±π∞∑ عام بولندا وارسو، في (كوبا) "يعقوب" والدي ولد
وخّطط الكيبوتس، في البناء فريق أدار الثالثينيات مطلع منذ شيمر. عني كيبوتس الى
ثقافية، وخاصة ومراكز مدارس صناعية، مباني سكنية، أحياء عامة، مباني اإلطار هذا في
في كمصّمم معمارّي ±π¥∑ عام في عمل العمل. حركة كيبوتسات ومستوطنات في
التصميم لدراسة أُرِسل ±πµ≤ العام وفي القطري.  للكيبوتس التابع التقنّي القسم
منشيه، االقليمي الس في معماريًا مصمًما عمل البالد إلى في فيينا. حني عاد املعماري
تصميماته وتتوّزع املعماريني. والهندسة للتصميم مكتًبا اخلضيرة في الحًقا وأقام 
البالد. أرجاء كل والبناء، في التخطيط أنواع من كبيرة تشمل تشكيلة التي املعمارية

.±ππ≥ عام توفي وقد

دور تؤّدي لركائز ــة مطلق تبعّية على ــع غيف والد حول الذاتية ــيرة الس نّص ــتند يس
عدة باقتضاب يذكر ــع غيف للماضي. ومرئية نصية ظرفية، ــهادات ش ــطة، أي الواس
التفاصيل ــذه ــل. مقابل ه أُرِس ±πµ≤ ــام وع ،±π≥∞ قدم عام ،±π∞∑ ــم عل ــد ول ــخ: تواري
ــة الذاتّي ــيرة بالس ــق يتعّل ــا مل ــر أي ذك ــاب الكت ــي ف ــر يظه ال ــد، بالوال ــة املتعلق

ــه. لغيفعنفس
الوالد ــل أُرِس غيفع من والدة واحدة ــنة س بعد أخرى: بكلمات .±πµ± ــام ع غيفع ــد ُول
الوالد، غياب ظل ــي ف مّرت املبّكرة طفولة غيفع ــإن ف فيينا. وعليه، ــنوات الى ــالث س لث
في ــد املوروث يتجّس هذا األوروبي احلديث. املوروث أي ــية، الرئيس اخلارطة في ظل وبعدها
التي الباطون ــبكات مش كنماذج الوالد، ــا به ــتغل اش التي البصرية عبر املواد ــاب الكت
خططها: غرف التي املباني ــف تص التي الصور في وكذلك كتاب "هغودير"≥ ــي ف تظهر
نقدي مقال يرون≤ في نوعام ــير ويش ذلك. وغير مبان ثقافية لألطفال، مراكز ــية، مدرس

املباني: صور في يظهرون ال يكادون الكتاب أن الناس حول

جتّمدها فالصورة للقفر.  انعكاس هو املثالي نظامها  (...) خاٍل منظر داخل البيوت أحد
واضح. هذه غير خطر بوجه الضمانة نظامها. النظام هو انتهاك من كان أٍي بغرض منع
باالنفالت يهّدد تدجينه، شيء ويجب باخلطر يهّدد شيء فيها البالد لكن البالد، لبنيان صور

حلظة. كل في

غيفع تسيبي لـ مشّبك حول
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البالد. لبنيان مجّسًما يشّكل والذي احمللي، املنظر في اخلطر الكامن الى نوعام يرون يشير
كحّيز وإنتاجهما احملّليني الفلسطينيني وحاضر ماضي على محو ــهادة ش هو هذا اخلطر
ــّبك"، "مش في والصبرية. الصهيونية ــرائيلية االس للهوّية ــرائيلّي وكمصدر أصلّي إس
ميوضعها أنه أي العجمي، في حي غيفع املشبكات ميوضع السابقة،¥ أعماله مثلما في
تأطير تعيد املشّبكات الغاليري، ــرفة ش على الفلسطيني. باحلاضر ــرة عالقة مباش في
يختلف املعنى ــذا به µ.ليافا ــطيني الفلس التاريخ — ــّية املنس احملّلية التاريخية ــة الرواي
خالل ألّنه من األّيام، هذه في بناؤه اإلسمنتي الذي يتّم جدار الفصل عن جوهريًا املشّبك

منه. املشّبك يحتمي الذي الفضاء ذلك بوضوح يظهر الشبكية النماذج
ــامتة متس خطوط ــبكات ش هي ــري الغالي ــي ف ُعرضت ــي الت ــان القضب ــاذج من
(منظور موندريان ــن م للحداثة، ــيكية الكالس النماذج تقتبس ومنظورات ــى Grid، بُن

أندريه، فرانك كارل ــني، ليف ــول س املثال لدى ــبيل س على ــيطية التبس ∂) وحتى ــم رق
شرقية، لزخرفات حداثوية جتريدات هي األخرى املشّبك مناذج وآخرين. نوميان برنت ستيال،
وكذلك ــيكية∂ الكالس نفس األمناط ــول ح ابتداعات أيًضا، ــمل، تش ــعبية" "ش وصيغ
املنظر ــد صياغة ويعي يؤّول ــّص، يق ــرفة الش في معروض منوذج ــكل ف لها. ــا تشويًش
موندريان" عبر العجمي "رؤية الشبكة فإن مناذج تعّدد من الّرغم على مختلف. بشكل
ومعظمها ــامتة املتس اخلطوط ــبكة ش ــطة بواس الواقع تنظيم وإعادة تأويل معناه

حداثوية. قراءة شبكة
ــبكة الّش إحداثّيات الفراغات بني وصف ميكن ــث بحي بنيوي عمى الى غيفع ــير يش
إخفاق ــتبنى املس العمى هذا ــير ألتوس يصف الرؤية. حقل عمياء في كبقع ــمتية الس
التي القراءة نظرية في يقترح ــير ألتوس أّن الى أزوالي∑ أريئيال ــير وتش .(oversight) بصري

حقل الرؤية: مبنى في كمؤّثرات النّص في املوجودة البقع العمياء رؤية يطّورها

نراه، ال ملا وكذلك نراه ملا تقييم بتقدمي (....) تسمح بوصفها أعراًضا قراءة البقع العمياء إّن
املذكورة األعراض لقراءة وفًقا وللعمى. للرؤية اجلزئّي بالوجود سمحت وأيًضا للّشروط التي
في ويحّدده اخلطاب ينّظمه ميّكنه، حقل الرؤية الذي يعّبران عن عينّيني تأويالً أو نًصا فإّن

اليه.∏ املشار اال العينّي

نفسه الرؤية على حقل ــر غيفع تؤّش لدى املتسامتة اخلطوط ــبكة ش فإّن املعنى بهذا
العجمي اليوم "رؤية" على الثقافة وكيل قدرة انعدام ــف وتكش الفضاء، في كموضوع

بها. املستبنى احلداثوي اخلطاب موروث يتجاوز ومبا الشبكة، مناذج يتجاوز مبا
الذي احلداثوي ــوروث امل وعرض حفظ بجمع، ــية رئيس خارطة كتاب في غيفع ــوم يق
يبدو كأنه اآلخر تلو واملبنى اآلخر تلو اآلخر، النموذج تلو اجلدول في بتوّسع. والده تلقاه من
تواصل الكتاب ينقطع ــط أمامه. وس املاثل احلداثوي التواصل ــل داخ منطق عن ــث يبح
التي (±∞Æ≤Æ±ππ≥ حدشوت، ميراف، داني (للمصّور منفردة صحفية صورة بواسطة القراءة
الصورة تتفّحص التي العني ينزف. وهو األرض على مستلقًيا رفح سكان أحد فيها يبدو
ــخصية الش خلف ــكل على اجلدار الش املَعينية الّنماذج ــى ال الدماء بقعة ــن م ــل تتنق
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وجمالي بنيوي ــام اهتم ومثار منطق على للعثور ــة احلداثوي ــتلقية، لتؤكد الغريزة املس
النقد يدّوي النقدّي ــد التوكي هذا من ُوصف. انطالًقا الذي الفضاء ــل داخ واقع كل ــي ف
لألمام واعية انتقال نقطة ــمتية، س نقطة جعله عبر الدامي الواقع عن النحراف العني

املذكور. احلداثوي الفضاء واخللف في
كتاب  في وردت ــي الت املعماري التصميم صور في ــاني اإلنس محو العنصر ــل  مقاب
أراد بوعز لغيفع، املشترك الفيديو عمل في ــانّيتها إنس بكامل يافا ــية، تبدو خطة رئيس
وشارع العجمي حي ــبكة، الش مناذج تتخّلله ما يوّثق الفيديو عمل .πــمان كرتس وميكي
يوّفرها التي البصرية املعلومات وحتى الغروب. مبّكرة صباحية ــاعة من س ابتداء ييفت
يافا وبني الغاليري صاالت بني — ــارج واخل الداخل بني القّوة عالقات تقّوض الفيديو ــل عم
احلياة ضجيج إّن ــبك. املش "اخلطر" خلف ذلك عمليا وهو يفكك احمليطة، ــطينية الفلس
سجن، الى حتّولت التي الشرفة يقتحم والباصات السيارات وحركة اجليران املاّرة، اليومية،
األقفاص مبا يشبه جدرانها على املعّلقة القضبان التي تخلق الداخلية العرض وصاالت

فيها. عقدة اخلوف املضّمنة ويبدد الفارغة،
اليوم بني مدار على املتغّيرة التبئير نقاط ومن النظر اتلفة وجهات من ــورة الص إّن
على القائمة املعلومات تعّددية في ــاهد على املش تعرض ــرفة، الش في القضبان مناذج
من يتبّدى كما الفلسطيني، الوجود واقع فإّن املطاف نهاية في وحلظات فورية. تفاصيل
الوقت في لكنها ومستعادة، طة متوسَّ مفهومة، الذاتية: الذاكرة الغاليري، يشبه شرفة
املعروض. الفضاء في الفعلّي الوجود اليومي اإلنسانّية وعلى على التجربة تقوم نفسه

متحف ــية، رئيس خارطة .≤∞∞≥ ــع، غيف ــيبي ± تس
وميخائيل ــع غيف ــيبي تس ــرران: (احمل ــون، للفن ــا حيف

غوردون).

"هغودر"، ملصنع هو كتالوغ جتاري "هغودر" كتالوغ ≤
البناء. لفرع إسمنتية شبكات أنتج الذي

ÛÒÂÓ ¨¢ÛÂ‚ ˘È ÌÈÓ˙ÎÏ  Ì‡‰¢  Æ±¥Æ±Æ∞¥ ¨Ô¯ÂÈ ÌÚÂ ≥
.±∞ ßÓÚ ¨ı¯‡‰ ÔÂ˙ÈÚ ¨ÌÈ¯ÙÒ

في ــع غيف ــيبي تس ــج دم ــات بالثمانيني ــداًء ابت ¥
مثل عبري، ــط بخ بالعربية ــات وكلم تعابير ــه أعمال
عارة، وادي ــم، الفح أم — ــة عربي ومواقع قرى ــماء أس
ــالدي بالدي" "ب ــيد نش كلمات ــورة، ج جميل، ــرة، عرع

العربي.. للخط وتصاميم

يُنظر ــا ــة ياف ملدين ــطيني الفلس ــخ التاري ــول µ ح
˙ÂÂÎ˘Ï ‰˘‡¯ ¯ÈÚÓ ¨ÌÈ‰ ˙ÏÎ ¨ÂÙÈ Æ≤∞∞¥ ¨·‰È Ô„ بتوّسع:
¨„¯·ËÂ¯ ÔÂ¯˘ ªÊÂÓ˙ ˙‡ˆÂ‰ ¨È·Á¯Ó ÔÂÈÂÂ˘ È‡Ï Ì‚„ — ÈÂÚ

.Ï·· ˙‡ˆÂ‰ ¨‰¯ÂÁ˘ ¯ÈÚ ¨‰·Ï ¯ÈÚ Æ≤∞∞µ

في غيفع تسيبي وضعها التي الشبكة مناذج بقيت ∂
في .≤∞∞≥ أواخر في إغالقها مت هاجر حتى غاليري شرفة
نشاط اختتم الذي "بربور أسود" ــقر أش أنيسة معرض
عرًضا ــرض املع ــرفة ش في الفنانة ــأت أنش ــري، الغالي
مناذج ــبكات حتت الش وضعت فقد غيفع. مناذج ــمل ش
األعمدة بني وكتبت ــود، األس بالقار هندسية عربسك
نص ــدوي ي بخط عربي ــة احلديدي ــبكات الش ــاذاة مبح
— الزفاف ليلة البنتها وصيتها ــي ف احلارث بنت "أمامة
بتوّسع: كحاجة". يُنظر والزواج وحتذير الوصية كتذكير
طالبن تسبي،هاجر—الفنالفلسطينياملعاصر،∂∞∞≥.

 
‰ÏÎÏÎ‰ ˙¯Â˜È· ∫˙ÂÓ‡Ï ÔÂÓÈ‡ Æ±πππ ¨È‡ÏÂÊ‡ ‰Ï‡È¯‡ ∑
‰˜ÈË‡ÂÙÏÂ  ‰˜ÈËÂÈÓÒÏ ¯Ë¯ÂÙ ÔÂÎÓ ˙‡ˆÂ‰  ¨˙ÈÏ‡ÈÊÂÓ‰

.≤∂ ßÓÚ ¨„ÁÂ‡Ó‰ ıÂ·È˜‰ ˙‡ˆÂ‰Â

.≤∂ ص نفسه، املصدر ∏

ــري هاجر غالي ــي ف الفيديو ــل ــر عم تصوي ــرى ج π
ــية" رئيس "خارطة معرض في وُعرض يافا في للفنون

حيفا. متحف في
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للمصّور ــس]" آيري [بوينوس َطْلق ــواء "ه معرض في ــع بتوّس معروضة الذاكرة ــة جماع
باألرجنتني. آيريس بوينوس املولود في إيتسكوبيتش، تسفي غستون

ميّيز مجموعة واألصدقاء، ــة العائل أبناء توّثق التي ــعة املوّس العائلية الصورة ــق تخل
من هاجروا ــم قد تصويره الذين ّمت معظم أن ــم ورغ بعًضا. ــا بعضهم ــرف أعضاؤه ويع
غير األرجنتينيني واحلاضر ــي املاض حضور فإن أخرى، أماكن ــى وإل ــرائيل إس إلى األرجنتني
بينهم وقَت ــدي اجلس املتكّرر والتالمس ــخصيات الش حضور ولكّن الصورة، في ملحوظ
وحميمّية ــرة صغي مجموعة ــي معها؛ التعاط يجري التي ــة اموع يحّددان ــر، التصوي
كجزء الشهادة هذه تصف ــونتاغ± س ــوزان س مرة. تلو مرًة قرابتها على ــهد الصورة تش

العشرين: القرن في العائلي الصور ألبوم من جوهري

املعّلق على التواصل  على الرمزية الناحية من  ثانيًة تشهد كي تخّلد، الصورة كي تأتي
الصور تلك، األشباح بقايا  املوّسعة. العائلة حلياة املتراخية التشّبث قّوة وعلى الالشيء،
يتناول اجتاه. كّل  في انتشروا الذين العائلة أقرباء  حضور رمزّي بشكل متّثل الفوتوغرافية،
ما كّل كثيرة، أحيان في نفسه، هو يكون وقد عادًة، العائلة املوّسعة، العائلّي، الصور ألبوم

تبّقى منها. 

مدخل في ــعة املوّس العائلة أبناء جميع تضّم التي الوحيدة العائلية الصورة وضع جرى
في إيتسكوبيتش عائلة أبناء ،±πµ∞ سنة من واألبيض، باألسود صورة في ويظهر املعرض.
فيها تظهر حيث ك العائلة، ــكّ تتف الحًقا، املعروضة، الصور باألرجنتني، وفي بالنكا ــه باي

على حدة. العائلة أجزاء من
وداللة على ــل متخيَّ حضور ــا، َمًع في آٍن ــي، ه العائلية ــورة الص أن ــونتاغ س تدعي
تصف مناسبة التي األعمال من سلسلة في هذا الدميومة انعدام يتم تعزيز إذ الغياب.
األعمال التي في وإسرائيل. األرجنتني في اليهود القاطنني العائلة أبناء شمل فيها إلتّم
فرغبة أبناء ومرّتبة. منهجّية زوجّية صور في ــرة األس أبناء يظهر ــبع، الس في بئر ُصّورت
ــهد ــعة، تش املوّس العائلّية اجلماعية للصورة خالًفا أزواًجا، تصويرهم يتم أن في العائلة
املفهوم، هي بهذا الزوجية، الصورة األساس. عواملها إلى العائلية انقسام الصورة على
عائلية ُهوية مصدرها التي واأللفة ــة احلميمي وعلى بينهم، العالقة على عيان ــهادة ش

قاّرتني بأكملهما. على املمتد اجلغرافي البعَد جتسر
جويل  ــاركة فيديو (مبش عمل ــّث املقابل ب في ــرض، يتّم املع في صغيرة ــة ُغرف ــي  ف
أوروبا في التقاطها ّمت صور ليهود ومعاجلة مبسح يقوم وهو إيتسكوبيتش يوّثق كنطور)
"ياد ملركز هلكوا َمن صور ــليم بتس الناجون العائلة أبناء قام وقد العامليتني. ــني احلرب ــني ب
ــيف أرش في الواقع ــاهد) الش (صفحة ِعد" "داف في أعزائهم أجل تخليد من ــيم"، فش

فشيم".  "ياد في قاعة األسماء
ــابقة الس الفترة من صور ــوب احلاس ــة شاش تظهر على دقيقة، ±≥ مدته فيلم في
ــاة املأس عن باملرة ــيًئا ش ــف تكش ال التي الروتينية احلياة اليومية حيث تصف ــرب، للح
فيلم في ــى ــيف، تتوال األرش "املدفونة" في ــاهد الش ــات صفح صور ــتتلوها. س ــي الت

إيتسكوبيتش تسفي غستون لـ [بوينوس آيريس] َطْلق هواء حول
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برمجة في ــورة ماضيها. إن معاجلة الص ــُق يُنط نّص أو مرافق ــوت دون ص من ــو الفيدي
والعمل (layers) ــات بطبق ــج املعالَ ــل املتخّي ــكل ــخ الش تاري ــى عل ــتمل تش ــة غرافي
وأصبح ــت تفّت خفت، ــد ق ما إحياء ــي ف ــان الرغبة يعكس ــاد، والتض ــة التلوينّي ــى عل

منسيا. نسيا
كونه أقّل من ــس لي ــيان، في النس اجلامحة الرغبة نتاج هو التاريخ ــة كتاب ــم عل ..."
صفحات ــور ص إن ــانا فلمان≥ شوش تكتب ــذا هك التذّكر." ــي ف اجلامحة ــة الرغب ــاج نت
اسم فباستثناء النسيان، بجالء. تتناول الفيديو، عمل على امتداد تظهر التي ــاهد الش
والثقافي االجتماعي العائلي، اجلماهيري، احلّيز عن منفصل بشكل تُعرض ــخصية، الش

فيه. نشأت الذي
صور املصّور يضع اليهودية، اجلمعّية للذاكرة األسطورية القّوة وبإزاء ــيان، النس بإزاء
في الشتات العائلة أبناء صورة إن وألفة.≤ حميمّية تعرض التي اليومية، احملتلنة، العائلة
احلياة بني هرمّية فيه تتشّكل الذي اليهودية الُهوّية لتعريف االستجابة ترفض اليهودي
¸بوينوس َطْلق "هواء املعرض، فاسم هذا فحسب، وليس املهجر، واحلياة في ــرائيل إس في
ــيرة الس في مركزيا مركًبا ــكل تش تزال ال ــابقة، ُهوية محلّية س على ــهد يش آيريس"]،

الذاتية. يرة - واضع السِّ للمصّور الذاتية
التي الصور ــن م عدد في األعمال ــي ف حاضرة ــرائيلية" إس "األرض- احمللّية ــة الُهوّي
يبقى ما عادًة اإلسرائيلية املعاصرة، في الصورة املصّور. عائلة وأبناء أصدقاء فيها يظهر
فهو ذلك، محّدد. ورغم عليه وغير مدلول غير ــر، مفسَّ غير مالَحظ، الطبيعي غير املنظر
التصوير مكان ــم اس املقابل، في وطن. وكأرض نزهات كمنظر ــكل عاّم، بش لنا معروف
الّصور أّن على األعمال اسم يشهد حيث العمل؛ من جزء هو ــكوبيتش، أعمال إيتس في
تسرعا، غابة في ليسرائيل" كييمت "كيرن حرش في التقاطها ّمت للمنظر الفوتوغرافّية
في ــرائيل" ليس كييمت "كيرن حرش للنزهة ّمت التقاطها في ــة الفوتوغرافي ــور الص وأّن

الّسبع. بئر قرب الهف غابة
مثل يتصّرف اإلسرائيلي) القومي (الصندوق ليسرائيل" كييمت "كيرن إّن مصطلح
"كيرن قام ــرائيلي.¥ لقد األرض- إس املنظر ــز حّي أجل فهم من ــّفر كرمز مش ــيفرة، الِش
ــطينّية الفلس القرية أنقاض وعلى أراضي في ــرعا تس غابة بغرس ــرائيل" ليس كييمت
النقب في البدوية القبائل التي قطنتها املنطقة في الهف غابة ّمت غرس بينما ــة، صرع

µ.±π¥∏ للعام الّسابقة الفترة في
للمصّور أصدقاء ثالثة ــرعا تس غابة في التقاطها ّمت طبيعّي ملنظر في صورة يظهر
غابة في التقاطها ّمت ــرى أخ صورة وفي ــودا. يه وجبال ــوريك س وادي ــهل س خلفّية على
أمامهم أحضان الطبيعة، في طعام على كّل مائدة ثالثة العائلة — أبناء يظهر ــف، اله
تصوير تقاليد على صوره في إيتسكوبيتش يحافظ سنديان. غابة ووراءهم احلرش، طريق
اجلهة في ــخصيات وتكون الّش اخللف في الطبيعّي املنظر يكون حيث الّطبيعي، املنظر

الكاميرا. إلى ناظرًة األمامّية
في العالقة بني حتّول تشّكل نقطة ــلة السلس في املنفردة الصورة الفوتوغرافية إّن
الصورة نفسه في يظهر إيتسكوبيتش املوصوف. حيث الطبيعي واملنظر إيتسكوبيتش
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إلى رأسه مسِنًدا أمه، جانب إلى الطبيعة، أحضان في طعام طاولة مقعد على جالًسا
األخرى، الفوتوغرافّية ــور بخالف الص ولكن برفق. تضّمه ــه، ويُدها وجه مخّبًئا ــا، ركبتيه
إخراج عن يُشيح بوجهه ــه نفس الوقت في أّنه يبدو حيث الكاميرا، باجتاه املصّور ينظر ال
كّم العنف، من عنه ينبع ما بكّل - إسرائيلي األرض املنظر عن العائلية، وكذلك الصورة

النسيان.∂ وفرض األفواه
ــرائيلي إس - األرض ــر الطبيعي املنظ خلفّية ــى عل ــكوبيتش متوُضع إيتس أّن ــدو يب
يرفض لكنه الصهيوني، احلرش حافة على موجود فهو مختلط: موقف عن أيًضا، ــر، يعّب
املركزي املكان من السياسي اإلنساني- املوقف وصف هذا ميكن ما، به. مبفهوم االمتزاج
اجلغرافي البعد رغم املهجر حاضر هذا ُهويته. تعريف في مصطلح املهجر يحتله ــذي ال
األخالقية ــية احلساس يتيح الذي الوعي في موجود املهجر وآخر؛ هذا مكاٍن بني ــل الفاص

منه. النابع السياسي - الثقافي واملوقف

ÌÚ ˙‡ˆÂ‰ ¨‰ÙÂ˜˙‰ È‡¯Î ÌÂÏÈˆ‰ Æ±π∑π ¨‚‡ËÂÒ ÔÊÂÒ ±
Æ±≥ ßÓÚ ¨„·ÂÚ

„ÂÏ˜ Ï˘ ¢‰‡Â˘¢ ˙Â„Ú‰ Ô„ÈÚ·¢ Æ±ππ± ¨ÔÓÏÙ ‰˘Â˘ ≤
Æ∂ ßÓÚ  ¨≥πØ¥∞ ÌÈÓÊ ¨¢ÔÓˆÏ

جزء ــي ه العائلية ــور الص ــان ــى ف املعن ــذا به ≥
ــارة س تصفها التي اليهودية ــتات الش ثقافة ــن م
اتساعها". مقال "عيون مقفلة على في حينسكي
الدعاء ــتمرار كاس الشتات ثقافة ــكي تضع حينس
املهجر" ــي "نف ــأن فكرة ب ــكني كركوتس راز ــون أمن
كاملة تفهم بتقاليد اخلاصة الذاكرة نفي تقتضي
يتعلق وفي ما كمهجرية. ــرائيلي االس السياق في
أن الى ــكي حينس ــير تش ــرائيلي االس الفن مبيدان
على فرضه الذي ميكن حدًة األكثر النقدي ــاب العق
تصنيفها بأنها "مهجرية". ــة هو قومي فنية أعمال
تطلب ــمي الرس ــي القوم ــوذج النم ــالف خ وعلى
متزامنة" "هستوغرافيا آخر منوذج عرض ــكي حينس
ــة القومي ــم القي ــى عل ــّردة املتم ــتات الش ــون وفن
منطقة ــي ف ــري جت ــون ال فن ــزة؛ املمرك ــة املناطقي
مختلفة مراكز متزامن في جتري بشكل إمنا محددة،
ــتت. يُنظر مش محّلي حيزي ــق مبنط تدور ــة كثقاف

بتوّسع:
˙ÂÓÒ˙ ÏÚ ¨¢‰ÁÂÂ¯Ï ˙ÂÓÂˆÚ ÌÈÈÈÚ¢ Æ≤∞∞≤ ¨È˜ÒÈÁ ‰¯˘
‰È¯Â‡È˙ ¨˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙ÂÓ‡‰ ‰„˘· ˙˘Î¯‰ ˙Â˜·Ï‰

Æ ∂± ßÓÚ ¨≤∞ ˙¯Â˜È·Â
˙¯Â˜È·Ï ¨˙ÂÂ·È¯ ÍÂ˙· ˙ÂÏ‚¢ Æ±ππ¥ ¨ÔÈ˜ˆÂ˜¯˜–Ê¯ ÔÂÓ‡
¨µ ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ ¨¢˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â·¯˙· ß˙ÂÏ‚‰ ˙ÏÈÏ˘ß

±≥∞ ßÓÚ

ــي القوم ــدوق للصن أن  ــس موري ــي بن ــر يذك ¥
أراضي اليد على وضع في مركزية اإلسرائيلي وظيفة
كانون ±≤ في أنه يذكر موريس ــطينية. الفلس القرى
الطوارئ حالة ــة أنظم بإعالن احلكومة ــت قام األول
ــت وزارة ــي منح الت ،±π¥π ــني الغائب ــوال بأم ــة اخلاص
وقد األراضي املتروكة. على حيازة أو ــيطرة س الزراعة
القومي اإلسرائيلي، والصندوق وزارة الزراعة ــرت باش
األراضي تأجير ــمّي، وبشكل رس آب، ــهر ش بداية في
الغائبني" "أموال لقانون وتبًعا قائمة. لبلدات املهجورة
±π¥π الثاني وكانون ±π¥∏ أيلول بني األرض على ظهرت
ــرعا، تس كيبوتس منها جديدة، ــدة بل وثالثون ــان اثنت
صرعة. ــطينية أنقاض القرية الفلس على بُني الذي
ÌÈËÈÏÙ‰ ˙ÈÈÚ· Ï˘ ‰˙„ÈÏ Æ±ππ± ¨ÒÈ¯ÂÓ È· بتوّسع: يُنظر
Æ≤≥∏≠≤≥∑ ßÓÚ ¨„·ÂÚ ÌÚ ˙‡ˆÂ‰ ¨±π¥π≠±π¥∑ ÌÈÈÈËÒÏÙ‰

.≥≤∏≠≥≤∑ ص. السابق، املصدر µ

في ــتوطنات املس ــماء ألس كبير دور ــاك هن كان ∂
ايالن بابه ــير يش ــيان. النس وفرض ــكات االس عملية
ــرائيل" كييمت ليس "كيرن أقام: ±π¥π ــام الع في أنه
القرى ــماء كان الهدف منها عبرنة أس ــماء جلنة أس
مستوطنات أنقاضها بنيت على التي الفلسطينية،
ــرائيل اس ــادة انتاج خارطة اع لغرض ــك ــدة، وذل جدي
العروبة من إقصاء منهجية بواسطة عملية القدمية
عن — شيء كل وقبل اجلغرافيا، عن املشهد، األسماء،

بتوّسع: يُنظر محوها. مت التي القرى تاريخ
¨¢‰ÏÂÁÎ‰  ‰ÒÙÂ˜‰Â ˙Â˜Â¯È‰ ˙Â‡È¯‰¢ Æ≤∞∞µ  ¨‰ÙÙ ÔÏÈ‡
˙‡ˆÂ‰  Æ˙ÈÏ˜È„¯ ‰·˘ÁÓÂ ˙Â¯ÙÒÏ ˙Ú ·˙Î  ¥ ÌÚËÓ

Æ∏π≠±∞≤ ßÓÚ ¨‰ÓÎ˘‰ ˙˙ÂÓÚ
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شيش، اختارت وقد ميالدها. عيد تاريخ في ميالد" حني شيش "عيد الفنانة معرض إفُتتح
الهوية ــياقات وس البيوغرافي الوكيل موقف أعمالها ــن م جدي ــم قس في تناولت التي
أنساب سالسل في الشخصية الذاتية بُعد السيرة املعرض في هذا ــرقية،± أن متوقع الش

متخّيلة. عائلية كبيوغرافيا االسرائيلي الفن حقل
على ملصقات، برسمها قامت التي الرسوم عشرات الغاليري فضاء ــيش في ش وضعت
ــدة احلاش العرض صاالت من واحدة كل من أطلت وهكذا قماش. وعلى ــّوى ورق مق أوراق،
أخرى وزهور، ومرة سوداء، عناقيد، تويجات قلوب ممّزقة، خدوش، عيوم الغاليري في بالرسوم
يدوي خط فيه يتراءى رسم اكتراث؛ دون وكأنه أُجنز ــرعة بس مخطوط ــٍم برس وكلها عيون

والتكثيف. وينطبع بالهواجس ومتمّيز شخصي
الصحافة املكتوبة، في ــرت نش املعرض والتي حول الكتابات النقدية من العديد في
فمثالً: الفن.≥ عالم في ــابقة س أعمال وبني ــيش ش أعمال بني عالقة وجود النّقاد الحظ

الّسائد: االسرائيلي شيش بالّرسم عالقة ملتسر≤ غلعاد يصف

وبني مكترث  غير انفالت بني ما بإتقان تناور التي العميقة شيش عالقة املعرض  يؤكد
العناقيد رسوم االسرائيلي: الرسم في القدمي اجليل لدى سائد هو ما في انضباط دقيق،
الرسم ومن الفي رافي لدى من اخلط املرّجت شيش قريبة لدى الذاوية وشبه املنتصبة شبه
التي السوداء الزهور رسومات هي من جهتي الكبرى واملفاجأة  افراتي. يوآف لدى  املتهّرب

التاريخية املفجوعة. الشحنة تنقصها مثل غرشوني، تبدو

السائد: االسرائيلي الرسم سياقات في اليدوي شيش خط شموئيلي¥ يوآف يصف وبدوره

فهي موهبة متاًما، للشك: تبقي موضًعا اليدوي ال خطها أعقاب — ألن مكتمل غير عمل
على متطفلة تكون تكاد  لديها اخلط فن فإن خطى  ثانية ومن جهة (...) جهة  هذا من
يثير اهتماًما ما وهو وباملقابل، — أوري وأفيفا غرشوني موشيه الفي، رافي لدى الرسم لغة
وهي كأّنها واثقة، تبدو التي سيطرتها حتت بسكييه، ميشيل جان رسوم على أكبر، ودهشة

تساؤالت. وتطرح بلبلة تثير

أن وبسكييه، يبدو الفي رافي أوري، أفيفا غرشوني، بويس، بني الفني التداعيات تعاقب في
الواحد املعروضني الفنانة من أعمال اثنني في أنه يبدو ذلك نّقادها. مع على شيش حتتال
أعمالها. وبني ــائد الس الفّن بني العالقة حتليل ــيفرة ش ما، تكمن، مبعنى اآلخر جانب الى
قام األصل ــي ــبعينيات. ف من الس ــوني غرش ــيه ملوش ــوخة منس هو األول ــل العم
من القرن املرأة، شخصية على وكتب أحمر، بهامش µلغويا منسوخة بإحاطة ــوني غرش
غرشوني منسوخة وتستعمل شيش مئير". "غولدا باألحمر فيها، الظاهرة السابع عشر
عيني امللكة. اقتالع تختار لكنها عليه كما هي تبقيها .±¥≥ ستوديو مجلة في نشرت كما
بعددها ±¥≥ ستوديو الفّن مجلة من غرشوني منسوخة شيش انتزعت فقد ذكر، كما
الرسم وعلى مجال في اسرائيل جائزة حائز للفنان، بأكمله ُخّصص الذي اخلاص (≤∞∞≥)،

شيش لـ حني ميالد عيد حول
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فإن نقد املعنى بهذا شارون. أريئيل في حينه، احلكومة رئيس بحضور اجلائزة تلقي رفضه
الذي غويا لنقد استمرار هو اجلائزة تلقي فترة في املوجه للحكومة واملؤّسسة غرشوني
نفسه غرشوني لنقد ــتمرار اس هو نفسه الوقت وفي ــًدا، فاس ــباني األس النظام صّور
حدود داخل ــت بقي النقد ــلة سلس أن ولكن بدا .±π∑≥ ــران الغف حرب ــر بعد مئي ــدا لغول
وثقب اقتالع بانتزاع، ــيش ش ــبب تقوم الس لهذا أنه ورمبا ــرائيلية، االس الهيمنة خطاب

فارغة. خاوية وتبقيها املهيمنة النقدية النظرة هذه
وظهر ــني. مزدوجت ــى صفحتني عل ــتوديو اس في ــوني غرش ــوخة ــرت منس نش لقد
جملة بيضاء فوقها ــة صفح ــبعينيات: الس من اآلخر هو ــوني لغرش آخر عمل بجانبها
العمل هذا ــوداء". بخصوص س فهي الداخل في اما فقط، اخلارج من ــة بيضاء "الصفح
منطق هو الداخل الى اخلارج غرشوني من لدى منطق النسخ أن الى غنتون∂ الني ــير تش
حتت تظل ــي العمل ف املدلولة فاآلخروية ــي. اجلنس وأيًضا ــي السياس — ــالء املكبوت إع
خارج من مفصولة تتألف ــة منظومة ثنائي فقط في اللغة عليها وتدل األرض ــطح س
على الصفحة، قلًبا ترسم اّلة، من العمل هذا تنتزع ــيش ش أبيض. — ــود أس و داخل —
النقاط وجتعل الغاليري، ــطبة فوق مس ــة تلفزيونية تلتمع وتنطفئ شاش على تضعها

بالذات. الصفحة أسفل القلب تنير الشاشة على تتوالى التي
كاحتمال املزدوجتني ــني الصفحت في يقوم الذي الظاهر غير ــواد الّس بدال من ــن، لك
وضوًحا، ــكال األش ــر ــحون بأكث ــود" املش "األس الوجه ــيش تضع ش ــب، فحس ــاعري ش

باآلخروية، بالّسواد وبالشرقية.
تختارها شيش الكلمات التي ــود. الس للفهود فوريًا تداعًيا تثير لطيفة" "إنها جملة
مطلع في الفهود الّسود جتاه غولدا اّدعاء عن مؤّنث ــخصّي بلسان ش مبثابة تصريح هي
أعمالها ووصفه ملتسر على غلعاد رّد في أنه يبدو غير لطفاء. بأّنهم ــرقي، الّش النضال
برواية األعمال ــراق اغ ــيش ش تتعّمد املفجوعة"، التاريخية ــحنة الش تنقصها " ــن كم
الفهد يتحّول ــث بحي املؤنث، باملدلول ــة التاريخي الرواية ــحن تش وهي للقمع، ــة تاريخي
اخصاء احلّيز ــى يدالن عل الفارغتان اخلصيتان أو ــص فاملق أعمالها. في ــرة من الى ــود األس
االسرائيلي الفّن سلسلة جتّسدها التي التراتبية األب الطاغية، لغة اللغة الذكوري، حّيز

بتوّسع. هنا اسُتعرضت التي
النظر بني ــوّزع يت الغاليري، مدخل ــي ف ــيش وش ــوني/غويا غرش أعمال ضمن مزيج
نهاية من ال ــا وم ــوداء الس القلوب احلاّدة، ــوداء العيون الس ــرات وعش الصاالت من عدد
وهو منطق حتلله داليا داخلًيا. حتمل منطًقا التي الفوضى ما يشبه تخلق التي اخلطوط

فانون: فرانتس بكتابة مقارنة للمعرض نقد في مركوفيتش∑
 

محاولة في نفسها، حتت الّسوداء النظرة تتسّلل واألسود، األبيض بني اجلدلّية الناشئة داخل
جرى كما الدونّي انعكاسها تستوعب الوقت نفس وفي للمحاكاة، كنموذج البياض البتالع
على تسري يفرضها العالم ال التي الرؤية معايير أّن يبدو األبيض. العالم في استبطانه
هناك اآلخر شخص الرتداء التي تسعى اخلنوعة اخلاضعة، من النظرة وبدالً شيش. عيني
gaze الـ  املستدمية، السلطة نظرة لتحرير تسعى شيش حني .(...) احلاّدة العيون عشرات 
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لهذه تستجيب املعرض في هذا والعيون واملهّدئة. الذاتية" املدّجنة "النظرة الى حتّول الذي
االسرائيلي. اتمع الى سوداء وتوّجه نظرة بنشوة وبقّوة، الفضاء، في تتسّكع الدعوة.

كما املعاصر الفّن في االمكانّيات النقدية الى دركتور∏ روتي آخر تتطّرق نقدي ــي مقال ف
π:يتجّلىفيمعرضشيشومعرض "روح جديدة"إليليبيتلالذيُعرضمبوازاتهفي غاليريدفير

خالل اختيار بيتل من — فني انتحار بخطط يقومان بيتل وإيلي شيش حني هو أّن الّشعور
وحني فنية؛ غير كأّنها رسم طريقة خالل األكثر عدمية وفضائحية ومن املصّورة املواضيع
للجسد كاستمرارية  الرسم ورمنسة والكيتشي املعهود االحتكاك خالل من شيش 
كالهما يلمسان اتقانًا. واألقّل فنية، باألقل السامي، بغير يحتّك كليهما لدى املرأى وللذات.

مباشرة. االسرائيلية بلمسات غير

ــرقية الش رؤية اإلمكان في كان لو عما دركتور ــأل تس للمقالة االختتامية ــرة الفق ــي ف
مبعنى الصحيح. املرأى عن جانبي للفّن، طريق يتمّيز بالتنازل درب على ملا يجري كاستعارة
في الفّن جانبًيا طريًقا ليس ــيش ش املتعّدد لدى املنفلت اخلّطّي ــم الّرس أّن يبدو معّني،
تنبٍّ نفسه الوقت هو في منوذًجا عملًيا تخلق شيش له. مجّدد تعريف إّنه بل االسرائيلي
في اخلّط تفخيم ضمن يعمل وأخرى صفحة كّل في املتكّرر املنفرد اخلّط أّن صحيح . وحتدٍّ
فوضوي وبومضات لكلمات وجمل: غولدا بتعّدد هذا يواَجه احلديث لكن ــم الرس تقاليد
فضاء، يحترق، ــعلة الّش عيد ليت حلوة، ــا ي منرة، لطيفة"، "إنها ــة، ــر، غولدا اللطيف مئي
الى احلديث العالم عن بعيًدا املشاهد ــل مًعا ترس وجميعها واحدة منها فكل — وغيرها

مًعا. وسياسًيا ثقافًيا فرداني، سيميائّي فضاء

أم" "لغة ــرض مع ــي ف ــيش حني ش ــول أعمال ± ح
الكتالوغ: بتوّسع نص يُنظر

ــي اعمال ف كموضوع اللغة ــاء "إرج ــفي، بن تس ــال ط
في يتحرك حاضر ــرقية، ش هيئة في: شرقيني"، فنانني
بابل، ــدار إص نزري، يغآل ــر: حتري ــم ماضيه العربي، خض

.±µ≤≠±≤π ص

للفنانة ــخصي الش ــدوي الي ــة اخلط عالق ــول ح ≤
أبيب نعومي ــا اليه ــارت أش ــائدة، س فنية مبرجعيات

للعرض. في النص املرافق ألّول مّرة

 Æ≤∞∞≥ ÈÏÂÈ· ¥ ¨ÌÈˆÂ¯Ú ÛÒÂÓ ¨¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¢ ≥

Æ≤∞∞≥ ÈÏÂÈÏ ±∞≠≥ ¨¢time out¢ ¨ÈÏ‡ÂÓ˘ ·‡ÂÈ ¥

املالكة لغويا، بورتريه العائلة مجموعة من عمل µ
غويا. لفرانشيسكو لويزا،  ماريا االسبانية  امللكة

˙È˙ÂÊÁ ˙ÂÓ‡ ∫¢‰È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÈÚ‰¢ Æ±ππ∏ ¨ÔÂ˙È‚ ÔÏ‡ ∂
¨˙ÂÓ‡Ï ·È·‡ Ï˙ ÔÂ‡ÈÊÂÓ  ˙‡ˆÂ‰ ¨˙ÂÏÂ·‚ ‡ÏÏ ‰È„Ó·

Æµ≤ ßÓÚ
 

ÂÈ„ÂËÒ ¢˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ¨˘È˘ ÔÁ¢ Æ≤∞∞¥ ¨ıÈ·Â˜¯Ó ‰ÈÏ„ ∑
±∂∂≠±∂µ ßÓÚ ¨±¥π ˙ÂÓ‡Ï ˙Ú ·˙Î

Æ∑∏ ßÓÚ ≥Æ∑Æ≤∞∞≥ ¨¯ÈÚ‰ ¨¯ÂË˜¯È„ È˙Â¯ ∏

معرض في مًعا ــيش ش وحني بيتل ايلي ــارك ش π
نص الكتالوغ. يُنظر أعمالهما أم". حول "لغة
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تناول معرض جماعي — أم"± "لغة معرض حارود، الفنون عني مركز ≥∞∞≥، في أيار في ُعرض
وأحد مواليد اسرائيل، من معظمهم وعشرين فنانًا≥ الثنني وضم أعماال الشرقية الهوية
ــلمة. عربية-مس دولة من أحد الوالدين هجرة هويتهم هو تعريف في الهامة ــات املركب
مجموعة املعرض، ــي ف ــارك مش فنان وهو عديكا، دافيد ــرض دعا ــل افتتاح املع قبي
ــور بورتريه ص منفرد ــكل بش منهم ــكّل ل التقط ــث ــتوديو حي االس في ــه الي ــني الفنان
هاجر غاليري في أم" ــة لغ — "بورتريهات عنوان الصور حتت ــة مجموع وعرض ــخصية. ش

حارود. عني في املعرض مبوازاة يافا في للفنون
في ــة كموضوع اللغ "إرجاء ــال مق في ــفي≤، تس بن طال املعرض ــة جامع ــير تش
أن إلى أم"، ــة لغ — "بورتريهات املعرض ــوغ في كتال ــور املنش ــرقيني" ش لفنانني أعمال
مشاركني في فنانني وجه فيها يُكشف التي االسرائيلي الفن األولى في هي املرة هذه
ــّكل يش إضافي معرفي ــد كجس وإمنا العامة، العالقات أهداف لغير جماعي معرض
في الفنان وجه ــف كش املعهود غير فمن املعرض. ــة في املطروح املضامني من ــزًءا ج
الذاتي، بتقاليد البورتريه متعلق عمل ــن م ــّكل جزًءا يش كان الوجه إذا إّال حقل الفن،
نشاهد الذين ــخوص الفنانني ش الغالب نعرف على ال أننا بحيث رًا، مصوَّ أو ــوًما مرس

املعارض. في أعمالهم
الثقافية¥ املعرفة مبعاني مشحونة عديكا معرض في الفنان وجه مالمح معرفة إن
معرضه ــي ف فالفنانون ــخصية. بالش ــة املمثل ــة الهوي ــة سياس ــن ضم ــرعية الش أي
دول من الى اسرائيل عائالتهم هجرة حياتهم: ــيرة س في ــترًكا مش مصيرًا ــمون يتقاس
حياتهم، ــيرة س قصة حياتهم، ــإن ف هذه، االنطالق ــة نقط يتجاوز ــا فيم ــة. ولكن عربي

املتشابه. فيه على اتلف يربو تنويًعا تخلق الفنية وأعمالهم وجوههم مالمح
اختار عدم أن عديكا وحقيقة تصويرهم. ــرى ج من فردانية أيًضا µميمون فيرد ــد تؤك
خالل من مماثل ــكل بش فرد تصوير كل إطاره في ــري يج النمطي الذي ــوذج النم ــاد اعتم

ميمون: هذا تكتب مقابل على التجانس. التشديد

يتعلق فضاء (...) االمكانيات من  فضاًء  صّورهم من  على  يعرض أن عديكا اختار لقد
وإمنا واعادتها، النظرة موضوعة من املشتّقة غير الشراكة من كنوع التبادلّية بامكانية
االجتماعي الفضاء  الى مختلفة بأشكال ينتمون يصّورهم ومن املصّور بأن الشعور من
لكن عينّي، وتاريخي اجتماعي واقع التصوير يجري في اطار  فعل أن أي نفسه. والثقافي

مختلًفا.∂ الواقع، طابًعا هذا في تصويرهم مت ممن كل واحد حلضور

كنوع ــتوديو االس داخل التصوير وقت في ــئة الناش التبادلية تصف ميمون أن ــح صحي
بالترابط ــمح تس جلمهور ــراكة ش وإمنا جلماعة ــراكة ش ــت ليس ولكنها ــراكة، الش من
املنظور املتغّير ــي ف واضحة ــذه الفروق ه كبتها. على وليس ــات، االختالف على ــاًدا اعتم
العالقات من ملنظومة وانعكاس التصوير ملوضوع وابتعاد اقتراب للصور: املتجانس ــر وغي
ومحددة ــروطة زمنية مش لفترة ــمان يتقاس واللذين يجري تصويره، من وبني املصّور بني

متخّيلة. جماعّية

عديكا دافيد لـ أم لغة بورتريهات حول
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احلقل ــل عمق يجع مما مفتوح، "زوم" ـــ ــة بيضاء ب خلفي على ــر الفنانني تصوي ــرى ج
عيني من مقربة على وغالًبا ــط، فق األمامي ــتوى املس مرّكزة في التبئير صغيرًا. مواقع
التصوير موضوع بالتقاط تسمح النظرة وال الصورة تؤّكد أن بحيث تصويرهم، جرى من
مسّفعة رين املصوَّ وجوه تبدو بتشكيلة لونية دافئة بحيث ُطبعت الصور خاملة. كذات
الذي ــفاف الش تعّزز الغطاء الدافئة اللونية ــكيلة الواقع. التش في عليه تظهر مما أكثر

والمعة. بّراقة تبدو البورتريهات ويجعل بل الصور، يغطي
اختارعديكاموضعةاألعمال داخلصالونلبيتسكنيفي يافا.موضعةاألعمال—في
من يتعّزز شعور ــتضافة، وهو باالس ــعور الش من يعّزز — البيت داخل ــتضافة غرفة االس
بورتريه كل اإلنطباع بأن يتوّلد بحيث بازدحام، معّلقة فهي األعمال: طابع تعليق ــالل خ
ــبكة ش ــبه يش ما تخلق مًعا وكلها حتاذيه، التي البورتريهات ــن م ــق عالقة بصرية يخل

جماعية. نظرات
الواحد ــال األعم موضعة ــإن ف الصالونات، ــي ف االجتماعي ــارف التع ــبه ــا يش فيم
رين، مبا املصوَّ ــى التعّرف عل ــدى مب املرتبطة ــي املعان من تنويعة ــق يخل اآلخر ــب ــى جان ال
بامهم املرتبط ــري واجلماهي ــخصي الش وتاريخهم الفن حقل في ــم ــمل موضعته يش
كمضيف مدخل الغاليري، عديكا في دافيد صورة املصّور جرى وضع فمثال، وشخصيتهم.
اخلاص البورتريه ــع وض جرى البيت صالون ــي ف املركزي اجلدار ــى وعل االجتماعي؛ ــاء ـّق لل
موقًفا ــمان يتقاس أنها لو كما اآلخر، بجانب ــد كوهني-غان الواح وبنحاس ــزري ن بيغآل
شيش، حني الشرقية؛ بورتريهات الهوية حول والنظرية كتابتهم النقدية في ــترًكا مش
شاحام، باروخ بوكوبزا، أريك هراري، نيطع شوشان، طال شالوم، دفنا نس، عادي بيتل، ايلي
أنهم ويبدو اآلخر مقابل والواحد اآلخر، مبحاذاة الواحد شوحط مموضعة طال شاتس، زمير
الصالون. في التعارف املنسوجة ــبكة ش يؤكدون فإنهم وبذلك بعضهم بعًضا، يتأملون
الى ــير يش عنها مبعزل ولكن الفنية أعمالهم عرض الفنان مبوازاة بورتريهات ــرض ع
تعبيرًا الفنانني لدى الذات في موقع يرى والذي يتجاوز الفن، الذي التعاطي التحفيز على
وتأويالت تراتبيات من ــرورة، نابع، بالض غير ثقافية وهو وموضعة ــة اجتماعي ــن عالقات ع
نفسها. التجربة الشرقية ومن ــخصية الش من السيرة قوته ــتقي يس بل فنية داخلية،

نيزري:∑ يغآل يكتب هذا وعن

حبكة ضمن اختارتها التي الفنية بنسج األعمال تقوم بن تسفي طال املعرض جامعة إن
شرقي")، ("فن املرئية التمثيالت  "شرقية"  حّدة قياس من  فبدال السياقات. من  تأويلية
على الغالب يعرض وعي وهو فيها، املتراكم لكتابة أثر الوعي الشرقي تسفي بن تسعى
يضع اسرائيل في الفن  خطاب شرقيون"). ("فنانون الذاتية السيرة جتاه  موقف اتخاذ
يتناول لكنه ساطع)،  استعماري (بأسلوب أمامه للتأمل كموضوع مرة، غير  "الشرق"،

هذا بكثير. من أقل نفسها، التجربة الشرقية

ــطب "الذاتية خلفية ش ــى وعل ــرائيلي االس الفن حقل معارضة ــة خلفي ــى عل ــن، ولك
هو للفنانني والواقعي ــي اجلماع احلضور أن ــا الحًق يبدو ثناياه"،∏ ــي ف القائمة ــرقية الش
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كل وقبل أوال ــتقاة املس ــوة للق ــتعراض واس ــتعراض للحضور اس للذات، معزَّز ــور حض
ذلك بعد وفقط بحد ذاتها، الفنية ــخصيته وش الفنانني من واحد كل تاريخ من ــيء ش
الفني اخلطاب ــروط ش ومعارضة باالبتعاد عن ــمح يس وهو حضور — مًعا من حضورهم
الفن خطاب حلقل الفعلي احلد على ــع املموَض الفضاء ضمن هذا وكل الراهنة، ــرة للفت
صالون وفي سكنية، دار داخل يافا، في العجمي حي في للفن غاليري داخل ــرائيلي، االس

الضيافة البيتي.

ــي ف ــث الثال ــع الضل أم" كان ــب "حلي ــرض مع ±
أيًضا املعرض جانب الى ضّم الذي أم" مشروع "حليب
أبيب، تل ــينماتيك س في ــرًا ومؤمت ــالم لألف ــا مهرجانً
ومهرجان ــر املؤمت µ≥ أيار ≥∞∞≥. و ±≥ ــني ب نُظم ــذي وال

ايشد. سيغال أقامتهما األفالم

في ــم أعماله ــاركت ش ــن الذي ــني ــماء الفنان أس ≤
وأهلها ــرائيل اس من ــدة الوال بيتل — ــي ايل ــري: الغالي
بوكوبزا ــك أري الياهو ــراق؛ الع ــن م الوالد ــل، اخللي ــن م
كلينغمان اليس تونس؛ من ــدان الوال باريس، في ولد —

من الوالدان — ــاحام ش ــاروخ ب املغرب؛ ــن م ــدان الوال —

من أهلها ــرائيل، اس من الوالدة — عديكا دافيد ــر؛ مص
من الوالدة — زمير شاتس من سوريا؛ الوالد ــتان، كردس
شيش حني التفيا؛ من أهله اسرائيل، من اليمن، الوالد
ليبيا، الوالدة من شوحط — اليمن؛ طال الوالدان من —

ــرائيل، اس من الوالدة — ــان شوش ايران؛ طال من الوالد
— الوالدة نيزري يغآل املغرب؛ من تركيا، الوالد من اهلها
نيطع املغرب؛ من الوالد املغرب، من اسرائيل، أهلها من
من اهله اسرائيل، من الوالد بولندا، من الوالدة — هراري
— ميمون رامي ايران؛ من الوالدان — ــس ني عادي اليمن؛
املغرب. في — ولد غان طرابلس؛ بنحاس كوهني من اهله

في ــوع كموض اللغة ــاء ــفي، "إرج تس ــن ب طال ≥
ــرقية، حاضر ش هيئة ــي: ــرقيني"، ف ش فنانني ــال اعم
نزري، يغآل ــر: حتري العربي، ــم ماضيه خض في يتحرك

.±µ≤≠±≤π بابل، ص إصدار

ــاه: معن ــراف االعت ــي، ــف القاموس التعري ــي ¥ ف
ما. مكانة شخص واملوافقة على التصريح

ÈÓÂÏˆ˙ ÏÚ ∫‰˜ÈËÈÏÂÙ ‡Â‰ ÛÂˆ¯Ù¢ ¨ÔÂÓÈÓ „¯Â µ
Ú‰ ‰ÂÂ‰  — ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÂÊÁ ¨¢‡˜È„Ú „Â„ Ï˘  ÌÈË¯Ë¯ÂÙ‰

Æ±π∂ ßÓÚ ¨®È¯Ê Ï‡‚È ∫Í¯ÂÚ© È·¯Ú‰ Â¯·Ú ÍÒ·

نفسه. املصدر ∂

¨¢ÂÓˆÚ Ì˘Ï ÌˆÚ Ì˘Ó ∫¯·„ Á˙Ù¢ Æ≤∞∞¥ ¨È¯Ê Ï‡‚È ∑
Ï‡‚È ∫Í¯ÂÚ© È·¯Ú‰ Â¯·Ú ÍÒ· Ú‰ ‰ÂÂ‰ — ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÂÊÁ

Æ≤∂≠≤¥ ßÓÚ ¨®È¯Ê

للعرض االسرائيلي الفن حقل رفض يصف نيزري ∏
بالكلمات التالية:

(التي جرت "شرقي" وبني "فنان" بني الربط بادرة أن رمبا
قد و "أشكنازية") "جامعة" بني ــه نفس يفرض ربًطا
للتزيي الفن نقاد يسعى التي ــفافية الش من جعل
في التفسير يكمن قد وهنا ممكنة. مسألة غير بها،
الثقافي ــات ــلم اليومي س من اختفت أم ــب حلي ان
ــة شاش ــدة ــة واح بكلم ــو ول ــرق تخت أن دون ــن م
نقدية ــات كتاب دون ــى انته ــرض فاملع ــة، الصحاف
حدث وكأنه ــري جماهي ــدى ص دون ــن وم ــة مختص
يُعرَضون ــرقيون الش والفنات ــون الفنان يحدث. لم
ــرعية بش يعترف ال حقل ــار اط ــتهلَكني في كمس
أن فحقيقة ــم. حتركه التي ــاعر وباملش ــاطهم نش
وأعماال ــراف، باعت ــوا ــني حظ فنان ــاول ــث يتن احلدي
الدهشة. من تزيد ــابقة، س سياقات أنتجتها فنية
"الفّن تراكمات ــّذت غ التي األغراض تلك ــهادات ش
العنصر عن احلديث يجري حني تُشطب االسرائيلّي"

بها. املضّمن الشرقّي الذاتّي
املصدر نفسه. بتوّسع، يُنظر
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املعرض عنوانه اكتسب بيرل. التابعة لبيت مدرسة الفنون في "≤¥∞∞∞ "بربور عرض جرى
ــمه اس اتخذ الذي (بجعة)، "بربور" العربي احلي عكا؛ في للفنانة ــكني الس احلي ــاء بإيح
البيئية ــكاره مصدر للم — ــور" ــع منتوجات الرخام "برب فيه مصن ــم أقي أن بعد ــري العب

عكا. ملدينة البريدي الرقم هو على الطبيعة والسكان. ∞∞∞¥≥ اخلطيرة
قماش من املصنوعة اخليام من منوذًجا ــر عش ثالثة املعرض فضاء في ــقر وضعت أش
ــروف مطبوعة بح ظهر منها، ــدة ــفلي لكل واح الس ــم القس على ــف األبيض.± املناش

البجعة. رمز ومبحاذاته واالجنليزية، بالعبرية، العربية "≤¥∞∞∞ "بربور سوداء اسم املعرض
ترتدي وهي بالعربية ــة مكتوب جملة وجهها ــى وعل ــقر أش تظهر املعرض بداية في
ــؤون لش معّلق برنيع، أهرون ــم، كمترج ــف. ويرافقها، املناش قماش ــن م ــتانًا أبيض فس
يوم كل الثانية، التلفزيونية القناة في التلخيصية األخبار لنشرة املركزي واملقّدم العرب،
أشقر تقوله الى ما يصغي الى اجلدار وهو يستند وربطة عنق، مرتديًا بذلة برنيع، اجلمعة.
معظمهم. في يهود إسرائيليون وهم احلضور، أجل من للعبرية ترجمته بالعربية، ويحاول
املراحل يضم ــّص بيضاء ن مطبوعة ــروف بح بالعربية ــب األبيض ُكت ــدار اجل ــى عل
مبمحاة وهي متحو بداية العرض االسالم. تظهر أشقر في في الوضوء لطقس ــر العش
من ذلك، ــني تفرغ اجلدار. وح عن ــاء البيض الكتابة ــطة نش ــدية جس وبحركات بيضاء
الكيس تلو اآلخر عند رجليها وتفرغها املوضوعة احلليب أكياس من ــة تتوجه الى كوم
تبدأ بقراءة ــال االغتس عملية وخالل باحلليب، ــها نفس بفرك وتبدأ عندها حوض، ــي ف

التطّهر: تعليمات

مرات. ثالث الذراع حتى يديه يغسل بالعربية: أشقر
للعبرية يترجم برنيع

أسنانه. ينّظف ثالث مرات، تتمّخض، الفم، تنظف بالعربية: أشقر
للعبرية يترجم برنيع

مّرات. ثالث وجهه يغسل بالعربية: أشقر
للعبرية يترجم برنيع

القادر، بيض، جميعهم أبيض، أخرى  مرة  أبيض،  على  أبيض  أرى،  ال أنا بالعربية: أشقر
األبيض. املسيطر، هو األبيض فقط،

للعبرية يترجم برنيع
(...) اليمنى ويبدأ باليد مرات، ثالث حتى املرفقني يديه يغسل أشقر بالعربية:

للعبرية يترجم برنيع
باحلليب. يغسلن أنفسهن كّن ونفرتيتي كليوبترا عهد بالعربية: في أشقر

للعبرية يترجم برنيع
أن من بدالً خسارة؟ أليست ماذا، لي، يقول حليًبا أسكب يراني من كل بالعربية: أشقر
لهم: قلت للحليب. بحاجة فهم غزة الى به لعّلك ترسلني لي، قالوا عبًثا، هكذا تسكبيه

سيفسد (...) غزة الى احلليب يصل ريثما
للعبرية يترجم برنيع

أشقر أنيسة لـ ≤¥∞∞∞ بربور حول
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كحولية، مشروبات هنا توجد ألنه املعرض الى القدوم من تتمكن أمي بالعربية: لم أشقر
أنا بأس، ال أنه لهم الكحول. قلت على حظر هناك مكة، حجوا الى ألنهم عليهم محظورة

اجلمهور). شقيقاتها بني نحو (تشير هّن ها هناك، موافقة. لكن شقيقاتي
للعبرية يترجم برنيع

أعرف. ال ينّظف، ماذا ينّظف. األبيض أن بالعربية: يقولون أشقر
للعبرية يترجم برنيع

احلجارة احلج األخيرة، والقاء أيام في قاما مكة، الى ووالدتي والدي حّج حني أشقر بالعربية:
يتمكنا كي املوقع من قريبة بتشييد خيمة (...) بعد كبير على كان الذي جبل عرفات، في

الراحة. من قسط ونيل بسرعة الوصول من
للعبرية يترجم برنيع

توفيا. أو ضاعا أنهما قالوا عندها بالعربية: أشقر
للعبرية يترجم برنيع

كي اتصلنا حني بالبكاء. بدأوا للحج معهما، من عكا جاءوا الذين الناس بالعربية: أشقر
عشر لهم، أحد مبا سنقوله فكروا خافوا، فقد حدث، ما لنا يرووا لم سالمتهم، من نتأكد
عكا، من األصدقاء كان طرفي اجلبل في أحد قد ضاعوا؟ أن أهلهم لهم، سنقول ولًدا، ماذا
خاص، العمرة) بشكل باحلج وسيقومان جًدا، راضيان اآلن أهلنا. (والداي الثاني الطرف وفي

األمل. عكا من األصدقاء فقد اليوم األخير في
تعرفهم. هل برنيع: الى مباشرة متوجهة بالعربية أشقر
قسم منهم. بالعبرية: رمبا، ذلك وبعد برنيع بالعربية

ينساب معي. أن له قلت العجب، ترى سوف له: قلت بالعربية: أشقر
معها. أنساب ولكن ان أرى اجلنون، كي معها، أنساب لي أن لقد قالت برنيع بالعبرية:

يهمني. الذي فما — نفسك على أنك تسكبني احلليب طاملا
عليك. احلليب تسكب ان اخشى بالعبرية: اجلمهور بني صوت من

تقلقي. ال مسبًقا، حذرتها لقد بالعبرية: برنيع
طيبة. فتاة قلت، أنا ملا لقد أصغيت بالعربية: أشقر

للعبرية يترجم برنيع
الباب. على امرأة إياه سألتك عما لهم إحِك بالعربية: أشقر
نسيِت؟ هل تذكرين؟ قالته، أال إحكي ما بالعربية: برنيع

أنَس. لم بالعربية: أشقر
ابنتي. كانت ما اذا املرأة سألتني بالعبرية: برنيع

أجبت؟ ومباذا بالعربية: أشقر
قلت؟ ماذا هيا، برنيع بالعربية:

كانت. ليتها بالعربية: أشقر
ليتها كانت. بالعبرية: برنيع

احلليب). لسكب (كفى خلص بالعبرية: برنيع
األبيض. علّي سيطر لقد بالعربية: أشقر
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ــان ــد اخلاص واالجتماعي يعكس اجلس أن واخلطر كتاب الطهارة في دغالس≥ ميري تدعي
من الكثير في متثل تتناول اجلسد التي الطقوس فإن ولهذا اال الرمزي، في اآلخر الواحد
بالتهديد شعورًا يعكس اجلسد بطهارة االهتمام فإن اجتماعية. ولهذا األحيان تناقضات
باحلليب جسدها أشقر التي تغسل االجتماعية. البنية على — مًعا والداخلي اخلارجي —
واللهجة النشيطة اجلسد حركات التهديد عبر تطّرف هذا من تزيد العرض، امتداد على

بالعربية. الذاتية السيرة نص بها تتلو التي الصارمة
أهرون في ترجمة يضع كامل الثقة مبعظمه، هو يهودي الذي اجلمهور، أن الواضح من
املعنى بهذا برنيع حضور إّن اجلمهور.≤ بني املتواجدات ــقيقاتها وش ــقر أش رقابة حتت برنيع
من هي أنها حني ــقر في أش ــتقوله ملا س متأهب األولى اجلهة من فهو مفارقة: ــّكل يش
العربية فإن شخصيته املتمكنة من األخرى من اجلهة النص؛ ووتيرة املضمون تقوم بإنتاج
الذاتية. ــيرة الس لنص واملعاني املرافقة املضامني على ــرف تش لو أنها كما تبدو والعبرية
قادرون العبرية وحدهم، وكذلك العربية يفهمون الذين احلاضرين فإن العرض فضاء ــي وف
ميثلون الذين ــاء عائلتها وأبن ــقر فإن أش املعنى املتكّون، وبهذا النص على ــراف اإلش على
الناطق العرب، لشؤون املعلق برنيع، اسرائيل، وكذلك في ــطينية الفلس األقلية من جزًءا
نفس الواقع. كسور جزء من هم االسرائيلي-الصهيوني، املهيمن اخلطاب باسم املركزي
األولى املرة في مباشرة. اليه تتوجه حني مرتني، برنيع وبني بينها التعارف أشقر تؤكد
تطلب منه ان يحكي الثانية املرة وفي من عكا، والديها أصدقاء كان يعرف اذا ما تسأله
ابنتي." كانت اذا ما املرأة "سألتني يجيبها نسيِت؟" "هل الباب. قرب املرأة قالته له ما لها
تأتي الى مكة، التي حتّج مركزها قصة العائلة التي تضع في الرواية الذاتية فإن وهكذا،

ألشقر كابنة. متّلك وكأنها نهايتها
النص العرض، مقابل وعلى امتداد املتخّيلة، العائلة سحر أسيرة تقع ال ــقر أش لكن
وهكذا بالعبرية، التحّدث عدم على وتثابر والعربية، العبرية بني الثنائية على حتافظ الذاتي،
في ُعرض ــكناها، كما س مكان في جتّذرت التي اللغة ثنائية املنظومة عملًيا رفض تكّرر
بالعربية. أسود (بجعة) كلمة "بربور" اخلالب باالسم أشقر ألصقت فهناك أسود". "بربور
االثنية والثقافية. للفروق ــاطع س منطي كرمز السواد وعمل ــود، أس بحبر احلليب مزجت
احلبر األسود بواسطة مركزّي كموضوع السواد متثيل مت أسود" "بربور في أنه في حني
فأشقر الشاملة. الواجهة "بربور ∞∞∞¥≥" جاء البياض بوصفه ففي األسود، ــقر أش وثياب
خالل ــام البيضاء. باخلي وهي محاطة ــض، األبي عن اجلدار ــاض البي متحو ــدي األبيض، ترت
البياض. أبيض توّقف صفة دون وتكرر أبيض، سائال أسود وتقطر بسائل تغتسل العرض
علّي ــيطر س بجملة "لقد وغير ذلك. وهي تنهي العرض ــيطر، مس األبيض على أبيض.¥

µ:األبيض". يدعي هومي بابا

فوق املساحات للماضي السياسية األشباح لعرض تُستخدم فضية هو شاشة "البياض"
مضمار في يُسّمى ما لعرض تُستخدم نفسه الوقت في ولكنها في احلاضر: غير اّسدة
على كفرضية معيار يتم وضعه، األخرى، األلوان جميع يضبط أساس لون ،(primer) األلوان

القوة. فائقة القيم االجتماعية في أساس اخلفاء، في أو املأل
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ــرائيلي-اليهودي االس — ــي الصهيون ــاض البي ــو ــة ه احلال ــذه ه ــي ــاس ف األس ــون الل
حقل وفي عامة، ــرائيلية االس الثقافة في والنفوذ القّوة مصدر هو الذي ــكنازي، االش —
"األبيض على فضاء من في نفسها متوضع أشقر خاصة. فيه أشقر، ــط تنش الفن الذي
خالل من تقوم بذلك وهي النفوذ". غير مستقرة من "صورة كـ وتكشف البياض∂ أبيض"،

اللغة العربية الفلسطينية. من التمّكن — برنيع املركزي لدى النفوذ مصدر
مبعظمه النص برنيع املقابل يروي في األم. بلغتها أشقر تتحدث العرض امتداد على
فقط قليلة أحيان ــي وف ــرائيلية، اس بلهجة وبالعربية املتكّلم املؤّنث، بضمير ــة بالعبري

العربية.∑ ويتحّدث كمترجم وظيفته عن يحيد
داخلية إسالمية ــطينية فلس ــاس على سياقات باألس ــيرة الذاتية القائم الس نص
الذاتية النصية املنظومة ــي ف وغربته اليهودي املتحدث لهجة ــود، للمعه خالًفا ــد، يؤك
موقف هو ــقر اش به تتحلى القوة الذي ــف موق فان ذلك مع ــقر. ولكن ترويها أش ــي الت
بلغتها تتحدث ــني ح اثنتني، أو واحدة متواصلة ــة جمل في قائم فهو ــع. ــت ومتقط موق
الفورية االحتكاك الترجمة وتؤكد ــو األخرى. تل مرة الترجمة، خالل تتفكك وتضُعف ــم ث
ــرائيلي االس اجلمهور الهدف، ــور واجلمه ــقر أش بني ــاطة ملنصب الوس والتبعية ــّرر املتك
ذاتّي نّص هو املطاف خامتة في استيعابه يتّم الذي العرض.. األثر ــاهد الذي يش اليهودي
عالقات هو فيه التماسك انعدام حيث أن ما يؤكد للوساطة، وخاضع مشوَّش متقّطع،

حياتها. قّصة وتعرض تكتب أشقر، من باطنها، تعمل التي الداخلّية واالحتالل القّوة

ــقر، أش عائلة في ــرة عش الثالث النفوس ــدد بع ±
يقصدون احلجاج الذين يسكنها التي ــبه باخليام وأش
خليام إضافي ــبه ش هناك احلج. ــم خالل مراس ــة مك

الفلسطينيني. الالجئني
 

Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis ≤
of the Concepts of Pollution and Taboo (London:

Routledge, 2000 [1966]), pp. 151-152.

واحدة فقط، (¥∞∞≥) بسنة "بربور أسود" قبل عرض ≥
أسود" "بربور الفنون ــة مدرس فضاء في أشقر عرضت
معّلمو رفض العرض ختام في فقط. ــة بالعربي (≤∞∞≥)
بترجمة أشقر تقوم النظر فيه الى حني الفنون ــم قس
أن رفضت ــقر أش العبرية. ــى ال ــة العربي من ــا أقواله
النص ترجمة ظهرت غاليري هاجر فقد في أما تترجم.
طال بتوّسع: يُنظر الغاليري. خارج املعرض على بطاقة
الفلسطيني الفّن — هاجر جاليري كتالوج ــفي، بن تس

هاجر للفنون. جاليري موقع املعاصر وفي

"األبيض اعتبار ــم يت ــوية النس الكتابة اطار في ¥
األم. بحليب ــة أبيض، أي ككتاب ــر ــى أبيض" كحب عل

الكتابة الى ــدوم الق النص في ــو سيكس ترى هيلني
من اخلارجة األم ــب حلي ــيابات انس ∂∑π± أن من العام
خطية غير كتابة التيار، بعكس الكتابة متاثل الثديني

بآخرويتها اللغوية. يُنظر: حتتفي كتابة بل طولّية
Helene Cixous, 1991. Coming to Writing and

Other Essays, Cambridge, Mass: Harvard

University Press.

Homi K. Bhabha, “The White Stuff µ
(political aspect of whiteness),” Artforum

International 36, n. 9 (May 1998): 23.

.≤≤ ص نفسه، املصدر ∂

ما الفضاء ــي الترجمة ف ــن م ــياق الس هذا ــي ف ∑
ــى أن ال ــي نفيس ــد حام ــير يش ــي، ــد الكولونيال بع
يكون ــد ق ــان واإلنس الصوت ــني ب ــق ــدام التواف انع

يُنظر: للهيمنة). (مضاد counterhegemonic

Naficy, Hamid, 2001. An Accented Cinema: Exilic

and Diasporic Filmmaking, Princeton University

Press, p. 121.
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أن بعد لك، تثبت ولكي قالت. االول، بالصف معك كنت ولم متيزيها. حالك كيف سألتِك
من أنِت تأكدت فقط حينها خضرة. املعلمة تعلمتما عند أنكن أضافت شكك، الحظت
خضرة معلمة جيدا. تعرفك كانت اإلثبات. هذا مبثل يفكر أن كان أحد فال ــا، مصداقيته
تذكرينها ملاذا أعرف ال ــني. العين مزينة اخلدين محمرة دائما ــت كان الثاني الصف ــة مربي

فستان أخضر؟ خضرة املعلمة عند كان هل تهاني أخضر. لباس مع دائما
بعلكه. ومضيت األمر فاتك ــوراً. ف اللبان وارموا الصفوف صفوا الزبالة! على ــان اللب
مخطوئة مالحظة كانت ــروا! انظ تري! أن دون اللبان علك ــتطيعني تس أنت محظوظة
يستطيع منهم احداً ال كيف أن جميعا لهم تثبتني وذهبت فرحت للتميز لكنك للغاية

اجلمهور. تهابني فعادة ما جنحت كيف أدري ال مثلك. اللبان علك
جاهدْت أن بعد اآلن ــب ــعرين بالذن وتش ــر والعاش اخلامس الصف بني تذكرينها ال
الطالب ــم ض على ــة املدرس مدير أن قرر ــذ صديقتك من ــت ــد أصبح فق ــا، لتذكريه
بعد ثالث سنوات كاملة دفعة تخريج على قادر أنه للبلدة ليثبت بصف واحد الشطار
تلجئ أن منها. أرادت تهربي أن ــا. أردت أحبته ــة. تهاني املدرس كرهت أنت تعيينه. من
لعدة اختفت لذلك ــتيه. سباس أمها من حيفا، أبوها من هي ــدة. البل من أنت ــا. إليه
ترضعها أمها حليبا عند يكن لم لك أنه ــت حك هي اآلن هنا. أبيها. بعد رحيل ــنني س
كنت بالبداية. ــعيدة س كرهته. كانت األرز. هي أحببت أنت كانت األرز. أكالتها وأن أول

النهاية. تنتظرين
من جزءاً أصبحت لديك القاسي من اخلجل بعض عن تخليت حني ــر العاش بالصف
وبدأت تلعبني. ــط). (فق اإلنفراد أردمت عليكم. ــق أطل املتعجرفني" ــة. "مجموعة مجموع
قبل تزوجت ــي والت ــة في املدرس ــهرة ش األكثر أخرى. فتاة معكن كانت ــب. اللع ــن بدأت
أرادت. حصلت عما أن بعد احملافظة رمز فاتت كانت رمز احلرية. قبلك. األكيد وعلى تهاني،
اآلن أنت أصرت. فقد الرفض، ــتطيعي تس لم الكتب. يديك بني عامني وحطت قبل زرتها
السماوية. من الكلمات فيهم تلقهم ألن لم األغلب على الكتب، وضعت أين تذكرين ال
الرياضيات. كانت إمتحانات عند ــا أعزته هي اإلثنتني. أنت أحببتها، أننت أحبتكن ــي تهان
ألنها ــيت نس ولكنها ــتركة، املش صديقتكن عند العادة هذه من لك ــكت ش تهاني قد

وال تلوثها الشحابير. بيضاء
أرادت. كان بيت أرادت ما ــي ه لتبقى. حلمت تهاني ــوت إجنالءها. رج فترة هذه ــت كان
مجدرة. ــة أزكى طبخة صاحب كانت تهاني أم ألن ــني املمتحن على ــهرة ش األكثر تهاني
املكتبة يحازي بيتها كان خالتي. ــا ي عيني على وحياتك. بصل تكتر للماما قولي ــي تهان
إدارة قوانني تفهمي لن آمنت أنك ألنك إليها بالذهاب ترغبي لم بالبلدة. اإلقامة حديثة
وهرولت أحسست بالغربة البيولوجيا، ملعلمة كتب عن تبحثني ذهبت الكتب والتصوير.
اليوم في تسمعيها. لم عليك. نادت تهاني وتهربني. اجلديد تهابني كعادتِك ــارع، الش إلى

بطبيعية. حملتِك ولك، لي مرتني، املواد صورُت ملف. على طاولتك وجدِت التالي
عليه من كانت بعد ما ــن تلمس لم لعبتها. التي خارج األلعاب كنتما ــي ــت وتهان أن
(كما ــعة الكتفني ــتائر واس س صدركن. إلخفاء جتاهدان ــكان آخر. م في كنتما ــات. رغب

نعاس ضوء حتت
قندس زهية ı بيك جلامع حسن املوقف اخلاص أو
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ترتاحي بغير لن من أنك يقني كنت على لك فيها ألني جديد. جئُت من بُعثِت حني فعلِت
جديد). من البداية

. االيام ومرت
غرفة في ووجدتها ــة. طمأنين من عليه ــا ما تركته ــان تتمنني زم محبة مع ــا جئِته
ــم اس ــع تش جماالً، ــع تش كانت النفس. راحات من كونية مجموعة اجلدران مع صغيرة
ــائية النس اجلمعية ــم باس تخاطبك أنها فاتك ــا مل عليك ــردها س في ــت أحسس املراة.
تكوني لم أنك أخيرا ــفت واكتش لك. أنه تعرفي لم بصوت وضحكت ــة للفرحة. العاملي
عن وعدولها ــافاتها وليلتها األولى واكتش وبناء بيتها ــها وعرس حبها في معها، ــاك هن

لك. لتحكي وانتظارها الستائر
في كنُت حني عليه حبيبتي. تعرفُت أنك كما حبيبي صعبة. هو أسألتك لم تتغيري،
عما بعيد هادئ إنه مكان هناك.. إلى معي بعد تأتي لم في سباستيه.. خالتي لبيت زيارة
محمية. وبقيت لنابلس البلدة فيها. تركتهم فال ثوار البلدة يدخل ال اجليش متوقع. ــو ه
أتنفس ال هوية، على ــه ل فيها نحصل طريقة اليجاد محاوالتنا على ــث الثال العام ــذا ه
العمل عن في عنه ــؤول املس لنا ــار قبل عام أش ترحيله عني. أعيش برعب حتى رجوعه،
لكي بضيق ــى العيش عل عنك، بعيد كاحلمير، ــا االمور. عملن هذه ــل مبث يهتم ــي محام
ولكن أُما، أكون أن ــد أري ــبات.. املس على ــتي متهلي تعاس أُنه لم املقدمة. على دفع نقدر
بالضبط. يا أخوه.. زوجي.. ــلفي.. هو ِس كان ببيتي؟ الذي ــاب للش انتبهت هل رأيت.. كما
أسابيع عدة عدة أيام، الوعود.. نفس دائما أيام، عدة معنا شهر ليقضي قبل جاءنا ستي
تركه األعزاء بعدم ــاء األطب وأمر بيوم، رحيله ــل قب وقع األفندي .. علينا ــا م .. ــون وترجع
غزل، دون شهر زوج، دون ــهر ش يعني هذا وشهر! واحدة غرفة ــهر! ش ــهر! ملدة ش للفراش
هذا على النصيب ــع وق ولكن ألهتم لم أكن ــي صدقين ــهر.. ش مالبس، خلع دون ــهر ش
العمل من أخذت إذنا حتى شهرين لي أخذ للعالج.. وأخيراً لدينا موعد فيه الشهر الذي

شيئ لالجناب؟ أهم وما هو ..
إسمعي لآلخر. ــقطة أكثر من شهر؟ الس على فات فقد يرحل ال ملاذا ــألني طبعا تس
على حمام يوجد ال ــتيه سباس في بيتهم في تتضحكي؟ لن انك تعدينني آه.. ــتي.. س يا
بغير حاجته أخذ ــتطيع يس ال ألنه ــب لهم إياه ليرك أحداً ــن اآلن ننتظر وها نح ــي كرس

.. أرضاً وتبعثرت اختي. يا باخلرة يقولون حياتي مثلما يعني اجللوس.

أو نعاس ضوء بالقدس. "حتت العبرية اجلامعة من ــخ والتاري املقارن في األدب اآلداب كلية خريجة قندس. ــة زهي
بفصل منها. نأتي هنا روايتها األولى. بيك" هي حسن جلامع اخلاص املوقف
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الطويلة، ــا لياليه على ــن القمر ويهيم بالنجوم ــا فيه الليل يترّصع كان ــود عه ــي ف
ــني، رأس ذا ــا وحًش كان بأكملها. يافا في الرعب وبّث ــارات غريب في البي وحش ــض رب
الذئب كان فحني واحد، ــم في جس ــالم بس الكيانان هذان ورأس حمل. عاش ذئب رأس
الوقت مرور مع بوداعة. الطري العشب قضم يواصل احلمل كان إربًا، إربًا ميّزق فريسته
بني ــق التوّتر تعّم ــك احلني ذل ومنذ ــر، البش أطفال من لتنال ــب الذئ ــهية ش ــّورت تط

اإلنسان والوحش.
فجلست ــاوروا، يتش كي اليافاويون اجتمع أطفالهم، يهّدد بات محدًقا خطرًا أن ومبا
الكثيرة الصخور ــدد بع منها االقتراحات ــت وتوال املدينة ــاطئ ش على الغفيرة ــود احلش
رضيع اقترح ربط من هناك كان النجوم. بعدد البحر، من احلني تطل في ذلك كانت ــي الت
وهم ــر البش يأتي ويجذبه إليه، وعندها الوحش يثير بكاؤه غرائز كي البيارة في ــجرة بش
من ــًدا حش لكن دمائه. في يغرق حتى الوحش ويضربون والهراوات بالفؤوس ــلحون مس
أحد أن يدرك دون عظيًما اخلطر كان لقد منهم. الفكرة، وخاصة األهالي رفض اتمعني

يفعله. الوحش أن وسع هذا في ما

وتغطيتها ــارة، بّي كل في ــة عميق حفرة حفر ــّرر تق فقد ــدت، صم ــرة واحدة ــن فك لك
بالفؤوس ليلة مزّودين كّل في جماعات جماعات ــر يخرج البش بينما باألغصان، جميًعا
احلفرة ــاه باجت الهرب ــش على الوح لدفع ــة محاول ــارات في البي ــيط ــاعل لتمش واملش

فيها. وإسقاطه
يثمرا لم ــيط والتمش البحث ــاقة، لكن وش طويلة لياٍل كانت للمهمة. اجلميع جتند
أن الوحش في ــكوك ثارت الش وهنا األطفال. اختفاء وتواصل يظهر فالوحش لم ــيًئا. ش

موجوًدا أصالً. ال يكون قد
بعضهم بعًضا ــم فاته ــهم. أنفس ــر بني البش ــات نحو االتهام ــت اتـّجه ــذا، وهك
أيدي اجلماعة ومتّزقت الناس، بني كالوباء والريبة الّشكوك ــرت وانتش األطفال، باختطاف
الوحش ــوى س يرى يعد الواحد لم الوقت ذلك منذ اخلصومات.. بني أفرادها وتزايدت ــبأ س

لإلنسان. ذئًبا اإلنسان وبات اآلخر، في
حـُفرت التي ــنة الس تلك ففي فعالً. ــوًدا موج الوحش كان أّن اهللا ــد أبو عب ــي حّدثن
ــّمى تس بّيارة كانت ومن إحداها. في الوحش ــقط س ــهور، ش مضّي وبعد احلفر، خاللها
الناس أن درجة الرعب الى انتشر وهنا النجوم. الوحش صوت شعبان، زعزع ــيخ الش بيارة
لرؤية ــوت، فخرجوا الص انخرس حني أّيام ــة ثالث بعد ــوى س ولم يغادروها بيوتهم، ــوا لزم

الوحش. موقع
رأس ــالء أش من تبقى ما يلتهم الذئب رأس راح ــد وق الوحش ــد رق احلفرة ــق عم ــي ف

موَت الوحش. األخير عشاؤه استقدم وهكذا احلمل،
احلفر حتّولت بقّية بينما اسم قبر الغول، املكان على تلك احلفرة وأطلقوا األهالي سّد
اخلوف... سوى لم يبَق الّناس. ومعظم والبّيارات اآلبار اختفت الوقت ومبرور مائّية. آبار الى

حكايات، حكايات.

بخاري ı سامي الغول قبر
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اجلامع. العنصر إّنه يتشّتت. لئال القطيع يحرس الراعي. بأيدي كالكلب إنه أرجل. للخوف
بأكمله، وكّلما شعًبا يجد نفسه يقود اخلوف، بعصا للتلويح ــارع يس حاذق ــخص كّل ش
النهائية قدرة اخلوف أّن لبالون ويبدو فأكثر. أكثر يكّرس سلطته ـّمه وعظ اخلوف ـّم ضخ
دفعوا وأّنهم غير، ال هواء ــوى س ليس أّن األمر ــف اجلميع ينفجر فيكتش ليته احلياة. على

الغالية. الدماء من الكثير أجله من

تتلّذذ ــود أرض الواقع. احلش من ــود البالون ينتفخ، ويقتلع احلش يزال الوقت الراهن ال في
مصطنع عالم في وتغرق األثرية، بالقطعة ــها نفس حتيط وتدمنه. له تنصاع بالتحليق.
ملظالم إنكار في تعيش ذاتّي نقد عن أي وبعيًدا على العزاء. يبعث عاملًا لها ويبدو ومادّي،
ما ولكن للحاجة. كالعلكة، وفًقا ـّها مط يجري واألخالق القانون اللغة، واحلاضر. املاضي

بالضبط؟ احلشود احتياجات هي
وهو ميّدده يعّريه، غرفة، الى يُدخله حاجز، على ــطينًيا فلس طالًبا جنديٌّ يعتقل حني
أن ذلك سبب ليس وبالطبع، البندقية، بعقب حلمه ويعجن الباردة ــطبة املس على مقيَّد

الداخلية. من مالبسه سوى العاري اإلنسان هذا من يتهدده خطرًا
األساسي. التهديد هو اخلوف مواجهة فاخلوف من

للدماء. ومتعطًشا وحًشا لعيًنا الفلسطيني في يرى على أن ــرائيلي ترّبى اإلس لقد
بشر هناك فليس ــان، اإلنس ــرة قش خلف ذلك غير ترى العيون ال في ــينية الس ــّعة األش
احتجازها يجب ــك ولذل القّوة ــوى س تفهم فقط ال خطرة وحوش هناك ــطينيون. فلس

العلّو. شاهق جدار خلف
أبصاره. يعمي اخلوف الذي العبراني — ذلك العبراني لدى أمل أرى أّي إّنني ال

لرواية إصغاء وال ــي، حقيق تعاٍط هناك ــس لي دائرة املثقفني أيًضا. ــي ف حاجز ــاك هن
ودفاعّي. استعالئي موقع من فإّنه — كان لو وحتى اآلخر،

الصوت في أن بزعم الفّنان يـُخرسه مفسدة!" "االحتالل السالم: ناشط حني يصرخ
تآكل. قد الشعار وأن نشازًا

عليائه؟ من ويطّل فوقه الذي يقف األخالق ـّم سل هو هو حًقا تآكل ما أن سيدرك متى
ـّف تصن كمومس ال وهي، من اجلوهر، سوى ال تتغذى أن الدميقراطية ــيفهم س متى

كافة؟ مواطنيها احتياجات ـّي تلب أن الدميقراطية واجب فمن زبائنها،
من بد يكن واذا لم للغاية. ــخصية ش ــألة مس ة ــيّ فالقدس املقّدس، للبقر مكان ال

مختار. شعب من أّي وليس من االنسان قريبة قدسية فلتكن القدسية،
هو بينهما ــترك واملش ــّل، األق ــى عل ــعبان ش هنا يوجد ــنا. أنفس ــم نوه ال ــوا تعال

غير. ال االنسانية

"صوت الى وصلت ــق. الطري علّي تختصر راديو ــة محط عن بحثت عارة وادي ــارع ش ــي ف
وهو املذيع ــدى ل ــا ملموًس القلق كان الطرق. حوادث البرنامج ــاول وتن .93FM ــعب" الش

صدره: أثقل الذي السؤال عن إجابة عن يبحث
الطرق؟" على األسبوع هذا توّفوا يهوديا "كم
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وسؤال فورّي بعده:
الطرق؟" على األسبوع هذا يهوديًا قتل من يهودي "كم

فائقة وبسرعة له اإلجابة. ـّر اليهود وف شؤون في خالًفا للمعهود، خبير أمامه، جلس لقد
سأسمع بالطبع لكنت اإلصغاء لو واصلت قتٌل متعّمد. ثم قتل الى حادث حتولت كلمة

الّشارع. تهويد بتعبير عملية أحظى بعدها وقد بوغروم، كلمة
جّيد "بيبي عبارة ــوارع الفتات الش على الفخر من مبزيد أطلـّت ــنوات س بضعة قبل

حبيبي!..". "يا رّدت: قد لكانت شفاه للدميقراطية كان لو لليهود".
الورق بياض ــوارع. وتراكمت على الش الفتات عبر العنصرية مّرة مبحاربة البعض فّكر
كل مرة في أنه أذكر املتوّسط. االسرائيلي لسان على املعهودة العنصرية كافة اّلشتائم
الناقصة. تلك عن الشتيمة كلل دون أبحث كنت ــعار، الش هذا رؤية فرصة لي ــنحت س

اليومية. في حياتنا اجلدران تبرح ال التي الشتيمة
أصدق وأن منرًا، القط ــمي أس ميكنني أن اختراعه. وليس قراءته منا ـّـب يتطلـ ــع الواق
الى أحتّول ــي قد العكس الوضع وفي منه، باخلوف أبدأ قد فعال، بل منر أنه الوقت مع مرور

"القط". ذلك لنفس وجبة

بلورة الواقع. على قادرة األخيرة وهذه تخلق القصص، الكلمات
لتعزف أمام الفلهرمونية ــة اجلوق من عازفني مجموعة دعا فؤاد، ــيقى، املوس مدّرس
طويل شاب — وهو قائد األوركسترا — املايسترو يافا. في عربية في مدرسة قسم الشبان
وتثير آلة نفسها، كل "تقّدم" النفخية، حيث اآلالت تشكيلة ثم العازفني يقّدم القامة،
ــترو املايس عالية، يقوم تـُعزف مبهنية والتي معزوفة، قبل كل األطفال. بني عارًما فضوال
هذا كل يجري ــض. أبي لوح على يعلقها ــور بص أو احلركات بالكلمات، ــة مقّدم ــاء بإعط

األعلى. الى باألطفال املوسيقى ـّق حني حتل في جّم، بلطف
قبل تعلمون، ــا فكم ــرائيل. اس أرض الى أصابعنا رؤوس ــى ــنعود عل "س يقول "اآلن"
عملوا وقد العالم. من متنّوعة أماكن من الناس من العديد هنا الى جاء عديدة سنوات

البالد..." في انتشرت هنا، التي املستنقعات جتفيف أجل من اجلهد من بكثير
واألرض...". اهللا السماء خلق "في البدء كثيرًا عن يختلف املستنقعات ال مثال

بطولية. ــة كقّص حـُفظت التي ــا، ياف في ــرايا الس مبنى قصة ــا أيًض ــف تختل وال
خلية مخّربني. من ـُّص فّجرته للتخل "اإليتسل" فمنّظمة

يومها حتى ــَس لم تن اهللا، رحمها حمدان، ــوال ن ذلك. خالف يدعي من ــاك هن ــن ولك
تذكر ــان جهش اخلوف. من أمها مرجتفة برجلي ــي تلتصق ه االنفجار فيما ــّدة ش األخير
أبو لأليتام. دار ــت كان املبنى ــذا ه ففي األنقاض. ــني من ب األطفال جثث ــل ــف انتش كي
حني رأى عليه أغمي ولكن ــاعدة، املس يقّدم كي جاء اآلخر فهو هناك. كان أيًضا صبحي
اللحم بني من عظام ركبتيها خرجت وقد ــاقني الس مقطوعة طفلة األطفال جثث بني
في ــيحيون األطفال املس كان يوم األحد. جرى ذلك القبطان أن ــد اهللا عب أبو يروي ــي. احل

حياتهم. أنقذ ما وهذا الكنيسة،
اآلخر. الواحد داخل واليهود املسلمون، املسيحيون عاش في املنشية
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أودعت أيدي أمها ورقة التي راحيل اجلارة عن تتحدث ــبازي ش في ولدت التي ــة عايش
الوالدات الفاشلة إزاء احلظ لها تستقدم أن الورقة تلك ــأن من ش كان ــر. العش بالوصايا
وحيدة، وبنت أربعة أبناء أطفال، ــة ــة خمس عايش ألّم ُولد احلني ذلك منذ لها. كانت التي

جيل. جيل الى تزال الورقة تنتقل من وال
كلور. تشارلز صنع األخضر من البساط حتت اتلط، احلي مت كنس املنشية، لقد

الشهادات؟ عن سائر هذه الشهادات تقّل مباذا
تلك ــر، للمنتص البطولية ــة القص ــّوش تش ــا ألّنه الرواية، ــذه له ــكان م ــد يوج ال
القّصة التي تنّظم نفس ــه؛ ب ــكيك التش ميكن ال كواقع حفظها يفترض التي القّصة
التي القّصة نفس النفسي؛ الهدوء له وتضمن اخلوف، وبني حتول بينه حياته، لإلسرائيلي

وحضارّي. إنسانّي بشكل تصّوره
الصمود اليوم ــاول يح الذي ــتنقعات املس من فترة ــطيني الفلس ــأن بش ماذا ولكن

القصة؟ هذه من هو أين اإلسرائيلية، داخل
بوجود. وأحظى مرئًيا بأن أكون لنفسي للحظة سمحت لقد املعذرة..

األعمى. العبراني أّني أخاطب نسيت قصيرة للحظة
يراني. العبراني الذي ال

الفلسطيني. ليس ولكن داخلي في العربي يرى الذي العبراني
اإلنسان. في القابع أال الوحش فّي يرى ال الذي العبراني ذلك
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تسفي بن طال
يافا. في للفنون هاجر جامعة معرض أبيب. تل في وتُقيم ≤∞∞≥≠≤∞∞± في إسرائيل. ُولدت تسفي؛ بن طال ±π∂∂

أبيب. بل، تل هاينرخ صندوق جاليري ∏ππ±≠±∞∞≥ جامعة

والتصميم"، القدس؛  الفنون أكادميية — وفي "بتِسلئيل تل أبيب أوبسكورا"، "كاميرا الفنون مدرسة في محاضرة
مة مقدَّ الفلسطيني"؛ الفن في املرأة جسد متثيالت واجلندر: القومية "بني عنوانها ماجستير أطروحة كتبت وقد

في أبيب تل جامعة من الثالث لنيل اللقب بحثّي عمل استكمال اليوم، على عاكفة، وهي أبيب. تل جلامعة
املعاصر". الفلسطينّي الفّن في النكبة "متثيالت موضوع

تسفي، بن طال حترير: ــون، للفن غاليري هاجر معارض فردية في ــتة س ذاتية، سَير ≤∞∞∂ املنشـورة: األعمال
(محررة)، تسفي طال بن أبيب. ــكورا، تل وهبي، جاليري كاميرا أوبس ــميرة س اخللوة، ≤∞∞µ .هاجر جمعية إصدار
في يتراوح حاضر أم، لغة ــرقاوية/ الش ــهدية املش في: أم"، املعرض "لغة كاتالوغ هاجر. ¥∞∞≥ ــدار جمعية اص
هاينرخ صندوق غاليري في فرديًا ∂± معرًضا — ــمراء س ≤∞∞≥ بابل. إصدار نزري، يغآل احملرر: العربي، ماضيه خباط
تسفي بن فلسطينيات، نساء فن ذاتية، صور ≤∞∞± بابل. إصدار (محررات)، ــوف ش وموران ــفي تس بن طال بل،
هاينرخ صندوق غاليري في ±± معرًضا فرديًا جديد — أوسط إصدار أندلس. ∞∞∞≥ شرق (محررات)، يعيل وليرر طال

هاجر. جمعية إصدار تسفي، بن طال حترير: بل،

عديكا دافيد
≤∞∞¥ والتصميم، القدس. الفنون أكادميية بتسيلئيل ،BFA ±ππ∑ أبيب. تل في ويعمل يقيم القدس؛ في ∞∑π± ُولد

القدس والتصميم، أكادميية الفنون MFA، بتسيلئيل

للفنون، مركز شخصية، متحف أشدود معارض مجموعة مختارة: µ∞∞≥ داخل-خارج، معارض شخصية
كاف جاليري ستشرق، هل أبيب؛ تل معرض ختامي، جاليري بتسيلئيل، ،Multi-Function ≤∞∞¥ أشدود. مونارت،
جاليري هاجر، بورتريتات، األم/ اللغة هرتسليا. ≥∞∞≥ هرتسليا للفنون، متحف ماهاغوني، أبيب. ≤∞∞≥ تل ،±∂

تل أبيب. ببوروخوف، جاليري حياة، منط يافا. ±∞∞≥
للفنون والرياضة ــة الثقاف ــزون ¥∞∞≥، جوائز وزارة املعارف، الفائ ≤∞∞µ مختـارة: جماعية معـارض
جاليري للمعارض، الراهن اجلمع في ــا قضاي بتســيلئيل/ يونا في للفنون؛ أبيب تل متحف والتصميم،
املعاصر، ــرائيلي اإلس الفن ــاء، األلفب أبيب؛ تل ،By Art Projects ــري جالي ــاء دورّي، لق ــب؛ أبي ــل ــيلئيل، ت بتس
أبيب، تل ــيلئيل، بتس جاليري تل أبيب، جالزكو − أبيب − تل ≤∞∞≥ ــويد. الس ،Kristinehamns Konstmuseum

±ππ∏ حارود. ِعني آتر، حاييم اسم الفنون على دار األم، اللغة ≤∞∞≤ جالزكو. ،Glasgow School of Arts مع بالتعاون
في الفن اإلسرائيلي، متحف إسرائيل، القدس. هيَّا: الشرق

إيتسكوفيتش تسفي جستون
رقمية التصوير، ميديا مدرسة التصوير، فن دراسة ≤∞∞∞ أبيب. تل في ويعمل يقيم األرجنتني؛ في ¥∑π± ُولد

القدس. املصرارة، جديدة وموسيقى

ــون. ≤∞∞≥ للفن ــا حيف متحف مســتوطنة، داخل ــن م فصول ≤∞∞µ مختـارة: شـخصية معـارض
جاليري ،The Four Homes of Mercy ≤∞∞± ــا. ياف ــون، للفن ــر هاج ــري جالي ــق، طل ــواء ه  − آيرس ــس بوين
ــم؛ حل ــت  بي ــون، الفن ــرض مع ،The Four Homes of Mercy ≤∞∞∞ ــدس. الق ــرارة، املص ــر التصوي ــة مدرس
Land, Peoples and، ــورك؛  نيوي ،PS122 ــري جالي ،Puntos Cardinales ≤∞∞µ مختـارة∫ جماعيـة معـارض
املتحدة؛ الواليات في جّوال معرض ،Noorderlicht Photo Festival ،Nazar ــم؛ حل ــت Al-Kahf Gallery، بي ،Identities

Latin هولندا؛ ،Noorderlicht Photo Festival ≤∞∞¥ ــدس. الق ــدي، ــتاد تي إس ــد، اجلدي اجلاليري ألعاب، ــاحة س
ــرض مع ــّوال، ج ــرض مع ،Photobridge: St. Petersburg − Israel ــورك؛ Collector، نيوي Gallery ،Field of Depth

بولغاريا؛ بلوبديف، للتصوير، ــي الدول اللقاء معرض ≤∞∞≥ حاي. ــال ت التصوير، متحف ــكو؛ موس ــر، التصوي
مصّورًا ∂∞ مشروع ،PhotoEspaña 2002 ≤∞∞≤ القدس. والتصميم، الفنون أكادميية بتسيلئيل الفنون، جاليري

شابا، مدريد.

األعمال قائمة
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أشقر أنيسة
مدرسة ،BFA ≤∞∞± كلّية اجلليل الغربي. الفنون، قسم ≤∞∞∞≠±ππ∏ عّكا. وتعمل في تقيم عّكا؛ ُولدت في ±π∑π

كلمانيا. بيرل، بيت كلّية الفنون،

− يهودي ــرح مس ــرايا، س أومي، بيرل، كلمانيا؛ كلّية بيت نرســم، وكاال أنا ≤∞∞¥ شـخصية: معـارض
بجعة عّكا. ≤∞∞≥ ــرح ∞∞∞¥≥)، مس (بربور عنوان بال أبيب؛ ــاغ، تل ميتس بامات الضفدع، زوجة ــا؛ ياف عربي،

يافا. جاليري هاجر للفنون، سوداء،
معارضجماعية:µ∞∞≥ قدرة،سلونيكي،اليونان؛Xمنطقة،اجلاليريالبلدي،رحوبوت؛ ساحةاللعب،بيتالكرمة،
األواني املُسَتطرَقة، حيفا؛ العربي، − اليهودي املركز الكرمة، بيت وظّل، ¥∞∞≥ نور حيفا. اليهودي، − العربي املركز
تل أبيب. ردينغ، مجمع ــس، هآرت أومنوت إطار في األخيرة، اآلخر؛ الرقصة ــرائيلي اإلس ــرح للمس عّكا مهرجان

فرح حّنا
ومصّمم معمارّي. قرية اجلش؛ بّناء في ُولد ±π∂∞ كفربرعم؛

أوتوبيا، ≤∞∞¥ حيفا. − اليهودي، املركز العربي الكرمة، بيت لعب، ساحة ≤∞∞µ :مختارة جماعية معارض
إسرائيلي: شيء أبيب؛ تل هأربعاه ∂±، شارع مكتبّي، فراغ ≤∞∞≥ حيفا. − اليهودي، العربي املركز الكرمة، بيت
حيفا؛ منصة ضّد والتكنولوجيا، ــط التخطي للعلوم، الوطني ــف املتح القدس؛ الفنانني، بيت وقت، ــة قضي
¥∞ الراهن: الوضع، حيفا؛ − اليهودي، العربي املركز الكرمة، بيت أبيض، ــود/ أس يافا؛ الثقافي املركز احلرب،
أكادميية اجلاليري اجلديد، ُقدامى، بالغون / شباب بالغون كنيرت)؛ (هوتش كتاب يجري، ما حول وفنانا أديًبا
التصميم جاليري السرد الفني، حيفا. ±∞∞≥ بلومفيلد، نيري ــم اس على − حيفا ــو فيتس والتربية التصميم

أبيب. تل − مركز املعارض، هتعروخا إسرائيلي، جاني تصميم ≤∞∞∞ أبيب. تل أسكوال،
الرقمية، للفنون ــرائيلي اإلس املركز اخلجل، ≤∞∞¥ طمرة. طمرة، البلدي املعرض اخلجل، ≤∞∞µ معارض: جمع

حولون.

شيش حني
،MFA ±πππ .طبعون أورنيم، كلّية الفنون، معهد ±ππµ أبيب. تل في وتعمل تقيم صفد؛ ُولدت في ±π∑∞

أبيب تل أوبسكورا، كمرا الفنية، األعمال جمع سمنار ≤∞∞± القدس. والتصميم، الفنون أكادمية بتسيلئيل

جاليري ميالد، عيد ≤∞∞≥ أبيب. سيجف، تل ألون جاليري ،La Vie En Rose ≤∞∞µ مختارة: شخصية معارض
والتصميم، الفنون أكادمية ــيلئيل بتس التصوير، ــم قس جاليري ،Giotto La Mattina ≤∞∞∞ يافا. هاجر للفنون،
الفنانني، القدس. بيت جزئية، بوظيفة ُمَشْعِوذَة ±ππ∏ القدس. أنتيا، جاليري قوي، سمسم، ±πππ .القدس
إسرائيلي شاب، فّن ≤∞∞≥ أبيب. تل سيجف، ألون جاليري مكّثف، عالج ≤∞∞¥ مختارة: جماعية معارض
Ram Gallery ≤∞∞≤ لينج، النمسا. املعاصرة، الفنون مركز ،O.K. ،The Promise the Land للفنون؛ تل أبيب متحف

حارود. ِعني آتر، حاييم اسم على الفنون األم، دار اللغة هولندا؛ روتردام، ،،Body case

جيبع تسيفي
هشارون. الفنون، رمات مدرسة خّريج ±π∑µ في تل أبيب. ويعمل يقيم شيمر؛ ِعني في كيبوتس ُولد ±πµ±

الشامل، متحف التخطيط ≤∞∞≥ نيويورك. نوسيي، أنينا جاليري ورائي، ≤∞∞µ مختارة: معارض شخصية
الكلية للفنون، أورن ــري جالي يهّم العصفور، ما ــب؛ تل أبي ،±∂ كاف ــري جالي بالدنا، ــون؛ عصافير للفن ــا حيف
كيبوتس جاليري الفنون، ،Background ــا؛ ياف للفنون، هاجر شــبكة، جاليري ≤∞∞≤ يزراعئيل. عيمق األكادميية
أيام ≤∞∞± ــب. أبي متونع، تل ــرح مس العصيبة، األيام ــاؤوت؛ لوحامي هجيت كيبوتس ــون، الفن ــري جالي ــري؛ كاب
كيبوتس الفنون، جاليري أعمال، ≤∞∞∞ برلني. عخشاف، جاليري ،Rage نيويورك؛ ــيي، نوس أنينا جاليري عصيبة،
− ±π∏≤ كانون األّول ∏ππ± تســيفي جيفع: كوبا. هفانا، ،Espacio Aglutinador كافية، ±πππ ــورة. رأس الناق
فلوريدا. ميامي، أمبروزينو، وبالطة، جاليري كافية رسومات أبيب؛ تل هكيبوتس، جاليري ،±ππ∏ األّول كانون
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فرح ص. ∞∑≠∑∑ حنا
متغّير قياس صور، ،≤∞∞¥≠≤∞∞µ ،∏≠± مشّوشة

أوريت ربيبو تصوير: ∑± ص.
لولو لني هيال تصوير: ص. ¥∑

∏∑≠∏∞ جيبع ص. تسيبي
جاليري حديد، قضبان ،≤∞∞≤ شبكية، ∏µ≠∏∞ ص.

مختلفة قياسات يافا، للفنون، هاجر
باإلسمنت، صناعات •هجودر” شركة كتالوج ∏∂ ص.

وعربّية)، إجنليزية عبرية، تاريخ: حيفا (بدون خليج
األولى الّصفحة

باإلسمنت، صناعات •هجودر” شركة كتالوج ∏∑ ص.
وعربّية)، إجنليزية عبرية، تاريخ: حيفا (بدون خليج

∑ الصفحة

π∑≠π∞ ص. إيسكوبيتش تسفي غستون
باأللوان صورة ∂، القدس، ≤∞∞≥، يوتام شارع π∞ ص.

باأللوان صورة ،≤∞∞≥ القدس، ،≤µ نيكنور شارع π± ص.
باأللوان صورة ،≤∞∞≥ الهف، غابة π± ص.

باأللوان صورة ,≤∞∞≥ هنسي، غابة π≤ ص.
باأللوان صورة ,≤∞∞≥ الهف، غابة π≥ ص.

باأللوان صورة ,≤∞∞≥ هرتسليا بيتواح، π¥ ص.
،≤∞∞∞ السبع، (بئر آيريس] [بوينوس جيد هواء πµ ص.

باأللوان صور فلورا، راكل، إيزيدور) ≤∞∞≥، سيمون،
دقيقة، ±≥ فيديو، ،≤∞∞≥ شاهدة، صفحة π∑≠π∂ ص.

قنطور جويل مع بالتعاون

±∞π≠±∞∞ ص. حنيشيش
∞∞∞≥≠≤∞∞≥، تعليق عنوان، بدون شيش، ∞∞± حن ص.

مختلفة قياسات لوحة، نحو ∞∞± احلائط، على
شاشة املنذر، ،≤∞∞≥ عنوان، بدون شيش، حن ±∞± ص.

مجلة (فّصل) صوت، صفحة من ضبابية مع
،≤∞∞≥≠≤∞∞∞ بدون عنوان، شيش،  حن ±∞≥≠±∞≤ ص.

مختلفة قياسات لوحة، ±∞∞≠Î ، احلائط على تعليق

على أكريليك ،≤∞∞≥ عيون، ، شيش حن ±∞µ≠±∞¥ ص.
م ≥Æµƒ≤Æµ قماش،

سيئة)، ≤∞∞≥، (أيام عنوان بدون شيش، ∂∞± حن ص.
سم ∑∞ƒ±∞∞ ورق، على وجرافيت رصاص

رصاص ،≤∞∞≥ ر مثل روما، شيش، حن ±∞∑ ص.
سم ∑∞ƒ±∞∞ ورق، على وجرافيت

لطيفة)، (بالذات عنوان بدون شيش، حن ±∞∏ ص.
سم ∑∞ƒ∑∞ فضي، ورق على أكريليك ،≤∞∞≥

مفتوحة عيون ،≤∞∞≥ عنوان، بدون شيش، حن ±∞π ص.
سم ≥∞ƒ≤≤ ،غرشوني موشيه ورسمة على إنتاج جويا

أبيب نوعمي الضيفة: املعرض جامعة
باردو يجآل تصوير:

±±π≠±±≤ ص. عديكا دافيد
(دافيد عديكا)، ≥∞∞≥، األم اللغة — بورتريت ±±≤ ص.

باأللوان صورة
،≤∞∞≤ ، شوشان) (طال األم اللغة بورتريت — ±±≥ ص.

باأللوان صورة
(رامي ميمون)، ≥∞∞≥، األم اللغة — بورتريت ±±¥ ص.

باأللوان صورة
،≤∞∞≤ ، (موش كاشي) األم اللغة — بورتريت ±±µ ص.

باأللوان صورة
(تال شوحاط)، ≥∞∞≥، األم اللغة — بورتريت ±±∂ ص.

باأللوان صورة
كوهن جان)، (بنخاس اللغة األم — بورتريت ±±∑ ص.

باأللوان صورة ،≤∞∞≤

نفون)، هراري (نيطع األم اللغة — ∏±± بورتريت ص.
باأللوان صورة ،≤∞∞≤

شيش)، ≥∞∞≥، األم (حن اللغة — بورتريت ±±π ص.
باأللوان صورة

±≤∏≠±≤≤ أشقر ص. أنيسة
برنيع باشتراك أهرون عرض، ،≤∞∞¥ ،≤¥∞∞∞ بربور

األعمال قائمة
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