
قّدم ستة ــاطه الثالث، ــنوات نش س مدى وعلى ،≤∞∞± عام يافا في هاجر غاليري ــس تأس
كليات خريجي من ــطينيني لفّنانني فلس معارض عشرة بينها معرًِضا شخصيا، ــر عش

إسرائيل.± في الفنون
ــرائيلي اإلس الفّن حقل ثقافيني متوازيني: حقلني في عمليا، الغاليري، ــاط نش يجري
عينيه الغاليري نصب وضع اإلسرائيلي الفّن حقل إطار ففي الفلسطيني. الفّن وحقل
لذلك احلقل، مبعنى ــرائيلي اإلس الغربي اليهودي/ العبري/ بتحدي الطابع ــد جتّس هدًفا
األعمال ــاول يتن الذي ــاب اخلط في العبرية ــة للـّغ املطلقة ــة الهيمن ــى عل ــاج االحتج
وفي ــرائيلي اإلس تاريخ الفّن في ذلك وتضمني اليهود، للفّنانني احلصري احلضور ــة، الفّني
مركزاني غربي منطق من كجزء هذا وكل اإلسرائيلية، تشييد الُهوية القومية ــيرورة س
الغاليري ــع وض فقد ــطيني الفلس الفّن ــل حق إطار ــي ف ــور. أّما املذك ــل للحق ــي أوروب
ذلك أكان ــواء العربية، س باللغة داخلي ــطيني فلس فّني خطاب ــييد ــه هدف تش أّمام
فّنانون فيه ــارك يش ــع أوس في إطار أم ±π¥∏ في حدود القومية األقلية ثقافة ــار إط ــي ف
غياب خلفية على وذلك حقل الفّن الفلسطيني، في ناشطون ــطينيون ومبدعون فلس
ــواء أَِفي س واملتاحف، اجلاليريهات ــاط نش داخل ــطينيني فلس لفّنانني ــدي اجل ــل التمثي

األطراف. أم املركز
متباعدة، ــة، مختلف مجموعات ــن م انطالًقا ــه ُهويت ــطيني الفلس ــّرف اتمع يع
على ــه وحدت ــوم تق كمجتمع ــه وصف ــإن ف ــذا ــرى. وهك األخ ــن ع ــة منفصل ــا وإحداه
أربع على ــع ميتد مجتم بنيته: خصوصية إلى ــتند يس هو وصف داخله، في ــات االختالف
اختالف على ــوم يق وحدوي ثقافي ــل حق — األرضية هذه ــة.≥ مختلف جغرافية ــق مناط
حقل في مركزي تأثير ذات ــا — ا وثقافياجتماعي ــا، جغرافي ــتويات، املس متعّدَدي وتركيب

الفلسطيني. الفّن
ــطينية الفلس االجتماعية البنية بوصفه ــطيني، الفلس الفّن حقل فإن وبالفعل،
داخل ــزة، وغ ــة الغربية الضف ــية: أساس ــة ــز جغرافي ــة مراك أربع على ــد ميت ــها، نفس
في أوروبا ــطيني الفلس والشتات العربي، العالم في ــطيني الشتات الفلس ــرائيل، إس

املّتحدة. والواليات
هؤالء وغزة. الغربية الضفة في ــطينيني الفلس الفّنانني مجموعات كبرى ــط تنش
الفلسطينية السلطة مناطق في صرف وطني إطار ضمن ــا، أساًس يعرضون، الفّنانون
ــلطة الس في مناطق املركزية الغاليريهات وفي الفنون تعليم ــات مؤسس في ــك وكذل
املعارض من قليل عدد وفي دولية يعرضون في معارض فإنهم باإلضافة، الفلسطينية.≤

إسرائيل.¥ داخل
معاهد خريجي ــن م ــطينيني الفّنانني الفلس ــات اموع تلك كبريات ــة ثاني ــم تض
حقل في ــة اموع هذه ــور حض يزداد ــنوات األخيرة الس ــالل فخ ــرائيل. إس ــون في الفن
مواطني ــطينيني مكانة الفلس مقابل احلقل هذا إنها تضع حيث ــطيني، الفلس الفّن
من أم الثقافية، وذلك االجتماعية السياقات السياسية أم في ذلك أكان سواء إسرائيل،
في يعرضون الفّنانون هؤالء مواطنتهم اإلسرائيلية. ــألة مس مع املركب التعاطي خالل

بن تسفي طال ı نحو الداخل رحلة
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µإسرائيل غاليريهات داخل وأيًضا، في ــطينية، الفلس ــلطة الس مناطق في الفّن مراكز
دولية. معارض وفي

العالم ــي ف ــطيني الفلس ــتات — هي الش حجمها حيث ــن — م ــة الثالث ــة اموع
الثقافة وأصولها هي مجموعة، أقدم الناشطون هناك الفّنانون ــكـّل يش حيث العربي،
ذلك، ومع ولبنان. األردن في خصوًصا الالجئني، مخيمات في تبلورت التي ــطينية الفلس
في اموعة ــذه ه فّناني ــدد ع تراجع ــًة مركزي ــطينية الفلس ــلطة الس ازدادت ــا فكلم
الشتات في ــطة الرابعة، الناش اموعة أهمية حني تزداد في ــطيني، الفلس الفّن حقل

أوروبا وأمريكا. الفلسطيني في
ــطيني الفلس الفّن من معارض عدد في ــوّية تعرض س األربع الفّنانني ــات مجموع
والواليات ــا أوروب العربي، العالم ــي ف وغاليريهات ــف متاح ثقافية، ــز مراك في ــودة املوج
جميعهم الفّنانني أن ــم ورغ توثيقية وبيناليهات. ــة، معارض دولي في وكذلك ــدة، املتح
الفلسطينية السلطة مناطق في يوجد، حتى اليوم، ال فلسطينيني، كممثلني يعرضون
حصريا مخصص أّي متحف العالم، في الفلسطيني الشتات أو مواقع إسرائيل في وال

جميعها. مبرّكباته الفلسطيني للفّن
(أ) فّنانون ــة: مركزي ــزات ممّي ــة ثالث على ــطيني الفلس ــّن الف حقل ــوم يق ورد، ــا كم
وطنيا ثقافيا حقالً ويؤلفون منفصلة جغرافية مناطق أربع في يقطنون ــطينيون فلس
في للفّن ــطينية" "فلس تعليم ــات مؤسس غياب اجلغرافي، (ب) رغم االنفصال متميزًا
تاريًخا. للمتاحف، ــة بني غياب (ج) ــطينية،∂ الفلس ــلطة ذلك الس في مبا برمته، العالم
على فيها حقل الفّن ــوم يق ــيادية، س قومية لدول خالًفا إنه القول ميكن ــي ضوء ذلك ف
يقوم، الفلسطيني الفّن فإن حقل وطنية، تعليمية ومتاحف ــات ومؤسس وطنية حدود

الفلسطينية.∑ الُهوية إطار في ينشطون وفّنانات فّنانني على أساًسا،
،(±π∑≥ (عكا، أدون رائدة ،(±π∂¥ (يافا، بخاري سامي ،(±π∑∞ الشبلي، (عرب ــبلي ش أحالم
(شفاعمرو، عبود إميل جمانة ،(±π∂µ (الطيبة، جمعة أحالم ،(±π∑¥ (املزرعة، فواخري أشرف
شباب، خريجو معاهد فلسطينيني هم سبعة فّنانني — (±π∑π (عكا، أشقر أنيسة ،(±π∑±

إسرائيل دولة مواطني الفلسطينيني من كامل جيل من جزء وهم إسرائيل، في الفنون
بشارة:∏ يقول الُهوية هذه خصوص مميزات وفي .±π∂∑ ُولدوا بعد الذين

العربي الشعب جزء من هم إسرائيل في العرب السواء، على تاريخية ونظرية، ناحية من
مسألة نشأت فيه الذي نفسه الوقت في نشأ إسرائيليون") ("عرب الفلسطيني. تعريفهم
وعليه، الفلسطيني. الشعب أنقاض على إسرائيل دولة إقامة ومع الفلسطينيني، الالجئني
التي نفسها النقطة هي إسرائيل داخل الفلسطينيني تاريخ نقطة االنطالق لكتابة فإن
مجموعة على قومية أو على التأشير ميكن ال إسرائيل. خارج الفلسطينيني فيها تاريخ نشأ

في إسرائيل"). ("العرب أو إسرائيليون") تدعى ("عرب قومية

حّيز في املذكورة ــة الفّنانني مجموع ُهوية تعريف ميوضع ــارة بش يقّدمه الذي ــف التعري
ــعة، ــطينية واس فلس ثقافية منظومة من جزًءا ــّكل تش ُهوية جهة، من فهي ــي: جدل
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رابينوفتش داني في إسرائيل. الفلسطينية األقلية من واضح جزٌء ثانية، إنها جهة ومن
حرب خلقته تناقض معمعان في ــه نفس وجد هذا اجليل أن إلى ــيران يش πبكر أبو وخولة
هي إسرائيل يقتنعون بأن ــطينيني الفلس جعل السكان واضح ــكري عس ــم ∑∂π±: حس

مع للعالقة جتديٌد املقابل وفي ومبصيرها، بها كمواطنني مرتبطون وأنهم ناجزة ــة حقيق
أرجاء في الفلسطيني الشتات مع خاللهم ومن الغربية وغزة، الضفة في أبناء شعبهم
دورًا فيها إسرائيل تلعب جغرافية وثقافية مع مواقع تواصٌل وبالتالي ــط، األوس ــرق الش
اخلط ــب فقد اكتس ــه، نفس الوقت وفي كّله، هذا إلى وباإلضافة في املقابل، ــيا. هامش

املنفصلة. تعريف الُهوية في ا هام دورًا السكان مجموعتي بني يفصل األخضر الذي
التحرير االعتراف الدولي مبنظمة كفيلة بتحقيق ±π∏∑ عام األولى ــت االنتفاضة كان
ــطينية، الفلس ــلطة الس ــلو وإقامة مفاوضات أوس إلى الحًقا، وقادت، ــطينية، الفلس
أعقاب وفي .±ππ∂ و ±ππ¥ ــني ب ــطينية الفلس املدن من مراكز ــرائيلي اإلس اجليش ــروج وخ
قـُتل التي ــالد، الب ــمال ش في ــداث الدامية واألح ≤∞∞∞ أكتوبر ــي ف ــى ــة األقص انتفاض
وبات ــطينيني الفلس املواطنني ــال نض توّضح ــطينيا∞±، فلس مواطًنا ــر عش ثالثة ــا فيه
فيها ــون يعيش التي ــرائيل إس في دولة مكانة وُهوية حقوق، حتصيل أجل من حّدة أكثر
املنظومة ــذه ه إليه. ينتمون ــذي ال ــطيني الفلس ــعب الش ضمن وكذلك كمواطنني،
كـ الُهوية تعريف الوطنية، خلقت االنتقال من وبني الُهوية املدنية التبعية بني املزدوجة،
الُهوية كـ ــف تعري إلى هجينة، ــة ثقافي أوضاع ــع م يتعاطى الذي ــرائيليني إس — ــرب ع
ومتوضع الثقافات املتعددة الُهوية فكرة عن تنأى التي ــرائيل، مواطني إس ــطينيني فلس

الوطنية. الُهوية حّيز في الُهوية تعريف
الُهوية ــف تعري في مركزيا دورًا ــرائيلية اإلس ــات اجلامع ــي ف اجلامعي ــرم احل ــب يلع
ــطينيني مواطني الفلس الطالب اجلامعي لدى ــاط النش لكن ــطينية. الفلس الوطنية
ا تام ــّكل نقيًضا يش أبيب، ــل والقدس وت حيفا ــي ف اجلامعي احلرم ــز ميّي ــذي ال ــرائيل، إس
ال ــنة ما س كّل في يدرس حيث ــرائيل، في إس الفنون تعليم معاهد ــاط األفراد في لنش

فقط. فلسطينيني، طالب ثالثة عن يزيد
إن حضورهم عام، كّل الفّن دراسة ينهون الذين الطالب الفلسطينيني عدد قلة رغم
الفلسطينيني، للفّنانني تراكميا متثيالً ــعينيات، يخلق التس إلى بدايته تعود الذي املثابر،
دراسة أن ذلك على زِد الفلسطيني. الفّن حقل في أم الفّن اإلسرائيلي حقل أَِفي ــواء س
الهامش احملصور في تخلق — ــرائيلية إس أكادميية مؤسسة في ــطينيني الفلس الطالب
عدد من ذات جتمعة عملية — والفلسطيني ــرائيلي اإلس الثقافيني — احلقلني هذين بني

اخلاصة: الكولونيالية بعد — ما املمّيزات
وغالًبا األم، ــه بغير لغت اإلبداعية ــره تعبي ــاليب أس تطوير إلى ــان الفّن ــر يُضط أوالً،
ثانيا، ــت العربية. وليس هي العبرية التعليم ألن لغة ــه؛ علي غريبة تلك اللغة ــا تكون م
النزعة ألن التعليم؛ برنامج من جزًءا ليست — الفلسطينية أو العربية — الطالب ثقافة
حقل بني الواقع احلّيز في والفّنية، مضّمنة سياقاتها الثقافية ــة، املؤسس لدى البنيوية
الفلسطيني الفّنان متثل ال املؤسسة أن ليس ثالًثا، اإلسرائيلي. احلقل الغربي وبني الفّن
جاء العربية التي — ــطينية الفلس الثقافة — ــو متح تُقصي — وبذلك إنها ــل ب ــب، فحْس
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العربي الفّنان إلى ينظر — قوميا بوصفه حقالً اإلسرائيلي — حقل الفّن إن وأخيرًا، منها.
ال يتجزأ كجزء متثيله مينع األمر نهاية وفي احمللية، الثقافة عن كغريب كـ"آخر"، أي ــا غالًب

احلقل. من
جتعله قومية، ألقلية ــي ثقاف كحقل ــطيني، الفلس الفّن حلقل املمّيزة البنية ــذه ه
مقاله في ــعيد س إدوارد يصف كافة. مبمّيزاته — الكولونيالي بعد — اخلطاب ما من جزًءا
الكولونيالي — — بعد ما احلّيز في الثقافي النشاط املقاومة"±± الداخل وظهور نحو "الرحلة
من أبناء العالم الثالث ممّن يكتبون ملفكرين ثقافي تهجني كفعل — الداخل نحو رحلة كـ
ا والقريب جد للحل القابل غير السياسي بالوضع متأثر إنساني أو ــي سياس إحلاح بدافع
معرفي موقف ــالل خ من — ــك ش — بال فكتابتهم، كما يقول، تتم ــع. الواق ــدان مي ــن م
واالستئناف املقاومة بالغ ــّكل يش من خالل موقفهم كمن أيًضا، ولكن، مرجعية، وخبرة
تفكيك. كعملية نحو الداخل" "الرحلة ــعيد س يصف ــتعباد. لالس تاريخيا نتاًجا لديهم
يّدعي فالتاس) غوها (مثل الثالث العالم ــاء أبن من الباحثني أولئك عمل خصوص ــي فف

اختاروا: أنهم

فاصل، التاريخ بشكل على يرّكزوا أن من بدالً واللغة، األفكار اخلطابة، فّن على التركيز
مناهجها وتكتيكاتها، سيروراتها للسلطة، احلرفية الدالالت حتليل بتفضيلهم وذلك 
مصادرها للسلطة،  الفظة املمارسة حتليل من  بدالً  التعبيرية، وتقنياتها الثقافية
جتربة ثانيًة، أن تبني، الهدم. من بدالً التفكيك يفّضلون إنهم أخرى: وأخالقياتها. بكلمات
الضواحي داخل ومن العواصم مراكز صميم من نصوًصا تقرأ أن طبًعا، يعني، وثقافة
حتّمل أن ومن دون "جانبنا" إلى "املوضوعية" حّق تعزو أن دون من نهضوّي، حتليلّي بشكل
عن ذلك تفصل أن دون من [...] تقرأ كيف تعرف أن هي فالقضية "الذاتية". ِوزر "جانبهم"
وجتارب مالحظات [...] النصوص هي أغراًضا مكتملة تقرأ. النصوص ليست معرفة ماذا
تخلق، إمنا كافكا، عن BORGES كما قال فحْسب، مناذجها هي تخلق والنصوص ال ثقافية.

ورثتها.≥± أيًضا،

هذا في الفّنانني ــدى ل الفّنية ــيرورة الس ــابه مش ــكل نصف بش أن ميكن حد بعيد، إلى
السلطة عالقات على جتاربهم احلياتية، على تقوم ما أكثر تقوم سيرورة وهي الكاتالوغ،
وعلى أعمالهم، ــم وتأويله الرؤية ــة على زاوي ــا وأمامها، ــطون داخله ــزة التي ينش املمّي

عنها. يعّبرون واإلنسانية التي السياسية امللحاحية
لفّنانني ــخصية ش معارض في لهذا الكاتالوغ ُقّدمت اختيرت التي الفّنية األعمال
التي التأويلية ــراءة الق هذه تقريًبا. بينهم، عالقات ــد توج وال منفصل، ــكل بش يعملون
البصرية ــتراتيجيات اإلس من عدد على ــير التأش تهدف إلى ــل، كتواص ــرض األعمال تع
متزامن، الفّنان، وبشكل فيه ــّكل يش حّيز وهو حّيز عيش الفّنانني، تعكس والروائية التي
تتراكم أساًسا، ــية سياس عامة، — خاصة حلّيزات ذاتًا وأيًضا مختلفة، ثقافية حلقول ذاتًا
ــتوعب تُس خاصة وجتارب ــزات ترمي ــاف، أوص وكذلك ــة، ومعرف جتربة ــا ــتهلك فيه وتُس

اجلسد. في

34   35 | 34 



اللغة ــدوده، وح ــي اجلغراف ــز احلّي التعاطي: ــن م ــاور مح ثالثة ــال األعم ــي ف ــر تظه
ــكيلة تش الثالثة احملاور تعرض ــدري. ــد اجلن واجلس داخلي، — ــطيني فلس كحّيز ــة العربي
نقًدا وتخلق ــطيني، الفلس الوجود واقع في املنغرسة ــاط النش وحّيزات ــياقات الس من
الثقافي، التعاطي ــن م ــعة واس ــكال أش إلى ميتد بل الفّن داخل التعاطي يتجاوز حدود

االجتماعي والسياسي.

وحدوده احلّيز اجلغرافي
متثيالت واقعية ــا بغالبيته هي املعاصر ــطيني الفلس في الفّن اجلغرافي ــز احلّي ــالت متثي
ــاط نش حّيز متثيل وعكس لهدف والتوثيقي ــر املباش التصوير من اختيار ــا، أساًس نابعة،
اخلطاب ــياقات في س ــكل نقدي بش األعمال في قائم الواقعي التمثيل هذا الفّنانني.≤±

كشكل للنظام. اإلثنوقراطية ومفهوم الكولونيالي — بعد — ما
الكولونيالي — بعد — ما اخلطاب إطار في والثقافي التاريخي إلى احلّيز اجلغرافي، يُنظر
بصمات طياته في يحمل يزال ال وحاضر كولونيالي مع "ماٍض" ــاخًنا س جدالً يقيم كمن
و"عالم "عالم أول" بني واخلضوع الهيمنة مفاهيم صلبها في الكولونيالية؛ القوى عالقات

ومغتربني. والجئني ومهاجرين أصليني، وسكان أقليات "غرب"، و "شرق" ثالث"، خانات
اجلغرافي احلّيز حدود ــاوز يتج مع ما — الكولونيالي بعد — ما ــز احلّي يتعاطى حني ــي ف
أورن ــص. يعّرف خال محلي حّيز دور ــب يلع ــام إثنوقراطي لنظ اخلاضع ــز فإن احلّي ــي، احملل

كالتالي: اإلثنوقراطي احلّيز كيدار¥± يفتحئيل وألكسندر

متعدد إقليم في — قومية إثنية مجموعة توّسع على النظام، يساعد من متمّيز شكل
السياسية االقتصادية، احلّيزية، يدفع قدًما باألهداف النظام هذا عليه. ومختلف اإلثنيات
املدني، وليس اإلثني، يشّكل االنتماء اإلثنوقراطية الدولة في املهيمنة. للقومية والثقافية

والسلطة. املوارد لتقسيمة املفتاح

األقلية لدى ــس ولي ــلطتها، س تعّزز األغلبية التي لدى ــتراتيجية إس ــة هي اإلثنوقراطي
ــرة بوضوح ومباش ال يعكس النظام ــن م ــكل الش لهذا املتاح احلّيز لكن ــتضعفة. املس
ضد نقدية ــّرك حت إمكانيات ــى عل احتواؤه ــث حي من ــة، اإلثنوقراطي ــلطة الس ــات عالق

املذكورة. السلطة عالقات
احلّيز التحّرك داخل ــات إمكاني ــرائيلية وبني اإلس — اليهودية الهيمنة بني الَبْون ــذا ه
وغاليريهات)، ــرض (متاحف الع جهاز الفنون، وفي مدارس في موجود ــه، نفس اجلغرافي
حّدة وبشكل أشد إسرائيل، في جميًعا وحياتهم الفلسطينيني واقع السكان في وأيًضا
في ــاركون املش التي يعيش فيها الفّنانون يافا، عكا، حيفا والقدس، اتلطة: ــدن امل في

الكاتالوغ. هذا
ــطينية: معرِض الفلس الُهوية ــعة حّيز حتّرك يعرضان س مختلفان معرِضان أمامنا
العالم ــالت ومتاث ُهويات ويعّرف ــي كولونيال — ــد بع — ما حّيزًا ــق يوّث الذي ــبلي ش أحالم
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بآثار كّلها إليها ــار ُمش كمدينة يافا مدينة ــق يوّث الذي بخاري ــامي س ومعرِض ــث، الثال
.±π¥∏ بعد وما قبل ملا زمنية نقطة في اإلسرائيلية اليهودية — اإلثنوقراطية

Positioning توقيع ı شبلي أحالم
ــبلي. ش أحالم أعمال كولونيالي — بعد — كحّيز ما اجلغرافي احلّيز معالم ــد ــّدر حتدي يتص
ثالثًا الثالث، هاجر ــري قاعات غالي في الفّنانة ــع Positioning عرضت معرِض توقي ــي فف

العالم. من أخرى وأماكن فلسطني في سنوات مدار على التقطتها وسبعني صورة
حيفا، في الصليب وادي ــل، اجللي في ــبلي عرب الش التالية: املواقع املعرِض من ــور ص
العوملة ضد مظاهرات قرب مرسيليا، ــية فرنس صيادين قرية طائرات، من وصور مطارات
من صور في جنوب إفريقيا، العنصرية ــد ض الدولي املؤمتر خالل التئام صور ــي البرازيل، ف
بروكسل، حلم، صور في بيت في اجلوالن، كنيسة املهد هضبة — مجدل شمس في عرس
عرب قرية اجلليلية، ــرث قرية إق الطور، ــل جب ــيناء، س في صور في أريحا، خيول ــباقات س

وغيرها. حيفا، أبيب، تل جامعة الناصرة، اجلليل، في النعيم
املوضعة الذاتية، من ال يتوّقف، عمل على ــهد يش Positioning الفعل توقيع ــم اس
إزاء وفي األدوار، ــاالت، املواقع، احل من ــر عدد كبي مقابل ــخصي والش ــاج البيوغرافي اإلنت

الثالث. والعالم الكولونيالي — بعد — ما اخلطاب في الُهويات سياسة
ضد — املؤمتر ≤∞∞± آب ــن، ديرب ــر ملظاهرات من مؤمت توثيق ــاك الصور هن من ــدد ع ــي ف
املثبتني ــرطيني الش ــد جس لغة بني تزداد حدة التوتر وفيها إفريقيا. جنوب في العنصرية
ــبه يش ما يخلق ما منفصل، ــكل بش ُصّوروا الذي املتظاهرين وبينها لدى مكانهم ــي ف
ــخصية ش تظهر أخرى صور كذوات. في موقفهم يحافظ على الذي ــتقل املس الفضاء
جانبه ــر، وإلى غفي جمهور ــدم أمام ق كرة ملعب خطابًا في ــي يلق وهو ــترو كاس ــدل في
املغبونني ــني، ش املهمَّ ــتضعفني، املس بني تضامًنا يخلق ما ــطينية وفلس كوبية ــالم أع
عليها ــب كت الفتة ــى عل ــدي غان ــخصية ش تظهر ــرى ــورة أخ ص ــي ف ــن. واملضطهدي
لدول عاملثالثية ــون ممثل وبينهم املؤمتر، في ــاركني املش على وهي تطل ــعب" الش "صوت

وإفريقيا). آسيا (من
عالقات ضمن عاملية دولية ــألة لفلسطني كمس اإلسرائيلي اإلحتالل ــارة إلى اإلش
العالم دول — ــر املباش ــي الغرب ــتعمار ــت االس حت ــت عاش دول وبني ــرب ــني الغ ب ــوى الق
ضد ــتراكية مؤمتر "االش التقطت خالل ــي الت الصور ــلة من سلس في تظهر ــث — الثال
إطار محاضرة في ــاء إللق ــبلي ش أحالم ُدعيت فقد .≤∞∞± ــباط ش البرازيل، في ــة" العومل
من صورة في أيًضا. األوسط، ــرق الش حول أبحاثًا ــمل ش الذي الكرة األرضية"، "أصدقاء
البرتغالية باللغة عليه ُكتب وقد َعْرضي بشكل مقلوب ــعار ش يظهر املظاهرات إحدى
ــخصية يدّي الش غير لكّنهما يدان ــه حتمل ــعار حتت". الش ــرائيل إس فوق — "االنتفاضة
من قبعة وتعتمر ــرا للكامي ظهرها ــا تظهر بينم فهي ــورة. الص مركز تظهر في ــي الت
في حني الصورة، نحو عمق ــه املتظاهرين فيتج وجه أّما اللون. ــراء حم ــكيت" "كيس نوع
يجعل ما فيه املتظاهرون، يتقّدم الذي االجتاه الكاميرا وليس في نحو موّجه ــعار الش أن
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يتحرك اجلمهور فيه، الذي احمللي الداخلي ــز احلّي ــعار عن الش يفصل الذي منظور الصورة
احلّيز. في هذا ودوره الشعار هدف جمهور سؤاالً حول يثير

خالل ،≤∞∞∞ ــمس، ش مجدل في التقطت في صورة أيًضا، يظهر، احمللي الداخلي احلّيز
أصفر ــتانًا ترتدي فس طفلة فيها تظهر عربية، ــورية س عائلة من لصديقة حفلة عرس
إلى ظهرها تدير التي نظرة الطفلة، تشّكل صف دبكة. في رجال إلى وتنظر تقف وهي
احلّيز ــيتها في مش تبعث بينما للمصّورة، البيوغرافية الرؤية لزاوية ــتمرارًا اس الكاميرا،

احلزم. من شعورًا الرجال، بينها وبني صّف ينشأ الذي الداخلي
أحالم أعمال في موجود ــواء س حّد على وللضائقة ــي للحميمية الواقع ــكاس االنع
العكس. على واحدة؛ بل نظرة على تثبت ال فالكاميرا زوايا الرؤية. تسلسل ضمن شبلي
التعددية ــل، التسلس من معناها ــع ينب ــفـّرة مش فيخلق منظومة ــاالت احل تعّدد ــا أّم
واقع إنشاء عن امتناعها من خالل للثقافي حتييًدا شبلي أحالم تخلق وهكذا، والتركيب.

واختزالي. منطي تعميمي،
،±ππ∑ أريحا، في خيول سباق التقطت خالل واألبيض التي ــود باألس الّصور إحدى في
يحّث فارس يظهر فيما خاصرتيه، على يداه اخليول، ــاهد يش ــطيني فلس ــرطي ش هناك
ــاهدان ويش متعانقني يقفان ــرى طفلني أخ صورة وتوثـّق ــافة. املس قطع على ــه حصان
على يراهن — مزدحًما ــورًا س وهو واقف، جالس، يخلق يظهر اجلمهور وفي أخرى ــباق، الس
رياضي باحلّيز: نشاط إحساس الصور سلسلة من ينبعث هكذا شديد. توتر وسط اخليول،

قدمي. ثقافي حّيز — أصيلة خيول تربية على يقوم احلدود، مفتوح، عدمي حّيز في
فينر مكتبة تظهر ،≤∞∞± ــب، أبي تل جامعة ــن م واألبيض ــود باألس الصور إحدى ــي ف
السينما. يبدو في الثاني اللقب لنيل ــبلي ش أحالم فيه الذي تدرس ــيكو، مكس ومبنى
املكفهرة ــماء والس ــواًكا، أش تبدو ــجيرات ومهّدًدا، فالش غريًبا للمتلقي الصورة مكان
ما، مبعنى واقعية. فّنية ــة وجمالي انطباعية أملانية مع التكاتب ــبه يش تبّث ما الغائمة
تشكيلة إزاء في فّني، وذلك بتعبير — السماح بوظيفته إليه املبنى مشار إن القول ميكن

والسبعني. الثالث املعرِض صور في بتوّسع املعروضة اإلنسانية احلاالت
ــانية" اإلنس "احلاالت صور ــكيلة وتش اجلامعة في "املنظر" صورة بني ما احلّيز في يبرز
املصورة التقطت في بيت التي امللونة الصور من زوجان أرجاء العالم، في التقطت ــي الت
األبيض، اجلدار ــة خلفي على بادية ــده وجهه غير ظاهر، مالمح جس عارٍ ــل رج حيفا: ــي ف

واملشّفر. البيتي الداخلي احلّيز يشبه ما إلى بنفسها وتتحول
ــير يش ابيب، تل متحف في ــبلي ش أحالم معرِض "قوطر" الذي رافق كاتالوغ ــي ف
أي حاالت، تصوير ــا اختياره هو ــبلي ش أحالم لدى األهم ــرار الق أن ــوكµ± إلى ل ــخ أورلي
أنه لوك ــف ويضي يحيطه. ــا مب ــا قياًس في احلّيز ــرض به الغ ــع يتموض ــذي ال ــكل الش
و فيها" ــد ننوج "مواقع كـ ــبلي ش أحالم ــي تصورها الت احلاالت تعريف ــا، ــن، عيني ميك

"كينونة الناس".
التصوير" في "تأمالت كتابه في بارت∂± يصفها "الكينونة" و "املكان" بني العالقة هذه
"املوجود". نحو اجلوهر، ــو ــعى نح ويس اإلنثروبولوجي التوجه يتجاوز أنطولوجي ــغف كش
ــهادة. "ورغم كش قوته هنا ومن مؤكدة، إياه رؤيتنا ــدة، واح كوحدة إلينا م يُقدَّ ــرض فالغ
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معينة، ــود كينونة وج على ــهد تش جوهرها) هو (وهذا الصورة أن "مبا ــارت ب يقول ــك" ذل
برّمتها". الكينونة هذه بكشف أرغب فإنني

شبلي، أحالم صور سلسلة في برمتها موجودة ــفها بارت بكش التي يرغب الكينونة
اجتماعية، ثقافية، ــلطة إزاء منظومات س — في وثيق مبوضع الذات ــكل بش وهي ترتبط

واجلندري. اإلثني، الطبقي القومي، بني انتقالية ذات وكـ وسياسية،
متزامن بشكل لها ــمح يس مزدوج" "وعي لديها كمن ــها نفس تنتج ــبلي ش أحالم
ولكن تعريف ــني. ومتغيرت انتقاليتني ــني كموضعت ومن "املركز" ــش" "الهام من ــر بالنظ
تدفعه الذي ــخصي الش الثمن مع يتعاطى ال ميكنه أّال هذه احلّد بثقافة ــا قياًس الُهوية
في حّيزات مبوضعتها قياًسا وتتكرر تعود وحقيقية، ــتعارية اس انتقال، ــوم كرس كّل ذات
املتعدد النقدي ــاب اخلط من ــتقي ــبلي تس ش أحالم أعمال فإن املعنى، هذه. بهذا ــّد احل
الثقافية والفّنية ــالت التمثي على ليس ــة الالكولونيالي ميارس ــف املوق وهذا ــات. الثقاف
ــي مركزها فهًما ف ويضع ــات اتلفة، بني اموع ــلطة الس على عالقات ــب، بل فحْس
الكولونيالي، — بعد — ما احلّيز في للمجتمع جذري تغيير إلى اجتماعيا يهدف منظوميا

ع. بتوسُّ هنا مت استعراضه الذي احلّيز نفسه وهو

بانوراما ı بخاري سامي
ــدود "يافا العربية" ح وتوثيق حتديد ــح، "بانوراما" ملس معرِض في بخاري ــامي ــعى س يس
الُعليا في البناية ــطح س إلى بخاري يصعد ±∑.±π¥∏ ــد بع وما قبل ــن ملا محور الزم ــى عل
شركة "ميشعان" إلى تابع يهود سكن محمّي ملسنني — ــنني للمس بيت بناية وهي يافا،
شرق — جنوب — شمال األربعة: االجتاهات من الصور ويلتقط — في شارع ييفت القائمة
ــع توّس مركزية إطاللة نقطة هي ذكرنا، يافا كما ــي ف الُعليا هذه، الرؤية ــة زاوي ــرب. غ —
احلّيزية السيطرة على تؤّشر نقطة بالتصوير؛ القيام بعد ــف تتكش التي املعلومات من
املظاهرات. لتصوير ــتعملها تس أيًضا الشرطة أن صدفة ولهذا فليس مًعا، ــلطة والس
سطح على باملكوث له خاللها ــمح ُس فقط، ــرة دقيقة عش خمس بخاري لدى كان لقد

وحده. البناية
يافا، في احلديث والبناء القدمي البناء العالقات بني البنايات، أسطح الصورة ــف تكش
احلي.∏± في ــكنية الس البيوت امتداد داخل كجرح تبدو التي املفتوحة ــاحات املس وكذلك
وترمز ــوائية، عش ــيارات س مواقف جزئيا إلى أرض بور أو تتحول املفتوحة ــاحات هذه املس

.±π¥∏ يافا بعد على مّرا اللذين واخلراب شيء إلى الدمار أي من أكثر
ــالمية اإلس املقبرة الصور مجموعة في بخاري يوّثق ــة، الفارغ ــاحات الس إلى جانب
معمارية عناصر حتفظ التي احلجرية الشواهد فيها وتظهر في يافا. "األكزخانة" القدمية
التآكل: املقبرة ــى عل يبدو وتخطيطات. ــدة أعم قناطر، ــكنية: الس البيوت في ــة مألوف
املقبرة بينما ــواج، األم قضمته وقد ــرة من املقب اجلزء الغربي ــّكل يش ــاطئ الش منحدر
على التصوير يُبقي ــإن ف يبدو، كما ــر. البح الوقوع في حافة ــى تبدو كأنها عل ــها نفس
بحر خلفية على حجرية ــواهد — ش هادئة صورة ــف ويكش األبواب، على احملدقة ــة الكارث
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من يظهر مجيد تاريخي ماٍض حضور سلسلة الصور هو تتركه الذي ــعور الش أزرق. لكن
التصوير سلسلتا وتآكلها. املؤقتة الشواهد بفعل يتعاظم املوت من وجّو شظاياه، خالل
صورة في القابع ــوت امل بني مقارنة تنتجان األخرى، ــب جان إلى ــا، الواحدة مًع ــي البانورام

أعقابه. في واالجتماعي الثقافي واملوت ∏¥π±؛ بعد ما يافا وبني املقبرة
التي البناية ــي بوضوح ف يظهران فهما ــط؛ فق متثيالً ــّكالن يش ــار واإلهمال ال الدم
حيث ،ππ ييفت ــارع البناية في ش جدار على ومحيطها. غاليري هاجر في يافا فيها ــع يق
املطلة الغاليري ــرفة ش من احلجم الُتقطت كبيرة بانورامية ــورة متتد ص الغاليري، ــع يق
الصغير التجاري واملركز بيت املسنني الصورة في مركز العجمي. وحي ييفت ــارع ش على
كصورة التجاري، املركز في ــبيل الس عابري إلى ــارع، الش تّتجه الصورة نحو يحاذيه. الذي
املشاهد للحركة. وإمكانيات عمق ــعة ذات واس في منطقة ــاهدين املش ميوضع ما مرآة،
رؤيتها من زاوية ــورة ــع الص توس فيما رائع، منظور ذات خيالية منصة مركز في ــود موج
البانورامية، في الصورة الشارع. ارتفاع في مكان من متوافرة معلومات غير ـّر توف كونها
احلكم معيار ــد يفق وهو حوله، يدور العالم ــرك؛ ال يتح املركز وهو ــي ف موجود ــاهد املش
في ــه نفس موضعة القادر على غير املادي ــم فاجلس للمكان والزمان. ــة القياس) (حاس
صورة حقل ــة احلقيقي ــاهدة املش جتربة من ــه لنفس ــتعيد يس أن ــاهدة وال املش نقطة
الشعور ويصبح ــاهدة، املش عن الناجمة املعرفة مع ــكـّك بتش ــاع، يتعامل ـّس االت بهذا

سحري. عرض أو مسرحية كمشاهدة
ــرح من املس التصوير كنوع ±πــارت روالن ب يصف ــر"، في التصوي ــالت "تأم كتابه ــي ف
لنا يظهر التي ــة اجلامدة املتبّرج للوجوه ــم الصورة "احلية"، تصمي ــبه يش ما ــف، ـّ املتخل
الرؤية املمكن، حقل ــتعادة اس إلى البانورامية التي تهدف فالصورة ــا. من حتته ــوات األم
فوق طالسم املعطيات احلّيز، وفك على بالسيطرة ــمح يس ــكل بش اجلغرافي احلّيز إحياء
يخدع حي كجسد مّيت — يافا صورة بخلق — متناقض ــكل — بش األرض، يقوم ــطح س

وإحيائه. لتوثيقه يأتي من كّل
يصّور املوت. متثيل وبني التصوير فعل بني العالقة حدة تزداد البري اخلنزير سلسلة في
اخلنزير عني بفتح قيامه مراحل الصور من ــلة بسلس ويوّثق صيده، بعد بريا خنزيرًا بخاري
بنظرة ترّد التي حيوّية العني وعند ــعيرات الش حّدة عند تتوقف ــة الكاميرا عدس املّيت.
ما صينية، فوق ــر اخلنزي رأس أخرى يظهر صورة ــي وف ــد املّيت. احلياة للجس ــا تعيد وكأنه

النهائية. هزميته على دليالً املهزوم لرأس القائد املنتصر إحضار مع رمز ارتباًطا يخلق
جسد يحضر الرجل (الصياد الذكورية ــيرورة الس على حتّول يطرأ ــكل متناقض، وبش
تقدمي تقاليد ــب حَس اخلنزير رأس تقدمي عندما يتم وزعامته) على رجولته كدليل ــر اخلنزي
في آخرين ــني عمل من يعّزز ــائي النس االجتاه ــى إل التحّول ــائية. ــة النس البيتي ــام الطع
وحتتها كهدف، وتبدو ــفاه ش بأحمر مصبوغة تنكية علبة غطاء ــمل يش األول املعرِض:
رصاصات بسلسلة وتذكـّر صف واحد في املرتبة ــفاه الش ــير أحمر مواس من ــلة سلس
الناظر تؤطر مزدوجة مرآة مركزه خشبي لوح هو اآلخر العمل ااور. اجلسد البندقية في
واحد، صف وحتته رصاصات بندقية حمراء وذهبية مرتبة في أيًضا، كهدف، ــرة، بدائ فيها

نسائية. كقالدة تقريًبا، وتبدو،
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اتمع ــة (في للخطيئ ــيد اخلنزير كتجس صورة بني ــتعارية اس عالقة بخاري ــق يخل
هذا ــرائيلي. في اإلس الواقع في يافا ــورة ص مـُقًصى، وبني ــيء كش ــلم)، واملس اليهودي
مرغوب فيها، غير ــاة، ُمقص تظل يافا كتذكير باخلطيئة. ±π¥∏ ــد بع يافا ما يرى ــياق الس
تتزّين التي اجلميلة، املتبّرجة، يافا العربية، يافا ــه نفس الوقت في لكنها ــكر، املعس خارج
كأنسنة، مركز املعرِض وهي موجودة في يوم تقريًبا برصاصات بندقية ذهبية اللون — كّل

الفلسطينيني. والثقافة األدب في البحر كعروس امرأة، كشخصية

اللغة العربية كحّيز فلسطيني داخلي
تعريًفا الفلسطيني الداخلي، حدود احلّيز ــرة على كمؤّش العربية اللغة تعريف ــّكل يش
الثانية في ــمية الرس اللغة هي ــة العربي اللغة أن ــة.∞≥ صحيح قومي أقلية ــة كلغ ــا له
اإلعالن، الفتات كافة: بتجّلياته واملدني العاّم احلّيز متاًما تقريًبا عن غائبة لكنها إسرائيل،
في وغيرها. ــفيات ــتمارات احلكومية، املستش االس الالفتات البلدية، ــوارع، ــماء الش أس
يتماثل مبا ،(linguistic landscape) اللغوي املشهد على تسيطر العبرية اللغة إن املقابل،

الكلمة. معنى بكّل األغلبية اإلسرائيلية، لدى السلطة عالقات مع
إّما الفصل، ــي هذا ف ــتـُبحث التي س األعمال في وحدها حاضرة ــة العربية اللغ إن
العبرية ــى إل مترجمة غير ــي وه (عامّية)، ـّـة محكيـ أو ــد) والي الطبع ــط (بخ ــة مكتوب
منفصلة، ــى أوراق عل للعناوين ترجمة ــع طب جرى املعارض، ــت وحني ُعرض ــة. اإلجنليزي أو
تظهر أدون رائدة ــال أعم ففي للفنون. هاجر ــري في غالي العرض صاالت خارج ــت وُوضع
أشرف أعمال في حاضرة وهي الفلسطينّيني، والتاريخ الذاكرة نصوص عربية في سياق
جمعة أحالم ــال أعم في أّما ــة، الثقافية واجلندري ــوة الق عالقات ــياق س داخل ــري فواخ

مشّفرة. فلسطينية — عربية ثقافية كمنظومة فتظهر

ı فساتني أدون رائدة
تعود ±π¥∏ بعد ما اجلغرافي للحّيز ــتعارة كاس املرأة ــخصية ش فإن أعمال بخاري في كما
فقط، بينما االستعارة، بخاري حني يستعمل في لكن أدون. رائدة أعمال في أيًضا، لتظهر،
هذه الشخصية على متوضع أدون وصفه، يتم الذي احلّيز عن ــها ــخصية نفس الش تغيب
الذاكرة حلّيز كحدود العربية اللغة بإنتاج تقوم ومكتوبة محكية نصية منظومة خلفية
ــكل بش أدون تضع ــاتني" "فس بالفيديو الفّن معروضة ــي فف الداخلي. — ــطيني الفلس
في مكمـّلة: روائية منظومة مًعا يخلقان بالفيديو عملني ــري الغالي صالتي في متجاور
احلجرية للبيوت اجلدران الفارغة بني تتهادى سوداء منتصبة ــاتني فس تظهر الغرف إحدى
بشخصية األخرى تظهر الفّنانة الغرفة وفي القدس، مدخل عند لفتا قرية في املهجورة

اليوم.±≥ وحتى ±π¥∏ نكبة منذ ـّص حياتها وتلخ "فساتني"، مسرحية من "عائشة"
متاًما عام لم تدّمر التي القليلة القرى إحدى هي القدس ــارف مش الواقعة على لفتا
ال تزال أصليا حجريا مبًنى وخمسني بني خمسة ــاتني الفس عمل الفيديو تبدو في .±π¥∏
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إلى السماء الزرقاء التي تنتقل الكاميرا بيوت احلجر بني املمر في اليوم. هذا حتى قائمة
يدها بالعربية: عليها الفّنانة بخط تكتب

ميسك.. شيء ما كان البرد.. من حافظوا على الكلمات لكنهم أريدهم أن يتكلموا.. كنت
األول كانون واحدة، مرة إلّي ليرموها باألجوبة احتفظوا ولكنهم ديسمبر.. األول كانون ≤∏

.±π¥∏ في صمت شباط ديسمبر ∑¥π± دون صوت

ــؤرخ ــى للم ننس ال ــي ك ــروف املع ــاب الكت ــن م ــرة مباش ــخ التواري ــتعير تس ــي وه
اخلالدي.≥≥ وليد

عمل أدون في ــر رائدة احلجر، تظه بيوت بني تهب ريح ــذي ترافقه ال الصمت ــي إزاء ف
السنجراوية ــة عائش بالعربية. تروي حكايتها التي ــة ــخصية عائش بش الثاني الفيديو
عن ــق، متنع جسدها في دمش ــطينيني الفلس لالجئني مخيم في ±π¥∏ تعيش منذ التي
وهو — فلسطني ــجرة في الس إلى قريتها موافقتها بالعودة ــترط وتش أبي العبد زوجها
فيها ــي تتفاعل األبوية الت اخللفية على ــتقالً مس راديكاليا ــتًوى مس يتضمن ــتراط اش
لـ "ليسستراتا" بينها اجلنسي للتمرد نُشرت قد سابقة حاالت هناك عائشة. شخصية
ويفرض األكروبوليس، النساء حتتل حيث عكس "ليسستراتا" على ولكن ــطوفانيس، أرس
ــوية بالتس تنتهي كوميديا في إلرادتهن ــتجابة االس حتى ــال الرج على ــي اجلوع اجلنس

ـّصها: وهي تلخ مختلفة. عائشة فإن حالة والسالم،

الشام في واحنا ومّرت سنني قّرب مّني ما عاد ومن يومها اخلاطر أبو العبد مكسور قام
مّني محروم ابن عّمي ومات  سنني مّرت وهيك [...] فيه أفّكر عدت ما ومات جسمي برد

الّسجرة. ومن

يشتّدان الراديكالي، النسائي جاءا نتيجة لالشتراط اللذان وبروده، اجلنسي ــد اجلس موت
في يتحّرك ــبح ش إلى ويتحول ــائي النس ــد اجلس ميـّحي حيث اآلخر، ــل الفيديو عم ــي ف
احلجر بيوت بني الفارغة السوداء الفساتني في تهب التي الذاكرة ريح طريق عن الفضاء
يتمّثل املاء. ــى عل يطفو وهو ــاتني الفس أحد يحّرك املطر الذي ــاء ومب لفتا، في ــة املتروك
حقيقية ذات إلى الشخصية تتحول بينما "أردُت"، للذات: النصي باملوقف اجلسد املمحّو

القومية.≤≥ اجلماعية الذاكرة في ودور مبكان تطالب حني فقط،
لغياب ــرة مباش نتيجة — هي ــطينية الفلس الثقافة ــياقات س في النكبة — ذاكرة
الالجئني ــات مخيم إلى القرية ــاة حي من االقتالع إن ــرى، بكلمات أخ ــة. القومي ــة الدول
قد ــطني التاريخية، حدود فلس ــطيني يعيش خارج الفلس اتمع ــم معظ ــة أن وحقيق
اْنَبنت هذه الذاكرة ــطينية.¥≥ ــاة الوطنية الفلس املأس إلى وحّواله النكبة حدث ــا كّرس
القصص ــي ف موثقة ــعبية ش ــق ثقافة طري عن ــة وطني ــة جماعي ــرة كذاك ــج بالتدري

والنثر والفّن. الشعر الشعبية، في
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بتنظيم التاريخ، ــر" يذُك الذي ــا "األن مطلب هو يتكلموا" أن ــم "أردته أدون ــب مطل
أنه تدعي ≤µفلدمان ــي. ثقافي وأخالق ــّي، نفس معنى ذي تواصل في ــتقبل واملس احلاضر
احملددة الُهوية في تعريف دور السياسي العاّم احلّيز داخل الشهادة) (أو للذاكرة يكون حني
أن تضيف وتؤكد فلدمان جماعية. كذاكرة وثقافيا اجتماعيا تـُعّرف فإنها ــة، للمجموع

عينه.∂≥ الشاهد كمن رأى احلدث بأم لدى املشاهدة فعل إلى يعود الشهادة متّيز
املرأة/ ــخصية ش تأخذ الغائبني∑≥ ــن احلاضري غياب ــة على خلفي متناقض، ــكل بش
في احلّي موجود املّيت فرمز احلدث بأم عينه. رأى الذي ــاهد الش دور نفسها على ــبح الش
في يظهر ذلك على ــد األمثلة أح الوطني. التبلور ــيرورة س تعيش التي الثقافات ــع جمي
بني الفرق لكن ــي.∏≥ حبيب إميل ــطيني الفلس لألديب الغول ــت بن ــرايا س خرافية كتاب
احلي فقط، شبه الشبح يتلّخص بشخصية ال حبيبي إميل كتاب وبني رائدة أدون أعمال
في لفتا احلجر بيوت حتولت الذين الغائبني" ــن "احلاضري أولئك إلى ــر املباش التوجه في بل

≤π.رموزهم أقوى من واحد إلى
ــخصية املرأة ش في ينعكس الغائب، — للحاضر ــالب، الس — املوجب اجلدلي ــف املوق
حياتها. خالل جنسويتها تـُحَظر التي ــخصية املرأة ش في وأيًضا ميتة، — حية ــبح، كش
املعرفة" ــد "جس مصطلح ــني وب ــوي اجلنس ــد بني اجلس ما ــي يربط اجلدل ــف املوق ــذا ه
ــاء إنش في له ال بديل نص الذاكرة، وخلق على ــاظ احلف الدافع للتذكـّر، عن ــر ــذي يعّب ال

اجلماعية. الذاكرة
احلّيز ــني ب حقيقّي داّل ــو ه ــل ب ــب، ــرة فحس ــس ذاك لي ــة العربي ــة باللغ ــص الن إن
املقولة يفهم ال ــذي ال ــرائيلي اجلمهور اإلس وبني ــال األعم في ــي الداخل ــطيني الفلس
في مقال ــون). للفن هاجر غاليري في ــكا أم في مهرجان ع ــرحية، ــواء أكان في املس (س
عكا،∞≤ مهرجان في ُعرضت التي املسرحية عن (±±Æ±∞Æ≤∞∞±) ــيف يوس إيتان بار كتبه نقدي

للعبرية: العربية من أدون أقوال املمثلة مترجم عربي فيه الذي يترجم املشهد يصف

الباحة، في هناك، بالضبط قيل ما لنا أن يترجم يريد نزيالً الطّيب ال أن من الواضح كان
املستديرة، النظارات ذوي اليهود، — نحن يحمينا، حتى فقط، عاّم بانطباع يكتفي إنه بل
املشاهدين أن يبدو أيًضا هنا رائدة. لدى اجلديد الوطني من اجلنون البعيد، من جاءوا الذين
هنا، عمليا لنا قالوا ماذا واحدة، يسألوا أنفسهم: حلظة لم بحرارة، صفقوا الذين املطيعني

جنوننا؟ على نصفق هل
قبل عكا إلى انحصرت التي الصليبية اململكة أيام آخر الوراء، إلى يجمح إلى اخليال
املسلمون اجليران ودعي بّراق، مهرجان  أقيم  أيًضا، احلني ذلك في أنه ورمبا متاًما.  ـّحي مت أن 
وصفقوا البيرة العربية برفع كؤوس يفهموا لم الذين ويعزفوا، وقام الصليبيون ميّثلوا كي

القريب. بانصرافهم مفهومة، غير حلقية بلغة تنّبأت، التي للعربية اجلميلة

بني وما ــني، ــرائيليني والصليبي اإلس بني ما ــوازاة م يخلق ــيف يوس بار أورده ــذي ــد ال النق
اللغة إتقان عدم الشرق. من القدمي اخلوف عمليا، ويعكس، ــلمني، واملس ــطينيني الفلس
على االحتالل حتت والواقع احملتّل بني وصراع ميدانية ــيطرة س إلى فعلي ــكل بش يترجم
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إن املفهوم، بهذا ــه. ترافق التي املعنى العميقة ــة والترجم إنتاج النص ــّرد إمكانية مج
ــطيني/ الفلس احلّيز بني احلد متثـّل مركزية للنّص كراوية ــة" اجلميل "العربية ــخصية ش

فيه. تتحّرك الذي االحتالل عالقات وبني — الداخلي العربي

إختالل ı فواخري أشرف
من تشكيلة فيه تـُعرض حّيزًا ــاهد املش أمام ــرف فواخري يعرض "إختالل"±≤ ألش معرِض
معنى ــس"≥≤ "هآرت لصحيفة مقابلة ــي فواخري ف ــرح ويش اجلندرية. ــلطة الس ــات عالق
تـُسمع اخلاء فإن يهودي يلفظها حني ولكن التوازن. انعدام هو "إختالل" بالعربية الكلمة

"احتالالً". املعنى يصبح وعندها حاء، أنها لو كما
إهتّز، العطب، ــالل" كمصدر للفعل "إختّل": أصابه "إخت تظهر كلمة القاموس في
حّيزًا. هذا مكانًا أو إّما "إحتّل، للفعل كمصدر "إحتالل" كلمة تظهر بينما وهن. ضعف،
الفعالة العملية بني مالءمة أيًضا، يخلق، والعبرية العربية اللغتني بني اللغوي التمييز

في أساسها. تفكيكية للممارسة، إمكانيات إلى يُترَجم ما الفعالة، والعملية غير
صاالت. ــالث ث على امتّد ــون للفن هاجر ــري غالي في ــرض ُع الذي ــالل" "إخت ــرِض مع
فيلم من Digital ــي ــلوب الرقم باألس اختيارها جرى صور ــلة سلس ُعرضت إحداها ــي ف
ال وهي اللكمة، حركة الصور في امرأتني. تتكرر بني مالكمة مركزه مباراة في ــينمائي س
معناها ثقافية — اجتماعية كشيفرة فعل يتكرر إنها بل فحسب، جسديا تعبيرًا تشكل
حتّول بطبيعتها التي ــينمائي، الس للفيلم األبعاد الثنائية الصورة ــت الرقابة. حت العنف
العنف، وفي النهاية على القدرة منها وجتمدها، تقتلع احلركة تخلـّد ثابت، إلى ــّرك املتح

الصورة. شخوص بني السلطة عالقات وتعّرف في حلظة واحدة تكّرسها
املشهد الذي وتأويل حتليل شيء، كّل قبل مصدره، الصورة من الذي يتراءى لنا العنف
تصبح قابلة الصورة أن يؤكد بارت≤≤ ــورة الص قراءة آليات خصوص العني. ففي ــه تلتقط
تداعيات ــوص في حني تغ اجتماعيا وجوًدا ــب وتكتس فقط، حرفيا، ــد ُجتّس حني ــإلدراك ل
النابع والتداعي بالثقافة، متعلقة املفهوم بهذا القراءة األقل. على األولية، فقط، اللغة

ذلك. على تصديق قوة هو املعرفة من
األول القراءة: ــة خالل عملي مختلفني ــراءة ق ــتويي مبس هذه التصديق قوة ــل تتمّث
املدّرب مقابل ــات" "أصلي ــاء كنس ــاء النس ويحدد املالكمة عالم في ــهد املش ــع ميوض
حني اللغة العربية على اإلضافية تقوم القراءة فيما الصورة، يظهر في ــذي ال األبيض
الذي العربي النص كالم بالعربية. ــات املالكم إحدى وجه من مقّربة صورة حتت ــر يظه
عالقات إلى الدخول ــيفرة ش ــبه يش ما ــّكل الوقحة، يش أيتها ــرة اخلاس أنت فيه: جاء
ــعبية ش ثقافية منظومة الرمز من ــي ينتق فواخري ــي الصورة. ف ــلطة الظاهرة الس
قرب عن ــاخرًا تعبيرًا س ويخلق ــة، خارجي عربية نصّية ــة منظوم ــه في ميوضع ــة، غربي
خطاب من ــّكل جزًءا تش إثنية أخروية تتماثل مع الثقافات، متعددة ــل ملنظومة متخّي
املالكمة ــات ــذ عن مباري التي تش املواطن ــوق وحق ــي الفرص ف ــاواة املس حول ــع واس

الشعبية. الثقافة في وترميزها
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ثقافية منظومة ــي ف وموضعته ــعبية ش ثقافة من لرمز ــاس إضافي اقتب ــاك هن
أصدقائه من وعدد الفّنان به قام خشبي لوح على تطريزي عمل في يظهر وهو عربية،
في كبيرة بقوة املغروزة ــرة الصغي ــامير املس آالف حول ملفوفة ملونة خيطان الرجال:
ــود، باحلبر األس اللوحة، مركز في تظهر وأزهار. ــات لنبات أطرًا تؤلف ــي وه ــبي، خش لوح
من بإيحاء وهي ــرى، األخ إخضاع ــازالن الواحدة على ذراعني ذكوريتني تتن تضم ــمة رس
ويجمعهما باأليدي، يتنازالن وسيمان مّالحان فيه يبدو غوتييه، بول جان عطر عن إعالن

كبير. شبه
يقوم اإلسالمي الذي الزخرفة فّن عن الزهور تداعًيا تؤلفه الذي اإلطار يثير وهلة، أّول
نباتي كرمز بالعربسك العالقة ولكن الالنهائية. احلياة دورّية وتعكس تتكرر على زخرفات
مركز العمل في يضع فواخري ألن فقط؛ للعني أولية تتراءى بصرية عالقة هي متشابك
والتواصل ــوذج النم ــر يكس لكونه بل فقط، غربيا، لكونه ليس ــه غربت تبرز ــزًا عنيًفا رم

فيهما. يتموضع اللذين
إلى داخليا، ثقافيا وفهًما خبرة تستلزم مشفرة ثقافية منظومة فواخري من ينتقل
اخليول، من متحركة دائرة مركز وفي التطريز، عمل جانب فإلى شعبية: ثقافية منظومة
احلركة تؤدي بينما بلفـّة خيطان، ــوالً موص ذهبيا بيدها خيطا ــك متس عروس دمية يضع
في والثنائية الرقابة" حتت "العنف االختناق. حتى حولها اخليط لف إلى ــا حوله الدائرية
املعروف املصير على طريقهما ــن ع فواخري يصّدق أن ويبدو للجميع، مفهومة ــرض الغ

سواء. حد على األبوي، الغربي والشرقي االجتماعي اإلطار رهينة للعروس مَسّبًقا
في عمل أيًضا، ، ــروس الع ــة ومصير أبوي اجتماعية منظومة ــع م التعاطي ــر يظه
وفوقها ــة شاش وضعت األرضية ــى فعل ــرى للغاليري. أخ صالة في ــو بالفيدي ــائي إنش
بإشارات اخلطر. الصالة فضاء اللون، يصبغ ــية حمراء ضوئية بوليس ــارة ش ملعان يتوالى
تتحرك "احلّداية" حيث التقليدية رقصة العرس في الرجال من صف يظهر الشاشة على
تتركز بينما أفرادها، وجوه يخفي ــود أس ــريًطا ش لكن واحد، صف في متكاتفة  اموعة
ــخصيات ش ــهد إلى املش تدخل الرقصة خالل ــد. اجلس من ــفلي الس في اجلزء الكاميرا

الرجال. أمام بخطوات راقصة نسائية متّر
املنايا تدوس "خيلنا ــاء الرجال: غن من تتألف للفيديو املرافقة ــيقى التصويرية املوس
ــارة بهما الش ــي تش اللذين واخلوف الرقابة أن يبدو األغنية ــذه ه خلفية ــى عل ــا..". خيلن
مجموعة الرجال إلى بل ــها عرس ليلة املرأة مصير يتطرقان إلى ال ــية البوليس الضوئية
املدة بحرّية. الطبيعي ــم حياته حّيز ــب األغنية) في ــائرين (حس الس الرؤوس املقطوعي
(خارج العبرية ــة الترجم قراءة وحتى العربية ــة األغني ــماع س بني ما املنقضية الزمنية
الترجمة، ــة لغ التقان طبًقا ــدري اجلن للحّيز متاًما ــة ــير إلى قراءات مختلف تش ــل)، العم

واسعة. مع منظومة ثقافية مشفرة وبالتالؤم
ــمل حتت الرقابة"، كمفهوم يش "العنف عنصر أن املعرِض في الرموز امتداد من يبدو
وما الداخلي، احلّيز الفلسطيني العاّم، اإلسرائيلي عمليا احلّيز يصف حاًدا، داخليا تناقًضا
لعدم والوجودي ــاني اإلنس الوضع خاصية فواخري لدى كّلها احلّيزات تتخذ حيث بينهما،

واالختالل. التوازن
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يمة ـّ طم ı جمعة أحالم
منهما كّل يشمل معرِضني عرض صالتي في جمعة أحالم تعرض ـّيمة" معرِض "طم في
في املطبوعة: للمواد قدمي مصدر إلى ــتندان أنهما تس حقيقة جتمعها أعمال ــلة سلس
صور شخصية نشرت حسب ــم الرس إلى املطبوعة املواد مصدر ــلة الرسم يعود سلس
إلى تخطيط ــل األص يعود ــلة التخطيط سلس في بينما ــم العربي، العال صحف ــي ف

الفلسطينية. املكتوبة الصحافة في نشرت صحفية صورة بحسب
ــوداء س نقاط عليها ــت ُخّط ــة ورقي ــات ــة لوح جمع تعرض ــاالت الص ــدى إح ــي ف
تعبيرًا تخلق ــوداء الس النقاط ألم وحزن. من مبالمح ــطينيات فلس ــاء لنس ــخصيات ش
ــخصية محددة بش ترتبط ال ــاء خرس الصرخة الورق. امتصاصه في جرى وكأمنا مخفًفا
الصحفية ــورة الص من ــع الناب الوثائقي ــياق الس ــد ــا يجعلها تفق م ــّي، عين ــدث ح أو
تخطيط إلى ــورة ص من ــاط بالنق ــخ النس هذا ــخصيات منها. الش ــتخرجت اس ــي الت
حداد حّيز يعرض ــه إن بل ــب، ــطيني، فحس الفلس عن الواقع العينية ــهادة الش ال يبعد

وجماهيري. جماعي
طبعة للشباب، املصّورة العربية ــوعة أجزاُء املوس رّف فوق تُعرض الثانية، الصالة في
جمعة، أعداد من ــخ، نس تظهر ــاعها اتس على املعروضة الصفحات املزدوجة على .±ππµ

الشخصيات مرسومة ــاء.¥≤ ونس لرجال بارزة، وعربية ــطينية فلس ثقافية ــخصيات لش
ــينما في الس الضخمة القماش الفتات على ــومات الرس كنماذج ملّون واقعي ــط بنم
األخرى جانب واحدة إلى وهي مرتبة األطفال، من ألعاب كقطع أيًضا، ــر، وتظه املصرية،

الصالة. طول على
هي ــارها انتش وعلى مواد مطبوعة ــى عل القائمة البصرية ــة الثقاف ــتعمال اس إن
فكرة إطار ففي ــي قومي. ثقاف كحقل ــطيني الفلس الفّن حقل لفهم ــة مركزية نقط
في واحملكية املكتوبة اللغة وأهمية متخّيلة" "كجماعة األمة ــونµ≤ عن أندرس بينيدكت
منتجات ــخ نس تكرر التي املطبوعة املواد ــار قدرة انتش ــون أندرس يؤكد القومية، ــورة بل
حني األهمية شديد يصبح املطبوعة املواد ــتعمال فاس ــع. واس ــكل بش ثقافية قومية،
للتناثر نتيجة املشتركة ــيرورات َجتمعتها س ــتضعاف اس جرى قومية بجماعات يرتبط

واملهاجرين. املغتربني الالجئني، من قومية جماعات عن احلديث حني يكون أي اجلغرافي،
للملصقات، للبطاقات استمرارية الفلسطيني الفّن حقل في هذه النسخ تشّكل
شموط، إسماعيل مثل معتمدين، ــطينيني فلس لفّنانني لوحات تضم التي والروزنامات
وغزة الغربية الضفة ــي ف ــبعينيات الس في وزعت والتي منصور، ــليمان وس عناني نبيل

العربية.∂≤ الدول في الالجئني الفلسطينيني مخيمات وفي
في دور ذات ثقافية" ــات "منتج ــوخة املنس الصور في ترى لهذه الفكرة، التي ــتمرارًا إس
ــوعة املوس في تظهر أنه رغم جندرية: ــراءة ق جمعة أعمال ــة، تُقّدم القومي الُهوية ــم فه
الرف على تركز فإن الفّنانة رجالية، شخصية ∑± مقابل نسائية، فقط، شخصيات ∑ برمتها
العربي. العالم في النسوية اإلسالمية تاريخ في يشّكلن الرائدات نسائية شخصيات ثالث
عام أسست مصرية قائدة نسوية ,(±π¥∑≠±∏∑π) هدى شعراوي هي األولى الشخصية
ــعراوي ش عملت إطاره وفي أجندة اجتماعية، الذي وضع املصري" ــائي النس "االحتاد ±π≤≥
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ــخصية. الش األحوال وقوانني العاّم احلّيز في ــاء ومكانة النس احلجاب حول ــائل في مس
اإلسالم على تقوم كنسوية تعّرف التي اإلسالمية النسوية إطار في ــطت شعراوي نش
بشكل السياسية واملنظومة واالقتصاد االجتماعية القوانني تفّسر لكنها ــريعة، والش
هذه القومية.∑≤ األجندة في إطار النساء مكانة حتسني على الضوء تسّلط ألنها نسوي؛
العربي. الحًقا، العالم في النساء لنشاط منظمات منوذج إلى حتّولت املعتدلة ــوية النس
وأثّرت ،(The Arab Feminist Union) العربي ــائي النس االحتاد ــعراوي ش ــت ترأس ،±π¥µ عام

العربية. الدول في بعد األخرى واحدة تأسست منظمات نسائية أخرى في كثيرًا
الناصرة، مواليد ــن وكاتبة م ــاعرة ش ،(±π¥±≠±∏∏∂) زيادة مي هي الثانية ــخصية الش
±π∞∑ عام ــية. الفرنس الثقافية ــه بصبغت املعروف ــان لبن في عني طورة ــد معه ــة خريج
إلى مركز ــّول حت أدبيا ــا صالونًا في بيته فتحت ±π±≥ ــي مصر،وف ــى إل أهلها مع ــرت هاج
وبقضايا القومية بالُهوية في إطاره بحث قضايا تتعلق وجرى مصر، في الثقافية ــاة احلي

العربية.∏≤ املرأة مكانة حول ونقاشات ثقافية،
القومية ــياق ــّكل في س تش التي ،(±π∑µ≠±π∞¥) ــوم كلث أم هي ــة الثالث ــخصية الش
كانت حني الفّني ــاطها نش كلثوم أم بدأت املذكورتني. ــخصيتني للش ــتمرارًا واجلندر اس
نصوًصا حني غّنت العربي النسائي الغناء إلى الحًقا، طريقها، وشّقت كصبي، متخفية
الناصر جمال عبد املصري الرئيس تبّناها ±πµ≤ ــام ع وفي فقط. للرجال مخصصة ــة ديني

الشرق". "كوكب و مصر" "صوت وسمّيت الوطنية بوصفها املغنية
اللواتي املرموقات النساء النسويات ــخصيات ش بني في التواصل النقطة، هذه عند
ــم اس وبني ــاء النس بني الرابط ــأ ينش واجلندري، القومي بني العالقة ــن أعماله ــس تعك
تلعب التي اجلدلية اإلخفاء ــتراتيجية وإس املنفصلة احلّيزات إلى املعرِض. "طميمة" ترمز
عبر اإلسرائيلي العرض حّيز عن فصالً إخفاء/ تنتج املصورة املعروضة ــوعة فاملوس فيها.
إلى التعرف على والقدرة العربية اللغة أساسه مشّفر، داخلي — فلسطيني حّيز إنشاء

الشخصيات وفهم السياق الذي يجمعها.
العربي احلّيز حدود داخل حصر بشكل واضح، وينعكس هو جندرّي الثاني التورية حّيز
متثيل شكل على كّل شيء، وقبل أّوالً يقوم، النقدّي املوقف اجلندرّي هذا من الداخل. وإن
ــطيني الفلس في الفّن املرأة ــخصية ش متثيل ــار إط أن حني ففي ــاء. النس ــخصيات ش
وتُعرض واستعاريا، عينيا شابة تنعدم اسًما وُهوية لشخصية العادة في يكون ــائع الش
وتعرض ــم ترس جمعة فإن ≥π،الوطن أرض صورة أو منظر خلفية على فضفاض ــكل بش
نّصي سياق في وتضمنهن ــماء، أس متنحهن ناضجات، واقعيات ــاء لنس مكثفة وجوًها
مرتبطات ــاء نس ــخصيات ش أن تعرض تختار باإلضافة، فهي ــوي. ونس ثقافي ــد، معتم
مساهمتهن رغم أنه اّدعى ــعراوي ومي زيادة) الذي ش هدى (خصوًصا اجلماهيري بالنقد
مطلبهن، بتطبيق ــدات والتعه ــوّي النس بوعيهن االعتراف ورغم القومي، النضال ــي ف
وتركز ــيان، طواها النس املطاف نهاية في التعهدات إن التحرير، بعد االجتماعي التغيير

التقليدية.∞¥ وظائفهن إعادة النساء إلى في االجتماعي النضال
ــوّيات نس ــاء نس مبجموعة املِنصة مقّدمة ــى إل ــذي يأتي ال اجلندرّي ــف املوق ــم ورغ
عرض ــار اختي ــبًَّقا. وإّن مس ــروف مع ــّي نص ــار إط ــي ف ــة جمع ــّن تعرضه ــات، وطليعّي
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في مّتبع هو كما على الورق، إعداد وليس كرسوم تصويريا، ُمعاَدٍة ــوم برس ــخصيات الش
النّص ويعّزز ــياق قانوني، س في ــاء على النس الفّنّي، يحافظ احلقل عرض أغراض تقليد

للسلطة. أّولّي كمصدر املوسوعّي

اجلندري اجلسد
إلى يهدف ــح هو مصطل ــذا الكاتالوغ ه في عنه ــر التعبي يجري ــا كم اجلندري ــد اجلس
ــيرورات تبلور س التي والفّن)، ــة الثقاف اتمع، القومية، ــي (ف ــى دواّل اجلندر إل ــرف التع
الفروق أن ففكرة ــا. بجوهره أبوية هرمية أمناًطا تكّرس ــي والت ــاء والرجال، النس َجتمعة
حتديًدا ــتوجب تس ــه خاصة، نفس ــد الثقافة عاّمة وفي اجلس "تُكتب" في ــني اجلنس بني
كافة اجلسد اجلندري وتخضعه مبرّكباته ومتّثل تشّيد مركزية معتمدة لنصوص وتفكيًكا
طريق عن اجلسد وفي داخل اجلسد على متارَس اجتماعية قوة هي هذه النصوص للنظام.

واإلمياءات. الكلمات احلظر والتقييد القانوني، والتكنولوجيا، املعرفة
فكرة مع واضًحا رابًطا تخلق أشقر وأنيسة عبود إميل جمانة أعمال في رموز اجلسد
وعلى الدورية العودة على للُهوية، ــاتي املمارس الطابع على تقوم والتي بتلر±¥ اجلندر لدى
تقوم عبود أعمال في السائد. اللغوي النظام مقابل التفكيكي املوقف اعتماد إمكانية
تضمني العودة الدورية يتم فيما املسيحية، على األيقونوغرافية جزئيا النصية املنظومة
في الدوري التأملي، لكن املوقف أن قيل) الذي يؤكد سبق Déjà (أي: vu املعرِض اسم في
املنظومة فإن أشقر أعمال في أّما األعمال. في ــد اجلس بتمثيالت ــه، قياًسا نفس الوقت
يعود الذي العمل — العرض على أوالً ــودة الدورية تقوم والع وثقافيا، دينيا ــالمية، إس هي
مًعا. وجندري ديني كطقس اجتماعي — العمل على ممّيزات وثانًيا في املعرِض، نفسه على

Déjà Vuدı عبود إميل جمانة
وفي ــد اجلس على ُمتارس ونصوص إمياءات ــال، أفع مؤلف من ترميز ــو ه ــدي اجلس الترميز
ــد اجلس تعرض فهي عبود. إميل جمانة أعمال ــي ف املوضوع املركزي ــو وه ــد، داخل اجلس
الثقافة ــات منظوم ــوح بوض عليها ــر تظه ــاط للنش كميدان ــة، مخترَق ــخصية كش
إلى تضيفها ــة لوني وبقع ــوم رس ــلة سلس من خالل ــئه≥¥ تنش التي ــة واأليقونوغرافي
هو تدجني املتخصص الكتاب ــدف ه ــحلبيات. الس عن تربية متخصص كتاب صفحات
في وجميلة. ــادرة كنبتة ن تزدهر ــى حت عليه ــيطرة والس للنبتة ــاس احلس التربية ــام نظ
ــمة رس وحتته ،ORCHIDEEN كبيرة: طباعة بحروف الكتاب عنوان يظهر األولى ــة الصفح
مركزية ُهوية على كداللة احلرف وشم .P احلرف يظهر على اجلبني و تفاصيله بأدنى لوجه
أو ،Pretty ،Person األعمال: للدخول إلى ممكنة شيفرات ــاهد منظومة املش أمام يعرض

السحلبيات. من الشائع النوع ،Phalaenopsis ورمبا
التي الشخصيات بعض تظهر سائل، بلون إغراقها جرى التي الكتاب صفحات على
ــخصيات ش وضعت التخطيطات أحد فقط. في ــة عام بخطوط ــها، نفس على تعود
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القلب. وحتى األخرى إلى فم األولى فم عبر من العني لونية ــيل بقعة وتس لوجه، وجًها
آخر تخطيط وفي املواجه، ــم إلى الف القلب اللون من بقعة ــيل آخر تس ــي تخطيط وف
جرح إلى عبر ــلل تتس يد تظهر آخر وفي لرأس، عامة خطوًطا بحنان ــن يد حتتض ــر تظه

اجلسد. داخل
ــخصية املواجهة بالش ــزج ميت إنه ــة. مبالمح عام ــاط مح غير ــال األعم ــد في اجلس
يتفكك عمليا، وهش. مبعثر ــرَق، مخت وجوهر احلدود، عدمي أنه لو كما ويظهر ــة، وباخللفي
(تربية ــيطرة جوهرها الس ــّكل تش التي النصية املنظومة خلفية ــى عل ــد الهش اجلس
بفعل تتعاظم الهشاشة تربيتها). هذه الصعب من كزهرة نادرة السحلب زهرة وتدجني
املنزوعة الورقية للصفحات ــة احلقيقية اخللفي على لها، املرافق والتآكل املوت ــاس إحس
ــخصيات الش أن فحقيقة الطبيعة. من النمو ومن األزهار، من النقيض على تقف التي
كشهادة الكونيني، والروح ــد اجلس ــاحة مس الرمز في تُبقي عينيا، ــيا جنس حتديًدا تعدم

احلّيز والزمن واجلندر. مساحة يتجاوز إنساني وضع على
بجنسوية عبود تخلقه الذي اترَق اجلوهر يتم شحن أعمال أخرى ففي املقابل، في
تطريز بخيط ــداه ــك ي متس عارٍ ــد امرأة ورق يظهر جس على تخطيط ففي ــة.≤¥ واضح
كهالة دائرة وحتيطه ــّي ممح رأس غطاء ــخصية رأس الش على ــي. اجلنس العضو يخّيط

القدسية.¥¥ من
بكف مرتبًطا تداعًيا ــر يثي ــي اجلنس العضو وبني اليد بني املوصول التطريز ــط خي
األيقونوغرافية ــدها جس على املرأة تطرز أن متناقض ــكل بش فيبدو النازفة. ــوع يس

تعّظمها. التي
من حّيز وحتّد ــد متارَس على اجلس قوة ــّكل يش ــياق الس هذا التطريز في فإن وهكذا
من ميكن ــتانًا فس ترتدي امرأة ــخصية ش تبدو ورق على ــط تخطي مثالً، في ــاطه. نش
خيًطا ــك ومتس ــها، رأس فوق مصّلبتان يداها ــوف. ــدها العاري واملكش جس رؤية خالله
نهدي وبني ــد، جس من اجلزء العلوي يظهر آخر عمل في باآلخر. واحًدا ــغيها رس يخيط
السفلي وكذلك اجلزء مقطوعتان يديها في حني أن جسدها أسهم تخترق ثالثة املرأة

جسدها. من
منضبطة ــدية جس إمياءات تخطط التي ــح املالم بني توتر ــأ ينش األعمال هذه ــي ف
حقل إلى ــد اجلس وحتّول ــه تخترق اللحم، ــى جتري عل ــات ممارس وبني ــة، وصامت ــة ملجوم
الهشاشة واالحتشام، ــوية اجلنس ــفور، والس التغطية بني جدلي صراع إلى ــاط، للنش

الذاتي. واألذى
أن حلم ففكرة ماديته. من اللحم فراغ إزاء في عبود أعمال في احلّي اللحم مّس يقف
في مركزي هي عنصر ــي، للكمال الروحان مهّدد هو عامل ــرأة، امل حلم وخصوًصا ــد، اجلس
اجلسد وصف يجري الثيولوجيا املسيحية عامة. ففي واألبوية السماوية الديانات جميع
اخلطيئتان توصف ــم بجهن اجلزء املتعلق ــي ف يوم اآلخرة. رؤيا ضمن ــا، أساًس ــائي، النس
ــد اجلس ــهوة ش عقوبة الذكوري. ــع ــائية واجلش النس ــد اجلس ــهوة ش بأنهما املركزيتان
أي مقطوعة، وأحيانًا حتى مكشوفة، كبيرة نهود ذوات ــاء بنس متثـّل ما كثيرًا ــائية النس

¥µ.النهود والعانة اخلطيئة، في استعملت التي اجلسد أعضاء
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عليا بقوة ــتبدالها واس الشهوة محو عن ــوي تعّبر، عمليا، اجلنس ــد مّس اجلس رموز
ُمقصاة منكرة، غائبة، ــويتها جنس امرأة عذراء، — ــة" "القداس فعنصر وروحانية. دينية —
هو النموذج — ــوع واخلش اإلعجاب تثير مبّس اللحم احلّي ــا الروحانية املترافقة وتضحيته
املسيحية — الغربية الثقافة في ــمولية ش رواية عمليا، وهو، النسائي، ــلوك للس املثالي

مركزيا. ثقافيا ووكيالً سة مؤسِّ ويشّكل أسطورة
املالمح بتلر∂¥ بني تخلقه الذي الطابع ذلك عبود، أعمال قراءة خالل لالهتمام من املثير
مالحظتني تقتبس بتلر ــدر" اجلن في مقال "متاعب مخترًقا. كونه ــد وبني للجس ــة العام
وهي ترميزات ــن طريق تخلق ع ــد" "جس الـ مالمح ــب األولى، بحس ماري داغالس:∑¥ من
للجسد تأطيرات يخلق خطاب وكّل الثقافية، للمتانة معّينة شيفرات لتحديد ــعى تس
حيادية. بكلمات جلعلها ــتعمل ويس معّينة مصّغرة — طابوهات األمر في نهاية ــرض يف
ــه. نفس االجتماعي حدود إلى ــة العام املالمح تتحول ــد اجلس في البحث ــالل خ ــرى، أخ
أن مبا ولكن مؤطرة، منظومة متثيل شأنه منوذج من اجلسد هو الثانية، املالحظة وبحسب
خطيرة تعتبر كافة الهامش أشكال فإن ــها، هوامش في ــة هّش املنظومات االجتماعية
لالختراق املنظمة ــر غي القابلية ــواع أن من كّل واحد ــإن ف ولذلك أو ذاك، ــكل الش ــذا به

واخلطر. للتلويث مصدرًا يشّكل
اللحم، عدمية شخصية عبود تخّط إليها ــار املش األعمال من واحد كّل وهكذا، ففي
مدلولها شخصية عليها؛ خطها التي مت ــاحة املس ومن اللون من ومبنية مبالمح مؤطرة
التي الطابو وخانات ــة االجتماعية الهيمن مجاالت تتحدى كأمنا اجلوهر اترق، التي ــو ه
على بل متاًما، ـّحي مي يُفترض أن ال اجلنسي املرأة جسد أن يبدو السياق، هذا في ترافقها.
ــتحضار لعّبود اس من املهم أنه على بوضوح وتعدد األعمال ــه متثيل طابع يدل ــس؛ العك
ــّيد، مش ــد ــد، فاجلس اجلس فوق حقيقيا ــكالً ش القوة مراكز بها تتخذ ــي الت ــة الطريق

هذه. السلطة عالقات إطار في وممّثل مؤّسس

ıدبجعة سوداء أشقر أنيسة
في هاجر. إفتتح املعرِض غاليري نشاط عمليا، أنهى، الذي هو ــوداء س بجعة معرِض
ييفت شارع في سكنيا مرة أخرى مبًنى ليعود ≤∞∞≥ أغلق الغاليري أيلول وفي متوز ≤∞∞≥ ،
حيث طابع ــزاء مختلفة من أج ــوداء بثالثة س ُعرض بجعة لقد العجمي بيافا. حي ــي ف
حملتها التي ــية األساس ــائل املس عمليا، بني وقد ربط، وتصوير) ــاء إنش (عرض، عرضها
إثنوقراطي ــز وحّي عامة، كولونيالي — ــد بع ما — كحّيز ــز احلّي حتديد ــابقة: الس ــارض املع

اجلندري. واجلسد داخليا فلسطينيا حّيزًا تعكس كمن اللغة العربية خاصة،
على ــاء ــاعات املس س في ≤∞∞≥ متوز ±∑ في املعرِض افتتح الذي هو األول، العرض، اجلزء
شخصيته ورجل أسود، فستانًا ترتدي التي أشقر أنيسة مشاركان: وفيه الغاليري. شرفة
جورب ووجهه قبعة ــه رأس وقد غطت عارٍ، صدره بنطاالً، يرتدي للجمهور،∏¥ معروفة غير
في احلارث ــت بن "أُمامة ــص ن بالعربية ويتلو ــام، احلم حوض ــي ف يجلس ــل الرج ــوداء. س
الفّنانة أكياس ــارم، تصب الص الرجل صوت خلفية على الزفاف" ــة ليل البنتها ــا وصيته
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في ــال اغتس ــفنجة إس بعدها تغمس ــود. أس حبر مع احلليب وتطبخ طنجرة في حليب
ــل تغس العرض طول على بعنف. الرجل ــد جس ــود، وتبدأ بفرك األس ــائل حليب احلبر س
هذا وغيرها. انحِن ظهرك، أِدر إرفع يديك، األوامر بالعربية: تطلق هي فيما الرجل الفّنانة
ويختلط البنتها، نصائح األم الذي يتلو الرجل نهايته صوت يرافقه حتى الطقس العنيف
يقوم االغتسال، ختام طقس في الشارع. املتصاعدة من يافا، في العجمي حارة بأصوات
الرأس محنية أمامه جتلس أشقر الشرفة. قضبان من واحد إلى ويتوجه احلوض من الرجل

أكبر". "اهللا ويكّبر رأسها على يده يضع وهو الركبتني، على
أحد قضبان احملصورة بني ــها نفس ــرفة الش ــمل يش ــائي، اإلنش العمل الثاني، اجلزء
وبأمناط بني القضبان، "تعقيد". معرِضه منذ تركها التي احلديدية غيفع ــيبي تس أعمال
بالزفت. ــًكا أسود الفّنانة عربس ــمت رس ــرفة، طول الش تتكرر على ــية وعصرية هندس

السابق. اجلزء في الرجل تاله الذي النص األعمدة على وكتبت
كتبتها جمل عينيها وحول أشقر، فيها تبدو التي الصور ــلة سلس كان الثالث اجلزء

مرآة. كانعكاس من اآلخر وبعضها عادي بخط بعضها بالعربية،
الزفاف" ليلة ــا البنتها وصيته في احلارث "أُمامة بنت ــص ن املعرِض هناك مركز ــي ف
األساس. من أبوية فيه املضمنة امرأة ولكن الصرامة إلى فيه املتكلم صوت يعود الذي
ــط بني الصرامة راب بخلق ــطيني املعاصر الفلس في الفّن الفّنانات ــن م ــوم عدد يق
أحد األم. ــخصية ش ــي وبني اجلنس ــد اجلس على الرقابة متارس التي ــة س املؤسِّ النصية
(±ππ∏) ¥π"ــافة املس "مقاييس حاطوم منى للفّنانة الفيديو ــل عم هو ــهيرة الش األمثلة
النصوص هذه واإلجنليزية. وابنتها بالعربية أم بني متبادلة ــائل ورس أحاديث يشمل الذي
لسبب البنات واألمهات بني ينشأ صراع عن ناجتًا حوارًا متثل ــي، نفيس يقول اللغة، ثنائية

µ∞.لغوية ومتخيلة مختلفة أجيال ثقافية، طبقية، عوالم
رغم جتلياته ــت: بالبن األم عالقة إطار ــي ف كبيرة أهمية النص تولي ــقر أش أن ــدو يب
يدوي بخط بالعربية ــوب املكت كمصدر؛ النص ويتلو منه ــه يحمل الذي ــددة (الرجل املتع
العبرية ــى إل واملترجم األوراق ــى عل ــة بالعربي ــوع املطب ــرفة؛ والنص الش ــدران ج ــى عل
نهايته حتى ــرِض املع ــن بداية م يجعله كلمة، ما ــة فيه أي ــقر أش تغير ــة)، ال واإلجنليزي

الصرامة. ثابتة من منظومة
ــرحيا مس عرًضا ــقر أش تُقّدم ــائي، اإلنش في العمل الثابتة والصارمة اللغة مقابل
اجتاه. كّل ــي ف ــود األس للحليب ورّش متكررة أوامر تعبيرية، ــدية جس حركة ــوم على يق
حليب باحلليب، ــة املرتبط ــتعارات من االس بني عدد تتحرك للحليب ــة املرافق ــالت التأوي
من راديكاليات نسويات منظرات كتابات في الثدي حليب مدلول وحتى والرضاعة، الثدي
الثديني وفكرة الكبيرة، ــد اجلس ــية إيروس عن تعبير ــيلة كوس يوصف الثمانينيات، حيث

µ±.والتحرر احلرية عن كتعبير باحلليب يرّشان اللذين
ــع فتح األكياس م تبدأ (التي الرش ــة ممارس تصبح العمل اجلزء من ــذا ه ــى مدى عل
يتحول نفسه أن السائل حني في أكثر عنًفا، الرجل) ــد جس ــل طقس غس في وتتواصل
الرقابة ــية وجهاز لإليروس النّصي القمع يؤكد الذي النص خلفية على ــود، وهذا إلى أس

فيه. املضمن
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عنصر على يؤكد كحاجة" وحتذير والزواج كتذكير الوصية للنص " الثانوي ــوان العن
األم نصائح ــس إطارها طق ــي ف ثقافيا، ويتم ــة ممأسس باتت ــي ــي الت واملعان ــر التحذي

باحلب: املفعمة

فإنك إن  سرا؛ تُفشي له [...] ال لك ذخرًا وذكرًا تكْن عشر خصال عني إحملي : بُنية أي
ثم اتقي عصيت أمره أوغرت صدره فإنك إن أمرًا؛ تعصي له ال غدره تأمني لم سّره أفشيت
التقصير من األولى اخلصلة فإن  فرًحا؛ كان إن  عنده  واالكتئاب ترًحا، كان إن الفرح ذلك
تكونني له موافقة. ما أطول يكْن مرافقة له تكونني التكدير كوني أشّد ما من والثانية
فيما هواك، على وهواه رضاك، على حتى تؤثري رضاه حتبني ما تصلني إلى ما أنك واعلمي

لك. يخير واهللا وكرهت أحببت

الرجل ــار فاختي ثقافية. ــة كوكيل ــع األم متوض ــقر "أش أن إلى µ≤ــن هلبري ــي رون ــير تش
واجلوهر األبوي ــي النص األموم ــف من خل احلقيقي ــوت الص ــف النص يكش ــراءة لق
ــد داخل اجلس إلى باحلليب ــزوج املم احلبر ــرك ف طقس ــه". وفي خصوص في ــب املترّس

هلبرين: تؤكد

تضمينه يجري عليه بل موشوًما ليس اجلسد، داخل إلى يكتب كسائل احلبر أشقر تكشف
احلليب، في يتداخل احلبر طبيعيا.  يكون ألن يسعى مستتر طريق نص عن فيه وامتصاصه
التي وقوته األسود للحبر نحن نُخترَق بهذه النصوص. اللون األساسي األولي الغذاء ومع
القوة ويكشف طاهر  كشيء األم حلليب  التلقائي احلصر التحديد يصادر تلّطخ، توقع/

يفرضه. الذي األب وكذلك صوت يكتبه، للنص الذي السامة الكامنة

على حتافظ جدلّي: األم نصائح على ــقر أش رد أن يبدو والبنت، األم بني إطار احلوار ــي ف
باإلضافة، ــي حياتها. النص ف وتأثير املتكلم ــف مواق ــف تكش لكنها ــص الكامل الن
طريق ــي. عن اجلغراف التحديد أو عدمي ــن الزم عدمي حّيز ــي ف النص ــض رؤية ترف ــي فه
هي بالعبرية ــة بجع ــّي. عين جغرافي ــز حّي في بتبئيره ــوم تق ــوداء بجعة س ــرِض مع
الذي للحي االسم العبري وهو عكا، تسكنه الفنانة في الذي احلّي اسم وهو µ≥"بربور"
باسم الرخام ملنتجات مصنع ــكنية، الس البيوت مبحاذاة فيه، أقيم أن بعد عليه أطلق
اخلالب باالسم ــقر ترفق أش وهنا ــكانه. وس البيئي للمحيط ضرر مصدر وهو — "بربور"

أسود. كلمة "بربور"
البيوغرافي للفّنانة. في الواقع جتّذرت التي اللغة، الثنائية املنظومة ــقر أش وترفض
ــواد الس يجعل ــود، باألس يُصبغ الذي األبيض ــا باحلليب عنه املعّبر ــاء البيض ــة فالبجع
ــمي تس أن اختارت كاملة ثقافة إزاء في والُهوية اللغة منظومة في مركزية داللة فعل
أسود: إنها على أسود قوامها منظومة تخلق أشقر فإن معّني، مبفهوم "بيضاء". نفسها
الذي ــواد بالس عربية) ــطينية — (فلس إليه باألخروية يُرمز الذي "الداكن" ــد تصبغ اجلس
حدوًدا ينتج االختيار هذا µ¥.والثقافية اإلثنية للفروقات ــر املباش النمطي الرمز دور يلعب
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شيش، حني ــيبي جيفع، تس بأعمال يتعّلق ما ± في
يُنظر: عديكا ودافيد ــكوفيتش إيتس تسفي جستون
شخصي معرض ذاتية، ــير س ــفي، ∂∞∞≥، تس بن طال

للفنون. هاجر غاليري في

ــطينيني الفلس عدد ــى أن إل ــاع من عادل ــير يش ≤
الضفة ــكان س ــمة: نس ماليني ∑Æµبـ ∏ππ± ُقّدر ــام ع
ــم اموعة القدس) ه ــك ذل في ــا ــزة (مب وغ ــة الغربي

≥∂• دميغرافيا، ويشكلون، سياسيا، األهّم، السكانية
∑Æµ بني ــن م ــطيني (∑Æ≥ مليون الفلس ــعب الش من
نحو ∞∞∞¨∞∞π فلسطيني في إسرائيل ماليني)؛ يعيش
ــي وف ــطيني؛ الفلس ــعب الش ــن ــكلون •≥± م ويش
ولبنان ــوريا وس األردن ــي ــطيني— ف الفلس ــتات الش
ــن م ¥∞• ــكلون ويش ــطيني ــني فلس ≤ مالي ــش يعي
اخلليج، دول ــعودية، الس وفي الفلسطيني، ــعب الش
نحو نصف ــش يعي ــراق مصر والع ــا، إفريقي ــمال ش

الُهوية مبفاهيم ــقر أش ومتوضع ــوداء، وس بيضاء، وثقافة لغة منظومة بني مطلقة
µµ.اإلثنية القومية ثقافة األقليات مع والتماثل

لسوابق تكرارًا تشّكل جمالً وجهها على أشقر تكتب املعرِض من اآلخر اجلزء في
بقلمها: ــر ــم اآلخ والقس هو قائم، مأخوذ مما ــي وثقاف تاريخّي ــا منه ــم قس لغوية،
متساويان، عكا وبحر أنا بعد؟؛ ماذا الوطن؟ خنت الشعب؛ إلى تؤدي احلرية — فاجلمل
ملن األرض ــك؛ نفس على حافظي حرة؛ عربية أنا ــّجل: س مرأة، ملاذا؟؛ ــح؛ أنا مال ــا كالن
للقراءة ــل قابلة وتظ ــخصي، والش القومي، اجلندري، بني تواصالً — تخلق ــا يحترمه

التناص. كفّن وصفه ميكن إطار ما اجلزئية فقط، وذلك في
منفرد ــص كن النص ــة مكان يلغي ــي نص ــدد التناص كتع ــف يص µ∂ــي نفيس
عدد متزامن في بشكل ــغال إلى االنش يُضطرون حينذاك ــاهدين املش ألن وطبيعي،
تدعم ال التقنيات ــذه ه لكون ذلك، إلى جانب وقراءة. ــة ترجم تأمل، الفعاليات: ــن م
بتالصق معروضة ــا أنه تزامنها وحقيقة ــدام انع ــبب لس األخرى بالضرورة، ــدة واح

متعاقب واحد. تأويل في ال تنسجم نشاطات املتفرج فإن نقدي،
خروجها قبل صباح كّل ــه متارس يوميا روتيًنا بالعربية وجهها على الفّنانة تكتب
ــه التعليم باللغة في يجري للفنون ــرائيلي إس معهد بيت بيرل، كلية في ــة للدراس
ــارع، الش (في العام احلّيز في ــقر أش يلتقي الذي ــرائيلي اإلس املتفرج فقط. العبرية،
نفسه كعربية الوقت في ويحددها يشاهدها الفنون)، كلية وفي موقف الباص في
املقابل، وجهها. في ــى عل مكتوب هو يعرف ما لن الغالب على ــه ولكن ـــ "أخرى". وك
يقرأ بل إلى، يتعرف ــه في احلّيز نفس ــقر أش يلتقي الذي ــطيني الفلس املتفرج فإن
لن أيًضا، هو، فإنه مرآة، كصورة مقلوب بعضه أن مبا لكن وجهها، على العربي النص

بالكامل. النص رموز فك من يتمكن

الوقت في لكنه ــرة مفّس غير ــيفرة كش املطاف خامتة في يقف الذي النص إن عزلة
عاّم حّيز ــي ف األخروية مركبة من ــة منظوم داخل كاتبه ــدد ويح على، يدّل ــه نفس
الفلسطينيني الفّنانني ــاط نش ــكال أش عمليا، عن يُعّبر، ــاس، األس من وإثنوقراطي
نحو ــخصية الش رحلتهم والذين تقف اآلخر، مبعزل عن ــًدا واح العاملني ــن املعاصري

هذا التأطير. في مركز الداخل
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الشعب من ∂Æ∑• يشكلون ــطيني، وهم فلس مليون
¥∞∞¨∞∞∞ أوروبا وأمريكا في بينما يعيش الفلسطيني؛

الفلسطيني. وهم •≤µÆ من الشعب فلسطيني
يُنظر: للتوّسع

¨¢ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó· ÌÈÈËÒÏÙ‰ ∫‡Â·Ó¢ Æ±πππ ¨Ú‡Ó Ï„‡Ú
Â˜ ˙‡ˆÂ‰  ¨ÌÈÙ·Ó Ë·Ó ¨ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó·  ÌÈÈËÒÏÙ‰

Æ±¥ ßÓÚ ¨¯Ù˙‰

معارض شخصية ــمل يش منتظم نشاط هناك ≥
السلطة في فلسطينيني لفّنانني جماعية ومعارض
مدينية ــز مراك ــي ف ــا، أساًس ــام، يُق ــطينية، الفلس
ــري "قنديل" ــرقية، غالي الش القدس ــي ف ــات: وجامع
،(±ππ∑) ــل" "األم ــي الثقاف ــز املرك ،(±ππ≤ ــام ع ــم (أقي
مركز اهللا: رام ــي ف (¥ππ±)؛ ــطي" "الواس ــّن ــز الف مرك
مركز ،(±ππ∏) زرياب غاليري ،(±ππ∂) السكاكيني خليل
مركز في حلم: غاليري الكهف بيت في (∏ππ±)؛ القطان
جامعة في ومعارض ،(±ππµ) حلم في بيت الفّن الدولي
ــم اإلعالم قس زيت في بير — نابلس، وجامعة ــاح النج
حلم. وبيت اخلليل جامعتي وفي ،±ππ∂ عام تأسس الذي

فّن  — ــطني(ا) "فلس املعرض هو ــك ذل على مثال ¥
بن ــال ط املعرض: ــة (جامع ــطني" ــن فلس م ــاء نس
شتاينيتس عامي ∏ππ± في ُقّدم سنة الذي ــفي)، تس
في ــه، نفس الوقت وفي أبيب، بتل املعاصرة ــون للفن
ــرقية. وقد الش القدس في للفنون ــطي مركز الواس
األخضر اخلط جانبي من ــطينيات فلس فنانات قامت
عزة ــني: املعرض هذين ــي ف ــا، مًع ــّن، ــدمي أعماله بتق
ــطاس، جمانة إميل عبود، نس فاتن رازل، دينا ــن، احلس
إسماعيل فرج. سهير بشارة، رنا جبور، نوال نداء خوري،
يُنظر املعرض تقدميها في ّمت التي األعمال ــاهدة ملش

www.hagar-gallery.com هاجر: غاليري موقع

في ــرض تع ــطينيني الفلس ــني الفّنان ــن م ــة قل µ
فإن ولذلك مركزية، ــرائيلية إس ومتاحف ــات غاليريه
في غاليريهات ــاري الغ ــاط للنش كبيرة هناك أهمية
ــور الفّن بتط ــق يتعل فيما ــة عربي ــة ثقافي ــز ومراك
في ±ππ¥ عام تأسست إسرائيل. داخل ــطيني الفلس
الفّن لدفع "إبداع" الفّنانني العرب رابطة جولس قرية
الفنون غاليري ±ππ∂ عام وافُتتح العربي. ــط في الوس
الكرمة" "بيت ــي ف تُقام ±ππ∂ ــذ الفحم؛ ومن أم ــي ف
الثقافة معرِض شهر بينها ــنوية، س مشاريع بحيفا
النحت ومشروع األعياد عيد معرِض العربي، والكتاب
نشاط هناك ذلك، إلى باإلضافة ــناس. النس وادي في
املركز ــل: غاليري مث ثقافية مراكز في ــع واس ثقافي
الناصرة، ــي— الفرنس املركز غاليري الناصرة، — البلدي
غاليري املركز ترشيحا، معالوت غاليري غاليري طمرة،
اجلماهيري— البقيعة، املركز غاليري يركا، — اجلماهيري

ــز املرك ــار، املغ ــس" — ــكول باي "إش ــري جماهي ــز مرك
في عرعرة واملركز ــّن الف قرع، معهد — كفر ــي الثقاف

ياسيف. كفر الثقافي —

ــاك هن ــطينية الفلس ــلطة الس ــق مناط ــي ف ∂
بنابلس، النجاح في جامعة ــون للفن منتظم تعليم
الكراميكا، ــم، ــت، الرس النح ــمل يش ــو وه ــط. فق
ــم العال ــات ــي جامع ــا ف أّم ــتهالكي. االس ــّن والف
التي وبيروت، اإلسكندرية، بغداد القاهرة، — العربي
التعليم فيتّم غربية، أكادميية تقاليد حسب أقيمت
الفلسطيني. الفّن ــمل يش ال لكنه العربية باللغة
املتحدة والواليات أوروبا في الفلسطينيون والفّنانون
مؤسسات توجد ال بينما الغربية، املعاهد خريجو هم
ــة. العربي ــة  باللغ ــم تعّل ــرائيل إس ــي ف ــة  أكادميي

ــّن الف ــخ لتاري ــع أوس ــي تاريخ ــتعراض إس ∑
يُنظر: الفلسطيني،

Wijdan Ali, 1993. “Modern Arab Art”, in: Force of

Change: Artists of the Arab World, The National

Museum of Women in the Art, Washington.

Gannit Ankori, 2005. Palestinian Art, Reaktion

Books, London.

Kamal Boullata, 2000, “Art”, in: Philip Mattar

(ed.), The Encyclopedia of the Palestinians. New

York: Facts On File.

Tina Sherwell, 1999. “Bodies in Representation:

Contemporary Arab Woman’s Art”, Contemporary

Arab Woman’s Art: Dialogues of the Present. Ed.

Fran Lloyd, WAL, London.

‰˜˘‰ ˙Â„Â˜  ÏÚ ¨‰ÓÂÁÏ ¯·ÚÓ¢ Æ±ππ∞  ¨È¯Â˜‡ ˙È‚
¨¢Ì„˜ÂÓ ÈÏ‡¯˘È  ı¯‡ ¯ÂÈˆÂ ˙ÈÈËÒÏÙ  ˙ÂÓ‡ ÔÈ· ˙Â„Á‡

Æ±∂π≠±∂≥ ßÓÚ ¨±∞ Â˜
ÏÂÓ  ∫ÌÈÈËÒÏÙÂ ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈÓ‡¢ ±ππ∞ ¨‰Ë‡ÏÂ·  Ï‡ÓÎ

Æ±∑µ≠±∑∞ ßÓÚ ¨±∞ Â˜ ¨¢˙Â¯ÚÈ‰
ــد: واجلس ــذات ال ــم،  "العال ،≤∞∞± ــة، بالط ــال كم
ذاتية ــور ص ــطيني"، الفلس ــي الفن ف ــاء رائدات نس
ليرر وياعيل تسفي فلسطينيات، طال بن نساء فن —

.¥∂≠π ص أندلس، إصدار (محررتان)،

‰È¯Â‡È˙ ¨¢ÈÈËÒÏÙ‰ ËÂÚÈÓ‰ ÏÚ¢ Æ±ππ≥ ¨‰¯‡˘· ÈÓÊÚ ∏
Æ∑ ßÓÚ ¨≥ ˙¯Â˜È·Â

¨ÛÂ˜Ê‰ ¯Â„‰ Æ≤∞∞≤ ¨¯˜· Â·‡ ‰ÏÂ‡ßÁ ¨ıÈ·ÂÈ·¯ È„ π
Æ≤∞ ßÓÚ ¨¯˙Î ˙‡ˆÂ‰

ــيل أس ــخصية ش األحداث ــز مرك ــي ف ــت وقف  ±∞
إطالق ّمت ــذي ال ــر عش تلميذ الصف الثاني ــة، عاصل
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قريته، ــي ف أكتوبر ــداث أح ــه في أثناء ــاص علي الرص
في ــالميا س ــًطا ناش عاصلة ــون ك اجلليلية. ــة عراب
عليه أطلق (لقد ــه مقتل وظروف ــات تعايش، تنظيم
أّدت األرض) على كان ُملًقى حيث قرب؛ عن ــاص الرص
السكان الفلسطينيني لدى أرجاء البالد، في هّزة إلى
سواء. على حّد ــرائيلي اإلس ــكر السالم معس ولدى
خالل ّمت تقدميه الذي ــة"، رصاصة حّي ±≥" املعرض، ــي ف
املعارض، وجامعة الفنانة عرضت ــب، تل أبي في ≤∞∞±
الـ ≤±، ــهداء الش صور ــا عليه رفوًفا ــت، كيش ــوال ش
األربع"، "األمهات ــو، الفيدي وعمل ــخصية ش يوميات
أكتوبر. قتلى ــات أمه من أربع ــهادة ش الذي يتضّمن
±∂ ــمراء — س ــفي، ≤∞∞≥، تس بن الكتالوغ: طال يُنظر
بل، إصدار هاينرخ ــدوق صن غاليري في فرديًا ــا معرًض

.±∞¥≠∏≥ ص بابل،

Edward W. Said, “The Voyage In and the ±±
Emergence of Opposition”, in Edward W. Said,

Culture and Imperialism (New York: Vintage,

1994), pp. 239-261.

.±∞≥ ص. نفسه، املصدر ±≤

التصوير إلى يستند الذي الواقعي، التمثيل هذا ±≥
متثيل في ملموًسا ــّكل تغّيرًا ــر والوثائقي، يش املباش
ــطينيني فلس ــني فنان ــال أعم ــي ف ــي اجلغراف ــز احلّي
ــعينيات التس حتى إنه القول عمليا، ُميكن، ــني. مركزي
ــطيني الفلس الفن في اجلغرافي احلّيز متثيل ــتند اس
يوّظف ُمتخّيل وهمي اجلغرافي كحّيز احلّيز ــى متثيل إل
احلّيز. لهذا مركزية ــتعارة كاس ــطينية الفلس القرية
القرى ــورة ص على ــز التركي ــرفول أن ش ــا طين ــر تذك
بعث مع ــه، الوقت نفس ــي ف ــدث، ــطينية ح الفلس
بدايته كانت ــطينيني، الذي الفلس والفولكلور التراث
أكثر ــكاالً أش أن ــا مب األولى. ــبعني الس ــنوات س ــي ف
ممنوعة، اسُتخدمت كانت القومي التعبير من وضوًحا
وحيث الفلسطينية. للُهوية الئقة كاستعارة القرية
هيكل القرية حتديد ــة، ّمت للقومي رمزًا ــرت القرية اعُتب
على التمثيل ــز يرّك لم ــاّم. ع ــط ــطينية كنم الفلس
أغراض ــج دم على ــا إمن ــد، احل هذا ــى إل ــة معّين ــرًى ق
وقد املثالي. ــا، النمط مًع ــّكلت، ش حيث للقرية، ممّيزة
منظرًا متقاربة، ــان أحي في ــراض، هذه األغ ــت تضّمن
التقليلدية البيوت بعض اإلزهار، كامل لربيع طبيعيا
وهي ــدي ــطيني التقليل الفلس ــزي ال ــس تلب ــرأة وام
أو كاخلَبز ــي، البيت العمل ــزاول ــال وت باألطف محاطة
ــطني فلس "تخيُّل ،≤∞∞± ــرفول، ش تينا يُنظر: احلصاد.
ــطينيات، ــاء فلس نس فن ذاتية- صور الوطن"، كأمنا
أندلس، إصدار (محررتان)، ليرر وياعيل تسفي بن طال

.∂∂≠¥π ص

‰ÓˆÂÚ ÏÚ¢ Æ≤∞∞∞  ¨¯„˜ ¯„ÒÎÏ‡Â  ¨Ï‡Á˙ÙÈ Ô¯Â‡ ±¥
Æ∂π ßÓÚ ¨±∂ ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ ¨¢‰Ó„‡Â

إصدار غوطر، ــبلي، ش أحالم ،≤∞∞≥ ــوك، ل µ± أولريخ
الثانية. الصفحة أبيب، تل متحف

Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections ±∂
on Photography, trans: Richard Howard (New

York: Hill and Wang, 1980), p. 107.

يافا ملدينة املفّصل التاريخي ــتعراض االس يُنظر ±∑
¯ÈÚ ¨¢¯ÈÚ Áˆ¯¢ Æ≤∞∞µ ¨„¯·ËÂ¯ ÔÂ¯˘ في: ±π¥∏ خالل عام

Æ±π∏≠±∑¥ ßÓÚ ¨Ï·· ˙‡ˆÂ‰ ¨‰¯ÂÁ˘ ¯ÈÚ ¨‰·Ï

للبيوت ساحات املفتوحة هي، عمليا، املساحات ±∏
للسياسة البلدية نتيجة جاء هدم وهو ّمت هدمها. التي
ــاريع ملش األرض تهيئة أرادت والتي األحياء، ــذه ه جتاه
الهدف ولهذا ــود. يه ــكان س ــتيعاب الس مجّدد بناء
واسع منهجي حلميش وعميدار بهدم شركتا قامت
حّيي العجمي ــي وف عامة يافا في ــكنية س لبنايات
ُهدمت ±π∏µ≠±π∑µ الفترة في خاّص. ــكل بش وجباليا
أن من دون ــكنية، س وحدة ≤¨µ±µ ــة يافا التاريخي ــي ف
ــع: للتوّس املادي. بوضعها ضرورية عالقة لذلك تكون
ÈÂÚ ˙ÂÂÎ˘Ï  ‰˘‡¯  ¯ÈÚÓ ¨ÌÈ‰ ˙ÏÎ  ¨ÂÙÈ  Æ≤∞∞¥ ¨·‰È Ô„

Æ≥±∑ ßÓÚ ¨ÊÂÓ˙ ˙‡ˆÂ‰ ¨È·Á¯Ó ÔÂÈÂÂ˘ È‡Ï Ì‚„ —

Barthes 1980 (n. 16), p. 32. ±π

كلغة ــة ــة العربي اللغ ــول ح ــي إضاف ــاش لنق ≤∞
عدالة ــرة نش إلى: ــع بتوّس يُنظر ــرائيل، إس في أقلية

.≤∞∞µ حزيران ،±¥ عدد اإللكترونية،

ــاركة الفنانة في ملش ــتمرارًا اس العمل هذا ±≥ جاء
عكا مهرجان في التي ُعرضت ــاتني" "فس ــرحية مس

علي طه. حملمد املسرحية نص .≤∞∞± عام

الرائدة ــب الكت أحد ــو وه اخلالدي، ــاب كت ــق يوّث ≤≤
¥±∏ تفاصيل ــطيني، الفلس توثيق التاريخ في مجال
يشمل وهو .±π¥∏ عام هدمها جرى فلسطينية قرية
على ±π¥∏ األول كانون ≤∏ في بدأ الذي للهجوم وصًفا
بيت إلى ــان نيس في "الهاجاناه" وكيف دخلت ــا، لفت
ما السياق هذا في ــهيرة الش ــات االقتباس من اتار.
عربيا تروا ولن على لفتا ــون: "مّروا غوري بن دافيد قاله

يُنظر: واحًدا".
التي فلسطني قرى ننسى: ال كي ،≤∞∞± اخلالدي، وليد
، إصدار شهدائها ∏¥π± وأسماء سنة دمرتها إسرائيل

الفلسطينية. الدراسات مؤسسة
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التاريخ ــة كتاب مع ديفيس ــال يوف نيرا ــى تتعاط ≤≥
— الثقافي النقل "دور ــن م كجزء اجلماعية ــرة والذاك
كثيرة، أحيان في الدور، هذا ويقع األجيال". ــل بني النق
الثقافية من ــد ــن التقالي ينقل الالتي ــاء النس ــى عل
وطبًعا، ــوالت، املأك األغاني، العادات، ــل: جي إلى جيل
مسؤوالت عن النساء بكلمات أخرى، أيًضا. األم، لغة
واحلكايات على الذكريات الوطني القائم التاريخ نقل

الوطنية. يُنظر:
Nira Yuval-Davis, 1998. “Gender and Nation”, in

Women, Ethnicity and Nationalism: the politics

of transition, Rick Wilford and Robert L. Miller

eds., London : Routledge, p. 28.

الفن ــي ف ــة ــة مركزي لَقضي ــة النكب ــرة ذاك إن ≤¥
ــبكة بش ــة القضي ــذه ه ــل وتتص ــطيني. الفلس
ــيان أساس محوران عمادها ــعة، ــة واس أيقونوغرافي
للخالص ــي املثال ــّور والتص ــطيني، الفلس ــرح اجل —
إطار ــطينية في الفلس ــخصية تقف الش ــودة. والع
وفي ــرق، الط ــات مفترق ــى عل ــطيني الفلس ــرح اجل
اللجوء أمارات املعاناة، وجهها ــم على ترتس اّيمات،
معلوم. ــّي تاريخ ــز جغرافّي أو حّي ــن دون م ــاع، والضي
فتقف هذه ــالص، واخل ــودة الع مثالية ــار إط ــا في أّم
منظر ــة خلفي ــي ف ــتعاري اس ــكل بش ــخصية الش
ــي املاض ــي وف ــطينية، ــة الفلس القري ــي ف ــن، الوط

يُنظر: للتوّسع األثرّي. التاريخّي
ــات دراس ــكان: ــتحضار امل إس ــة، ∞∞∞≥، بوالط ــال كم
تونس، املعاصر، ــطيني ــكيلي الفلس التش الفن في

ألكسو.
مدينة الفلسطيني. الفن ،±π∏π ــموط، ش إسماعيل

القبس. الكويت:

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

ــهادة العيان، ش في مركزه ــف تق وثائقي ــم ∂≥ فيل
ــن. لنزار حس (±ππ∏ ــرائيل (إس ــطورة" "أس فيلم ــو ه
عاًما على النكبة، µ∞ مرور لذكرى ّمت إنتاجه "أسطورة"
ألحداث ــطينية الفلس اجلمعية الذاكرة يعالج ــو وه
من جنم — عائلة ــدة واح عائلة ــيرة س طريق عن ±π¥∏
ــهد مش هو الفيلم في احملور املركزي ــة. صفوري بلدة
ارج، جانبهم وإلى الثالثة أم سليم أبناء فيه يجلس
عيان كشاهدة سليم أم قصة إلى ــتمعون يس وهم

املرّكب. يُنظر: العائلة لتاريخ أّول وكمصدر
¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡  ¯ÙÒ‡ È‡ ˜¯Â ¨È‡ Ï·‡¢ Æ±πππ  ¨È·ˆ Ô· ÏË

Æ∏±≠∑µ ßÓÚ ¨®≥© ‰˜ÈËÒÏÙ ¨ÔÒÁ ¯‡ÊÈ ÌÚ ÔÂÈ‡È¯ ¨¢ÈÏ˘
¨¢ÈÈËÒÏÙ ÚÂÏÂ˜ Ï˘ ‰˜ÈÂ¯Î¢ Æ≤∞∞± ¨ÈÙÈÈÏßÁ ß‚¯Âß‚

Æ±π≤≠±∑∑ ßÓÚ ¨±∏ ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙

¨˙ÂÏ‚Â ˙È· ∫ÈÈËÒÏÙ‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ˙ÂÏÂ·‚¢ Æ≤∞∞± ¨˙È˘‡¯· ÌÈÈÁ
˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ ¨¢˘„Á ÈÈËÒÏÙ ÚÂÏÂ˜· ˙ÂÓÏÚ‰Â ˙Â‰Ê

Æ±∞≤≠∑∑ ßÓÚ ¨±∏

بُقوا الذين ــطينيني الفلس ــكان الس تعداد ∑≥ بلغ
نسمة. ±µ∞¨∞∞∞ نحو ±π¥∏ عام بعد إسرائيل حدود في
إلى نحو ــكانها األصلي س تعداد وصل يافا التي ــا أّم
±π¥∏ بعد ــا فيه بقي ــد فق ــمة، نس ∏∞¨∞∞∞≠∑∞¨∞∞∞
ويوئيل كيمرلينغ ــاروخ ب ــر يذك ــمة. نس µ¨∞∞∞≠¥¨∞∞∞
إسرائيل الذين مواطني "العرب أن ــموئيل مغدال ش
في ــم بُقوا ــودة إلى بيوتهم، رغم أنه الع من ــوا ُمنع
"غائبني ــميا، رس ُصّنفوا، ــرب، احل وقت ــة الدول ــدود ح
على تستولي الدولة أن وهكذا استطاعت حاضرين".
الغائبني أموال قانون ــة بطائل الـ"متروكة" أراضيهم
متّت أنه التخمني عملّيات إحدى من ويتبّني .±πµ∞ سنة
القانون هذا ــرب بطائلة الع أراضي •∞¥ من ــادرة مص
Ï‡ÂÓ˘ Ï‡ÂÈÂ ‚ÈÏ¯ÓÈ˜ ÍÂ¯· ــر: يُنظ دومن). ≤¨∞∞∞¨∞∞∞)
¨¯˙Î  ˙‡ˆÂ‰  ¨Â˙Â¯ˆÂÂÈ‰· ÌÚ ÌÈÈËÒÏÙ Æ±πππ ¨Ï„‚Ó

Æ±¥∑ ßÓÚ
يُنظر: املوضوع مفّصل حول هذا تاريخي لنقاش

ÌÈÈÈËÒÏÙ‰ ÌÈËÈÏÙ‰ ˙ÈÈÚ·  Ï˘ ‰˙„ÈÏ Æ±ππ± ¨ÒÈ¯ÂÓ È·
Æ„·ÂÚ ÌÚ ˙‡ˆÂ‰ Æ±π¥π≠±π¥∑

حبيبي خيال يستحضرها ــخصية ش هي سرايا  ≤∏
سفوح ــتعيد طفولته املفقودة على وتس تذّكره كي
يا مني، تطلبون متى "فإلى .±π¥∏ قبل وحيفا الكرمل
هذه إجناز في والغائبني، التمهل منهم األحياء أحبائي
معاتًبا ويهتف بكف كًفا يضرب وعاد [...] "اخلرافية"؟
معك؟ ــرايا س عماه، فغابت ــا ي غبت، "ملاذا ــاء: الفض
قرارة في تعرف، ــذي ال الفراق هو الغياب إيالًما ــد أش
ــرايا؟ س لن ألتقي ا حق فهل بعده. ــاء أّال لق ــك، نفس

ياّماه!"
دار إصدار الغول، بنت سرايا .±ππ≥ حبيبي، إميل يُنظر:

.π∑≠π∂ .ص — حيفا، عربسك

الغائبني" "احلاضرين إلى بيوت العائدة ــباح األش ≤π
الصليب "وادي شبلي: أحالم معرض أيًضا، في تظهر،
نص يُنظر تسفي). بن طال (جمعته أبواب" تسعة في
ــرق ∞∞∞≥، ش ــفي، تس طال بن الكتالوغ: في املعرض
بل. هاينرخ غاليري في فرديًا معرًضا ±± — أوسط جديد

Æ±±Æ±∞Æ≤∞∞± ¨ı¯‡‰ ¨ÛÒÂÈ ¯· Ô˙È‡ ≥∞

،≤∞∞≥ الثاني ــون كان مّرة في أّول ــرض املع ±≤ عرض
ديكل). (جمعته: درورا كيبوتس كابري غاليري

Æ≤∞ÆµÆ≤∞∞≥ ¨‰È¯Ï‚ ÛÒÂÓ ¨ı¯‡‰ ¨ÔÓ¯ÏÈ‚ ‰„ ≥≤
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Roland Barthes, “The Photographic Message,” ≥≥
in Stephen Heath (ed. and trans.), Image, Music,

Text (New York: Hill, 1977), pp. 28-29.

(∞±π±)، مطربًا ــاب الوه عبد ــد محم الرجال ¥≤ بني
ــاعرًا؛ ش ،(±π¥π≠±π∞≤) ــه ط ــود محم ــي ــا؛ عل وملحًن
وباحًثا في ــاعرًا وش كاتًبا ،(±πµ≤≠±∏πµ) ــارك مب ــي زك
ــا؛ ــاعرًا وملحًن ش ،(±π∏≤≠±π±∏) ــي رام ــد أحم األدب؛
ــاء: النس بني ــاعرًا. ش ،(±π∞≥) اجلواهري مهدي محمد
مصرية؛ ــوية نس قائدة ،(±π¥∑≠±∏∑π) ــعراوي ش هدى
ــوم كلث أم ــة؛ وكاتب ــاعرة ش ،(±π¥±≠±∏∏∂) ــادة زي ــي م

مطربة. (±π∑µ≠±π∞¥)

Benedict Anderson, Imagined Communities: ≥µ
Reflections on the Origins and Spread of

Nationalism (London & New York: Verso, 1991

[1983]).

الذي اللقاء إلى ــع بتوّس امللصقات يُنظر عن فن ≥∂
سليمان مع الفنانني، باومان مأور وطولي حاييم أجراه
مزّين: وإبراهيم ــكات بري ــير تيس نبيل عناني، منصور،
¨¢ÌÈ˜Â¯È ÌÈÏÚ ÌÚ ÌÂ„‡ Á¯Ù¢ Æ±ππ∞ ¨ÔÓÂ‡· ÈÏÂË ¨¯Â‡Ó ÌÈÈÁ

Æ±≥≠∂ ßÓÚ ¨±± ˙ÂÓ‡Ï ˙Ú ·˙Î ÂÈ„ÂËÒ

Kandiyoti Deniz, 1991, Women, Islam and ≥∑
the State, London: Macmillan.

زيادة يُنظر: ملّي النسوية الكتابة عن ≥∏
‰ÈÁ· — ‰ÓÂ‡‰ „Â·ÎÂ ‰˘‡‰ „Â·Î¢ Æ≤∞∞± ¨Û¯Âˆ ‰¯ÈÓ
‰ÈÈ¯ˆÓ‰ ˙ÈÏ‡ÂË˜ÏËÈ‡‰ Ï˘ ‰˙Â‚‰· ‰È‚ÂÒ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ

Æ∑±≠µ∂ ∫∑¥ ÌÈÓÊ ¨¢‰„‡ÈÊ ÌÈ¯Ó

ــابة الش املرأة ــد جس أن ــون وجونس متاري ــر تذك ≥π
الهيكلية اخلطوط إلى بالنسبة يظهر ــتعارية واالس
الهضاب وخصوًصا الرسمة، في املوصوفة اجلغرافية
في ــرأة امل ــد جس جانب إلى تظهر ــي الت ــتديرة املس
الثمار ومتّثل ــطينيني. فلس لفنانني ــومات عديدة رس
وعن وجنسيتها. املرأة صدر منها، في جزء املستديرة،
عن مبيزات قومية، يُعّبر ــية تبديل الرموز اجلنس طريق
املصاحب اجلنسي والتصرف اجلنسي اجلسد موضوع
لألم األشمل ــتعارة االس ضمن استعاري ــكل بش له
الوطن ــد كجس املرأة ــد جس ــخيص إن تش األرض. —
ــائية النس على الصورة ــة ترّكز قومي مفاهيم ــل ميّث
في التحرير. أو احلماية يحتاجان اللذين والوطن، لألمة
الدفاع عن يجب ــجًدا س الوطن في هذه احلاالت، يُرى
املرأة جسد شأن بالضبط، ــأنه، ش يُدّنس، لئّال ِعرضه
ألهله، ملك ــن الوط ــد عنه. جس الدفاع يجب ــذي ال

ــّرب تس فإن ــك ولذل ــة. القومي ــاب أي ألصح ــط، فق
األرض، لِعرض أصحاب تدنيًسا أخرى يُعتبر مجموعات
على ِعرضها، تدنيس أن مثلما لها، مللكيتهم ــا ومس
قبل ــزوج (أو ال لِعرض ــس تدني عمليا، ــو، ه ــدو، يب ما
على مثال هو الوطن امرأة اعتبار العائلة). إن — الزواج
إن القومي. ــد واجلس املرأة ــد جس بني القائمة الصلة
مبصطلح مصطلح األرض ــط يرب الذي النموذج هذا
ــي ف ــطينية الفلس ــة الثقاف ــي ف ــّرر يتك ــرض الِع
يُنظر: اليوم. وحتى ±π¥∏ ابتداء من جميعها، مرّكباتها
 Vera Tamari and Penny Jonson, 1995. “Loss  
and Vision: Representations of Women in

Palestinian Art under Occupation”, in Discourse

and Palestine: Power, Text and Context,

Annelies Moors, ed., Amsterdam: Het Spinhuis,

pp. 163-172.

والنضالالوطني، بالنسبةإلىالعالقةبنياجلندر ¥∞
حترير ــون يك أن يضمن ــذي ال ــدو "ما عب نهلة ــأل تس
األساسية األجندة ــطينيات جزًءا من الفلس النساء
ــتقالل؟ االس على احلصول بعد الوطني التحرر حلركة
وديناميكية عملية التحرير إدراك أن منطلق من وذلك
إن ــة. لألم ــوم الوحدوي املفه ــارة بإث ــدآن ــة تب احلرك
تكشف أن يجب احلركة الفعالة في النساء مشاركة
خصوًصا ــة، لألم املتخّيل ــجام االنس ــاس أس ــر وتثي
يُنظر: ــية. اجلنس ــات ــوع العالق مبوض يتعلق ــا م في
Nahla Abdo, 1991. “Women of the Intifada:

Gender and National Liberation”, Race and

Class, 34 (4): pp. 19-34.

Judith Butler, Gender Trouble, New York ¥±
1990, Routledge, pp. 128-149.

اجلسد وإلى داخل اجلسد في الفاعلة النصوص ¥≤
عبود. إميل جلمانة السابقة األعمال في تُرى واضحة

يُنظر:
ــاء نس ــن ــة- ف ذاتي ــور ص ،≤∞∞± ــفي، تس ــن ب ــال ط
(محررتان)، ليرر وياعيل تسفي بن طال فلسطينيات،

.∂∑≠∏¥ ص أندلس، إصدار

فمعنى بالزهرة، ــا، مرتبطة، أيًض ــوية اجلنس ≤¥ هذه
فياليونانية الالتيني(أوريكاديا)، كلمةسحلب بلفظها
ما ــكلها. وهذا ش من بإيحاء "خصيتان"، ــو ه القدمية،
والزوجية. باخلصوبة مرتبطة أساطير إلى الزهرة أضاف

ــالت بتمثي ــا قياًس ــا، األيقونوغرافي ــكلت ش ¥¥
معرض عبود في مركزية موضوعة ــد النسائي، اجلس
صندوق لغاليري ُخّصص (الذي واالتزان" ــية "القدس
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.(≤∞∞± عام هاجر في غاليري ُعرض لكنه بيل ــخ هينري
في الكتالوغ: ونصه املعرض توثيق يُنظر

فرديًا في معرًضا ±∂ — سمراء ،≤∞∞≥ ــفي، تس بن طال
.π≥≠∏∏ ص بابل، إصدار بل، هاينرخ صندوق غاليري

G. Schiller, Iconography of Christian Art, ¥µ
London, 1972.

Judith Butler, Gender Trouble, New York ¥∂
1990, Routledge, pp. 128-149.

Mary Douglas, 1969. Purity and Danger, ¥∑
London, Boston & Henley, pp. 4-115.

ــيلئيل، أكادميية بتس ــي ف ــب ــري، طال بك ضرار ¥∏
الفنون في القدس.

.±π∏∏ ــافة"، املس "مقاييس ،(±πµ≤) منى حاطوم ¥π
لوالدتها ≥± صورة تعرض دقيقة) ±µ) الفيديو عمل في
وعلى في لبنان. العائلة بيت في حمام تستحم وهي
رسائل كتبتها األم، من أجزاء ــدها العاري تعرض جس
بترجمة الرسائل ابنتها تقرأ فيما بالعربية، يدها بخط
عرض خلفية على تُسمع ذلك، إلى إجنليزية. باإلضافة
حول وابنتها بني أم بالعربية عفوية محادثات الرسائل
وذكريات الطفولة. العائلة في العالقات ــوية، اجلنس
ُصّورت ــا وابنته األم ــني ب واألحايث ــألم العري ل ــور ص
إضافية: لقراءة ــاب األب. غي في بيروت، في ــجلت وُس
Michael Archer, Mona Hatoum, Phaidon Press

Limited 1997.

Hamid Naficy, 2001. An Accented Cinema: µ∞
Exilic and Diasporic Filmmaking, Princeton

University Press, p. 127.

للكتابة" ــيء ا" نص في ــو سيكس هيلني ــرى ±µ ت
كحبر الثديني من املتدفق األم سيل حليب في (±π∑∂)
خط بغير كتابة  التيار، عكس يسمح بالكتابة أبيض

يُنظر: للتوّسع بأخرويتها. كتابة حتتفل متعاقب،
Cixous, Helene, 1991. Coming to Writing and

Other Essays, Cambridge, Mass: Harvard

University Press.

.≤∂Æ±∞Æ∞µ هلبرين في روني محادثة مع من µ≤

∞≤± نسمة من عكا مدينة في بربور ≤µ يسكن حي
قبل من املكان ــي ف ــطينيني املوجودين العرب الفلس
يتلّقون احلي ال ــكان فس به"، معترف "غير احلي .±π¥∏
نضال بعد ــه وإن ــكا، ع من بلدية ــة البلدي ــات اخلدم
احلي بوصل ≤∞∞≥ عام البلدية قامت فقط، متواصل،
هي بربور ــي ح إهمال خلفية إن ــاء. الكهرب ــبكة بش
املكان إخالء ــرض لغ احلي ــكان س ضّد احلثيث العمل
ومنطقة خضراء ــاحة إلى مس احلي مساحة وحتويل
اخلارطة حول للتوّسع احلديدية. ــكة الس خطوط ملرور
ــع موق ــر يُنظ ــي للح ــة املقترح ــة البلدي ــة الهيكلي
،≤∂ÆµÆ≤∞∞µ ــوم" "محس حترير هيئة مقال ــوم"، "محس

.www.mahsom.com

السوادكخانةبصريةشّكلموضوًعامركزيا في  µ¥
(جمعته: حرود" ≥∞∞≥ "ِعني متحف — أم" "لغة معرض
الُهويات متثيالت مع ــى وهو يتعاط ــفي). تس بن طال
فنانًا معظمهم ≤≤ ــال اليهودية في أعم ــرقية الش
ذويهم ــرة هج ــّكل جتربة وتش ــرائيل، إس من مواليد
في تعريف ــا هام مركًبا ــالمية إس — عربية ــن دول م
الشرقية"، تشفير إعادة ــواد: "الس الفصل ُهوياتهم.
عامة، ــوداء الس الُهوية نحو ــع التوجهات م تعاطى
من منظورات خاّص— األفروأمريكية بشكل والُهوية
طال هراري، ــع نيط ــاتس، ش زمير في أعمال ــرقية ش
للتوّسع يُنظر: ــه. كبس بتل، وِمريام إيلي ــليح، متس
كموضوع في ــة ــفي، ¥∞∞≥، "إرجاء اللغ 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

الثقافة ــي ــطية ف الوس واملناطق ــدود احل ــن ع µµ
Toni Morrison, ــر: ــوداء يُنظ الس الثقافة البيضاء/
Playing in the Dark: Whiteness and the Literary

Imagination (Cambridge: Harvard UP, 1992);

Franz Fanon, Black Skin, White Mask (New York:

Grove Press, 1967 [1952]).

Hamid Naficy, 2001. An Accented Cinema: µ∂
Exilic and Diasporic Filmmaking, Princeton

University Press, pp. 124-125.
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تسفي بن طال
يافا. في للفنون هاجر ــة معرض جامع أبيب. تل في وتُقيم ≤∞∞≥≠≤∞∞± ــرائيل. إس في ُولدت ــفي؛ تس بن طال ±π∂∂

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

والتصميم"، القدس؛  الفنون أكادميية — وفي "بتِسلئيل تل أبيب ــكورا"، أوبس "كاميرا الفنون ــة في مدرس محاضرة
مة مقدَّ الفلسطيني"؛ الفن في املرأة ــد جس متثيالت عنوانها "بني القومية واجلندر: ــتير ماجس أطروحة كتبت وقد
في أبيب تل ــة من جامع الثالث اللقب ــل لني بحثّي عمل ــتكمال اس ــة، اليوم، على وهي عاكف أبيب. ــل ت ــة جلامع

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
¨ÔÒÁ ¯‡ÊÈ ÌÚ ÔÂÈ‡È¯ ¨¢ÈÏ˘ ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ ¯ÙÒ‡ È‡ ˜¯Â ¨È‡ Ï·‡“ ±πππ هاجر. جمعية إصدار ــفي، تس بن طال حترير: بل،
·˙Î ¨¢‰·È˘‰ ˙ÂÎÊ¢ ±ππ∏ Æ≤∂ ∫±∞∞ ˙ÂÓ‡Ï ˙Ú ·˙Î ÂÈ„ÂËÒ ¨¢ÁË˘‰Ó ÌÈ¯„˘Ó Ï¢‰ˆ ÈÏ‚¢ ª∑µ≠∏± ßÓÚ ¨®≥© ‰˜ÈËÒÏÙ ˙Ú ·˙Î

Æ≥µ ßÓÚ ∫Ë¢˘˙ ‰˘‰ ˘‡¯ ÛÒÂÓ ¨·È¯ÚÓ ÔÂ˙ÈÚ ¨¢ÔÈËÒÏÙÓ ÌÈ˘ ˙ÂÓ‡ ¨®‰©ÈËÒÏÙ¢ ª±±≤≠±∞≤ ∫≤ ‰˜ÈËÒÏÙ ˙Ú

فواخري أشرف
ــو، والتربية فيتس أكادميية التصميم الفنون، ــم قس ±ππ≤≠±ππ∂ حيفا. في ويعمل يقيم املزرعة؛ قرية ُولد في ±π∑¥

الغربي اجلليل األكادميية الكلّية الفنون، حيفا قسم

كيبوتس كابري. ±∞∞≥ الفنون، جاليري إختالل، يافا؛ للفنون، جاليري هاجر ≤∞∞≥ إختالل، شـخصية: معارض
،Made in Palestine ±πππ .حلم بيت الكهف، جاليري ،Made in Palestine ≤∞∞∞ للفنون. حيفا ــف متح ،±≥ خط
القدس. للفنون، ــطي الواس مركز حمار، أنا حيفا؛ ،International Art Space حمار، أنا ±ππ∏ غّزة. ــون، ــة الفن قري

كابري. كيبوتس جاليري الفنون، حمار، أنا ±ππ∑

املعرض اخلجل، ــكو؛ فرانسيس ــان س ،SomArts الثقافي املركز ،Made in Palestine ≤∞∞µ جماعية: معـارض
الرقمية، ــون ــرائيلي للفن اإلس املركز اخلجل، ــا؛ فرنس ــي، مرس ،Espace Culture اخلجل، طمرة؛ ¥∞∞≥ ــدي، البل
األمريكية؛ أسود/أبيض، املتحدة الواليات احملطة، يوستون، تكساس، متحف ،Made in Palestine حولون. ≤∞∞≥
هنغاريا؛ للفنون، بودابست، القومي املتحف الوقع، شديد ≤∞∞≤ حيفا. اليهودي، العربي — املركز الكرمة، بيت
سينماتك تل ،±≥ خط ≤∞∞± رام اهللا. ،AM Qattan Foundation ،AwAw البلدي، رحوبوت؛ إسماعيل، املعرض صوت
حيفا؛ — البلدي املتحف والبحر، اجلبل بني ≤∞∞∞ حيفا. اليهودي، — العربي املركز ــة، الكرم الزفاف، بيت ــب؛ أبي
جانًبا، الفن أبيب؛ تل ليمبوس، ــري جالي جانًبا، الفن حيفا؛ اليهودي، العربي — املركز الكرمة، بيت ــة، طفول
بيت ،≤∞∞∞ إنقضاء ±πππ اهللا. رام ،AM Qattan Foundation ــب، قل ــري؛ عملية كاب كيبوتس ــون، الفن ــري جالي

ليفربول،بريطانيا. قّصة، ساعة حيفا؛ اليهودي، — العربي املركز الكرمة،

األعمال قائمة
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بخاري سامي
العالي املعهد البصري، االتصال ــم قس التصوير، فن ــة ∂∏ππ∞≠±π± دراس في يافا. ويعمل يقيم يافا؛ ُولد في ±π∂¥

للفنون املعهد العالي ــكيلي، التش الفن قسم النحت، فن دراسة ±ππ∞≠±ππ≤ فرنسا. ــي، مارس ــكيلي، التش للفن
فرنسا. مارسي، التشكيلية،

تل أبيب؛ املعهد الفرنسي، دم راكد، ≤∞∞≤ هأدريخال، يافا. في يافا، بيت ≤∞∞≥ بيت معارض شخصية:
±ππµ أبيب. ــل ــمان، ت أوس طوفا جاليري وتصوير، نحت معرض ±ππ∂ ــا. ياف للفنون، ــر هاج جاليري ــا، بانورام
±ππ≥ ــارون. هش رمات ــة الفنون، مدرس التصوير، ــم قس جاليري تصوير، معرض اليد، متناول في ــات وضعّي

فرنسا. مارسي، مسرح ال—مينوتري، تصوير، جاليري صامتة، معرض طبيعة
ميكانيكية مكايد ≤∞∞± ــم. حل بيت الكهف، ــة، معرض ــان والُهوي األرض، اإلنس ≤∞∞µ :جماعية معـارض
إلياهو، رمات ــدة، الفنون اجلدي ــة ورش للواقع، عرض ≤∞∞∞ ــابا. س كفار البلدي، املعرض ــح الروحانيات، لكب
بيت ،≤∞∞∞ العرب، للفنانني ــري املعرض القط الفنون، يافنه؛ ــة ورش جاليري الناس، رِئاَء ــيون؛ لتس ــون ريش
حيفا؛ اليهودي، – العربي املركز ــة، الكرم بيت إنقضاء ∞∞∞≥، ±πππ اليهودي، حيفا. – ــي العرب املركز ــة، الكرم
نافيه همومحيه، جاليري "همومحيه"، في أربعة الفحم؛ أم الفنون، معرض األرض، وحارثو اإلنسان حارثو
والتطّلع، ــا؛ الُهوية، التأّمالت حيف اليهودي، املركز العربي – الكرمة، بيت بعد، وما حرف ــب؛ أبي تل ــيدك، تس
العربي، اخلّط فّن ــب؛ أبي تل ــمان، أوس طوفا جاليري تصوير، معرض ±ππ∏ ــدة. املتح ــّوال، الواليات ج ــرض مع
±ππ∂ اخلضيرة. ــان، أم ــتوديو س جاليري والتطّلع، التأّمالت الُهوية، ±ππ∑ .ــب أبي تل ــرائيل، إيريتس يس ــف متح

الفحم. أم الفنون، معرض آخر، نسيج

أشقر أنيسة
ــة مدرس ،BFA ≤∞∞± الغربي. اجلليل كلّية الفنون، ــم قس ≤∞∞∞≠±ππ∏ عّكا. في وتعمل عّكا؛ تقيم في ُولدت ±π∑π

كلمانيا. بيرل، بيت كلّية الفنون،

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

يافا. جاليري هاجر للفنون، سوداء،
بيت اللعب، ساحة البلدي، رحوبوت؛ اجلاليري منطقة، X اليونان؛ سلونيكي، قدرة، ≤∞∞µ جماعية: معارض
حيفا؛ األواني اليهودي — العربي، املركز الكرمة، بيت وظّل، نور ≤∞∞¥ حيفا. اليهودي، — العربي ــز ــة، املرك الكرم
ردينغ، مجمع هآرتس، أومنوت إطار في األخيرة، الرقصة اآلخر؛ اإلسرائيلي للمسرح عّكا مهرجان املُسَتطرَقة،

أبيب. تل

أدون رائدة
≤∞∞± القدس. روبني، ــم على اس والرقص ــيقى أكادميية املوس ≤∞∞∞ القدس. في تقيم وتعمل في عّكا؛ ُولدت ±π∑≥

القدس. الفنون، مدرسة صوت، تطوير ≤∞∞≥≠≤∞∞≤ القدس. والتصميم، الفنون أكادميية بتسيلئيل ،MFA

مجدال متحف ــلمنكا، س حدود" موعة ــروع "خط مش إطار في فيديو، عمل بيت، مختارة: ≤∞∞≥ معارض
للفنانني ــرت ش مبنحة الفائزين µ:معرض ــم؛ آرتيك الفح أم ــون، الفن ــري جالي ،In House ــدس؛ الق ــد، دافي
يافا. ±∞∞≥ فساتني، للفنون، هاجر جاليري ≥∞∞≥ فســاتني، جان. اإلسرائيلية، رمات الشــباب، متحف الفنون
الوقت في ــرائيلي إس عربي – يهودي – إبداعي عمل ≤∞∞∞ اآلخر. ــرح للمس عّكا مهرجان عرض منفرد،
مرآة ±ππ∂ أبيب. تل أربيل، ــا عمالي خمســة، جاليري ±ππ∏ أبيب. تل مركز الفنون املعاصرة، — الراهن، الفيلال

أبيب. الفنانني، تل بيت بجانبني،
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عبود إميل جمانة
الفنون أكادميية ــيلئيل بتس ،(BFA) أّول لقب ±ππ∂ القدس. ــي ف تقيم وتعمل باجلليل؛ ــفاعمرو ش في ــدت ُول ±π∑±

الفنون ــة أكادميي ــيلئيل بتس ــباب، الش الفنانني ــج برنام ــي ف ــة متابع ــة دراس ±πππ≠±ππ∑ ــدس. الق ــم، والتصمي
القدس. والتصميم،

Something to ≤∞∞≤ ــب. أبي تل عرض، ،If I Could Stitch Your Tongue to My Bed ≤∞∞¥ شـخصية: معـارض
≤∞∞± يافا؛ للفنون، هاجر جاليري ،Déjà Vu ــرا؛ سويس ,Confuse a Thief in the Dark, Forum Schlossplatz Aarau

"ريبونزل"، ±ππ∏ للفنون؛ ــليا هرتس أيام، متحف ــبعة س ±πππ يافا؛ للفنون، غاليري هاجر واتزان، ــة قداس
تل أبيب. صندوق هاينرخ بل،

اخلجل، ≤∞∞¥ املتحدة. العربية اإلمارات لشريزه، السابع الدولي البيانلي ≤∞∞µ مختارة: جماعية معارض
≤∞∞≥ لندن. جرينيتش، ــة جامع لورنس، ــتيفن س جاليري ,Unscene حولون؛ للفنون الرقمية، ــرائيلي اإلس املركز
زرينتيا، املعاصرة الفنون ــز مرك للقرن، األخير التســجيل ≤∞∞∞ برلني، ،Haus der Kulturen der Welt الضياع،
املتحف أبواب، روما؛ للفنانني الشباب، البحرمتوســطي البيانيلي ±πππ كوبا. الفنون، هفانا، بيانلي روما؛
مهرجان جداريات، النرويج؛ ــز، متحف ديرمن معاصرون، فلســطينيون فنانون األردن؛ عمان، للفنون، القومي
للفنون، القدس؛ جاليري الواسطي مركز فلسطني(ا)، الناصرة؛ املركز الثقافي، النكبة، ±ππ∏ أريحا. ــتاء، الش

أبيب. تل شتاينيتس، عامي

جمعة أحالم
كلمانيا. بيرل، بيت كلّية مدرسة الفنون، ،BFA ≤∞∞≤ الطيبة. في وتعمل تقيم الطيبة؛ في ُولدت ±π∂µ

البلدّية، رئيس بجائزة الفائزين معرض ــرة؛ طم بايس، ــكول إش فّنانات مبدعات، ≤∞∞µ مختارة: معـارض
نتانيا؛ هتربوت، ــال جاليري هيخ في القصر، فينوس ــخصّي). ¥∞∞≥ ش (معرض نتانيا ــوك، هتس ــري عال جالي
نتانيا؛ ــوك، هتس جاليري عال املســتقبل، العودة إلى نتانيا؛ في هتربوت، هيخال جاليري ومبدعات، ــوار أس
جاليري ،In House ≤∞∞≥ تل—أبيب. للفن، مركز الفن اإلسرائيلي، وقت الراهنة، واألحداث فسيفساء شظايا:
عال جاليري مبدعون، معّلمون ــخصّي)؛ (معرض ش يافا ــري الفنون، جالي هاجر طّميمة، ــم؛ أم الفح ــون، الفن

نتانيا. هتسوك،

أحالم شبلي
املكان ــداع أعمالها من بإب تقوم مدينة حيفا. تقيم اليوم في ــطني، وهي فلس ــبلي، الش عرب ∞∑π± في عام ــدت ُول
.±π¥∏ منذ اإلسرائيلي احلكم حتت الذي يعيش ــطيني، الفلس الشعب تاريخ الذاتية مع ــيرتها س تتقاطع فيه الذي
داخلية معرفة فيها معرفُتها قضايا وهي خاّص، بشكل تعنيها األهمية، وأوضاًعا بالغة أعمالها قضايا وتعالج في

بها. وموثوق أمينة

الصليب "وادي املهمة: سلسالت التصاوير من عدًدا وأنتجت ≤∞∞µ≠±πππ السنوات خالل شبلي أحالم أبدعت
ذاتية"، "صورة بها"، معترف "غير الطور"، جبل في "رحلة أريحا"، في خيل "سباق ابواب"، تسعة في
هذه ُعرضت وقد أثر". و"قّصاصو جليد" في "االحتماء "قوطر"، "خمســة حواّس"، (توقيع)، “positioning”

أخرى، مشاركات ضمن رًا، أحالم شبلي، مؤخَّ اشتركت وقد وآسيا. أوروبا أرجاء في ومعارض متاحف في السلسالت
اليابان؛ احلديثة، للفنون يوكوهاما متحف ،“Non-Sect/Radical: Contemporary Photography III” ــارض: املع ــي ف
،Umjetni Kom Paviljonu خيمة الفنون الذهاب، أم البقاء إجنلترا؛ برمنغهام، إيكون، العرض صالة الضائع، الزمن
في التريانال تركيا؛ إسطنبول، في التاسع العاملي الفنانني النمسا، غراتس، النمسا؛ لقاء وكميرا كرواتيا، زغرب،

سويسرا. بازل، كونستهاال أثر، قّصاصو إيطاليا؛ ،Threemuseums, T1 – The Pantagruel Syndrome تورينو،
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∂π≠∂∞ ص. شبلي  أحالم
(دربان، ــع ــلة "توقي السلس من ــوان، عن ــدون ب ∂∞ ص.

سم µ∞ƒ∑∞ باأللوان، صورة ،≤∞∞± إفريقيا)"، جنوب
(دربان، ــع ــلة "توقي السلس من ــوان، عن ــدون ب ∂± ص.

سم µ∞ƒ∑∞ باأللوان، صورة ،≤∞∞± إفريقيا)"، جنوب
في خيول "سباق ــلة السلس من ص. ≥∂ بدون عنوان،

سم µ∞ƒ∑∞ أسود، أبيض/ تصوير ،±ππ∑ أريحا"،
في خيول "سباق ــلة السلس من ص. ≤∂ بدون عنوان،

سم µ∞ƒ∑∞ أسود، أبيض/ تصوير ،±ππ∑ أريحا"،
(مجدل "توقيع ــلة السلس من ــوان، ــدون عن ب ∂¥ ص.
صورة باأللوان، ،≤∞∞± احملتلة)"، اجلوالن هضبة ــمس، ش

سم µ∞ƒ∑∞

(البرازيل)"، من السلسلة "توقيع عنوان، بدون ∂µ ص.
سم µ∞ƒ∑∞ باأللوان، صورة ،≤∞∞±

تل السلسلة "توقيع (جامعة بدون عنوان، من ∂∂ ص.
سم µ∞ƒ∑∞ أسود، أبيض/ تصوير ،≤∞∞± أبيب)"،

ــع (عرب "توقي ــلة السلس من ــوان، عن ــدون ب ∂∑ ص.
سم µ∞ƒ∑∞ ،الشبلي)"، ±∞∞≥، تصوير أبيض/ أسود

(حيفا)"، "توقيع ــلة السلس من عنوان، ــدون ب ∂∏ ص.
سم ≥∞ƒ¥∞ باأللوان، صورة ،±ππ∂

(حيفا)"، "توقيع ــلة السلس من عنوان، ــدون ب ∂π ص.
سم ≥∞ƒ¥∞ باأللوان، صورة ،±ππ∂

∑π≠∑≤ ص. بخاري  سامي
باأللوان، صور ،≤∞∞≤ بّرية)، (خنازير ــا بانورام ∑≥≠∑≤ ص.

سم ∂∞ƒπ∞

صورة ــن ≤± م مؤّلفة ــلة (سلس ــا بانورام ∑µ≠∑¥ ص.
،≤∞∞≤ ــة)، درج بـ∞∂≤ يافا ــة على مدين ــرة نظ ــاألوان، ب

سم ±µƒ≤≤

ــي العجم ــّي ح ــت، يف ــارع (ش ــا بانورام ∑∑≠∑∂ ص.
ــّمع، مش قماش ملّون على ≥∞∞≥، طبع جباليا)، ــّي وح

سم ±Æµ ƒ±∞

صورة ــن ¥± م مؤّلفة ــلة (سلس ــا بانورام ∑π≠∑∏ ص.
،≤∞∞≤ الكزخانة)، ــة القدمي ــالمية اإلس املقبرة ملّونة،

سم ±µƒ≤≤

∏∏≠∏≤ ص. أدون  رائدة
ــة، دقيق  ±≤ ــو،  فيدي ،≤∞∞≤ ــاتني، فس  ∏∏ ،∏≥≠∏≤ ص.

أنشوطة
ــق، دقائ ∏ ــو، فيدي ،≤∞∞≤ ــا، لفت ــاتني — فس ∏∑≠∏¥ ص.

أنشوطة

±∞±≠π¥ ص. فواخري  أشرف
واحدة، دقيقة فيديو، مثّبت ،≤∞∞≤ إختالل، π∑≠π¥ ص.

أنشوطة∂

متمازجة ≥∞∞≥، تقنية إختالل، π∏ ص.
ــب خش على متمازجة ــة تقني ،≤∞∞≤ ــالل، ππ إخت ص.

رقائقي
أسود تصوير أبيض/ ،≤∞∞≤ ∞∞±≠±∞± إختالل، ص.

±∞π≠±∞¥ جمعة ص. أحالم
عاّم منظر ،≤∞∞≥ (غّميضة)، طّميمة ±∞¥ ص.

في وباحث شاعر كاتب، ،±πµ≤≠±∏πµ مبارك زكي ±∞µ ص.
للشبيبة" العربية من "املوسوعة آخر إنتاج ،±ππµ األدب،
آخر إنتاج ،±ππµ مغّنية، ،±π∑µ≠±∏π∏ ــوم كلث ص. µ∞± أم

للشبيبة" العربية "املوسوعة من
ــود أس حبر ــة)، ≤∞∞≥، (غّميض ــة طّميم ص. ∂∞±≠∑∞±

سم ¥≥ƒ≥∞ على ورق،
∏∞±هدىشعراويπ¥∑≠±∏∑π±،قائدةنسويةمصرية، ص.
ــبيبة" للش ــوعة العربية "املوس من ــاج آخر إنت ،±ππµ

وصحافّي، شاعر ،±π∞≥ اجلواهري مهدي محمد ±∞∏ ص.
ــبيبة" للش ــوعة العربية "املوس من ــاج آخر إنت ،±ππµ

،±ππµ ،وملّحن ــاعر ش ،±π∏±≠±∏π≤ رامي ــد أحم ±∞π ص.
للشبيبة" العربية "املوسوعة من آخر إنتاج

ππµ±، إنتاج وأديبة، ∂∏∏±≠±¥π±، شاعرة زيادة π∞± مي ص.
للشبيبة" "املوسوعة العربية من آخر

±±π≠±±≤ إميل عّبود ص. ُجمانة
تقنية ،"2002 Déjà Vu" املعرض من ،≤∞∞≤ عنوان، بدون

ورق متمازجة على

±≥±≠±≤≤ أشقر ص. أنيسة
على ــال أعم ــة، لوح ،≤∞∞≥ ــود، ــور أس برب ±≤≥≠±≤≤ ص.

يافا للفنون، هاجر جاليري شرفة في احلائط
ــتراك ــرض، باش ع ،≤∞∞≥ ــود، أس ــور برب ±≤∑ ص. ¥≥±≠

بكري ِضرار
،≤∞∞≥ ــاذا؟)، مل ــرأة،  ام ــا (أن ــود أس ــور برب ±≤∏ ص.

باأللوان صورة
ــك)، ≤∞∞≥، نفس على (حافظي ــود أس ــور π≥± برب ص.

باأللوان صورة
ــا)، ≤∞∞≥، يحترمه ــن مل (األرض ــود أس ــور ∞≤± برب ص.

باأللوان صورة
حّرة)، ≤∞∞≥، عربّية امرأة أنا (سّجل: أسود ±≤± بربور ص.

باأللوان صورة

عمير رون أشقر، أنيسة تصوير:
عرض: ِضرار بكري

إلياف ليلطي تصوير فيديو:
زمير شتس حترير فيديو:
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