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محمد األسعد

نان «ستٮ9ف ساٮ#ٮ9ال» اٮ#ن الڡ4دس، حامل الهوية المتراكٮ#ة، رٮ#ة الڡ< تح#
ٮ9ة حسب اً إليها الهوية الكوكٮ# ، مضاڡ< Kالعرٮ#ى/ Kلسطٮ9ين/المسٮ9حى الڡ<
ردة ڡ<ىK عالمٮ9ن، عالم التصوير وعالم الكتاٮ#ة. ومع رٮ#ة متڡ< ٮ9ره، تح# تعٮ#
لة هٮ#وط ٮ#معىن aارڡ4ة مط لة هٮ#وط»، أو مڡ< aصدور كتاٮ#ه «معضلة مط
رٮ#ة هان معاً، ولكن للتح# ىل هذان الوح# لٮ9زية، ٮ9تح# ة اإلنح# أدق، ٮ#اللع<

ر، ٮ#ل aصٮ9ة اليت ال تنڡ4سم ٮ#ٮ9ن الذات والموضوع، أو ٮ#ٮ9ن األنا واآلح aالشح
ىK واالڡ4تالع منذ يل معٮ#ر عن حٮ9اة توالها شعور ٮ#النڡ< aم داح aظ ٮ#تناع لتحتڡ<

ر. الصع<

لسطٮ9ين أنه ضحٮ9ة يها وهىK محتلة، ال ٮ9شعر الڡ< ڡ<ىK الڡ4دس، وڡ4د ولد ڡ<
ڡ4ط، ٮ#ل ولمدٮ9نته أٮ9ضاً، هذه المدٮ9نة اليت ىK متواصل لذاته ڡ< عملٮ9ة نڡ<
تحولت حسب مشروعه االستڡ4صائىK إلى انعاكس لذاتها، صور متعددة
ٮ9لة. وكشف هذا المشروع، aٮ9ين. تحولت إلى صورة متح ٮ#تعدد المنڡ<

ة. عىل رأس تلڡ< aى مح ٍ للمنڡ< ڡ4ط، ٮ#ل وعن معان ة ڡ< تلڡ< aلٮ9س عن صور مح



ً ودٮ9ا هذه المعانىK ٮ9أتىK السؤال عن الهوية، ذلك الذي ٮ9لح إلحاحاً وح#
ارحاً، ماهىK الهوية؟ هل هىK هذه المعطاة ٮ#الكلمات؟ هل هىK هذه ح#

اللها؟ aط Kيها ونواصل حٮ9اتنا ڡ<ى ات اليت نولد ڡ< التصنٮ9ڡ<

رٮ#ة إدوارد سعٮ9د، وڡ4وله ٮ#الهوية لسطٮ9نٮ9اً طرحته تح# واب الراهن ڡ< الح#
ها ما ر، ٮ#وصڡ< ب أن تستڡ4 ر، أوال ٮ9ح# ٮ9عة السائلة اليت ال تستڡ4 ذات الطٮ#
ٮ9مكن أن ٮ9ٮ#دعه اإلنسان ڡ<ىK تحول دائم. ولكن ستٮ9ف ٮ9ضٮ9ف معىن

ٮ9ه، ٮ9ة، ثم من مناڡ< دٮ9داً ڡ<ىK كتاٮ#ه ٮ9ستمده من حٮ9اته ڡ<ىK الڡ4دس المنڡ< ح#
ڡ<ىK لندن وٮ#رلٮ9ن، حٮ9ث ٮ9ڡ4ٮ9م. إنها الهوية المتراكٮ#ة اليت تصعد من

ارية، من العائلة ثم ات الح# األولى من الٮ#داٮ9ة، حٮ9ث ولد ضمن التصنٮ9ڡ<
ٮ9راً هذا الوطن األوسع، وطن اإلنسان. ال ٮ9ڡ4ول aالوطن، وأح تمع ڡ< المح#
ستٮ9ف إنه مع ڡ4ضٮ9ة شعٮ#ه المعّرض لكل صنوف االڡ4تالع من الذات
هذه ٮ#دٮ9هٮ9ة ال تناڡ4ش، ولكنه وهذا هو األكثر أهمٮ9ة مع واألرض، ڡ<
نان نحو «العدالة»، مع «الحق» أٮ9اً اكن ماكنه وزمانه. هنا ٮ9علو الڡ<
ٮ9وط ناٮ#عة مما ٮ9رى ويعلم aٮ9ر له، ٮ#ح هوية ٮ9ٮ#دأ هو ٮ#تطريزها، والتعٮ#

ويتعلم.

 * * *
ر؟ aهيها، التصوير والكتاٮ#ة، سؤاالً: كٮ9ف ننط رٮ#ة، ٮ#وح# تمنحنا هذه التح#
ٮ9ة، اڡ< ٮ9ب حصٮ9لتنا الثڡ4 ر تح# aر وإلى ماذا ننط aٮ9ة النط ر؟ كٮ9ڡ< aوإلى ماذا ننط
دٮ9د. نحن ال ور ح# aكل عصر منط Kم عنها ڡ<ى وهىK حصٮ9لة متراكمة ٮ9نح#
ور المايض كنڡ4طة aظ ٮ#منط ٮ9رنا من اكئنات المايض. نحتڡ< aر مثل ع aننط
اته اڡ< تلف ثڡ4 aة اليت ڡ4طعتها رؤية اإلنسان ٮ#مح عٮ9ة تحدد لنا المساڡ< مرح#
ٮ#ل، لنا ناسه، ولكن نحن، الذٮ9ن نعٮ9ش ڡ<ىK الحاضر وأمامنا المستڡ4 وأح#

، تطور العلوم Kعل التطور المعرڡ<ى رتنا أٮ9ضاً، تلك اليت تولد ٮ#ڡ< aنط
نون واآلداب. ات وشىت المعارف اإلنسانٮ9ة ٮ#ما ڡ<ىK ذلك الڡ< لسڡ< والڡ<

نان أو ذاك، علٮ9نا أن نتذكر ور هذا الڡ< aوڡ4ٮ#ل أن تتوالنا الدهشة أمام منط

Kى علتنا ال نكتڡ< ٮ9ة رؤيته هىK اليت ح# رة إلى الماكن وكٮ9ڡ< aٮ9ر النط أن تع<
وانب المنحوتة، ٮ#ل إليها ككل من كل انب واحد من ح# ر إلى ح# aٮ#النط
ر aنط Kكما ستٮ#دو ڡ<ى Kها، أي هى وانٮ# ماع ح# وانب. المنحوتة هىK ح# الح#



هوم الزمان، ال تعود ٮ9ر إلى مڡ< نان التكعييب. وحٮ9ن ٮ9ضاف التع< الڡ<
ور أن نراڡ4ب الزمن ٮ9حضر ڡ< اهرياً وألول وهلة، ڡ< aالمرئٮ9ات كما تٮ#دو ط
ڡ4ط لٮ#ات الضوء وتحوالت المرئٮ9ات أمام أعٮ9ننا. المرئىK إذاً لٮ9س هو ڡ< تڡ4
ات. aة أو تلك، ٮ#ل هو سلسلة متواصلة من اللحط aهذه اللحط Kما نراه ڡ<ى
اعٮ9ة أو التأثٮ9رية كما ٮ9ڡ4ال أحٮ9اناً، رة االنطٮ# aل هذا ستولد النط aط Kڡ<ى
ة عن تلڡ< aود متالحمة مح نان االنطٮ#اعىK صورة للوح# تمنحنا عٮ9ن الڡ< ڡ<
ور aلٮ9دي، منط ور التڡ4 aاً هو المنط المعهود. ما ٮ9ٮ#تعد عنا ويصٮ#ح عتٮ9ڡ4
دٮ9دان، وران الح# aالشائع من الڡ4ول، ويٮ#ث المنط Kعصر النهضة ڡ<ى

Kڡ4ط، ٮ#ل وڡ<ى ن التصوير ڡ< التكعييب واالنطٮ#اعىK الحٮ9وية، لٮ9س ڡ<ىK ڡ<
اصٮ9ل حٮ9اتنا وإدراكنا لها أٮ9ضاً. تڡ<

Kنان ستٮ9ف، هو ٮ9أتى ور هو ما نلمحه ڡ<ىK أعمال الڡ< aالمنط Kٮ9ر ڡ<ى هذا التع<
ر. أساس هذه aٮ9ة نط ٮ9ة ٮ#كٮ9ڡ< اه ومدٮ9نته المنڡ< لنا من تأمالته ڡ<ىK منڡ<
، ٮ#الشتات، ٮ#سمتٮ9ن من Kى aيص ٮ#التشط aٮ9ة نڡ4ل اإلحساس الشح الكٮ9ڡ<

ر. aل سٮ9كون موضع النط aلسطٮ9ين. أي أن الداح ى الڡ< رٮ#ة المنڡ< سمات تح#
» ال ٮ9نڡ4ل لنا من Kراڡ<ى aوتوع انة ما ٮ9سميها «الكوالج الڡ< دم تڡ4 aوحٮ9ن ٮ9ستح
وٍد ال ماٍض له، ٮ#ل هها الساكن وإشارته الصامتة إلى وح# ٮ9ا وح# راڡ< aوتوع الڡ<
ريدة لهذا النوع من التصوير اصٮ9ة ڡ< aالمٮ#اشر ٮ#ح Kى aٮ9نڡ4ل التأثٮ9ر اللحط
ورية ٮ#المشاهد، وهىK تڡ4وم لق صلة ڡ< aٮ9ر له، عىل ح هىK ڡ4درته، والتعٮ#

ٮ#هذا ٮ#وساطة صورة ذات شٮ#ه مدهش ٮ#المرئٮ9ات ڡ<ىK عالمنا. ولكن األمر
نٮ9ة ناٮ#عة من إنسان ال ٮ9توڡ4ف هنا، ٮ#ل ٮ9تواصل كما هو شأن أي صٮ9رورة ڡ<
نان: «ٮ9ٮ#دو أن رٮ#ة، وٮ#عد سنوات، سٮ9ڡ4ول الڡ< مع اكتمال هذه التح# ّ، ڡ< Kحى
ع اآلن ڡ4دت ذلك التشاٮ#ه المدهش مع مرئٮ9ات العالم، وتدڡ< صوري ڡ<
دة». لم ٮ9صل ٮ9ة المستنڡ< راڡ< aوتوع دة للصورة الڡ< هم أكثر ح# نحو ڡ<

ڡ4ط، كما نان ستٮ9ف إلى نهاٮ9ة مرحلته ڡ< الموضوع ڡ<ىK سلسلة أعمال الڡ<
سدات الة لها عن تح# ن «دوروثىK شاٮ9ن»، ڡ<ىK مڡ4 ة الڡ< aتڡ4ول مؤرح

ماً وشكالً، ى ٮ#صرياً ڡ<ىK أعماله، ٮ#ل وصل وسٮ9طه إلى نهاٮ9ته، حح# المنڡ<
رج» إلى «التحول» إلى «الڡ4دس aأٮ9ضاً. ألن سلسلة أعماله، من «مح
ريطة أطوار حٮ9اته، تنڡ4ل إلى aترسم ح Kى» ثم «نشوة»، وهى ڡ<ىK المنڡ<



تاح لدٮ9ه ٮ9ة كأداة توثٮ9ق رمزية. المڡ< راڡ< aوتوع المشاهد إدراكه للصورة الڡ<
همه لذاته، وهذه إلى التحرر هو تعريف المرُء لذاته، واألكثر أهمٮ9ة؛ ڡ<
حات كتاٮ#ه، ويرى أنها ڡ4اٮ#لة ألن ٮ9عتمدها ارٮ#ة ستتكرر لدٮ9ه ڡ<ىK صڡ< مڡ4

اصة. aلسطٮ9ين ٮ#ح كل إنسان، والڡ<

 * * *
تتح ستٮ9ف كتاٮ#ه ٮ#مڡ4دمة تلڡ4ىK ضوءاً عىل عنوانه. ٮ9تذكر ڡ<ىK هذه ٮ9ڡ<
ر aزة الحرة اليت أڡ4دم عليها من الطائرة مرٮ#وطاً ٮ#آح المڡ4دمة الڡ4ڡ<

ذ من هذه aتح. ويتح لة الهٮ#وط أو ال ٮ9ڡ< aتح مط «إسرائٮ9يل» اكن ٮ#ٮ9ده أن ٮ9ڡ<
لسطٮ9ين تحت االحتالل ٮ9سعى إلى الواڡ4عة استعارة ترمز إلى وضعٮ9ته كڡ<
كٮ9ف سٮ9تحرر من هذا المحتل الذي لسطٮ9ين. ڡ< التحرر، ووضعٮ9ة كل ڡ<

Kهول ڡ<ى ز إلى المح# ك رٮ#اطه ويڡ4ڡ< ٮ9مسك ٮ#ٮ9ده كل يشء؟ هل سٮ9ڡ<
ٮ9ة ثاٮ#تة أم سٮ9رتطم ٮ#األرض ٮ9ڡ4 ضاء؟ هل سٮ9صل إلى أرض حڡ4 الڡ<

ى؟ وتواصل هذه ضاء حٮ9ث الوطن/المنڡ< ويتحطم؟ أم سٮ9علق ڡ<ىK الڡ<
اه ڡ<ىK ٮ#رلٮ9ن، ٮ9لته ڡ<ىK منڡ< aمح Kالصورة الرمزية، االستعارة، سريانها ڡ<ى

ه هذه الرسالة أو تلك من صدٮ9ق. ٮ9ڡ4ول له aتصٮ9ٮ#ه ٮ#الشلل أحٮ9اناً، وتوڡ4ط
لسطٮ9ين اصٮ9ة النص الڡ< aة عن ح aكمال ٮ#الطة، صاحب أول ملحوط

ىK سواء ڡ<ىK السرد الروائىK أو التأريخ، aٮ#ة والصادڡ4ة، السرد المتشط الواح#
يها أن العالم انتهى»، ن ڡ< aة اليت تط aاللحط Kراشة ڡ<ى «تتحول الٮ9رڡ4ة إلى ڡ<
ر مڡ4ٮ9م ڡ<ىK ٮ#اريس، «أن تكون aلسطٮ9ين آح نان ڡ< ويڡ4ول له هانىK زعرب، ڡ<

رؤ علٮ9ه أحد». شالً ال ٮ9ح# شل ڡ< ناناً ٮ9عين أن تڡ< ڡ<

لسُت راحه، ولكن ٮ#أسالك شائكة، ويكتب «ح# ٮ9اطة ح# aويٮ#دأ ستٮ9ف ٮ#ح
حة وورڡ4ة ڡ<ىK ملف مايض³، وحٮ9ن انتهٮ9ُت رشح السّم حُت كل صڡ< وتصڡ<

دت حٮ9اة تڡ4ع ، وح# Kى aسدي. تصالحُت مع تاريح اً من ح# ارح# aكله ح
ى» و«الوطن». أنا وحدي مصدر ٮ#ٮ9ن«النشوة» و«الكآٮ#ة»، ٮ#ٮ9ن«المنڡ<
الً سلطُت ضوء المصٮ#اح عىل أعماق ٮ#ئر منزلنا طاڡ4يت. عندما كنُت طڡ<
ُر إلى ٮ#ئر حٮ9اتىK المعتم وأرى ضوئىK ذاك aالمدٮ9نة الڡ4دٮ9مة. الٮ9وم أنط Kڡ<ى
، Kالمى aالم، ط aالط Kكل مرة أسڡ4ط ڡ<ى Kسه منعكساً كما لو من مرآة. وڡ<ى نڡ<

يل».  aٮ#الٮ#حث عن نور داح Kأذكّر نڡ<يس ٮ#أن التحرير ٮ9أتى



مل ٮ#عد كل هذا ڡ4وله «اكنت حٮ9اتىK لسنوات عدٮ9دة رهٮ9نة ٮ#ٮ9د األح#
ما أن تعلمُت ، ڡ< Kأحالمى Kاالحتالل، «اإلسرائٮ9يل»، ولكنين كنُت حراً ڡ<ى
. ولدُت تحت االحتالل، Kواڡ4عى Kهى Kٮ9ُّر وعيي، أصٮ#حت أحالمى aكٮ9ف أع
لسطٮ9ن، دُت طريڡ4ة ألحٮ9ا حراً. أما ٮ#النسٮ#ة لتحرير أرض ڡ< ولكنين وح#

ماعٮ9ة». ٮ9لتنا الح# aأترك األمر لمح
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