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مٮ$س 16 نٮ$سان 2015 واٮ/رة الح( نون منذر ح/ آداب وڡ7

ٮ'ٮ%ت لحم - ڡ7ىP الراٮ/ع من نٮ$سان (أٮ/ريل)، أطلق ستٮ$ف ساٮ/ٮ$ال (١٩٧٥ ــ
مسة لڡ]اءات وعروض ڡ7ىP الڡ]دس وٮ/ٮ$ت لحم ورام هللا الڡ]دس)، ح(
« Pزة. ٮ/التعاون وٮ/دعم «المركز األلمانى ٮ$راً ڡ7ىP ع( تتمها أح( ا، اح( وحٮ$ڡ7

Pٮ$لم «ڡ7ى ة العرٮ/ٮ$ة»، ُعرض ڡ7 اڡ7 معٮ$ة الثڡ] و«مؤسسة الڡ]طان» و«ح/
ٮ$ما ة نادٮ$ة كعٮ/الن، ڡ7 رح/ لمة مع ستٮ$ف ساٮ/ٮ$ال» (15 د) للمح( ة مط( رڡ7 ع(
رة الٮ/صرية»، كٮ$ك الشٮ$ڡ7 لسطٮ$ين محاضرة ٮ/عنوان «تڡ7 نان الڡ7 ڡ]ّدم الڡ7

نٮ$ة. متحدثاً عن رحلته الڡ7

ون راف) للاكتب أوٮ/ٮ$رتوس ڡ7 كما أطلق عمالً دراسٮ$اً (كتاب، مونوع(
نان والٮ/احث كمال ٮ/الطة (صدر عن «أاكدٮ$مٮ$ة سون، ڡ]دمه الڡ7 آمٮ$لونع7

نون ٮ/ٮ/رلٮ$ن» و«هاتٮ$يه اكنتس»)، ٮ$وثق ويشرح أعمال ساٮ/ٮ$ال الڡ7
لمة مع ستٮ$ف ة مط( رڡ7 اٮ$ة ٢٠١٤. ٮ$ستعرض «ڡ7ىP ع( الٮ/صرية منذ ١٩٩٧ لع7
ساٮ/ٮ$ال» مشوار ساٮ/ٮ$ال، ڡ7ىP مشروعه «ثمانٮ$ة وثالثون ٮ$وماً من إعادة
نان من ٮ/رلٮ$ن إلى ة كعٮ/الن رحلة الڡ7 رح/ ميع» (2014). تتٮ/ع المح( التح/
ميع طالء الدهان من الٮ/ٮ$وت الڡ]دٮ$مة الڡ]دس، وإعادة الٮ/حث وتح/
ٮ$ئة نان ڡ7ىP الٮ/ الت الڡ7 دران من شوارع الڡ]دس العتٮ$ڡ]ة. تدح( والح/

انه من سٮ$اڡ]ه الزمين المعاصر رح/ ها ڡ7ىP عمل ڡ7ين ٮ$ح( ٮ$ڡ7 ٮ$ة وتوط( ٮ$ڡ] الحڡ]
ذنا معها ة. تأح( رح/ ٮ$ة نشاهدها عٮ/ر اكمٮ$را المح( لٮ$عود ٮ/نا إلى أزمنة تاريح(
نٮ$ات والتكنٮ$ك الذي نان، الستكشاف التڡ] ٮ/عد ذلك إلى استودٮ$و الڡ7

هم أٮ/عاد المشروع من الناحٮ$ة ة، وكذلك ڡ7 ٮ$ستعمله ڡ7ىP طرق المعالح/
اإلنسانٮ$ة والسٮ$اسٮ$ة، والعمل عىل استعادة الصورة والذاكرة

اعتها عىل اصة من ممتلاكت وٮ/ٮ$وت وأوعٮ$ة وحٮ$اة ٮ/طٮ/ لسطٮ$نٮ$ة الح( الڡ7
لق ته ٮ/صورة معاصرة وڡ]اٮ/لة للحٮ$اة، وح( طالء الدهان الهش ومعالح/
ٮ$زياء. ڡ7ىP عام ٢٠٠٩، ٮ$وڡ7 هذا المزيج ٮ/ٮ$ن الحاضر والمايض ٮ/أسلوب الح/
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لسطٮ$نٮ$اً ڡ7ىP عٮ$ن اكرم من ر ٮ/ٮ$تاً ڡ7 عاد ستٮ$ف ساٮ/ٮ$ال من لندن لٮ$ستأح/
اصٮ$ل المنزل كلها، كعملٮ$ة ٮ/حث عن مستوطن لمدة ٣٨ ٮ$وماً. صّور تڡ7
اً ٮ/صرياً تاريخ وأصل هذا الٮ/ٮ$ت. عام ٢٠١٣، عاد إلى الڡ]دس محڡ]ّڡ]

اعة لسطٮ$نٮ$ة، لٮ$ڡ]وم ٮ/طٮ/ دماً طالء الدهان وڡ]شوره من الٮ/ٮ$وت الڡ7 مستح(
الصور من ٮ/ٮ$ت عٮ$ن اكرم ٮ/األٮ/ٮ$ض واألسود عىل ڡ]شور الدهان الملونة

Pدٮ$دة. ڡ7ى نٮ$ة الح/ ٮ$ة والڡ7 اً إليها الڡ]ٮ$مة التاريح( من ٮ/ٮ$وت الڡ]دس، مضٮ$ڡ7
هل نصدق كل ما نراه؟ من ٮ$ڡ]ة، ڡ7 مشروعه هذا، ٮ$تحول الوهم إلى حڡ]

Pالصورة؟ مرحلة ٮ/حث طويلة ڡ7ى Pٮ$ڡ]ة؟ ومن أٮ$ن تأتى أٮ$ن تأتىP الحڡ]
اد ، وأثره عىل الذات كمحاولة إلٮ$ح/ Pمشوار ساٮ/ٮ$ال عن الماكن والوعى
ل التشڡ]ڡ]ات اليت أصاٮ/تها عٮ/ر الزمن. ٮ$تضح ذلك العالڡ]ة ٮ/ٮ$نهما ڡ7ىP ط(

Pردٮ$اً ڡ7ى ترة الممتدة من ١٩٩٤ حىت ٢٠٠٧، حٮ$ث ڡ]دم 11 معرضاً ڡ7 ڡ7ىP الڡ7
تح ساٮ/ٮ$ال اٮ$ة عام ٢٠١٤، ڡ7 لسطٮ$ن. وڡ7ىP رحلته منذ عام ٢٠٠٧ لع7 ڡ7

عام ٢٠١٣، عاد إلى 
دماً طالء اً ٮ;صرياً مستح4 الڡ=دس محڡ=ڡ=

الدهان وڡ=شوره من 
لسطٮKنٮKة Pوت الڡKالٮ;ٮ

ارٮ/ة. ارنة والمڡ] ري والتڡ]ين عٮ/ر الٮ/حث والمڡ] أسئلة الصورة ٮ/ٮ/عدٮ$ها النط(
ى والماكن مها ٮ/المنڡ7 ار من حٮ$اة، ٮ$رتٮ/ط ٮ/معط( ٮ/ كشف ما تحت الع7

رج» (2006)، و«تحوالت» (2012)، ٮ$ال متمثلة ڡ7ىP أعماله «مح( والح(
ميع» (٢٠١٤). تسرد هذه األعمال و«ثمانٮ$ة وثالثون ٮ$وماً من إعادة التح/

روج من حصار المدٮ$نة صٮ$ة تٮ/دأ ٮ/االنطالق والح( مالمح حٮ$اة شح(
اصٮ$ل، لٮ$ضعنا ڡ7ىP صورة أهم مرحلة وهىP التحوالت ٮ/ٮ$ن المثڡ]لة ٮ/التڡ7
ٮ$ه. ال ٮ$عترف ساٮ/ٮ$ال ٮ/النص الماكن األم والماكن الذي ٮ$تنڡ]ل ويڡ]ٮ$م ڡ7
ين. ٮ$رى أن استعمال النص ڡ7ىP أعمال تصويرية المكتوب للعمل الڡ7
هٮ$زي «استڡ]الل»، ٮ$عكس حالة من الضعف الٮ/صري. ڡ7ىP عمله التح/

Pكٮ$ر ڡ7ى هوم الثنائٮ$ات وإعادة التڡ7 تح السؤال عىل مصراعٮ$ه حول مڡ7 ٮ$ڡ7



اص، ضائىP والح( ة الصورة والتصوير. ٮ$ٮ/حث عن ماكنه الڡ7 لسڡ7 ن وڡ7 الڡ7
ر ال عالڡ]ة له ٮ/األرض. رٮ/ما ٮ$ٮ/تعد عن ٍ آح( لٮ$شعرك العمل ٮ/أنك ڡ7ىP ماكن
اً عن وصف الصورة، ٮ$سعى ارح/ الصراعات والنزاعات، ويشكل وعٮ$اً ح(
سه. الشاشات الست ترايض للمشاهد ولنڡ7 الله إلى ٮ/ناء عالم اڡ7 من ح(
َهىP الشاشة، كنوع سها عىل وح/ توحىP ٮ/ثنائٮ$ة العرض وتنڡ]ل الصورة نڡ7
صلنا عنها سوى ك عن التشاٮ/ه، ال ٮ$ڡ7 من اإلٮ$حاء لتكرار الصورة اليت ال تنڡ7
رى من هة األح( ل الوصول إلى الح/ الزمن والوعىP الذي نڡ]طعه من أح/
ٮ$ال، وهو ٮ$متلك نان هىP نڡ]طة انطالق ڡ7ىP الح( الشاشة. الصورة عند الڡ7
رج، تح المساحة ٮ/ٮ$نه وٮ/ٮ$ن المتڡ7 ٮ/ة مماثلة ڡ7ىP التشاٮ/ه ويحاول ڡ7 رع(

رج كٮ$ر الثنائىP مع المتڡ7 ومسألة الٮ/حث ڡ7ىP الذات ما هىP إال محاولة التڡ7
والولوج ڡ7ىP ذهنه وعڡ]له الٮ/اطن. ٮ$ذكرنا «استڡ]الل» ٮ/أننا نمتلك
تاح د مڡ7 اصة ڡ7ىP العڡ]ل الٮ/اطن، وڡ]د ال ٮ$وح/ اتنا الٮ/صرية الح( مكتٮ/

لسطٮ$ين نان الڡ7 ٮ$رة، ٮ$ڡ]دم الڡ7 ترة األح( تنا الٮ/صرية. ڡ7ىP الڡ7 مشترك للع7
ته ة ٮ/صرية معاصرة، ويساٮ/ق الزمن ڡ7ىP تطوير أدواته ولع7 مشروعه ٮ/لع7
سها من سطوة االحتالل والتوڡ]ف تحت رحمة نٮ$ة اليت تنڡ]ذ نڡ7 الڡ7
كري من الحدود والماكن. ٮ$نتصر عىل المحتّل ٮ/التحرر النڡ7يس والڡ7

هوم أشمل، لكنه هوم االحتالل لٮ$مارس عمله من منطڡ]ة أوسع، ومڡ7 مڡ7
ى الذي ٮ$ة للمنڡ7 لسڡ7 هم رؤيته الڡ7 اصٮ$ل دڡ]ٮ$ڡ]ة تسهم ڡ7ىP ڡ7 ٮ$ڡ]دم تڡ7

أصٮ/ح ماضٮ$اً ٮ/النسٮ/ة إلٮ$ه.


