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الوطن
 

فني  م�شروع  �ّشدة«  مجُ ذكريات  املنفى-  يف  »القد�س 
جهة  من  فهو   ،2006 عام  اإطالقه  منذ  االنتباه  لفت  مميز 
مبدعني  قبل  من  املحتلة  القد�س  عن  عربي  فني  م�شروع 
فل�شطينيني موجودين داخل القد�س، يواجهون من خالله 
املدينة  عن  �شرائيلية،  االإ الدعائية  امل�شاريع  ع�شرات 
القد�س،  عن  العربية  الهوية  نفي  حت��اول  التي  املحتلة 
فراد  االأ اإىل  يتوجه  جماعي  م�شروع  هو  اأخرى  جهة  ومن 
لري�شلوا   ال��ع��امل،  ع��ر  اأي�����ش��اً(  الفل�شطينيني)والعرب 
على  ن�شرها  يتم  حتى  القد�س،  ملدينة  الذهنية  �شورهم 
املوقع االلكرتوين -وهو موقع اطلق بخم�س لغات عاملية- 
ليتم فيما بعد حتويلها اإىل �شور فوتوغرافية فنية. وكون 
هي  لغات  بخم�س  االنرتنت  �شبكة  على  يجري  امل�شروع 
ملانية  واالأ والفرن�شية  واالجنليزية  واال�شبانية  العربية 
ذلك  فاإن    www.jerusalem-in-exile.net
يتيح نقل �شورة القد�س العربية اإىل العامل الذي يتعر�س 
ظهار �شورة القد�س  ل�شخ اإعالمي كبري ي�شتعمل الفنون الإ

ك�«مدينة اإ�شرائيلية«!   
ال�شور يف اأذهان النا�س �شتتحول اإىل لوحات فوتوغرافية 
الفنانني  اأب���رز  م��ن  يعد  ال���ذي  �شابيال  �شتيف  ي��د  على 
بح�شب  �شتكون  ذلك  وبعد  الفل�شطينيني.  الفوتوغرافيني 
القد�س،  �شورة  حول  عاملي  معر�س  من  »ج��زءًا  �شابيال 
و�شيتم جمعها يف كتاب فني ورمبا عدة من�شورات...لكن ما 
ن هو اأن نتلقى م�شاركات من كل اإن�شان ال ي�شتطيع  يهمنا االآ

نها حمتلة«. و�شول القد�س الأ
الفنان  من  ج��اءت  املنفى«  يف  »القد�س  م�شروع  فكرة 
�شتيف �شابيال ويقوم بتنفيذه مع ال�شاعر جنوان دروي�س، 
وي�شعى  القد�س«،  حول«�شورة  �شئلة  االأ يثري  وامل�شروع 
ن يكون بوؤرة تبادل اأفكار وتوا�شل بني الفل�شطينيني يف  الأ
من  ينطلق  الذي  ورمزيتها.  القد�س  �شورة  حول  ال�شتات 
م�شاهمة الفن يف تطوير روؤى واأفكار ب�شرية حول مو�شوع 

القد�س و�شورتها.
فكرة »القد�س يف املنفى« ت�شقط مفهوم املنفى على املكان، 
وعليه فالقد�س بح�شب هذا امل�شروع »مدينة منفية«، مثلها 
الو�شول  من  املمنوعني  والفل�شطينيني  العرب  اأهل  مثل 
اإليها. ومبا اأن الفن اليوم �شار مرتبطاً باملفاهيم والبحث، 
فم�شروع القد�س يهدف اإىل »فح�س �شورة القد�س الرمزية 
واإخراجها من بالدة ال�شعار اإىل ديناميكية احلياة واأ�شئلة 

ال  ممانعة  بعنا�شر  و�شحنها  ال�شورة  هذه  لتجديد  الفن، 
تطويها التحوالت التي يتم فر�شها على اأر�س الواقع«. 

اأينما  الفل�شطينيني  فراد  لالأ بالدعوة  امل�شروع  يتوجه 
ال  ال��ذي��ن  م��ن  ال��وط��ن،  يف  اأو  ال�شتات  يف  ك��ان��وا،���ش��واء 
اإر�شال  عر  للم�شاركة  القد�س،  اإىل  الو�شول  ي�شتطيعون 
يف  ليتم  جت�شيدها  خمّيالتهم،  يف  القد�س  ل�شورة  و�شفهم 
اأعمال فنية فوتوغرافية. اأما ما هي ال�شورة الذهنية فهي 
ا�شم  ذكر  مبجرد  ن�شان  االإ خميلة  يف  تخطر  �شورة  »اأول 
يقول  جهته  ال�شخ�شية«.  من  جتربته  على  بناء  القد�س، 
بحثاً  كونه  »رغ��م  امل�شروع  اأن  دروي�س  جن��وان  ال�شاعر 
الفنية  ومنطلقاته  القد�س  مدينة  مع  الب�شرية  العالقة  يف 
حترر  فرتة  يف  كفن  ل��دوره  متاماً  واع  اأنه  اإال  �شا�س،  باالأ
إنه ي�شعى خللق توا�شل بني الفل�شطينيني  وطني، وعليه فا
من  ت�شكّله  وما  القد�س،  مع  املختلفة  باأجيالهم  ال�شتات  يف 

معنى وطني واإن�شاين يجمع الفل�شطينيني حوله«. 
االلكرتوين  موقعه  على  ن�شر  ق��د  امل�����ش��روع  اأن  يذكر 
باللغتني  تلقاها  التي  امل�شاركات  من  كبرية  مموعة 
من  وع��رب  فل�شطينيون  اأر�شلها  جنليزية،  واالإ العربية 
ردن  واالأ وهولندا  وفرن�شا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات 
امل�شاركات  هذه  وقراءة  واملغرب..  والبحرين  وفل�شطني 

 ، املنفيني  اأهلها  ،واأ�شواق  القد�س  ال�شفر يف �شورة  ت�شبه 
التي متر بهااملدينة  �شعب  يف حلظة تاريخية هي رمبا االأ

املحتلة .

                         موقع م�شروع القد�س يف املنفى:
www.jerusalem-in-exile.net

»القدس في المنفى«.. مشروع فني يدافع عن 
الصورة العربية للمدينة..

م�سهد من القد�س القدمية ، �ستيف �سابيال

من  م�شتويات  ،ثالثة  واملكان  واملخّيلة  الذاكرة  ت�شكل   
�شتيف  عمال  الأ واملكّونة،  املت�شافرة  �شا�شية  االأ العنا�شر 
هذا  يبدو  والت�شكيل،  الفوتوغراف  يف  الفّنية  �شابيال 
وا�شحا عند النظر اإىل اأعماله ال�شابقة  التي قدمها يف �شتة 
القرن  ت�شعينات  من  الثاين  الن�شف  منذ  فردية  معار�س 

ن.  املا�شي حتى االآ
تظهر هذه العنا�شر الثالثة يف اأعماله، با�شتعمال تقنيات 
فوتوغرافية خمتلفة كعلب ال�شوء واحلجارة وال�شناديق 
اخل�شبية، وا�شتعمال ال�شور الذهنية كمادة، واأي�شاً من 

خالل اجل�شد نف�شه. 
ت�شكل مدينة القد�س، التي ولد �شتيف يف بلدتها القدمية، 
تظهر  مل  واإن  املذكورة،  الثالثة  للعنا�شر  حياً  جت�شيدًا 
وىل.  االأ اأعماله  الفنية- خ�شو�شاً  اأعماله  ب�شكل مبا�شر يف 
يلحظ  الفنية،  م�شاريعه  �شتيف وتوايل  مل�شار  املتابع  لكن 

اأن القد�س جتمع اأعماله مثل خيط متني من ال�شوء.
الفائقة- مو�شوع فّني �شعب،  القد�س- بحكم رمزيتها 
اأقلها  لي�س  فنّية،  ومزالق  حتديات  اأم��ام  فنان  اأي  ي�شع 
ال�شقوط يف »الكلي�شهات والكيت�س«. وقد  ا�شتطاع �شتيف 
ب�شكل ا�شتثنائي التحرر من هذه املزالق، ليعرث على »قد�س 

الفنان كمال  اأن يتنّف�س فيها هواء نقياً« كما كتب  باإمكانه 
بالطه حني تناول  جتربة �شتيف . 

هذا اخليط الذي بداأ يّت�شح يف معر�س »حتى النهاية- 
القد�س  من  �شورًا  فيه  ق��ّدم  ال��ذي  امل��ك��ان«2004،  روح 
�شخ�شية  اأم��اك��ن  م��ن  حملها  ح��ج��ارة  ف��وق  »حم�شها« 
املكان،  بذاكرة  لالم�شاك  منه  حماولة  يف  لديه،  وحميمة 
والتحوالت التي جتري عليها وتتهددها. اأما يف عمله »كان 
ياما كان« -الذي نّفذه بروح جماعية مع فنانني اآخرين- 
فنلحظ  نقلة فارقة يف م�شار �شتيف؛ تتمثل يف اإقباله على 
هذا  مع  ات�شعت  وقد  مبا�شرة.  مبعاجلة  جمعي  مو�شوع 
وتطورت  متا�شكاً،  اأكرث  و�شارت  الفنية  روؤيته  املو�شوع 

معاجلته ملفهوم الذاكرة.
خري«القد�س يف املنفى - ذكريات  الفّني االأ  يف امل�شروع 
اأكرث  م�شدة« جند الذاكرة واملخيلة واملكان يف م�شاحة 
ديناميكية؛ اأال وهي خميلة النا�س- الذين يعتمد امل�شروع 
مكان القول اأن امل�شاريع  على م�شاركتهم يف تكوينه.  وباالإ
اأنها   لو  كما  تبدو  �شتيف،  قدمها  التي  ال�شابقة  الفنية 

حت�شريًا وتاأ�شي�شاً ل�«القد�س يف املنفى«.

  �شديقي جنوان، يف حزيران من عام 1٩٩7، ركبت 
يف �شيارة مر�شيد�س اأجرة من نابل�س متجهاً اإىل رام اهلل 
عر  القد�س  اإىل  منطلقة  النوع  نف�س  من  اأخرى  ركب  الأ
حاجز  عن  لتفايف  االإ الطريق  اأي  -عناتا،  حزمة  طريق 
الرام اآن ذاك وبكلمة اأ�شح )القد�س على اللفة( وبكلمة 
فيها هذه  اأرتكب  اأكرث)تهريب(، ويف كل مرة كنت  اأدق 
املغامرة ، كنت ال اأ�شتطع النوم يف الليلة التي قبلها واأنا 
اأدق  اأ�شتطيع النوم واأنا يف حالة �شفر، وبكلمة  عادة ال 

اأنا كائن ليلي قلق وال اأنام ب�شرعة.
نحو  ومتجهة  حزمة  بلدة  قطعت  بال�شيارة   واإذ 
ال�شيارات  من  بطابور  والركاب  اأن��ا  تفاجاأ  الأ »عناتا« 
ع�شكري(  )حاجز  يعني  للتفتي�س  دوره  وينتظر  يقف 
هذه  يف  بو�شعي  يكن  فلم  طيَّار(،  )حاجز  اأدق  وبكلمة 
ال  ين  الأ والرجوع   ال�شيارة  من  النزول  �شوى  اللحظة 
نزلت  وفعاًل  املدينة،  لدخول  ال��الزم  الت�شريح  اأملك 
من  خ��ر  االآ جت��اه  االإ على  الذهاب  واأردت  ال�شيارة  من 
ولكن  خ��رى  االأ اجلهة  من  اآتية  �شيارة  نتظر  الأ ال�شارع 
�شاأقف  الذي  النظر  م�شتوى  بع�س اجلنود على  وقوف 
عنده منعني من ذلك، وا�شطررت اأن اأجل�س عند بع�س 
نتظر  ال�شخور الكبرية املوجودة على جانب الطريق الأ
متكن من الدخول اإىل القد�س  قل ذهاب اجلنود الأ على االأ
ومنت  النوم  �شرقني  وحينها  اهلل،  رام  اإىل  الرجوع  اأو 
من  ال�شاعة  ون�شف  �شاعة  بعد  وا�شتيقظت  ب�شرعة 
حرارة ال�شم�س ال�شديدة على راأ�شي،  وكانوا حينها قد 
ان�شرفوا هم وحاجزهم )الوهمي( واأخذت اأول �شيارة 
ذاهبة اإىل القد�س، وعند باب العامود هممت بالنزول من 
اأ�شقط  اأن  ال�شيارة، ويف تلك اللحظة مثل كل مرة كدت 
وكاأين ال اأ�شتطيع الوقوف ،على اأرجلي وهذا من جراء 

)ال�شم�س( التي �شربتني واأنا نائم، وبكلمة اأدق يقولون 
ن ت�شاألني يا �شديقي ال�شاعر  )اأكل �شربة �شم�س(، واالآ
وىل التي تخطر ببالك عن القد�س؟ �شعب  ما ال�شورة االأ

�شعب يا �شديقي .
اإنتظر اإنتظر، تذكرت، ال�شورة هو اأين اإىل هذه اللحظة 
كلما يخطر ببايل هذه املدينة، اأو اآتى اأنا على بالها اأحاول 

اأن اأتذكر من كان ي�شربني كلما و�شلت اإىل هناك.

هاين زعرب
باري�س 2007

ستيف سابيال.. 
خي��ط مت��ن م��ن الضوء

صعب صعب يا صديقي!
ما الصورة األولى التي تخطر ببالك عن القدس؟

  »�شورة القد�س« لدى الفنان هاين زعرب كما اأر�شلها ل�»القد�س يف املنفى«. 


