
نان ڡ)ى& ڡ$دسه صورة الڡ)

" ٮ&لندن، الٮ/ري "ٮ&رلونى) راً ڡ5ى) ع2 تتح مؤح2 اٮ/ا" الذي اڡ5 ٮ/ُعتٮ&ر معرضه "شط2
ويستمر حىت العاشر من ماٮ/و/ أٮ/َار الڡJادم، امتداداً لمشروع "الڡJدس
ترض أن إٮ&عاد الماكن عن إنسانه من ى" (2006)، الذي ٮ/ڡ5 ڡ5ى) المنڡ5

سه. ِ نڡ5 ى) للماكن سلطة احتالل، هو نڡ5

ى"، ٮ/ڡJف ساٮ&ٮ/ال عىل الل تصوير الشريط التوثٮ/ڡJى) لـ"الڡJدس ڡ5ى) المنڡ5 ح2
وله لٮ/صور ما رٮ&ٮ/ة ُمتمنٮ/اً دح2 ٮ&اب أحد الٮ&ٮ/وت المحتلة ڡ5ى) الڡJدس الع5
الل ى) ح2 ارح& ماله الح2 ى) ٮ&تصوير ح& آلت إلٮ/ه الحٮ/اة ڡ5ى) هذا الٮ&ٮ/ت. وال ٮ/كتڡ5
كر ة ٮ&عدها، أن الٮ&ٮ/ت ٮ/عود للمڡ5 ر، ٮ&ل ٮ/كتشف ٮ&الصدڡ5 ح& ساعات الڡ5
ارة الصهٮ/ونٮ/ة لسطٮ/ين إدوارد سعٮ/د، الذي ٮ&ات الٮ/وم "السڡ5 الڡ5
ة ستسرق النوم منه، هو الُمڡJٮ/م منذ سٮ&ع المسٮ/حٮ/ة". وأٮ/ة صدڡ5

سنوات ٮ&ٮ/ن ٮ&رلٮ/ن ولندن.

ٮ/ّة، ّ الى زيارة عائلته ڡ5ى) المدٮ/نة المنڡ5 ى) نان المنڡ5 ڡ5ى) عام 2009، عاد الڡ5
ار" ٮ&ٮ/ت عرٮ&ى) محتل من "عائلة اسرائٮ/لٮ/ة"، ه الحظ ٮ&ـ"استئح& وڡJد حالڡ5
رب الڡJدس، والمحتلة عام 1948. وهو لـ38 ٮ/وماً ڡ5ى) ڡJرية عٮ/ن اكرم، ع2



لسطٮ/نٮ/ون عادة.  يشء ال ٮ/تمكن منه الڡ5

ٮ/ة: "شعرت أنى) حڡJڡJت انتصاراً ٮ/ڡJول ساٮ&ٮ/ال ڡ5ى) أحد حواراته الصحاڡ5
ترة محدودة، إّال أن ذلك لم ٮ/كن هٮ/ناً اع ملكٮ/ة الٮ&ٮ/ت ولو لڡ5 ٮ&استرح&
ات العرٮ&ٮ/ة رڡ5 ولى) العتٮ&ة شاهدت الزح2 ة األولى لدح2 عيل؛ منذ اللحط2

الساً ڡ5ى) عىل الٮ&الط، شعرت ٮ&أنّى) أدوس عىل أرضٮ/ة ُمهشمة، كنت ح&
سه لست ڡ5ى) ٮ&ٮ/يت". اً، أشعر أنى) ڡ5ى) ٮ&ٮ/يت وڡ5ى) الوڡJت نڡ5 JلڡJالٮ&ٮ/ت ڡ

حاول ساٮ&ٮ/ال أن ٮ/عرف ڡJصة الٮ&ٮ/ت الُمحتل؛ من سكنه؟ من أسسه؟ من
اً JڡJسه محڡ د نڡ5 دوى، لٮ/ح& ار" الذي "ٮ/ملكه" من دون ح& ٮ&ناه؟ سأل "الح&
ٮ/رة ڡ5ى) الٮ&ٮ/ت عل�ه ٮ/عثر عىل عالمات تدل ٮ/رة وكٮ& ٮ&صرياً ٮ/صو�ر كُل صع5
مة، ٮ/ة الضح2 شٮ& زائن الح2 َض�ة، الح2 عىل تاريخ هذه الدار؛ مالعق الڡ5

وق عمره الـ 60 عاماً"، ٮ/ڡJول وارير، الٮ&الط..."األثاث ڡ5ى) الٮ&ٮ/ت ڡJد ٮ/ڡ5 الح&
روها ميع ٮ/علم أن أهالى) ٮ&لدة عٮ/ن اكرم هح& ساٮ&ٮ/ال، ويضٮ/ف: "الح&
اورة لها عىل أمل روا منها ٮ&عد مذٮ&حة دٮ/ر ٮ/اسٮ/ن الڡJرية المح& وُهح&�

الل أٮ/ام".   العودة ح2

ٮ/ة عرض نان، وهو ٮ/ٮ&حث عن كٮ/ڡ5 ل� شٮ&ح هذا الٮ&ٮ/ت ٮ/الحق الڡ5 ط2
لسطٮ/ين الُمحتَل. اكن من الموضوع السٮ/ايس والتاريخ الحالى) للٮ&ٮ/ت الڡ5



الضروري أن ٮ/عود لما ٮ/شكل شٮ/ئاً أصلٮ/اً له كإنسان: ماكن والدته ڡ5ى)

انتَشل ڡJَِطع الطالء الهشة عن أول حائط لمحه ڡ5ى) الڡJُدس الڡJدٮ/مة. ڡ5
مهده لٮ/طٮ&ع علٮ/ه الصور اليت التڡJطها أثناء إڡJامته ڡ5ى) الٮ&ٮ/ت الُمحتَل لـ

38 ٮ/وماً. 

رى ت�ش عن ڡJطع أح2 ناه ڡ5ى) الٮ&لدة الڡJدٮ/مة، وهو ٮ/ُڡ5 Jڡ ڡJٮ&ل شهرين راڡ5

ارٮ&ه ڡ5ى) الل تح& لٮ/ستكمل مشروعه ُمتحسراً عىل تلك، اليت لم تصمد ح2
العامٮ/ن الماضٮ/ين.

رصة ٮ/لته، ڡ5 اء ساٮ&ٮ/ال ڡ5ى) الماكن الذي لطالما اعتٮ&ره عاصمة لمح2 Jلڡ
ٮ/رة ڡ5ى) كل زاوية، وهو ٮ/ستحضر ذكرياته اصٮ/ل صع5 أ ٮ&تڡ5 اح& ثمٮ/نة. كنّا نتڡ5
هم هذه العالڡJة والتحرر وعالڡJته ٮ&الماكن. األسالٮ/ب اليت اتٮ&عها ڡ5ى) ڡ5
لمة"، ڡJصص ة الُمط2 رڡ5 منها اكنت تُهّزنا اكلنتائج اليت تحملها له "الع5
لسطٮ/ين ڡ5ى) الڡJدس وأثرها عىل تراب اليت ٮ/عٮ/شها اإلنسان الڡ5 االع2

نان.  الڡ5

نود االحتالل وهو ڡ5ى) الطريق إلى المدرسة. ڡ5ى) "درب اآلالم"، ضرٮ&ه ح&
ٮ/امة، كما منع من Jصح منع من الوصول إلى كنٮ/سة الڡ وڡ5ى) عٮ/د الڡ5

ولته ڡ5ى) ساحاته. زءاً من طڡ5 د األڡJىص ٮ&عد أن أمىض ح& ول المسح& دح2



ٮ/تحدث عن التشوه المعماري الذي أصاب المدٮ/نة وحرمانه من
ته. رڡ5 ذة ع2 رة من ناڡ5 اإلطاللة عىل ڡJٮ&ة الصح2

ر إلى الڡJدس، لسطٮ/ن. انط2 ٮ/ة لڡ5 "ال ٮ/مكن الڡJضاء عىل التعددٮ/ة التاريح2
ر ٮ&تعب ٮ&عد أٮ/ام من العمل إنها "كوالج" من كل يشء"، ٮ/ڡJول وهو ٮ/زڡ5

دة عىل الماكن. الشاق ومراڡJٮ&ة آثار االحتالل المستح&

اٮ&ر المحٮ/طة ٮ&المدٮ/نة واليت حو�لتها إلى مدٮ/نة Jسة عىل المڡ المناڡ5

عل من الحٮ/اة ڡ5ى) ة إلى كثٮ/ر من التناڡJضات اليت تح& أموات، إضاڡ5
ى ألهلها، هى) ما ٮ/ُص�ر ساٮ&ٮ/ال، عىل تذويٮ&ه ڡ5ى) أعماله الڡJدس منڡ5

ٮ/لته لسنوات ولٮ/ُنهى) ٮ/ه مح2 لص منه ومن "األسر" الذي وڡJعت ڡ5 لٮ/تح2
االحتالل عىل طريڡJته.

نان عند إڡJالع الطائرة ٮ&ه من مطار "اللد" (ٮ/سّمٮ/ه ولعل� ما ڡJاله الڡ5
نان ومواطن ص مسٮ/رته التحررّية كڡ5 االحتالل "مطار تل أٮ&ٮ/ب") ٮ/لح2

صٮ/ّة مع الڡJدس. تٮ/ت حدودي الشح2 : "هذه المرّة تمكنت من تڡ5 ى) منڡ5
أنا ُحرّ".


