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معرض جماعي في بيرزيت
المتحف الفلسطيني« :تحيا القدس»

يزن الخليلي ــ «النظر في المسافة ،المشهد»
 140 × 206.5سنتم ــ طباعة كروموجينيك ــ 2010

القدس المحتلة ــ رزان حلبي
ق ـبــل أي ـ ــام ،أط ـلــق «امل ـت ـحــف الـفـلـسـطـيـنــي» في
بـيــرزيــت امل ـعــرض االفـتـتــاحــي «تـحـيــا الـقــدس»
الــذي سيستمر حتى كانون األول (ديسمبر)
 2017إلك ـمــال مـسـيــرة أه ــداف ــه .افـتـتــح الـحــدث
ب ـمــؤت ـمــر ص ـح ــاف ــي اش ـت ـم ــل ع ـل ــى ج ــول ــة فــي
املـعــرض ،باإلضافة إلــى كلمة لكل من رئيسة
لجنة «املتحف الفلسطيني /مؤسسة تعاون»
زيـنــة ج ــردان ــة ،وعـضــو لجنة املـتـحــف مـمــدوح
العكر ،وأخـيـرًا مدير املتحف محمود هــواري.
واك ـت ـم ــل امل ــؤت ـم ــر بـ ـع ــرض ت ـف ـص ـي ـلــي ت ـن ــاول
مـ ـع ــرض «ت ـح ـي ــا ال ـ ـقـ ــدس» ال ـ ــذي أقـ ـي ــم تـحــت
إشـ ــراف الـقـ ّـيـمــة الـفـنـيــة ري ــم فـضــة ،بــاإلضــافــة
إلى مشاركة محلية ودولية من قبل  48فنانًا
عربيًا وفلسطينيًا من بينهم بوب غرامسما،
وخــالــد ح ــوران ــي ،خـلـيــل ربـ ــاح ،روال حـلــوانــي،
عــاهــد ازح ـي ـمــان ،مـحـمــد كــاظــم مـنــى حــاطــوم،
ويزن الخليلي ...واشتمل املعرض على عدد من
اإلنتاجات الفنية واألعمال البصرية  -الصوتية
املتنوعة في قاعة املعرض الرئيسية وحديقة
املتحف التي استخدمت للعرض أيضًا.
يـهــدف املـعــرض إلــى تفعيل حــراك ثقافي فني
حــول مــديـنــة ال ـقــدس ،وقــد تــرافــق مــع مشاركة
فاعلة من قبل املؤسسات والجمعيات إلحداث

«المعارف الحكمية» يناقش
… «ثقافة االنتظار»
ضمن برنامجه الصيفي لـ «منتدى
قارئ للشباب» وفي إطار أنشطته
الثقافية الدورية ،يدعو «معهد املعارف
ّ
ّ
ّ
والفلسفية»
الدينية
الحكمية للدراسات
في  7أيلول (سبتمبر) إلى حضور
مناقشة لكتاب «ثقافة االنتظار» (دار
ّ
املودة ـ العراق 214 /ص) للشيخ
اإليراني علي رضا بناهيان (الصورة)،
الصادر في بداية العام الحالي .يشارك
في هذا املوعد الذي يحتضنه ّ
مقر
املعهد في حي األميركان (ضاحية
بيروت الجنوبية) الشيخ حسني زين
الدين.
مناقشة كتاب «ثقافة االنتظار» :الخميس
 7أيلول ـ الساعة الخامسة بعد الظهر ـ
ّ
(«مجمع
مقر «معهد املعارف الحكمية»
اإلمام املجتبى» ـ حي األميركان ـ ضاحية
بيروت الجنوبية ـ الطابق الرابع) .لالستعالم:
05/642191

استجابة حقيقية لحاضر املــديـنــة ،مــن خالل
تقديم مجموعة من اإلنتاجات والبرامج الفنية
التفاعلية .وكما قالت فضة ،فـ ّ
ـإن القدس «هي
مكان للعوملة وفشلها ،ومكان لتخيلها كموقع
لالنفتاح الثقافي مع مؤسساتها وناسها».
يعكس تصميم املـعــرض فـكــرة عـبــور الـحــدود
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـج ـغ ــراف ـي ــة ،م ــن خـ ــال تـمـثـيــل
القدس وواقعها على أرض املتحف ،باإلضافة
إل ــى األن ـش ـطــة املـخـتـلـفــة املـتـنــوعــة املـعـبــر عنها
ً
ع ـنــد ب ــواب ــات امل ـت ـحــف وفـ ــي الـ ـح ــدائ ــق .م ـثــا،
عـنــد مــدخــل امل ـع ــرض ،سيستمع الـ ــزوار لـنــداء
السماعات لالنطالق إلــى الـلــد والــرمـلــة وحيفا
وبيروت ودمشق وغيرها ،للعودة إلى ما قبل
سايكس بيكو ،إلى ما قبل الحدود االصطناعية
والتقسيمات الجغرافية غير الحقيقية املتنافية
ً
مع حقيقة وحدة املصير ووحدة الشعب ،فضال
عــن مـشــاركــة شـخـصـيــات فلسطينية محلية
وعربية وعاملية في املـعــرض .وبــدا واضحًا أن
املـعــرض عكس شكل الـحـيــاة املـقــدســي املعقد
لـيـجـســد ت ـفــاص ـيــل مــرت ـب ـطــة ب ـمــدي ـنــة ال ـقــدس
َ َ
وع َرضها على من يصعب عليه الوصول إليها،
وهو حال جزء كبير من الفلسطينيني.
احتوى املعرض على أربعة أجزاء .األول عرض
شكل الحياة الخاص بمدينة القدس وقيودها
مـ ــن ش ـت ــى الـ ـن ــواح ــي ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة

واالق ـت ـص ــادي ــة وغ ـي ــره ــا .وتـ ــم الـتـعـبـيــر عنها
م ــن خ ــال مـ ــواد ع ــدة مـنـهــا بـحـثـيــة وبـصــريــة
ً
وأخ ــرى صوتية ،فضال عــن عــدد مــن األعمال
ال ـف ـن ـيــة األخـ ـ ــرى كــال ـلــوحــات وال ـك ـت ــب لـفـنــانــن
فـلـسـطـيـنـيــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــرض مــوجــز
ألبــرز الجمعيات املقدسية كـ «جمعية الجالية
االف ــريـ ـقـ ـي ــة»« ،ج ـم ـع ـيــة ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـعــرب ـيــة»
و«املـ ـس ــرح الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي ال ـح ـكــواتــي».
أما املقطع الثاني ،فاحتضن عــددًا من األعمال
الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـعــرب ـيــة وال ـعــامل ـيــة ف ــي حــدائــق
امل ـت ـحــف م ــن خـ ــال م ـ ــواد ب ـص ــري ــة وصــوت ـيــة
وس َيرًا ّ
تعبر عن واقع سياسي
تحاكي قصصًا ِ
ثقافي خــاص بمدينة الـقــدس ،وتــم العمل عليه
من قبل فنانني فلسطينيني محليني وغيرهم
مغتربني .أمــا الـجــزء الـثــالــث ،فقد تـنــاول فكرة
إش ـ ــراك وت ـطــويــر ق ـ ــدرات امل ــؤس ـس ــات األهـلـيــة
الفلسطينية ،خصوصًا فــي ال ـقــدس .وأخـيـرًا،
ارتكز الجزء الرابع إلى إنتاج كاتالوغ يتناول
ح ـيــاة أه ــم الـشـخـصـيــات املـقــدسـيــة بــالـشــراكــة
مع مجلة «حوليات القدس» .وأكــدت ريم فضة
على أهمية اختيار فكرة املعرض القائمة على
القدس وحياتها كونها مكان حراك فاعل يمكن
أن يتحول إلــى حــراك ثقافي حقيقي ملناهضة
االحتالل والقمع والتهويد الذي تواجهه املدينة.
كــانــت ف ـكــرة «تـحـيــا ال ـق ــدس» وسـيـلــة لتشكل
سبيل لالنتقال إلــى أجــواء وحياة القدس عبر
مؤسساتها للذهاب إلى ناسها والتعاون معهم.
وتجدر اإلشارة إلى أن املعرض األول لـ «املتحف
الفلسطيني» كــان فــي «دار النمر» فــي بيروت
حيث اشتمل على عرض للتطريز الفلسطيني.
وأكد محمود هواري ّأن «ال فرق في املكان بني
بيروت أو القدس ،فنحن موجودون أيمنا وجد
الشتات الفلسطيني».
في املحصلة ،دخل وخرج الحضور من املتحف
على فكرة إعادة خلق التواصل مع مدينة القدس
ال ـتــي ت ـج ــاوزت ال ـح ــدود الـجـغــرافـيــة لفلسطني
االنتدابية ،بل تعداها إلى ما قبل ذلك مع بيروت،
دم ـش ــق ،األردن وغ ـي ــره ــا ...لـيـعـبــر للحضور
بشكل مباشر أو غير مباشر ،أن حاجة القدس
بل فلسطني إلى العودة واالرتباط بسائر املدن
السورية هي ضــرورة ملحة لتحقيق نهضتها
املرتبطة بحريتها!

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
النهر

َ ََ
طوبى ملن أمكـنهم عبور النهر!
طوبى للحاملني!
َ ِّ
طوبى للخائفني ،واملشـكـكني ،واليائسني!
ُ
يمكن ْأن...
طوبى ملن يقولون :لو
طوبى ملن لم يكونوا حتى شهودًا!
َ
َ
وطوبى ،طوبى وطوبى ،ملن ال يملكون البوصلة ليعرفوا:
ُ َ
ِّ ّ َ
النهر ستـكت ُـب لهم النجاة...
على أي ضفـت ّي ِ
ُ
ُ
مقابرهم؟
ستكون
وعلى ِّأيهما
َ ِّ
َ ِّ
وقبل كل أحد ،قبل كل أحد:
طوبى للذين ال َيعرفون السباحة
وماتوا غرقًا!
2016/11/5

َ
ُ
يومًا ما ،سيموت العالم

َ
ذات ْ
يوم
َ
سيغدو العال ُـم ناقصًا.
ْ
ُ
يكون قد َ
ُ
(إذ ُ
َ
غاد َرني)
أكون قد غادرت ُـه ،أو
ذات يوم
َ
سيغدو العال ُم ناقصًا...
بحيث ال ُ
ُ
أعود قادرًا على رؤي ِت ِه ،أو على رؤي ِة
ناقصًا
َ
نفسي فيه.
َُ
َ
نفسه).
(بل وحتى لن يعود هو اآلخر قادرًا على رؤي ِة ِ
ُ
العالم من دوني.
ناقصًا سيغدو
ناقصًا كثيرًا ،وكثيرًا...
ناقصًا :ك َّلــه.
2016/11/6

