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الحجرية الجافة وبساتين الزيتون، وجدت وادي الدلب، وهو عبارة عن 
مجرى شحيح لجدول تنبعث منه رائحة كريهة، وآسنة تخنقها الطحالب 

الخضراء.  جدول غير صحي.  تمشّيت في الوادي لمدة من الوقت، ولما حّل 
الظالم اضطررت للعودة متتبعًا طريقي على طول المجرى باتجاه مركز 
مدينة رام هللا.  وفي النهاية وصلت إلى عين النبع التي غّطتها كومة 

من حطام البناء.  كان بإمكاني رؤية الصندوق المربع لمقر مؤسسة 
ان فوقي، واألضواء المنبعثة من شرفته.  نظرت من  عبد المحسن القطَّ

الجدول المسدود عند قدمي إلى مؤسسة عبد المحسن القطان المنحوتة 
في منحدر التل، وفكرت في نفسي: »ال يمكن للفن تدّبر أمر كل هذا 

التعقيد«.





على الفن ومؤسساته تأّمل هذا التبصر، وأن يتعلموا طريقة أخرى للوجود.  
عشب بارز من الثلج.  يا لها من صورة دقيقة.

مّر الوقت، وأجريت المزيد من المقابالت، وتعلمت الكثير، الكثير الكثير.  
ومع ذلك، ظّل هناك دائمًا شيء آخر يمكن قوله، كان هناك دومًا رأي آخر.  
وذات مرة، في طريق عودتي من مقابلة مع شخص ما في حيفا، نزلت من 
القطار في تل أبيب وسرت عبر المدينة -التي تتاخم فيها الخرسانة الرملية 

المتهالكة من عصر الباوهاوس األبراج الزجاجية والفوالذية الجديدة- 
والتقيت بـ »ر« خالل عرض أدائي في معرض، حيث قام راقصان يرتديان 

مالبس التنس البيضاء بلعب أدوار الحب والعنف السياسي، ومن ثم تمّشينا 
عبر المدينة إلى مساحة معرض في القبو الذي يجاور مكتب محاماة، 
حيث وضعنا نظارات الواقع االفتراضي، لنشاهد هجمات المستوطنين 
المعروضة على شاشات سينمائية خيالية تحوم بال جسد في المناظر 
الطبيعية التي تعصف بها الرياح.  شعرت بالوحدة، وبكوني منكشفًا، 

فيما إذا كان بإمكاني الشعور بالرياح وهي تتدفق عبر ميكروفون كاميرا 
الفيديو، وهي تمر فعليًا فوق جسدي، فارتجفت.  وبعد ذلك سرنا، أنا و«ر« 
في المدينة.  كانت تلك »الليلة البيضاء« لمدينة تل أبيب.  كانت المطاعم 
والحانات زاخرة، وفيما نحن، أنا و«ر«، عائدون إلى المكان الذي أوقفنا فيه 

السيارة، لم نستطع التوصل على نتيجة تحسم إذا ما كان ما رأيناه للتو 
محيطنا الراهن أم العرض األدائي الذي شاهدناه سابقًا.  كان التنافر كبيرًا 

جدًا.  ومن طرفي، تأملت من جديد رحلتي من رام هللا إلى بيت لحم ذهابًا 
وغيابًا، وتمنيت لو كان باستطاعتي أن أقوم باستئجار أكبر حافلة سياحية 
في العالم لجلب اإلسرائيليين، الذين يستمتعون ال مبالين بأسلوب الحياة 

في فقاعة تل أبيب، ليروا ما صنعوه.

مر الوقت، وبدأ الجو يصبح باردًا في آخر النهار، مشيت، مرة أو مرتين، 
أسفل الوادي باتجاه عين قينيا.  كنت قد سمعت عن خطط لبناء طريق 

دائري جديد حول رام هللا، وأردت أن أرى بنفسي ما الذي سيتم تدميره.  
في المرة األولى، وقبل أن أعرف الطريق، تعثرت في طريق مجّرف، وغرق 
حذائي في الوحل األحمر الرخو، الذي كان بداية لمبنى شقق سكينة جديد 
)تم تصميمها على طراز باوهاوس متقشف، ولكن بالطبع مع واجهة من 

الحجر( وصل انحداره إلى قاع الوادي مباشرة. وهناك، وسط المصاطب 





بين قطبين مترابطين من ناحية تاريخية في الممارسة الفنية؛ وهما 
البعد الطوباوي للفن الذي يسعى إلى تخّيل عالم أفضل، وبعده النقدي 

الذي يستكشف الفجوة بين الظاهر والواقع، والذي يحمل مرآة للمجتمع.  
والتشرذمات ... تشرذم المجتمع بين غني وفقير، يمين ويسار، مؤمن 
وكافر؛ وتشرذم األرض نفسها، ألن المسافة الذهنية بين بلدة وأخرى 

تتفوق على الصعوبة المتزايدة في التنقل من النقطة )أ( إلى النقطة 
)ب(.

مع انتهاء أسبوعي األول، ركبت سيارة أجرة من رام هللا إلى بيت لحم 
على الطريق االلتفافي، ورأيت كل شيء بأم عيني: المستوطنات الجديدة 

ومجمعات األعمال اإلسرائيلية، والجدران، والطرق االلتفافية، والقرى 
المحاصرة فيما بينها، وازدحام البناء الجديد، والمتاجر ذات الواجهات 

الزجاجية التي تلبي احتياجات األثرياء على الطريق الرئيسي، جنبًا إلى جنب 
مع أكوام القمامة، واألطفال الذين يبيعون زجاجات المياه على جانبي 

الطريق، أو ينقلون البضائع في قلب حركة السير. وقلت لنفسي: عليك أن 
ترى هذا بأّم عينك، وإال فلن تستطيع أن تفهم.  كما فكرت في داخلي: 

كل هذا جزء من بحثي أيضًا، ألن الفن ال يقيم خارج المجتمع )كل المسألة 
ؤ!(، فهو يعطي االنطباع بذلك فقط.  وعندما عدت أخيرًا إلى  مسألة تشيُّ

رام هللا، بدا لي أن ما شاهدته كان بعيدًا بشكل ال يمكن تصوره، وليس عند 
التل القريب فحسب.

في مساء آخر، التقيت بصديقة، شاعرة، وتحدثنا عن رام هللا وحالها، وعن 
السيارات والبيوت باهظة الثمن وما جلبته معها. وبحسب رؤيتها الجامعة، 

ُتلحق المؤسسات الفنية الضرر بفلسطين من خالل افتراضها بأنها تعمل 
كما لو كانت في أي مكان آخر.  عليها أن تخلق طريقة جديدة تتواجد من 

خاللها في المجتمع األهلي، تمامًا كما يجب على المجتمع األهلي أن 
يخلق طريقة جديدة للعيش مع األرض؛ أي أن تدوس على التربة على نحو 

أخف من البصمة التي تنحتها المباني السكنية الجديدة.  وقالت لي: »فّكر 
ملّيًا، من األسهل تخّيل نهاية الجنس البشري مقارنة بنهاية للرأسمالية«.  
كما وقالت: »عندما تكون مهووسًا بالممتلكات، ال يمكنك تقدير الجمال.  
أما عندما ال يكون لديك أي شيء، فيمكنك تقدير كل شيء، مثل مشهد 

العشب الذي يبرز من الثلج، على سبيل المثال«.  ففي اعتقادها، يجب 



تضامن )ال( تضامن
عدت إلى رام هللا بعد غياب دام عشر سنوات، ُمكلفًا بالكشف عن سبب 

انتهاء معرض قلنديا الدولي الرابع، الذي تم تنظيمه حول موضوع 
»التضامن«، والذي انتهى بسبب غيابه )التضامن(.  عندما عدت إلى رام 

هللا، بدا كل شيء على حاله، وفي الوقت نفسه، كان كل شيء مختلفًا.  
انتشرت اللوحات اإلعالنية واليافطات في كل مكان، وتناثرت المباني 
السكنية التي تغطي واجهاتها الحجارة الشاحبة على التالل )نماذج 

التخطيط الحضري الغربية ُتخبز حتى الموت في الشمس(.  أضف إلى ذلك، 
المقر الرئيسي لمؤسسة عبد المحسن القطان، الذي لم يكن قد ُبني بعد 

إبان زيارتي األخيرة.  ال تزال أشجار الزيتون الخضراء الباهتة على ما هي، 
هنا وهناك، األوساخ الحمراء وبثرات الحجارة البيضاء؛ والباعة المتجولون 

ينادون على بضائعهم على طول شارع القدس وسط حشود المتسوقين؛ 
وواجهات المحالت الصغيرة المليئة بأدراج التوابل أو السلع المستوردة 

الرخيصة؛ والفلل الحجرية التي هجرها سكانها السابقون؛ وسيارات األجرة 
الصفراء والمشاة الذين ينسّلون في قلب االزدحام المروري؛ وبالطبع 

االحتالل.  انتشرت المستوطنات اإلسرائيلية فوق التالل المحيطة برام 
هللا، التي يمكن التعرف عليها من خالل أبراج المراقبة واألشجار المورقة 

الخضراء )في الليل، من خالل أضواء الشوارع البرتقالية(.  

ظّل االحتالل هو نفسه، لكنه كان مختلفًا بالطبع، ألن مدة عشر سنوات 
هي فترة طويلة.  ومن ثم بدأت في إجراء المقابالت -تمامًا كما في 

رحلتي األخيرة، عندما تعقبت أثر بابلو بيكاسو- مع جميع األشخاص الذين 
استطعت لقاءهم، وممن شاركوا، بطريقة أو بأخرى، في معرض قلنديا 

الدولي، وكذلك مع بعض األشخاص مّمن لم يكونوا من ضمن المشاركين.  
حدثني الناس بأشياء كثيرة، أكثر من أن أتمكن من ذكرها هنا، ولكن 

تحدث كل من قابلتهم عن الفجوات والتشرذم: الفجوة بين خيال الفنان 
السياسي وبين الحقائق على أرض الواقع، الفجوة بين الدور التاريخي 

للفنانين الفلسطينيين بصفتهم وكالء للمقاومة وبين الدور االحترافي 
الجديد للفنانين، الذين يتحدثون الفن كلغة بحث بأسلوب جمعي قابل 

لالنتشار، يشبه لغة الفن في أي مكان آخر في العالم.  هناك، أيضًا، فجوة 
بين المؤسسات وبين المجتمعات التي تّدعي بأنها تخدمها، أو الفجوة 



مسح الـ )ال( تضامن
ميخائيل بيرز

مؤسسة عبد المحسن القطان          لندن، رام هللا

 معرض تضامن )ال( تضامن 2022.




