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َهْت إىل  يف 16 كانون الثاين من العام 1940، وصفْت رسالٌة ُوجِّ
السيد مايسون؛ كبري املوظفني الزراعيني يف دائرة الزراعة 

والصيد إبَّان االنتداب الربيطاين للقدس، معرضًا غريبًا 
لألعشاب الضارة والبذور متنقاًل يف أنحاء فلسطني، ُمرَفقًا 
بُمحارضات تتعلق بطرق مكافحة األعشاب الضارة.  كما 
ُأْرِفقت الرسالُة هبدية تذكارية احتوْت عىل صور توضيحية 
لألعشاب الضارة األكرث ُشيوعًا يف فلسطني، إضافة إىل 

أسمائها العلمية، وبذورها.

َوُر جزءًا من وثيقٍة من حقبة االنتداب  ُتَعدُّ الرسالُة والصُّ
الربيطاين بعنوان "مكافحة األعشاب الضارة )بما يف ذلك 

هًة  التجارب("، اليت تحتوي عىل أكرث من 45 رسالة ُمَوجَّ
إىل دائرة الزراعة والصيد من مجيع املناطق يف فلسطني حول 

القضايا املتعلقة باألعشاب، واألرضار اليت تلحقها.  ُيربُز 
جزٌء كبرٌي من الُمراسالت نُسخًا من أبحاٍث علميٍة ُأْجريْت 

بني بريطانيا وفلسطني الواقعة تحت االنتداب، ال سيما مع  
الرشكة اإلمبرييالية للصناعات الكيميائية )املرشق العريب(.  

ًّ من اإلحصائياِت والتجارب  ولقد أوضحت األبحاُث كال
امليدانية عىل امليثوكسون واملواد الكيميائية األخرى لكبِح 
أعشاب املحاصيل الزراعية الضارة، والتحكم يف نموها، 

ومكافحة انتشارها.

ِل الحاصِل يف فهِم الغطاء النبايت  يبحُث هذا املعرُض يف التحوُّ
الفلسطيين، ومواطنه البيئية عرب التاريخ، وعالقته بحياة 

الفلسطينيني، وبخاصة مع ظهور الصناعات الزراعية املبكرة 
خالل االنتداب الربيطاين، وبدء عمليات الزراعة املكثفة 

للمحاصيل.  ومرَّ التاريُخ الطويُل للُممارسات الزراعية 
املستدامة يف فلسطني بتحول كبري نتج عنه اهتمام بتكل 

النباتات اليت ال ُتعطي، بالرضورة، منفعًة اقتصادّيًة، أو زراعيًة 
متخصصة، بل كان هناك اهتماٌم بالنباتات اليت تُستخدم 
ألغراٍض أخرى مثل االستخدامات الطبية، والفلكلورية، 

وحىت استعمال النباتات ألغراض اخلرافات والشعوذة، 
واالستعماالت األخرى يف احلقل )كالتكاثر، وطرد احلرشات، 
والتغذية، وغريها(، وُتعترب هذه االستعماالت غري متالئمة مع 

القيم الصناعية الجديدة، املبنية عىل املنفعة االقتصادية.

َل العديَد من  وُيذَكُر أنَّ التصنيَف العليمَّ الغريبَّ للنباتات سجَّ
أنواع األعشاب املحلية بوصفها ضارة، وأدخل ضمن القائمة، 

أيضًا، املبيدات احلرشية وطرَق مكافحة أخرى جديدة، إىل 
جانب إطالق محالت التوعية واملنشورات للغرض نفسه.  وبيق 

أثُر انعكاسات نقطة التحول التاريخية هذه إىل يومنا هذا؛ إذ 
اقترصْت املعرفُة بالنباتات كجزء من هوية اجلغرافيا والشعب 

الفلسطيين عىل حساب االنتفاع مهنا.

ُأعِطَي ثالثٌة وثالثون فنانًا وفنانًة ثالثًا وثالثني بذرًة بناًء عىل 
الرسم التوضييح ألكرث احلشائش الضارة ُشيوعًا يف فلسطني، 

الذي كان جزءًا من املعرض املتنقل الذي أقيم يف العام 1940.  
َص العشبة بني يديه عرب ترشيحها  ُيطَلُب من كلِّ فناٍن أن يتفحَّ

لُ البذرة إىل منحوتة.  ُيطَلُب، أيضًا،  ترشيحًا دقيقًا، ومن ثمَّ ُيحوِّ
َر املوادَّ الُمصاحبَة  من كلِّ فناٍن أن يدرس عشبته الضارة، وُيوفِّ

َض القيمة اليت أسبغتْا  للمنحوتة اليت من شأهنا أن ُتقوِّ
لَها إىل  الصناعة الربيطانية عىل البذرة إبان االستعمار، وُتحوِّ

قيمٍة أخرى أكرث شخصية، أو شاعرية.

سيُقاَم املعرُض يف النصف الثاين من العام 2020 يف مؤسسة 
ًِّا  ُل يف أنحاء فلسطني، مقل عبد احملسن القطان؛ ثم سيتنقَّ

معرض األعشاب املتنقةل يف العام 1940.

وبالتوازي مع عمل الفنانني، كان هناك بحٌث متعمق حول 
"مكافحة األعشاب )بما يف ذلك التجارب("، تضمن تأويالٍت 

جديدة وإعادات للرسم التوضييح األصيل قام هبا الفنانون بغية 
استخدامها يف هذا الكتاب.

يزيد عناين

م  مداخةل قيِّ
املعرض
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On 16 January 1940, a letter addressed to Mr. 
Masson, Chief Agricultural Officer at the 
Department of Agriculture and Fisheries in British 
Mandate Jerusalem, described a bizarre travelling 
exhibition in Palestine of weeds and seeds, 
accompanied by lectures on methods of weed 
control. Enclosed with the letter was a souvenir: 
photos of illustrations of the weeds, their scientific 
names and their seeds most common in Palestine. 

The letter and photos are part of a British Mandate 
document titled “Control of Weeds (Including 
Experiments),” containing more than 45 letters 
to the Department of Agriculture and Fisheries 
from all regions in Palestine on issues related to 
weeds and the harm they inflict. A large share of 
the correspondence features copies of scientific 
research carried out between Britain and Mandate 
Palestine, in particular by the Imperial Chemical 
Industries (Levant). The research articulated 
statistics and field experiments on Methoxone and 
other chemicals to curb crop weeds and control their 
growth and propagation.

This exhibition explores the transition in the 
perception of Palestinian flora and its historical 
ecological habitus in the lives of Palestinians, 
particularly with the emergence of early agro-
industries during the British Mandate and the 
birth of intensive crop farming. The long history 
of permaculture agro-practices went through 
an upheaval in which Palestinian flora was no 
longer perceived from a utilitarian, economical 
or agronomical stance. The medicinal, mythical, 
folkloric/household usage and ecological 
(propagation, pest repellent, nutrition, etc.) domestic 
knowhow of plants was rendered inapt with the 

emergence of new industrial values. The Western 
scientific taxonomy of plants had suddenly classified 
many of the domestic species as harmful weeds, 
to which they introduced pesticides and other new 
methods of control alongside awareness campaigns 
and publications. The repercussions of this historical 
turning point have echoed into the present. 
Knowledge of plants as part of the identity of the 
geography and people of Palestine has been limited 
to a utilitarian thesis.

Thirty-three artists are given 33 seeds based on the 
illustrations of the most common weeds in Palestine, 
part of the 1940 travelling exhibition. Each artist is 
asked to scrutinise the botanical anatomy of their 
given weed and turn the seed into a sculpture. Each 
artist is also required to research the weed and 
provide material accompanying the sculpture that 
subverts the British colonial and industrial value of 
the seed into a more personal, mythical or poetic 
one. The exhibition will take place in the second half 
of 2020 at the A.M. Qattan Foundation exhibition 
space; it will then travel within Palestine, mimicking 
the travelling weeds exhibition of 1940.

Parallel to the artists’ work, in-depth research 
was conducted on “Control of Weeds (Including 
Experiments).” The research included an artist’s new 
renditions of the original illustrations for use in this 
book. 

Yazid Anani

Curatorial 
Statement
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طبيعة 
الثورة

يحيط ببيت والدّي حديقة كبرية راحا يعتنيان هبا عرب السنني 
بكٍد وبتفاٍن شديدين، فقد زرعا فهيا خمتلف أشجار الفاكهة 

والنباتات اليت راحت تنمو ببط لكن بإرصار، حىت جاء 
ذلك اليوم الذي غمرتنا به بثمارها، كالتني والعنب والرمان 

واملشمش واألجاص واألسكدنيا والبلح والتوت واللوز ومجيع 
أنواع احلمضيات، كما العديد من أنواع اخلضار، مهنا اخلس 

والبندورة والبقدونس والباميا والبطاطا والباذنجان والفلفل 
والبصل والثوم. باختصار، أحاطت ببيتنا حديقة جعلت من 
فكرة رشاء الفاكهة واخلضار من السوق، فكرة غريبة جدًا.

مع ذلك، عىل هامش هذه الحديقة، يف طرفها الغريب الشمايل 
حيث كانت الرتبة أقل خصوبًة وأكرث صخرية، نمت شجرية 

قبار صغرية. 

عدا عن شوكها، كان لتكل الشجرية زهورًا تتفتح مع هناية 
الربيع فتبىق بتالهتا البيضاء الرقيقة تزين خمتلف أطرافها 

حىت بداية اخلريف، كما كان لها أوراق دائرية، لم تكن تأبه 
بدورها بتبدل الفصول؛ أكان الوقت خريفًا أو ربيعًا، ولو ربيعًا 

عربيًا! تبىق خفيفة اخلرضة، دائمًا. وكانت هذه النبتة ُتنتج 
أيضًا عىل مدار السنة ثمرًا غريب الشكل، يشبه الحلق، كنا 

خالل لعبنا الطفويل نقطفه، متفادين الشوك، ثم نعلقه حول 
آذاننا لريوح وهيزت كالحلق املعلق يف آذان أمهاتنا. عدا ذلك ما كنا 

لنعرف ما عسانا أن نفعل هبذه النبتة اليت قلما التفتنا إلهيا، 
أو حىت إىل مجال زهرها األبيض. لقد كانت دائمًا هناك، آخر ما 
نلحظ من حديقة البيت حني نعربها متجهني يف الصباح الباكر 

إىل املدرسة، وأول ما يستقبلنا مهنا حني نعود، فكانت رؤيتا 
أحيانًا، رغم شوكها القايس وأوراقها شاحبة اخلرضة، تبعث 

عىل اإلحساس بالدفء والطمأنينة.

لكن عىل العموم، كانت نبتة القبار هذه تذكر بحقيقة تكل 
الرقعة من األرض وطبيعة تربتا والنباتات اليت راحت تنمو 

فهيا، قبل أن يقتلعها والداي فيقضيان علهيا مجيعًا، كجزء من 
خمطط مرشوع فردوسهيما. لذا كانت هذه النبتة تغيظ والدّي 

جدًا، إذ كلما اقتلعاها عادت لتنبت مجددًا، إىل أن تركاها وشأهنا 
بعد وقت لتنمو كما تشاء وبدون عائق، خاصة وأن شوكها قد 

أنقذها من أيادينا الشيطانية نحن األطفال، اليت كانت أقل 
رمحة تجاه النباتات واألشجار األخرى، بحيث كان عىل والدّي أن 
ينهباننا كل بضعة دقائق بأال تدوس أقدامنا حوض البقدونس أو 

رسب شتل الباذنجان، وأال نتسلق شجرة املشمش أو األسكدنيا 
فنكرس أغصاهنا اليافعة الهشة.

إىل أن جاءت الرضبة القاضية أخريًا! أو هكذا خيِّل لنا وبالتحديد 
لوالدّي، الذلين قررا تشييد خمزن صغري مكاهنا، لم نكن حقًا 

بحاجة إليه، لكن عىل األقل قاال يستغالن تكل املساحة بما 
يخدمهما بدل من أن تبىق تحتلها نبتة القبار تكل اليت لم يجدا 

فائدة ُترىج مهنا. وهكذا، أفاقا ذات صباح وبارشا بحفر حفرة 
بعمق حوايل مرت، عىل مساحة أربعة أمتار مربعة، ليقتلعاها 
بذلك تمامًا، بل ليستأصال جذورها من األرض كليًة. بعدها 

غمرا تكل احلفرة بالصخور ومن ثم غطوها باإلسمنت، وبعد 
أن انتيا من تشييد اخملزن، بلطاها. وبدوره، لم يرث هذا اخملزن 
الذي استخدم والدّي يف صنع جدرانه حجارة بركانية مكعبة 

الشكل سوداء جرداء، إحساسًا خاصًا بالدفء والطمأنينة عىل 
غرار نبتة القبار، إنما باجلربوت، خاصة جربوت والدّي. فقد بدا 

أخريًا بأهنما نجحا بإقصاء آخر مظاهر الطبيعة احلقيقية، املتمثةل 
بالنباتات الشوكية، من حول بيتما.

كان ذلك قبل عقدين ونيف تقريبًا، حني شيّد والداي هذا 
اخملزن. يف الصيف املايض حني قمت بزيارة والدّي، دفعين 

احلنني إىل تفقد ذلك اجلزء الخليف من الحديقة وبوابته الرسية 
اليت كنت أعربها خالل طفوليت بينما أنا يف طرييق إىل املدرسة 

ومهنا، وهو ما لم أفعل منذ أن أهنيت املدرسة وتركت البيت. 
عندها، حملت فجأة يف أعىل جدران اخملزن، بني حجارته الربكانية 
السوداء اجلرداء، شيئًا من اخلرضة اخلفيفة. كانت نبتة القبار قد 

تربعمت من جديد، هذه املرة، بني شقوق جدرانه.

شباط 2012

عدنية شبيل
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The Nature 
of Revolution

Adania Shibli

My parents’ house is surrounded by a large garden, 
which they have attended to over the years with 
great devotion and diligence, cultivating various 
types of plants and fruit trees that grew slowly 
but insistently until finally the day came when 
we were showered with their crop—figs, grapes, 
pomegranates, apricots, pears, loquats, dates, 
berries, almonds and all types of citrus. There were 
also vegetables—lettuce, tomatoes, parsley, okra, 
potatoes, aubergine, peppers, onions and garlic. 
In short, our house is surrounded by a garden that 
made the idea of buying fruits and vegetables from 
the market very strange indeed. 

However, at the edge of this garden, at its north-
western end, where the soil was less fertile and 
rockier, there grew a small caper bush. Aside from its 
thorns, it had flowers that blossomed at the end of 
spring, their delicate white petals adorning the whole 
plant right through to the start of autumn. It also 
had round leaves that were, in their turn, unruffled 
by the changing seasons; whether it was autumn or 
spring—even an Arab spring—they always stayed 
light green. The plant also produced strange little 
fruits that looked like earrings year-round. During 
our childish games, we would pick them, mindful 
of the thorns, and drape them around our ears so 
they would swing like the earrings dangling from 
our mothers’ ears. Apart from this, we did not know 
what else to do with that plant, and hardly noticed it, 
not even for the beauty of its white flowers. It was 
always there, the last bit of the garden we passed 
by on our way to school early in the morning and 
the first thing to welcome us when we returned. 
Sometimes the sight of it, despite its spiky thorns 
and drab green leaves, brought a feeling of warmth 
and serenity. But in general, this caper plant was 
a reminder of the truth of that piece of land, the 
nature of its soil and the plants that used to grow on 
it before my parents eliminated them all as part of 
their plan for a paradise. That plant annoyed them 
a lot: every time they plucked it; it grew back again. 
After a while, they simply left it alone and let it grow 
as it pleased. And it did so with no impediments, 

especially as its thorns saved it from our devilish 
children’s hands, which showed the other plants and 
trees less mercy. Every few minutes, my parents 
warned us not to step on the parsley bed or the 
aubergine shoots, and not to climb the apricot or 
loquat trees and break their fragile young branches. 

Then finally the ultimate blow was dealt—or so it 
seemed to us all, and certainly to my parents. They 
decided to build a small storage room on the spot 
where the plant grew. We did not really need a 
storage room, but they said that at least that way 
they could put the space to good use, instead of 
it being occupied by the caper plant, which they 
couldn’t find any use for. So, they woke up one 
morning and started digging. They dug a hole about 
a metre deep and four metres wide and pulled out 
the plant and its roots. Then they filled the hole 
with rocks and covered it with cement. After they 
finished building the storage room, they tiled the 
floor. Unlike the caper plant, this building, made of 
bare black blocks of volcanic stone, did not stir any 
particular feelings of warmth and serenity. Rather, 
it evoked might—especially my parents’ might. It 
looked as if they had finally succeeded in banishing 
the last traces of real nature from around their 
house, as manifested in the thorny plants. 

It was two-and-a-half decades ago when my parents 
erected that storage room. Last summer, while 
visiting them, a feeling of nostalgia propelled me to 
check on that back part of the garden and its secret 
gate, which I used to pass through on my way to 
school and back, something I hadn’t done since I 
left home. As I was walking around, at the very top 
of the storage room’s wall, between its bare black 
volcanic stones, I caught sight of something pale 
green. I drew nearer to the storage room. It was 
the caper plant, blossoming anew, this time from 
between the cracks in the wall. 

February 2012
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رسحات 
فلسطينية

يف أحد أيام الربيع من عام 1978 – ذالك العام الذي عدت فيه 
اىل رام اهلل – كنت يف نزهة يف التالل فإذا يب أعرث بمحض 
الصدفة عىل احلراشة األسطورية أليب أمني اليت تقع يف 

أعماق تالل فلسطني.

كان فصل الشتاء السابق طوياًل، واستمر هطول األمطار طوال 
هشر إبريل، و خالل األيام األوىل من هشر مايو، وهو أمر غري 
معتاد يف هذه البقعة من بقاع العالم، بدأت يف الرسحة بعد 

يومني فقط من توقف األمطار، كانت الشمس قد أرشقت ولم 
تكن األرض موحةل للغاية. كانت السماء زرقاء تتناثر يف أرجائها 

السحب اليت كانت أحيانا تحجب ضوء الشمس، فكان التزنه 
ممتعًا للغاية.

كانت نقطة انطاليق يف نزهة ذاك الربيع املبكر خلف املدرسة 
اإلنجلية يف أحد األحياء بالشمال الغريب من رام اهلل. فرست 

بطول الطريق الذي مهد حديثا و الذي كان يستمر شمااًل نحو 
جممع املساكن قيد اإلنشاء، و كان التجاوز األبعد وقتئذ للبلة 
عىل حدود التالل. وجدت الطريق تقريبًا عىل الفور، و عندما 

رست معه، نزلت عيلَّ سكينة و سالم. يمكنين اآلن أن 
أستمر دون قلق، أن أسري وأستمتع بجمال الطبيعة من حويل.
تمهلت يف السري بطول الجانب الغريب للوادي عرب التل الذي 
يعرف باسم البطة، و ذلك نظرًا لشكهل ماكثًا عىل الوادي. 
كانت الزهور الربية منترشة بكرثة بطول الطريق، كان أغلهبا 

صغري احلجم، ما بني أزهار السوسن الزرقاء اليت ال يزيد طولها 
عىل بضعة سنتيمرتات، و أزهار الكّتان الوردية القريبة اىل 

األرض، وزهور اللنخيس األطول قلياًل و زهور األوركيد الهرمية، 
لتكون سجادة غنية باأللوان وإن كانت هشة تغطي األرض 

النابضة باحلياة. و انطلقت بتؤدة، فلم أهرع و لم أتواَن. كنت 
متجهًا نحو الوادي الذي عرف باسم وادي الوردة، عرب جانب 

التل، حيث ساقين منحدر خالل طية من طيات التالل، 
فهبطت منحدرًا صغريًا، ثم صعدت منحدرًا آخر يف مسار بطول 

خط مائل نحو الوادي.

كنت أرى أن بالوادي حشائش أكرث طواًل و نباتات مائية، حيث 
تغذيه املياه العذبة لعني اللوزة. فعربت اىل الجانب االخر، و 

استمعت إىل همس قطرات املياه تتساقط يف بركة. ثم انحنيت 
و دققت النظر يف جوف الصخور الذي كانت املياه ترتشح منه. 

مددت يدي و استشعرت املياه الباردة. كان هناك الكثري من 
األحجار و األعشاب، و كان الينبوع بحاجة ملحة للتنظيف – 

و إال تدفقت املياه منه. جلست عىل مقربة أستنشق رائحة 
األرض الرطبة متطلعا اىل اجلرف الصخري البين املثري املكسو 
بالطحالب عىل الجانب اآلخر من الوادي. فكانت تزينه نباتات 

بخور مريم، واليت كانت تنمو يف كل زاوية وشق. كان يبدو 
أهنا دائمًا تنمو يف الصخور اليت تقهيا وهج شمس الظهرية، 
فتنحرش بني الشقوق لتحيم بصيالهتا من اجلفاف. وعىل 

الرغم من وضعها احملفوف باملخاطر، فإن زهرياهتا الرقيقة نمت 
مستقيمة و معقوفة عند رأهسا لتشبه عصا رايع الغنم. أما 

أوراقها الكبرية املستديرة املرقشة األلوان، فتشبه أوراق كرمات 
العنب، لكهنا أكرث سمكًا و استدارة وذات لون أخرض داكن، 

فبدت وكأهنا تتدىل من فراغ معلقة بشكل مذهل عىل الصخرة 
العالية املنحدرة. وأعىل املنحدر كان التل منجرفًا، وبدت من هذه 

البقعة املفضةل عالية وشاهقة. وكان اجلرف أعىل التل شديد 
االنحدار، و بدا من موضيع هذا عاليًا شاهقًا.

ووجدت يف اجلوار قرصًا محافظًا عليه يف أحسن حال، و تشري 
كلمة القرص إىل األبنية احلجرية املستديرة بشكل أسايس 
و اليت تتناثر يف أرجاء املكان، حيث كان املزارعون يحفظون 

إنتاجهم و كانوا يستلقون للنوم عىل السطح املكشوف. 
كان سليم و أبو أمني قد عسكرا يف أحد هذه األبنية عندما 
انطلقا معًا يف رسحتما. ال شك أن بناء مثل هذا البناء عىل 

هذا املنحدر قد تطلب الكثري من املهارة ليظل قائمًا ألكرث من 
مائة عام. وكانت بالقرب منه برئ ماء قديمة. وقبل زياريت للقرص 

أمضيت حلظات أستكشف املكان. كان األمر وكأن األرض 
تنفجر مجااًل وألوانًا، وقد خرجت من كنفها هبات رائعة دون 

تدخل من إنيس. وشعرت أنين أوشك أن أجهش للبكاء احتفاًء 
هبذه الروعة. وعندما هتفت قائاًل )س ر ح ة(، شعرت كأنين 

أخرج عن صمت املايض، وهو صمت كان يغلف املكان لزمان 
طويل. تردد هتاف التحية الذي أطلقته من تل إىل تل، ورجع إيّل 
صدى يخفت شيئًا فشيئًا إىل أن شعرت أنين قد ملست املهشد 

بأكمهل. 

بطول جدران املصاطب كان هناك شجرية ورد صخري لها أوراق 
سميكة وورود ذات لون قرمزي هادئ. كانت الشجرية تتسلق 
األحجار يف حذر، خرضاء عىل سطح رمادي، وكأن أحدهم قد 

اختارها بعناية لزيين هذا الجدار العتيق. كانت األحجار اليت 
استخدمت لبناء السور قد اختريت ورصت بعناية، وحافظت 
عىل الرتبة لسنوات كثرية، دون أن تسقط، صامدة يف وجه 
األمطار والسيول. وترعرع املزيد من نباتات بخور مريم بني 

هذه الصخور املرصوصة بعناية، وبرزت زهرياهتا بزاوية ثالثني 
درجة، فكانت تشبه القطرات الوردية واحلمراء اليت غطت 

الجدار. ثم كان هناك بني املصطبتني، يف فتحة السور احلجري، 
ثالث درجات حجرية واسعة، وضعت هناك لتيسري احلركة 

بني البساتني. وبجوار الدرجات كانت هناك شجرة َرَتم صفراء 
بأوراقها اخلرضاء الشائكة. وكان عبقها الزكي يمأل اجلو. 

وباألسفل كانت هناك بعض أزهار الربقوق البيضاء، وأسفلها 
فروع من مريمية زرقاء. حىت احلشائش الطويةل اليت كانت 

تنمو بطول بعض أجزاء الجدار كانت تضيف إىل ألوان املهشد 
ومجاله. وعندما اطلعت عىل املستوى التايل رأيت حديقة غناء 
أخرى، تزين منتصفها شجرة زيتون باسقة يزيد عمرها عىل 
عدة قرون، وكانت جذورها السطحية أشبه باألوردة املكتزنة 
املتشابكة، تتشبث بقوة يف األرض، فتشكل مقعدًا خشبيًا 

مثاليًا جمعدًا باألغصان للجلوس، حيث يريح املرء ظهره بإسناد 
لجذع الشجرة. أعىل هذه الحديقة كان هناك بستان آخر. كان 

رجا شحادة
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كبريًا بحيث يتسع لشجريت زيتون، يحيط هبما بساط من 
األلوان يمتد حىت السور الذي أدى بدوره إىل الحديقة التالية 
عاليه، فتأىت حديقة عالقة أعىل حديقة أخرى، ثم حديقة 

ثالثة تمتد عىل مرىم البرص. كان بإمكاين الجلوس طوال الهنار 
بجوار هذا القرص أمتع عيينَّ بإبداع الخالق فيما خلق دون ملل 

أو كلل. يا لسعادة حظ من عاشوا يف هذه اجلنة احلقيقة من 
قبل! كيف تأىتّ للكاتب هريمان ميلفيل أن يصف هذه املنطقة 

بأهنا قاحةل عندما كتب عهنا يف منتصف التسعينات قائاًل: 

"عفن فطري أبيض يعم بقاعًا بأكملها من املكان- قشور 
جذامية باهتة من صخور عمرها من عمر اللعنات وهيكلها من 

اجلنب- سحق وتآكل وقضم- جمرد قمامة وبقايا الخليقة- مثل 
القمامة امللقاة خارج بوابات يافا- فيبدو كأن هيودا بأكملها إنما 

يه تراكمات لهذه القمامة."
(Jouranls of a Visit to Europe and the Levant: 
October 11, 1856_ May 6, 1857)

لكنين أرغب يف أن أتأمل كثريًا يف االفرتاءات اليت شوه هبا 
الرحالة الغربيون هذه األرض الغالية، وبداًل من ذلك وجهت 

تفكريي إىل أيب أمني، متسائاًل عن كيفية تدبره حلياته هنا يف 
فصل الصيف. كانت احلياة يف أحد هذه القصور من الصعوبة 

بحيث تمنعه من التوقف والنظر إىل هذا احمليط الهبي كما 
كنت أفعل أنا؟ ربما لم يكن بحاجة للتوقف والنظر. فربما 

كان وقته الذي أمضاه مع سليم يف التالل رسحة واحدة طويةل 
لن أتمكن أنا أبدًا من إنجازها.

كانت الربك بطول الوادي غزيرة املياه املتدفقة من الينبوع، 
وهبا الكثري من الضفادع، وبنات النعناع، والبوص، وطبقات 

من الطحالب تطفو عىل سطح املياه، فكان مهشدًا غري مألوف 
يف هذه التالل الجافة. وكان هذا اجلزء من الوادي والذي يعرف 

باسم وادي القرسية أكرث اتساعًا. فبدت التالل املنخفضة عىل 
الجانبني وكأهنا ترتاجع أكرث فأكرث. ومان عىل جوانهبا العديد من 
الوديان الصغرى، مهنا وادي الشمر ووادي العرش، فرتكت وادي 

قرسية وبدأت يف تسلق التل العايل تجاه الشمال مع أطالل 
خربة سكرية، اليت لم يتبق مهنا سوى بضع منازل حجرية. 

مع سريي إىل أعىل نظرت إىل التل الذي لم تكن به مصاطب 
عن يساري، وتعجبت متسائاًل ما الذي يتطلبه إخالء التل 

وبناء املصاطب به. ال شك أن النظر إىل التل الربي والتخطيط 
لتقسيمه كان عماًل بطوليًا. وكيف عرفوا مىت يقومون ببناء 

جدار املصطبة يف خط مستقيم، أو منحٍن، أو أن يكتفوا بجيب 
مستدير حيث تزرع شجرة واحدة؟ ال شك أهنم قد حاولوا 

بعناية فائقة أن يتبعوا اخلطوط الطبيعية، وال شك أهنم قد 
حفظوا عن ظهر قلب املنحدر بأكمهل قبل أن يقرروا كيفية 

تفاديه. ظلت الصخور الكبرية اليت ال يمكن تحريكها قائمة يف 
مكاهنا حيث وجدت. ويمكن للمرء أن يرى جمموعات مهنا هنا 

وهناك. تشق املصاطب طريقها عرب املنحدر باتجاه الوادي عىل 

أحد جانيب التل وتعود فزتحف صاعدة عىل الجانب اآلخر، 
منعطفة مع ثنايا التل، وتاركة دائمًا طريقًا ملرور حمراث يدوي 
يجره بغل. حل محل التل شديد االنحدار السابق سلسةل من 

املصاطب الهابطة. هكذا قام أجدادي باسرتداد الربية فسيطروا 
علهيا واستأنسوها لتصبح ملكًا لهم. 

كنت أوشك عىل مواصةل نزهيت، عندما سمعت حفيفًا، 
وكنت أخىش أن يكون لقطيع من الكالب الوحشية. نظرت 
إىل أعىل يف ذعر ألجد بداًل من ذلك قطيعًا من سبعة غزالن 

رمادية اللون بلون الصخور، تعدو مرسعة صاعدة التل، تخطو 
أقدامها الويةل الرقيقة خطوات واسعة، فتتقافز يف هسولة عابرة 

جالميد الصخر فال هتوي أي أحجار خلفها. 

* اقتطف هذا النص من كتاب: رجا شحادة. رسحات فلسطينية. الطبعة 
األوىل، دار هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، 2010، صفحة 11-7.
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its ancient wall. The stones with which the wall 
was built were carefully picked and piled together 
and had held back the soil over many years 
without a single one of them falling, come rain or 
flood. Between these neatly arranged rocks more 
cyclamens grew. Their flowers stood at a thirty-
degree angle like pink and red droppings all across 
the wall. In an opening in the stone wall between 
the two terraces were three wide stone steps placed 
there to make it easier to move between the two 
gardens. By the side of the steps was a yellow broom 
with its spiky green leaves. Its sweet smell filled the 
air. Lower down were some tall white asphodels and 
lower still bunches of blue sage. Even the long grass 
that grew along some parts of the wall added colour 
and texture. And when I looked up at the next level, 
I saw another beautiful garden, graced by fabulous 
olive tree many centuries old, whose shallow roots 
were like thick arteries clinging together, clasping the 
ground firmly, forming a perfect wooden furrowed 
seat on which to sit and rest one’s back against 
the trunk. Above this garden there was another. 
This terrace was large enough for two olive trees 
surrounded by a carpet of colour that spread all the 
way to the wall that led to yet another garden above, 
one garden hanging on top of another and another, 
going up as far up as the eye could see. I felt I could 
sit all day next to this qasr and feast my eyes on this 
wonderful creation. What fortunate people once 
lived in this veritable paradise. And how wide of the 
mark was Herman Melville, who described this area 
as barren when he visited it in the middle of the 
nineteenth century:

“Whitish mildew pervading the whole tracts of 
landscape – bleached-leprosy- encrustations of 
curse-old cheese- bones of rocks, - crunched, 
knawed, and mumbled – mere refuse and rubbish 
of creation – like that laying outside of Jaffa Gate – 
all Judea seems to have been accumulations of this 
rubbish.”

(Journals of a Visit to Europe and the Levant: 
October 11, 1856-May , 1857)

I did not want to dwell on the vilification by Western 
travelers of this precious land and instead turned 
my mind to Abu Ameen, wondering how he managed 
his summers here. Was Life in one of these qasrs 
so difficult that e never had time to stop and look 
at these gorgeous surroundings as I was doing? 
Perhaps he didn’t need to stop to look. Perhaps his 
entire time in the hills with Saleem was one long 
sarha such as I might never be able to achieve.

The ponds along the wadi were filled with water 
from the spring. They had plenty of frogs, high 
spearmint, the common reed, and swathes of algae 
floating in the water, an unusual sight in these dry 
hills. This section of the wadi, called Wadi Qasrya, 
was wider, with the low hills on both sides seeming 
to recline further and further back. Coming down 
their sides were several small wadis, Wadi Shomr 
(‘fennel’) and Wadi El A’rsh (‘the throne’). I left Wadi 
Qasrya and began climbing the high hill to the north 

with the ruin of Khirbet Sakrya, of which only a few 
stone houses have remained.

As I walked up I looked at the unterraced hill to my 
left. What would it take to clear this and terrace it, 
I wondered. What a feat it must have been to look 
at the wild hill and plan the subdivisions. How did 
they know when to build the terrace all in a straight 
line, when in a curve and when to be satisfied with 
a round enclave where only a single tree could 
be planted? They must have been very careful to 
follow the natural contours, memorizing the whole 
slope before deciding how to subdivide it. The large 
rocks that could not be moved were kept standing 
where the found them. Here and there one could 
see clusters of them. Where they could, they made 
a small bay between them, an enclave, like a dimple 
in the face of the hill where a single tree could be 
planted. The terracing snaked down the slope to the 
wade on one side and trailed up on the other, curving 
with the folds of the hill, always leaving a passage for 
the mule-drawn hand-plough to pass. Where once 
was a steep hill there was now a series of gradually 
descending terraces. 

In this way my ancestors reclaimed the wile, 
possessed and domesticated it, making it their own. 
I was about to continue with my walk when I heard 
a rustle. I was afraid it would be a pacak of wild 
dogs. With trepidation I looked up and saw instead a 
group of seven grey gazelles the colour of the rocks, 
running up the hill, taking big strides with their 
long thin legs, jumping so effortlessly over the large 
boulders that no stones tumbled in their wake.

* The text is an excerpt from: Raja Shehadeh’s book, Palestinian 
Walks, First Edition, Profile Books LTD, 2007. Pages 7-11.



WEED CONTROL - 11

Palestinian 
Walks

 

Raja Shehadeh

It was on a spring day in 1978, the year of my return 
to Ramallah, that I stumbled, quit by accident, upon 
the legendary Harrasha of Abu Ameen, deep in the 
hills of Palestine.

It had been a long winter, continuing to rain 
throughout April and during the first few days of 
May, which is most unusual for this part of the 
world. I set out on my sarha just two days after the 
rain had stopped. The sun had emerged, and the 
earth was too muddy. The sky was blue with low 
scattered clouds that sometimes blocked the sun 
making it very pleasant to walk.

My starting point on that day was behind the 
Anglican School in a north-western neighborhood 
of Ramallah. I walked down the newly paved road, 
which continued northward towards the unfinished 
housing development the farthest incursion so 
far of the town into the hills. I found the path 
almost immediately; once on it a certain peace and 
tranquility descended upon me. Now I could go 
on with no need to worry, just walk and enjoy the 
beauty of the nature around me.

I ambled alongside the western side of the valley 
across from the hill referred to as El Bata (‘the 
duck’), so called because of the way it sits on the 
valley. Along the path the wildflowers were in 
abundance. Most were in miniature, blue iris only 
a few centimeters high, ping flax also very close to 
the ground and the slightly taller Maltese Cross and 
pyramid orchids, a colourful but thin carpet covering 
the vibrant land. I had assumed a pace that was 
neither hurried nor dawdling. I was heading towards 
the appropriately named Wadi El Wrda (‘the flower’) 
across the shoulder of the hill, a gentle descent that 
took me over one-fold, down a small incline and up 
another in a diagonal trajectory towards the valley.

I could see that the wadi had longer grass and plants 
because it was fed by the sweet water of A’yn El 
Lwza (‘the almond’). I crossed over and listened to 
the faint sound of the dripping of the water down to 
a pool. Then I bent and looked into the hollow in the 
rocks from which the water oozed, I stretched out 
my hand and let the cold water run over it. There 

were plenty of stones and weeds. The spring was in 
bad need of cleaning – otherwise the water would be 
gushing out. I sat nearby smelling the moist soil and 
looking at the impressive mossy brown cliff across 
the wadi. It was studded with cyclamens that grew 
out of every noon and cranny. They always seemed 
to grow in rocks that shied away from the glare of 
the midday sun, squeezing themselves between 
cracks to protect their bulbs from drying up. And 
despite their precarious position their delicate 
flowers grew straight up and were hooked at the top 
like a shepherd’s staff. Their large round variegated 
leaves, similar to those of the grapevines but thicker, 
rounder and with a deeper green, seemed suspended 
from nowhere, miraculously hanging on the high 
steep rock as though trickling down it. The pin and 
red flowers were like randomly placed candles on an 
enormous Christmas tree. Above the cliff the hill was 
steep and from this vantage point seemed high and 
formidable.

Nearby I found a well-preserved ‘qasr’. The word, 
which literally means a ‘castle’, refers to the mainly 
round stone structures dotting the land where 
farmers kept their produce and slept on the open 
roof. It was in one of these structures that my 
grandfather, Saleem and Abu Ameen camped out 
when they went on their sarha together. It must 
have taken a good degree of skill to build on in this 
slope, where it has lasted for over a hundred years. 
Nearby was an old cistern. Before visiting the qasr, 
I took a moment to look around. It was as though 
the earth was exploding with beauty and colour and 
had thrown from its bosom wonderful gifts without 
any human intervention. I wanted to cry out in 
celebration of this splendor. As I shouted ‘S-A-R-H-A’ 
I felt I was breaking the silence of the past, a silence 
that had enveloped this place for a long time. My cry 
of greeting echoed against one ill then another and 
another, returning to me fainter and fainter until I 
felt I had somehow touched the entire landscape that 
surrounded this architectural wonder.

Along the terrace wall was a rock rose bush with 
its thick leaves and muted ping flowers. It climbed 
hesitantly over the stones, green against the grey 
as if someone had carefully chosen it to decorate 
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 عائشة عودة

أحالم 
باحلرية 

قلتا باستنكار.
أتختارين االعتقال؟

أختار البقاء يف الوطن. 
أنت جمنونة، وال تعرفني شيئًا عن االعتقال والتعذيب.

بل سمعت.
عىل أية حال، أنت أدرى بوضعك وتقررين لنفسك. لكين 

أدعوك مرة أخرى إلعادة التفكري بقرارك.
لست عىل استعداد للتنقل من بيت إىل بيت، وال أفكر يف 

اخلروج إىل األردن مطلقًا. لن أترك لهم الوطن.
قلت مجليت األخرية بيشء من التأكيد. ثم سألته: 

وماذا بشأنك أنت؟ 
لن أسلمهم نفيس. قالها بشكل قاطع. وأردف قائاًل: ما زالت 

ذاكريت حية بما فعلوه قبل سنة، سبعون يومًا تحت الرضب 
والعذاب، ثم اعتذروا بقولهم لست الشخص املطلوب. 

ولكنك بقيت يف وطنك وبالقرب من أرستك؟
وسأبىق يف وطين ولن أغادر.

قالها مؤكدًا أن موقفه ليس أقل تمسكًا مين يف البقاء يف 
الوطن.

)بيق يعيش مهربًا يف الضفة الغربية ثالث عرشة سنة، ثم أليق 
القبض عليه وحكم سنتني(.

اتضح لكلينا أن كل واحد منا قرر خياره الصعب، وسيحمل 
صليبه عىل كتفيه، وأن لقاؤنا يف املستقبل يف علم الغيب. 

اغرورقت عيوننا بالدمع حني تصافحنا بحرارة، وافرتقنا. رسنا 
يف اتجاهني متعاكسني تمامًا. سار خالد رشقًا، يف اتجاه بساتني 

دار منصور. ورست أنا غربًا، يف اتجاه بيتنا عرب بستان دار أبو 
سالمة. بعد هنهية، توقفت حلظة أنظر اليه؛ كان يسري مرسعًا 

بني أشجار الربقوق العارية محاذيًا إلحدى السناسل.

األول من آذار 1969. اجلو ربييع، والسماء صافية تالمس خبايا 
الروح. 

أشعة الشمس رقيقة، دافئة. حركت أعماق احلياة اخملبئة 
من برد الشتاء فخرجت تستعرض نفهسا تحت أشعتا؛ أرض 
البستان مكسوة بأزهار صفراء ومحراء، وأخرض له لون احلياة 

الغض، يغري القلب بالتدحرج عليه كالطفل. شجر اللوز 
بأزهاره البيضاء يحتفل بعرس الطبيعة. شجر التني، براعمه 

الرقيقة لم تتفتح بعد عىل غصون فضية المعة، أنا عاشقة 
الطبيعة أنتبه للون الفيض ذاك ألول مرة. وددت لو يطول 

الطويق أكرث ألسري لساعات يف هذا الهباء اإللهي! هل كانت 
الطبيعة تخاطبين خطابًا خاصًا يف ذلك اليوم؟ هل كانت 
تبثين رسالة ما؟ أكانت تودعين أم تحتيف يب؟ للحظات 
شعرت أن رويح تدخل يف كل يشء يف الطبيعة، وال أريد 

االفرتاق عهنا.
 

هل طال الطريق؟ أفلت "عودة" يدي وقطف أزهارًا، عمل باقة 
صغرية، وعاد أمسك يدي. قوى خفية كانت تشدين وال تريد 

افاليت. بصعوبة فصلت نفيس عهنا.

اجزتنا البستان، وصلنا رصيف الشارع مقابل بوبة بيتنا تمامًا. 
حيهنا، انتهبت لوجود شخص غريب يقف عىل الرصيف، يلتفت 

يمنة ويرسة. 

اقرتب منا مرسعًا وارتسم عىل وجهه سؤال قبل أن ينطق. كان 
يلبس قميصًا أبيض َذا خطوط بنية وبنطااًل بنيًا. كان يميل إىل 

القرص، ممتلئًا، وصلعة صغرية تعتيل جبينه. بادر قائاًل: 
مرحبًا أليست هذه صورتك؟

ومّد يده عارضًا الصورة.
نعم يه صوريت.

وقد أدركت أنه من رجال االحتالل.
طفت عىل وجهه تعابري غرور استفزتين، قال:

أرأيت؟ لقد أمسكنا بك برسعة، أنت مطلوبة لقوات جيش 
الدفاع اإلرسائييل. 

كان كالمه منفوخًا بالغرور. قلت وأنا أرغب يف تنفيس غروره:
أعرف، ولهذا أنا قادمة.

أسقط يف يده، وبان استغراب عىل وجهه. 
أكملت سريي نحو البيت، فتبعين كالظل.

لبيتنا مدخل له بوابة عىل الشارع. يمتد املدخل ثالثني مرتًا 
تقريبًا، بعرض ثالثة أمتار، مرصوف ببالط حجري من محاجر 

املزرعة الرشقية الهشرية بلون حجرها الوردي. وعىل جانيب 
املدخل سوران بارتفاع مرت تقريبًا، عىل واجهتما بالط حجر 

وردي كذلك. وإىل جانب األسوار أحواض زراعة امتألت باملنثور 
وعرف الديك وفم السمكة وشعر البنات وورودٍ وأزهار أخرى 

خمتلفة. كنت أرعاها كما ترىع األم ألطفالها. عىل يمني املدخل 
بستان صغري من شجر التفاح، لم يزهر بعد.

عىل اجلهة اليرسى، ثالثة مدرجات زرعت فهيا أشجار ليمون 
وأسكدنيا وعنب. وعند الجدار الذي يفصلها عن الشارع زرعت 

أشجار صنوبر )كريش(ورسو وشجرة حور عند املدخل.   

* اقتطف هذا النص من كتاب: عائشة عودة. أحالم باحلرية. الطبعة الثانية، 
مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2007، من صفحة 31-28.
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Dreams of 
Freedom

Aisha Odeh

I said it with denunciation.
Do you opt for imprisonment?
I opt for staying in my country.
You must be crazy. You know nothing about prison 
and torture. 
Yes, I heard. 
In any case, you know better, and you decide for 
yourself. However, I urge you to reconsider your 
decision again. 
I am not willing to move from one house to another, 
and I do not think of leaving for Jordan at all. I am not 
leaving the homeland for them. 
I said my last sentence with some resolve. Then I 
asked him:
What about you?
I am not giving in. He said that firmly, adding, I could 
still remember what they did a year ago. Seventy 
days of beating and torture. Then they apologised 
and said you were not the wanted person. 
You stayed in your country and near your family, 
though.
And I will stay in my country and will not leave. 
He asserted that his determination to stay was not 
less than hers.

(He remained a fugitive for thirteen years in the West 
Bank and was then arrested and sentenced for two 
years).

It became evident that each one of us has chosen 
a difficult option, we shall carry our cross on our 
shoulders, and that meeting again is left to mere 
coincidence. Our eyes filled with tears as we shook 
hands warmly and split. We walked in exactly 
opposite directions. Khaled walked eastward, 
towards the Mansour family orchards, while I walked 
westward, towards our house through Abu Salame’s 
orchard. I paused for a moment and looked at him; 
he was walking quickly between the plum trees 
parallel to one of the terraces.

The first of March 1969. It was spring, and the sky 
was clear; it touched the soul deeply. 
The sunlight was tender and warm. It shook the life 
hidden deep from the cold of the winter, which came 
out to walk around under the sunlight. Yellow and 
red flowers covered the orchard, as well as green, 
the colour of young life that lured the heart to roll 
over it like a child. The almond trees with their white 

flowers celebrated the nature’s wedding. The fig 
trees, with their tender buds that had not bloomed 
yet over the shiny silver branches. 

It was the first time that I, the nature lover, saw that 
silver colour. I wished that the road would last for 
hours in such divine glamour! Was nature addressing 
me in person on that day? Was it sending me a 
message? Was it bidding me farewell or celebrating 
me? For a few moments, I felt as if my soul was 
infiltrating by everything in nature, and I did not 
want to part with it. Was the road long? Odeh left 
my hand and picked flowers, made a small bouquet, 
and then held my hand again. Some hidden force 
pulled me and would not let go. I barely parted with 
it, crossed the orchard, and reached the pavement of 
the road that faced the gate to our home. I noticed 
then a stranger standing on the pavement, looking 
around right and left.

He hasted towards us with a question on his face 
even before talking. He was dressed in a white shirt 
with brown stripes and brown pants. He was rather 
short and slightly bald near his forehead. He started 
by saying:
Hello, isn’t this your photo?
He extended his hand with the picture.
Yes, this is my picture. 
I realised that he belonged to the occupation forces. 
His face had expressions of arrogance that provoked 
me, he said: 
You see, we caught you quickly. You are wanted by 
the Defence Forces.
His speech was conceited, and I wanted to deflate 
his vanity:
I know. That is why I am coming.
He became speechless. His face reflected 
astonishment. 
I continued walking towards home, and he followed 
me like my shadow. 

Our house has a gate on the road, with an entrance 
that was three meters wide and stretched for around 
thirty meters. It was paved with stone tiles from the 
quarries of Mazra’a Sharqiyeh, famous for their rosy 
stones. On both sides of the entrance, there were 
two fences, around one metre high, also with a pink 
stone façade. Near those fences, there were plant 
pots filled with gillyflowers, Celosia, Antirrhinum 
majus, Bassia scoparia, and many other different 
roses and flowers. I cared for them as a mother 
cares for her children. To the right, a small apple 
orchard had not blossomed yet. To the left, there 
were three terraces of lemon, loquat and vine trees. 
At the fence towards the street, pine, cypress and 
aspen trees were planted.

* The text is an excerpt from: Aisha Odeh’s book, Dreams of 
Freedom, Second Edition, The Palestinian Institute for the 
Study of Democracy- MUWATIN, 2007. Pages 28-31.
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سحر الربيع 
يف فلسطني

ذكريات 
من الطفولة

ترجع طفوليت يف بليت رام اهلل والبرية اجلبليتني إىل سنوات 
بعيدة، حيث نشأت وترعرعت يف بيئة ريفية وطبيعة آرسة، 

تالل وجبال متدحرجة، حقول وحبالت متالحقة عىل مر البرص 
مزينة بأشجار الرسو والصنوبر، الزيتون واألشجار املثمرة من 

التني واخلوخ والربقوق عدا عن كروم دوايل العنب املرتامية 
ومزروعات اخلضار املوسمية والكثري الكثري من الهواء النيق 
واألجواء املنعشة. حياة بسيطة، هادئة، عفوية والناس عىل 

سجيتم، لطفاء، بعيدين عن التكلف والتعقيد حىت أن أيم، 
ويه القادمة من يافا وحياة املدينة الصاخبة واليت كانت قد 
غادرهتا عقب زواجها لتسكن بعيدًا عن البحر يف ظل أجواء 

اجلبل غري املألوفة، كانت تجيب، عندما تُسأل عن مدى 
تأقلمها مع حياهتا الجديدة يف رام اهلل والبرية: "نعم أقر أن احلياة 
هنا قد تكون ممةل وإيقاعها رتيب أحيانًا، ولكين أقر أيضًا أهنا 

البيئة األفضل لرتبية األطفال وتنشئتم." نعم. لقد كانت حمقة 
يف قولها هذا. 

وكما تبني يل الحقا، أنه بالفعل كنّا حمظوظني اىل حّد كبري 
يف ظروف نشأتنا يف الريف، فقد نجح والدّي إعطاءنا، إخويت 
وأنا، نشأة وتربية غنية يف أجواء صحية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 

بمحيطنا. طفولة متمزية وتجارب حياتية عديدة خضناها 
كأطفال ما زالت تفاصيلها تالزمين، ال تخبو وتشكل مصدر 
قوة والهام حىت اليوم، تجارب مجيةل ال تنىس وال يخفت نورها 

ابدًا.

نعم كثرية يه ذكريات الطفولة اليت ما زالت ترفد أيايم، 
ومن أهمها، تكل املتعلقة بزنهاتنا العائلية يف اجلبال احمليطة 
يف فصل الربيع.  ذلك اللقاء املتجدد مع الطبيعة، لقاء ساحر 
يأيت بعد أهشر طويةل، رتيبة، من فصل الشتاء القايس، والربد 

القارص والرطوبة الراسخة يف جدران املنازل، يأيت الربيع كهدية 
رائعة تعتقنا من أرس مالزمة البيوت، من الثياب الصوفية 
الثقيةل اليت كنا نتلحف هبا، من تقرحات األصابع املؤملة 

الناتجة عن درجات احلرارة املتدنية، من الرشوحات والزنالت 
الصدرية وتكل القحة الشنيعة اليت كانت تالزمنا كما أهنا لن 

تبارحنا أبدًا.

يأيت الربيع الساحر، رمزًا للحرية وتعبريًا عن احتفالية األرض 
بالبعث والتجدد، ليطال الزرع والرضع، وليالمس اجلسد 
واحلواس مجيعها، ويشحننا نحن األطفال بنشاط عجيب 

وفرح غريب، لنليب نداء املغامرة واالكتشاف وهنرع اىل اجلبال 
واحلقول احمليطة نستقبل األجواء الدافئة والطبيعة اليانعة بعد 

طول غياب.
هكذا أتذكر العرشات من فصول الربيع يف جبال رام اهلل 

والبرية وتاللها.  ذكريات تحمل يف طياهتا معان خاصة مرتبطة 
هبوييت وعالقيت احلميمة مع الطبيعة، مع الصخور والرتاب، 

األشجار واحلشائش، األشواك واألزهار، خاصة األزهار، 
أزهار برية فلسطني يف الربيع: السوسن والرنجس، شقائق 

النعمان والرتمس، عصا الرايع واألقحوان، أشكاال والوانا من 
عطاء األرض تنبت وتنترش يف احلقول، عىل التالل واجلبال 
يف كل ربيع.  هكذا عشت وعرفت سحر الربيع يف بالدي، 

ومنذ طفوليت وحىت اليوم وأنا أفرح لرؤية أوىل بشائر الشقائق 
أحلمراء وأحزن حني أودع آخر سوسنة يف احلقول.

عرشات من فصول الربيع يف جبال رام اهلل وتاللها تتجمع يف 
ذاكريت ووجداين. وأستعيد لهفة االنتظار ملوعد سنوي متجدد 
مع الطبيعة. فما أن يأيت آذار بحلته اخلرضاء املزركشة اليانعة 

حىت تبدأ رحالتنا العائلية: "يلهل، يلهل، عىل السيارة، بدنا نروح 
عىل طريق نابلس نلقط زهور ..." وهنرول، نحن صغار العائةل، 

بشوق ولهفة وننحرش يف سيارة عيم الزرقاء وننطلق إىل 
طريق رام اهلل – نابلس. وهناك ننترش يف التالل والوديان. نعاين 

السفوح املرشومة بأشجار الزيتون والبلوط، نتذكر رحالت 
سابقة، ونعرف أن قرب تكل الزيتونة الهرمة ذات الجذع 

األجوف تنبت أمجل الشقائق البنفسجية والبيضاء، وعىل بعد 
أمتار مهنا ستكون أخرى بلون هندي نرض ال يمكن للعني أن 
تخطئه: زهرات الشقائق امللونة النادرة تختال بني مئات من 

أخواهتا ذات اللون األمحر املألوف. وهناك عند الصخور الرمادية 
الراسخة ومن أعماق شقوقها، تستقبلنا باقات أزهار عصا 

الرايع، يف تدرجات لوهنا الزهري الرائع، محاطة هبالة من أوراق 
خرضاء مزركشة عىل شكل قلب. تمتد أيدينا بني األشواك 

والعوسج ونسحب الزهرة من باطن الرتاب الرطب، تستجيب 
سيقاهنا الربونزية وتنساب بهسولة بني أصابعنا، فهي تعرفنا 

وتعرف أننا نحهبا وننتظر لقاءها يف كل ربيع. أحيانا، كنا ننتبه 
أننا يف شوقنا إىل قطف األزهار وللرسعة اليت كنا نقتلعها 

من األرض، كنا نقتلع أيضًا بعض البصيالت أو الجذور اليت 
ال تزال عالقة بالسيقان، فنقرر إعادهتا إىل الرتاب من جديد، 

فالرحم بحاجة إىل البذور واألرض بحاجة إىل ما يضمن تفتحها 
يف ربيع قادم.

من بقعة اىل أخرى كنا نركض... نقف من حني آلخر لنستمتع 
بقضم الشومر الزمردي املشبع بالشمس، والزعرت األسطوري 
بنكهته الذليذة... نجمع املريامية والبابونج، ونقارن باقاتنا: من 

األمجل؟ من األكرب؟ من يا ترى تضم األكرث من احلنون النادر؟ 
ثم نركض من جديد فقد حملنا سوسنة تنادينا ونتسابق للوصول 

الهيا... وهكذا كانت تميض الساعات ودون أن ندري، كانت 
تسوقنا أقدامنا إىل األعىل: من "حبةل" اىل "حبةل" نصعد، 

نتسلق "السناسل" والصخور. تتجرح ركبنا وأصابعنا، يطري 
شعرنا، تتسخ ثيابنا وتتمزق، حىت نصل القمة ورأس اجلبل، 
فنقف الهثني نعبُّ النقاء والنور وننتيش باقرتابنا من األرض 

والسماء. كعصفور يحط عىل شجرة رسو شاهقة نعاين 
الفضاء ونمتكل العالم. نحتضن أزهارنا ونحتفل بالبعث وتجدد 

احلياة... سنة بعد سنة، كربنا وتفرقنا.  لكن هذه الطقوس 
العائلية وتداعياهتا بقيت معنا، جمبولة فينا، نحملها معنا أينما 

نذهب... جزءا ال يتجزأ من وجودنا وانتمائنا.

اليوم وأنا أنظر حويل، وأراقب تغيريات الزمن والنمو تتسالن اىل 
سفوح اجلبال، وأشاهد األبنية الشاهقة تعلو انسياب التالل، 
والطرق اإلسفلتية تخرتق الوديان، أعرف أن كل ما ألفته قد 

أصبح ذكرى وأن األرض، كما البرش، تتغري وتدفع رضيبة 
معارك التاريخ وحركة األيام. فينقبض صدري وأحس بحزن 

الطبيعة وألم األشجار واألزهار ويه تسقط، تقتلعها اجلرافات 
من دون رمحة وتدوهسا آالت البناء برضاوة.  وبلوعة من يفقد 

ع ما كان وأحن اىل سنوات مضت، "يلهل  حبيبًا أو صديقًا أوَدّ
نروح نلقط زهور ..." 

أصوات ما زلت أسمعها، يأتيين صداها، وأنتقل بفرح إىل لقاء 
الربيع، كل ربيع، يف فلسطني.

* طلع الرنجس واحلنون، أزهار مطرزة من ربيع فلسطني / إعداد وتقديم: تانيا 
تماري نارص / تصميم وتطريز: ماري جبيج تمارة / إصدار مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية 2016 - الطبعة الخامسة 

تانيا تماري نارص
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guilt we would try to plant them back into the fertile 
earth, for we knew that the womb needs its seeds for 
another flowering and another spring.

From one spot to another we ran, stopping from time 
to time to munch on wild herbs like the tangy, bushy 
green stalks of fennel or the tiny tender piquant 
grey-green leaves of thyme. We gathered sage and 
chamomile to take home with us to add to our tea 
on cold winter nights and we would compare our 
bouquets: who has the largest, most beautiful one? 
Which has the rarest flowers the most colourful? 
Then having rested, we would resume our flower 
picking, unable to resist the beckoning of a purple iris 
in the distance.

Upwards we moved, guided and beckoned by the 
flowers. We climbed the rocky fences and the 
naturally terraced fields, scratching hands and 
knees, hair flying, shoes muddied, clothes torn and 
dishevelled. Unawares, we reached the summit, and 
then we stopped, breathing in the purity of air and 
light and the effervescent freshness of the magic 
of the Palestinian spring. Alone like a bird on top of 
a giant cypress, we scanned the horizon, rejoicing 
in our closeness to earth and sky, embracing our 
harvest of flowers, celebrating the resurrection and 
the renewal of life.

Today, as I watch the landscape change around me, 
the high-rise buildings dotting the gentle rolling hills 
and asphalt roads penetrating the humble valleys, my 
heart aches, and I feel the agony of the threatened 
earth, the pain of the olive trees, the despair of wild 
flowers as they fall under the power and brutality 
of politics and heavy machinery. Agonised I watch, 
as one bereaved, as one who has lost a friend, a 
loved one, and I know that all that was familiar 
has become a memory, and the earth, like men and 
women, changes and pays the inevitable price of the 
dynamics of time. Sadly, I bid farewell to the past, 
and I yearn for the years gone by; “Yalla, yalla, let’s 
go flower picking” voices that echo, voices I can 
still hear, as I move happily to meet the next spring 
season, every spring season, in Palestine.

* From the Introduction to Spring Is Here: Embroidered Flowers 
of the Palestinian Spring, Tania Tamari Nasir and Mary Jabaji 
Tamari, Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 2002.
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The Magic 
of the 
Palestinian 
Spring: 
Childhood 
Recollections 

Tania Tamari Nasir

My childhood in the mountainous twin towns of 
Ramallah and Al-Bireh goes back many years. I 
grew up in their rural surroundings, embraced by a 
landscape of gentle rolling hills dotted with scattered 
pine and cypress, orchards and fields of fruit and 
olive trees, an abundance of fresh air and bountiful 
produce. Life was simple, was slowly paced, and the 
people were humble, unassuming and kind. When 
my mother was asked how she liked living away 
from the cultural hustle and bustle of Jaffa, where 
she was born and raised, and that she had to leave 
upon her marriage, she commented, “Oh, yes, life in 
Ramallah is different, and it can be boring, but it is 
truly the perfect, healthy place to raise a family.” She 
was right, for she and my father, as I later realized, 
did give me and my siblings a wonderful life and the 
most enriching of experiences that remain in my 
heart—inspiring, energising, their memory never 
ebbing, their glow never fading.

Many are the special memories that remain with 
me from my childhood in rural Palestine, but it 
is memories of the springtime family sojourns in 
the hills that still stand out after all these years 
and can still magically transport me to our yearly 
rendezvous with nature. After the harsh, cold winter 
and dampness of the unheated homes, spring would 
come to us as a gift with sunny days and blue skies. 
We felt liberated from being cooped up at home, 
covered up with woollens and with painful chilblains 
on our fingers and never-ending runny noses and 
coughs. Springtime spelled freedom, a celebration 
of nature come to life, a joyful rebirth of flora and 
fauna touched both the body and the senses. We, 
as children, welcomed the adventure and discovery 
of spring, the highlights of which would be highly 
anticipated flower-picking outings that we partook 
with unequalled thrill!

I grew up with an intimacy with spring. As a child, 
I would rejoice to see the first anemone and would 
mourn the last iris in the fields. Now more than 50 
years later, childhood recollections of the spring 
season in the hills of Ramallah transport me to those 
days of long ago. I can still recall the excitement that 
engulfed me as I and members of my family would 
start planning ‘flower-picking’ outings. I can still 
hear the gleeful cries of, “Come on, yalla, yalla, let’s 
go…” as we, the youngsters, would crowd into my 
uncle’s blue car, and off we would go to our familiar 
destination, where flowers grew abundantly on the 
hills surrounding Nablus Road, north of Ramallah.

Flower picking was a ritual that we knew by heart. 
Once our feet would touch the pebbly gravel at the 
foot of the hill, we would disperse, canvassing the 
terraced rocky slopes dotted with ancient olive 
trees and sturdy oaks. We would remember from 
past seasons that near that giant olive tree, with 
its rugged hollow bark, grow a group of the most 
beautiful white and purple anemones and that, a 
short distance beyond, one could find others in 
radiant pink nestled amid the familiar red ones 
carpeting the fields. We would then seek the 
cyclamen clusters saluting us from their shady, 
thorny enclaves within deep, damp crevices of 
stately boulders that rose from the fertile earth. 
The cyclamens were elegant blooms with a myriad 
of dazzling shades, from the purest of whites to 
the deepest of pinks, their crowning heart-shaped 
leaves, distinctive and decorated with exquisite 
arabesques in forest-green hues. We loved the 
cyclamens and rejoiced as their long purple-brown 
stalks effortlessly glided from the damp soil and 
rested in our awaiting hands. At times in our 
excitement and hurry to pick the flowers, we would 
accidently pull the bulbs too, and with feelings of 
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سأكون 
بني اللوز

والصمت موسيىق. هذه حكمة قديمة، ولكن قةل تعرف 
أن الصمت أنواع. يف )الدير اجلواين( نوع غريب من الصمت، 
والدنيا قمر، والهواء صقييع. مثاًل، أمام مغارة رومانية ذات 

باب صغري ومستطيل كان فهيا، قديمًا حوض ترسبت فيه مياه 
فوق هياكل عظيمة متحلةل، ومجاجم، دمره لصوص اآلثار بحثًا 

عن الذهب. 

وصلت إلهيا عن طريق حرش صنوبر ورسو وزعرت برّي. صمت 
شامل، وقمر، ورأس صنوبرة هيزت من نسمة خفيفة. فجأة 

سمعت عطسًا، عطسًا مكتومًا وخافتًا، ليس إلنس وال جن. 
وكان يقرتب مينّ، فوقفت حمتارًا، يف حلظة أرسع من حلم، 

رأيت قطيع غزالن يعرب الطريق، ويتقافز ويعطس، وكل غزال 
يبدو معلقًا يف الهواء لوهةل، ثم يقع، كنت كأين أرى قطيع 

ظالل غامض، والشجر كان داكنًا، ولكنه أوشك أن يغين، ثم 
حل صمت خميف، وكأن شيئًا. 

لم يكن، صمت أشبه ما يكون بمرور زمن سحيق عىل مجال 
ساد ثم باد.

وقفت كم وقعت عىل رأسه الطري، ثم خطر ببايل أّن صياد 
غزالن قد نصب فخًا لها، ويل، من هذا النوع الذي يكرس 

العظم حىت الفخذ، وسأقع فيه، أو قد يكون هناك ضبع فرت 
الغزان منه، ويكمن اآلن خلف صخرة أو عرق شجرة. 

ال يستيقظ يف العزلة إال ما هو كامن فينا أصاًل. واستيقظت 
يف وساوس كثرية. أمايم مرج واسع، حمروث، خاٍل، مقمر، 

ويمتد حىت أسوار الدير. واألنسان، أي أنسان، يخاف من 
الفراغ. خفت العبور يف املرج مكشوفًا من كل جهة. هناك 

غرسات زيتون صغرية، أشبه بالظالل الداكنة، بدت يل تشبه 
رهبان الدير القدماء، وهم يلبسون السواد، ويغنون ِل "ساكن 

العايل":

من هاملرج الواسع
إيدينا مرفوعة

زي الشجر العايل.

وتكل عني تبعد مسرية ساعة عن الدير اجلواين إىل اجلنوب، 
وتنبع من شق أسفل صخرة عظيمة ال يتسّلقها إىل شجر 

كالعليق والبلوط أو كلب خفيف، وحولها بساتني مروية من كل 
ما يذل ويطيب من الفواكه، كل حسب موسمه، خوخ، وتفاح، 
ومشمش، مثاًل. أتمدد يف اليفء فوق الصخور وأغمض عيين 
ألسمع بقبقة املاء حني يصب يف النبع من بركة برية، قبل أن 

يتوزع يف البساتني. وعيل الرايع تحت اخلروبة عىل حافة الواد 
يعزف الناي، ولكن بفمه فقط، وال ناي يف يده، وأذهلين ذلك.

وعيل شاب أسمر لفحته الشمس، وجسمه مشدود كرجل 
غزال، ويعرف رائحة وطعم كل نبتة يف هذه اجلبال، فهو وريث 
ساللة الرعاة يف هذه املنطقة، منذ استئالف املاشية يف العرص 

احلجري حىت اآلن. حلب الغنم يف إناء من األملنيوم، وعرص فوقه 
قطرات من حليب التني )سائل أبيض، محيض، إن ملس األعني 
التبت بحدة، ويزنُّ من عرق ثمرة التني املقطوعة عن أمها ويه 

لم تزل فجة(، فتخرث حليب الغنم إىل جنب لذيذ جدًا، بمذاق 
التني.

كان الرسام العجوز يشعل مصباحه كل ليةل، بعد أن تنام، 
ويتسلق الشجرة، ويرسم ورقة ال تسقط أبدًا. رجعت األخت إىل 

الشقة، التقت به يف سلم الدرج، وقبل أن يقول شيئًا، قالت 
له: لقد رسمت اآلن رائعتك. 

وأما أنا فكنت أشعر بأن كل ورقة يف اجلنائن، كل نوارة "بسوم" 
صفراء، وكل نمةل، ونحةل، وحرشة، يف صباح دافئ، ليش إال 

ورقيت األوىل، ورائعة اجلنائن. فمصريي يولد، واألرض ترسمه. 
نعم، نعم، أعرف أن طريقيت يف رؤية الدير اجلواين، أو جنائن 

اللوز، تشبه خريفية. فالدير اجلواين، زيتونة مباركة ال يه 
رشقية وال غربية ويكاد زيتا ييضء ولو لم تمسسه نار، وأنا، 
الغريريات، واحلجل، والغزالن، واألفىع اليت تزغرد، وقدورة، 

وذاكرة أيم، قطرات من زيتا! هذا يدىع: مد الزيتون يف الزيت. 
أحب هذا التعبري: مد الزيتون يف الزيت. سمعته أول مرة، يف 

االنتفاضة األوىل، يف رام اهلل، يف شارع خال، بعد انتاء جنازة 
طفل.

استهشد. ال أحد يف الشارع، وكنت عائدًا إىل البيت، فرأيت 
عجوزًا تلبس ثوبًا فالحيًا مطرزًا، يشبه لوحة مرسومة باخليوط 
واإلبر، وفهيا كل لون ممكن من ألوان الفصول األربعة، وكأنه، 
أي سطح الثوب، ورقة ال تسقط أبدًا. ولدى الفالحات كربياء، 

ووقار، ولهذا مدت العجوز يدها إيّل ألهنا معدمة، ولكن، بدل أن 
تشحذ، بدأت تغين:

يخليك اهلل حجر ورخام
ال يزناح وال ينقام

ال برغبة احلساد وال بنّية الحكام
يخليك اهلل حجر البيت 

ويمد سنني طويةل يف عمرك، 
مد الزيتون يف الزيت. 

* اقتطف هذا النص من كتاب: حسني الربغويث. سأكون بني اللوز. الطبعة 
األوىل، املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القويم، 2004، صفحة48-47، 53-52، 

. 63-62

* The text is an excerpt from: Hussein Barghouthi’s book, I’ll 
be Among the Almonds, First Edition, Palestine Institute for 
National Guidance, 2004. Pages 47-48, 52-53, 62-63.

حسني الربغويث

صفحة 48+47

صفحة 53

صفحة 63+62
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I’ll be Among 
the Almonds

Hussein Barghouti 

And silence is music. This is an old proverb. 
However, few people know that silence comes in 
different types. At Deir Juwani, there is a strange 
type of silence, the world is a moon, and the wind is 
frosty. For example, in front of a Roman cave, with 
a small rectangular door, there was a basin in which 
water leaked over disintegrating skeletons and skulls, 
which the archeology looters destroyed as they 
searched for gold. 

I arrived there through a pine, cypress and wild 
thyme wood. Utter silence, a moon, and head of 
a pine tree moving with light breeze. Suddenly, I 
heard a sneeze, a hidden low sneeze, of neither a 
human nor Jinn. It was getting closer to me. I stood 
there, confused, in a moment faster than a dream, 
I saw a herd of deer crossing the road, jumping 
and sneezing. Each deer seemed hanging in the air 
for a while, then falling down. I was seeing a herd 
of mysterious shadows; the trees were dark, but 
almost singing. Then a creepy silence prevailed, as 
if there was nothing. The silence seemed like a very 
long time had passed over a beauty that existed and 
vanished.

I stood silently lurking, then it occurred to my mind 
that the deer hunter has set up traps, for them 
and for me, the type of trap that breaks the bones 
from the thigh, and that I will fall into that trap, 
or that a hyena, from which the deer had fled, is 
waiting behind a rock or a branch. Only those that 
are dormant with us wake up in our loliness. I woke 
up with many obsessions. In front of me there was 
an empty, wide, ploughed and moony meadow, 
stretching until the monastery’s fence. The human, 
any human, is afraid of vacuum. I was afraid to pass 
through the meadow that is open from all sides. 
There were small olive seedlings, like dark shades. 
They looked like ancient priests, dressed in black, 
and chanting for “that living up high”:

From this wide meadow, 
Our hands are raised up high
Like high trees 

There was a spring around one hour walk to the 
south of Deir Juwani. It flew beneath a huge rock that 
no one climbs to trees such as raspberry or acorn, 
or a dog. It is surrounded by irrigated orchards of 
the most delicious fruits, each in their season, such 
as plums, apples and apricots. I lie down in the shade 
over the rocks; I close my eyes to listen to the water 
pouring into the spring from a natural pond, before 
it flows to the orchards. Ali, the shepherd under the 
carob tree to the edge of the valley plays the pipe, 
but only with his mouth; there was no pipe in his 
hands, and that startled me. 

Ali is a dark, sun-tanned young man. His body is 
firm like a deer’s leg. He knew the smell and taste of 
each plant in the mountains, as he is the heir of the 
shepherds of the region, since the Stone Age and 
until now. The sheep were milked in aluminum pots, 
with drops of fig milk (white sour liquid that comes 
out of figs when cut off the tree while still unripe, 
and if it touches the eye it causes infection) squeezed 
over it, The milk curdled and became delicious 
cheese.

The old painter turns on his light every night, after 
she goes to sleep, climbs the tree and draws a leaf 
that never falls. The sister came back to the flat, 
met him in the staircase, and before he could say 
anything, she told him: now you have drawn your 
masterpiece. 
As for me, I used to feel each leaf in the garden, each 
yellow Crown Daisy flower, ant, bee, insect, in a 
warm morning, as my first leafe, and the best in the 
garden. My destiny is born, and the earth draws it. 

Yes, yes, I know that the way I perceived Deir Juwani, 
or the almond gardens seems autumn-like. Deir 
Juwani is a blessed olive tree, neither of the east 
nor of the west, whose oil would almost glow even 
if untouched by fire. And I, and the badgers, the 
partridge, the deer, the snake that ululates, Qadura, 
and my mother’s memory, drops of her oil! This is 
called: olives extending into oil. I love this expression: 
olives extend into oil. I heard it for the first time 
during the first Intifada, in Ramallah, at an empty 
street, following the funeral of a martyred child. 
There was no one on the street, and I was going 
back home. I saw an old woman dressed in a rural 
embroidered thob that looked like a painting made by 
needles and threads. It comprised all possible colors 
of the four seasons, as if that surface of the thob was 
a leaf that never falls. Rural women have pride and 
dignity. So the old woman extended her hand because 
she was poor, but rather than begging, she started 
singing: 

May God keep the stone and marble
That cannot be removed.
Neither by an envious eye nor by the rulers’ will
May God keep the stones of the house
And give you a long life
Extending the olive in the oil

Page 62+63

Page 53

Page 47+48
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زكريا حممد

.1
بعهضم يكتهبا بالقاف: قّبار. 

الصورة من مخس سنوات. لكن الكبار اآلن يف ذروته. وكل زهرة 
شمس صغرية لم يخلق مثلها بعد.

وإذا أردت أن تأخذ غصنا شائكا أو غصنني- وال يسمح لك 
بأكرث من ذلك- فعليك أن تقطفها بحدود الخامسة والنصف 
صباحا، أو الخامسة والنصف عرصا. فيف هذا الوقت تكون 

املوجة الجديدة من األزهار لم تتفتح بعد. إن فعلت ذلك 
ووضعت الغصن يف كأس ماء فسوف تتفتح الزهور، وتصمد 

ليومني أو ثالثة. أما إن قطفت يف غري هذا الوقت فستذوي 
رسيعا. هذه تجربيت الشخصية.

زهرة الكبار أرق زهرة يف الدنيا. خيوط زهرية كاحلرير، كأشعة 
شمس لم تخلق.

يف السنوات السابقة كانت هذه الزهرة شغليت. كان حول 
البيت مساحات فارغة شبه برية ينمو فهيا الكبار، فأذهب إليه 

يف الخامسة قبل طلوع الشمس. لكن جرى تدمري املساحات 
وزرعها بالعمارات. ولم أعد أرى الكبار حول البيت.

عىل كل حال، الزهرة حممية بالشوك العنيد واملتقارب 
ألغصاهنا. وياما أسالت هذه األشواك ديم. 

لكن كرمال زهرة الكّبار فأنا مستعد دوما ألن أسفك ديم.

.2
أفكر كل صباح بأن ال أهنض من مويت. لكن أمرين يكرسان 

فكريت: الكلب ونبتة الُكّبار.
عىل أن آخذ الكلب يف جولة الصباح، وأن أهشد املوجة الجديدة 

ألزهار الُكّبار. 
أترون؟ األشياء الصغرية يه اليت تجعل اإلنسان يفيق من 

املوت. 

وأنا ربطت يدي بطوق الكلب، وربطت نفيس بزهرة الكبار. 
ربطت زهرة الكّبار خيطا عىل إصبيع، خيطا عىل خرصي.

زهرة الكّبار

Zakaria Mohammed

The capers flower 
1.
This photo is five years old. However, the capers is 
now at its peak, and every small flower is a unique sun 
unlike the other. If you want to take one or two thorny 
branches, and you are not allowed to take any more, 
you must pick them at 5:30 either in the morning or 
evening. At that time, the new wave of flowers would 
have not fully bloomed yet. If you put the picked 
branches in water, the flowers will bloom and last for 
two to three days. If you pick them at any other time, 
they will wilt quickly. This is my personal experience. 
The capers are the most tender flower in the world, 
with pink threads like silk, like sunshine in the making.
In previous years, this flower preoccupied me. 

Capers used to grow in the empty land around my 
home. I used to visit them at 5, before the sunrise. 
However, much of the land has disappeared to become 
construction sites. I no longer see capers around my 
home.
Anyway, the strong thorns that protect capers have 
often made my hands bleed; I am always willing, 
though, to shed my blood for the sake of the capers.

2.
Every morning I consider not waking up from my 
death. Two things, though, prevent me: the dog and the 
capers. 
I must walk the dog and watch the new wave of capers. 
You see? It is the small things that make a person wake 
up from death.

I tied my hand to the dog’s collar and tied myself to the 
capers flower. I tied the capers flower thread around 
my finger, a thread around my waist. 
my finger, a thread around my waist. 

مقتطفات من 
صفحة فيسبوك

Excerpts from the
Facebook Page of

زهرة متوسطية ربيعية تألف الصخور. لها أسماء خمتلفة يف كل 
منطقة من فلسطني. ويمكن لكل اسم أن يكشف شيئا من 

عالقتا األسطورية:
- قرن الغزال
- أذن األرنب
- َزْعمُطوط 

- طوطو
- بخور مريم

- زوزو
- غليون سيدي، أو غليون فقط

- صابونة الرايع. ويبدو أن هذا االسم يطلق عىل بصلتا      

The names of Cyclamen latifoliumأسماء زهرة عصا الرايع 

This Mediterranean spring flower grows among the 
rocks. It has different names according to the region 
in Palestine. Each name may reveal part of its myth.
-Qarn El-Ghazal (the Deer’s horn);
-Othon el-Arnab (the Rabbit’s ear);
-Za-amatout;
-Toutou;
-Bakhour Mariam (Mary’s incense);
-Zouzou;
-Ghalyoun Sidi or Ghalyoun (My grandfather’s pipe);
-Sabounet Al-Ra’i (The shepherd’s soap), which  
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The capers flowerزهرة الكّبار
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   املفلطحة كالصابونة
- خرفان؛ وهذا اسم الزهرة وليس اسم النبتة فيما يبدو، 

  ذلك أن الزهرة تبدو كما لو أهنا خروف بقرنني يعودان للوراء
- رََكف

وقبل أيام عرفت من الصديق عدنان داغر أن اسم هذا الزهرة 
يف قرية "مزارع النوباين" وما حولها )َعُبور(. ولعل هذا االسم 

هو األكرث إيحاء واألبعد غورا يف الزمن.

  seems to be the name given to its bulb, 
  which looks like soap;
-Khorfan (sheep), the name of the flower rather than 
  the plant, as the flower looks like a sheep with two 
  horns pointed backwards;
-Rakaf.

Few days ago, I found out from my friend Adnan 
Dagher that the name of this flower in and around 
the village of Mazare’ Noubani is Abour (fragrant 
or crossing), which may be the deepest and most 
meaningful name. 

زهرة مجيةل لنبتة خميفة عند الفالحني. فهي نبتة طفيلية 
ترضب محاصيل القطاين. وتسىم عند بعهضم باسم )خانق 

الكرسنّة(. والكرسنة نوع من القطاين يزرع كطعام للماشية.

Orobanche speciesزهرة الهالوك 
A beautiful flower, but a scary plant for farmers, as 
it is a parasite that hits crops. Some call it Khaneq 
Al-Kersanne (strangler of evil, a kind of corps used 
as animal feed).

يقول الشاعر الصّمة بن عبد اهلل القشريي يف زهرة العرار:

أقول لصاحيب والعيس هتوي
بنا بني املنيفة فالضمار

تمتع من شميم عرار نجد
فم بعد العشية من عرار
أال يا حبذا نفحات نجد
وريا روضه بعد القطار

هشور ينقضني وما شعرنا
بأنصاف لهن وال رسار

وال أعرف اسمه املحيل عندنا. 
أما يف القواميس فهو: الهبار، وعني البقرة: )الهبَاُر: الَعراُر الذي 

اَحٌة صفراء  ، وهو نبت َجْعٌد له ُفَقّ َْ يقال له عني البقر وهو هبَاُر الرب
بنبت َأيام الربيع يقال له العرارة. )لسان العرب(.

يضيف اللسان: )العرار: هبار الرّب، وهو نبت طيب الريح؛ قال ابن 
بري: وهو الرنجس الرّبي(

 The common Fleabane or Daisyزهرة العرار
The poet Al-Samma ben Abdullah Qushairi wrote 
about this flower:

I tell my companion, as the camels take us 
Between Muneefa and Damar,
Enjoy the aroma of the Fleabane of Najd
In the evening, there will no more be any
I wish to smell the breeze of Najd
The fragrance after the convoy 
Months pass and we do not feel them 
They leave no signs

I do not know its name in our country.
However, in the dictionary (Lisan Al-Arab), you 
may find the following names: Bahar el-Bar, Ein 
al-Baqara. The common fleabane, Bahar el-Bar is a 
fragrant plant. Ibn Barri said it is also called the wild 
narcissus.

هذا هو االسم الوحيد الذي أعرفه لهذه الزهرة اليت تظهر 
مبكرًا، وقبل اجلميع. وقد سميت به ألهنا تنبت غالبا بني 

النتش- البالن. تطلع من داخل "كوشة" النتش. وتمد عنقها 
نحو الشمس، كأهنا تحيم نفهسا بشوك النتش. وال بد أن لها 

أسماء محلية كثرية.

حّنون النتش
Bellis sylvestris)زهرة النتش-البالن(

Hannoun An-natsh Al-Ballan is the only name I know 
for this flower, which appears early, before anyone 
else! It was given this name because it mostly grows 
among thistles. It grows from within the thistles, 
extends its neck towards the sky, as if it is protecting 
itself with the thorns of the thistles. It must have 
many other local names.

كما نسمهيا يف منطقتنا؛ أخربين مرة صديق أهنا تدىع يف 
الشام باسم "كّسار الزبادي". والزبدية طبق عميق للزبدة 

واللنب. أما لم تكرس هذه النبتة الهوائية الزيادي فال أعرف. 
كنا يف صغرنا نأكل أوراق النبتة. الزهرة عبارة عن جمموعة 
باراشوتات- مظالت، تحمل كل واحدة مهنا بذرة. وبعد أن 
تتفتح وتجف يأخذ الهواء البذور يف املظالت، ويزنل هبا يف 

أماكن بعيدة كي تنبت يف العام التايل نبتة ذنيبة فرس جديدة.

 Horsetail flowerزهرة )ذنيبة الفرس(
A friend told me that in Syria, it is called Kassar Al-
Zabadi (bowl breaker). I do not know why this plant 
has such a name and why it breaks bowls. We used 
to eat its leaves when we were young. The flower 
looks like several parachutes, each with a seed. After 
blooming and drying up, the seeds scatter with the 
wind in the parachutes, landing far away to blossom 
there.
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وهناك زهرة أخرى خريفية تبرش باملطر، ذات لون زهري فاتح 
أو غامق. فهي تطلع قبيل املطر، يف هناية أيلول. وتسىم 

)مبرشة املطر( أو )بشرية املطر(. كما تسىم )رساج الغولة(. 
وقد أخربين صديق أهنا تدىع )ودع( يف منطقة الخليل. واسمها 

الشائع عربيا هو )لحالح(.

وتطلع معها زهرة تشهبا بشدة، لكهنا زهرة بيضاء. ويه تسىم 
أيضا )رساج الغولة(. ويف الصورة الزهرتان معا.

هذه زهرة هشرية جدا. وتسىم عندنا باسماء كثرية مهنا: 
)كّف الصباغ( أو )صبيح( أو )ُبصيّل(.

ويه يف بالدنا زهرة املوىت يف احلقيقة. فقد كانت تزرع يف 
املقابر. لذا ترتبط يف ذاكريت باملقابر، فمقربة بلتنا كانت مليئة 

هبا. كنا نقطف الزهرة البنفسجية- البيضاء ونحاول أن نقرأ 
عىل البتالت كلمة )اهلل(. ومن هذه الذكرى كتبت هذا املقطع 

يف أول نص روايئ حاولته، وكان باسم )العني املعتمة(:

كانت الرائحة تزّن كاملياه، ثم تصعد يف اجلو مشكةل غيمة 
تحس وال ترى، وتثقل عىل ما تحتا. وتحتا، تحت الرائحة، 

تنمو أزهار "الُبصيّل" اليت غطت أرض املقربة، مضيفة طعما 
بنفسجيًا حمريا لهذا اجلو.

كانت كل زهرة من هذه األزهار تحاول، بكل ما أوتيت من قوة، 
تقليد لون السماء املتغري بني ليل وهنار. ليس ذلك وحسب، بل 
إهنا كانت تحاول أن تخربش، مثل طفل صغري، عىل أوراقها 

البنفسجية جروحا صغرية تشبه كلمة "اهلل". وكان هذا اجلهد 
يستغرقها ويستكل نسغها. لكن جذورها املمتدة كانت 

تجلب لها الغذاء من أجساد املوىت ومن دمائهم اليت نصل لوهنا. 
كانت تمتص مهنا طاقتا. فقد كانت يه زهرهتم. زهرة املوىت. 
تعكس ليلهم البنفسيج تحت األرض، ويطعموهنا من تراهبم 

وحلمهم، ويحسون بلساهنا البنفسيج يصعد فوق األرض. 
وكان هذا يجعلهم أقل يأسا يف ضجعتم األبدية تحت الرتاب. 
فهذا اللسان هو الدليل الوحيد عىل أهنم كانوا هنا يوما. الدليل 
عىل أن خطاهم طبعت يوما ما عىل هذه األرض، وعىل أهنم 
يحنون إىل العودة لطبع هذه اخلطى من جديد عىل الرتاب، ولو 

يف زمن ال أحد يعلم مىت يحل.

رساج الغولة 
زهرة أخرى تبرش باملطر

زهرة املوىت

Colchicum autumnale
Another flower with the omen of rain

Iris germanica

And here is another autumn flower that brings 
omens of rain. It has a light or dark pink colour. 
It appears just before rain, towards the end of 
September. It is called Mubashera or Basheerat 
Al-Matar (the rain omen). It is also called Seraj Al-
Ghouleh (the torch of the Ghoul). A friend told me 
that it is called Wada’ in Hebron, and its common 
Arabic name is Lahlah.

Another similar white flower, also called Seraj Al-
Ghouleh, grows with this flower. 

This is a very famous flower that has many names in 
Arabic: Zahrat Al-Mawta (flower of the dead); Kaff 
Al-Sabbagh (palm of the dyer); Sabeeh or Bosli. In 
our country, it is in fact the flower of the dead. It 
used to be planted in cemeteries. Hence, it is linked 
to cemeteries in my memory. We used to pick the 
purple-white flower and try to read on its petals 
the word Allah. From that memory, I wrote this 
paragraph in my first attempt to write a novel, called 
The Dim Eye:

The smell was oozing like water and coming up in 
the air forming a cloud that you can feel but not see, 
it burdened all what is beneath it. Beneath it, beneath 
that smell, the Iris germanica flowers covered the 
land of the cemetery, adding a confusing, purple 
flavour to that atmosphere. 

Each one of these flowers was exerting all effort to 
imitate the colour of the sky, which changes between 
day and night. Furthermore, it was trying to scribble, 
like a small child, tiny cuts on its purple petals that 
look like the word Allah. This effort consumed it, but 
its extended roots brought it food from the bodies of 
the dead and from their blood, that gives it its colour. 
It sucked its energy from them. It was their flower, 
the flower of the dead. It reflected their purple 
nights underground. They fed it from their soil and 
flesh. They felt its purple tongue climbing over the 
ground. This made them less desperate in their 
eternal sleep under the soil. This tongue was the 
only evidence that they were once there. It was the 
evidence that they had stepped on the earth once 
and they yearn to come back and imprint their steps 
on the land again.
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حلو يل أن أتتبع زهرات الصيف واخلريف. الزهرات اليت تتفتح 
وقت املوات. هذه الزهرة اخلرشوفية، أو اخلرفيشية، الصغرية 

جدا، تتفتح عىل أبواب اخلريف. مهنا البنفسيج ومهنا األصفر. 
والبنفسيج أكرب حجمًا. 

وما يدهش فهيا أن ساقها تكون ميتة حني تتفتح. يابسة تماما 
وميتة. بالتايل، لن ينفع أن تضعها يف كأس ماء ألن الساق ميتة. 
إذن، فكيف لها أن تتفتح عىل ساق ميتة؟ من أين تأخذ غذاءها 

إذا كانت الساق اليت توصل الغذاء متيبسة؟ أتأخذ غذاءها 
مبارشة من ندى اخلريف؟ لكن كيف؟

الزهرة هنا يف كأس صغرية، مع عليم أن الساق جافة. قلت: 
لعل معجزة تدفع املاء إلهيا.

زهرة اخلرفيش
الصغرية املعجزة

Cynara syriaca flower 
The small miraculous 

I enjoy following up the summer and autumn 
flowers—the flowers that bloom during the barren 
season. This tiny flower, Khurfesh, blooms towards 
autumn in yellow and purple, the latter being bigger 
in size. 

Strangely, this flower blossoms over a totally dry 
and dead stem. Consequently, it is useless to put in 
water, since the stem is dead. How does it bloom 
over a dead stem? Where does it get food? Does it 
get food directly from autumn’s dew? How?
The flower is here in a small cup, although the stem 
is dry. Maybe a miracle pushes water to it. 

ويه يف الواقع مكونة من عدد كبري من الزهور الصغرية اليت 
تتجمع مكونة هذه الزهرة الضخمة. وكل واحد من الزهور 

الصغرية حممولة عىل عود حمين رقيق. هذا العود هو 
)عود الخالل( الذي يرضب املثل يف نحوله ونحافته. فاحلبيب 

العاشق يصبح مثل عود الخالل من شدة الشوق والوجد. وأعواد 
الخالل الجافة استخدمت كنكاشات أسنان، لنحافتا وطراوهتا 
النسبية. تكون زهور الخةل مخرية يف طفولتا ثم تصبح بيضاء. 

وقد تصبح عند نضوجها يف حجم رغيف كبري.

يف موسمها، تتواجد تقريبًا يف كل مكان، ولكن مكاهنا املفضل 
هو جوانب الطريق.

زهرة نبتة الخةل
Khella Ammi visnaga
Toothpick weed, bisnaga

It consists of a large number of small flowers that 
make up a one huge flower. Each small flower is 
born over a thin, bent stem. This stem is an example 
of slightness and feebleness. The infatuated lover 
loses weight and becomes as thin as the Khella 
stem. The dry Khella stems were used as toothpicks 
because they are thin and soft. Khella flowers bloom 
burgundy, and then turn white. When the flowers 
mature, they may get as big as a loaf of bread.

When it is the season Khella, you can find it almost 
everywhere. However, its favourite location is on the 
shoulders of streets. 

نحن عىل ابواب اخلريف. بدأت زهرة العنصل تظهر مبكرة هنا 
وهناك. ويف منطقتنا يسموهنا )اخلريف( ألهنا تبرش باخلريف. 

ويقال إن ظهورها املبكر يعين موسم مطر جيد. وأظن أهنا 
مرتبطة بكوكبة الرثيا ومطرها.

بخصوص زهرة الرازوند، اليت تحدثنا عهنا من قبل، فقد 
توصلت إىل أهنا تسىم أيضا )ْذوينة( تصغري أذن، ألهنا تشبه 

األذن حني تتفتح كما نرى يف الصورة. كما أهنا تدىع )ْخصيوة( 
كذلك، أي اخلصية الصغرية، ألهنا تبدو كاخلصية قبل 

تفتحها.

زهرة العنصل

زهرة الرازوند

Drimia 

Aristolochia maurorum

Autumn is almost here, and the ansal (Drimia) flower 
is making an early appearance. In our region, they 
call it Al-Khareef (autumn) because it is a sign of 
autumn. Some believe that its early appearance is 
an omen for a good rain season. I believe it is linked 
with the star cluster Pleiades and its rain.

As for the Razwand flower, I found that it is also 
called Thowaina (a small ear), since it looks like an 
ear when it blooms. It is also called Khasewa, since it 
looks like a testicle before it blooms.
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صفحة فيسبوك 

نباتات 
فلسطني الربية

بدء تفكريي الجاد يف االهتمام بالطبيعة واحلياة الربية يف 
قطاع غزة عام 2003، حيث استخدمت كامريا فوتوغرافية 

بدائية وانطلقت يف توثيق مظاهر التنوع احليوي يف القطاع، 
ويف مجيع النظم فيه، من ساحلية، ورملية، ووادي غزة. الحقًا 
بدأ التواصل مع العديد من الباحثني يف فلسطني مهنم: عماد 

األطرش وميشيل فرهود واالخوة داوود الهايل من القدس وعبد 
السالم حبية من رام اهلل. كان التفكري يف نقل الصورة للعامة 

وخصوصا الهواة واملهتمني، فكانت فكرة صفحة نباتات 
فلسطني الربية وبدأت باسم "نباتات غزة الربية" وكان أوىل 

منشوراهتا عن نبات السدر عام 2013 إىل أن زادت معرفيت 
بالباحث داوو الهايل وهو من القدس فعرضت عليه التعاون يف 
إثراء الصفحة فوافق عىل الفور ولكن اقرتح تغيري األسم إىل 

"نباتات فلسطني الربية" فكان ذلك، واخريًا انضم لنا األخ عبد 
السالم حبية من رام اهلل.

 كان كٌل منا يصور ويصنف ويوثق حسب منطقته، أصبحت 
الصفحة ويه غري ممولة مكانًا يجمع كل املهتمني بعالم 

النبات وصار لنا تواصل كبري مع الباحثني والطالب وقد وصلنا 
لتوثيق أكرث من 400 نبتة برية يف قطاع غزة لوحده، مهنا نباتات 

مهددة وضمن القائمة احلمراء مثل نبات عني البنت. وتطورت 
األمور إىل أن تمكّنا من التعرف عىل القيم البيئية واالقتصادية 

والطبية للنباتات وخاصة من املنظور الشعيب كالكبار 
والسماق والعيصالن ومهنا املتوطن كالدفةل ونرجس البحر، 

وقد نتج عن ذلك نرش أبحاث وبرامج توعوية عن النباتات الربية 
خاصة يف قطاع غزة.

 لقد أصبح اجلمهور يعرف كثريا عن النباتات الغازية من خالل 
هذه الصفحة كالتمباك الربي والداتورا ويعرف عن النباتات 

السامة كالدفةل والسكران الذهيب والنباتات ذات القيم 
الغذائية كالرجةل والسماق.

 لقد أصبحث الصفحة عنوانًا للكثري من األستفسارات 
وخاصة من طالب الصيدلة والنبات واألحياء، ونتج عن ذلك 
عمل كتيبات تعريفية وتوعوية بقيم النباتات الربية وحىت 
وصل األمر ألعادة توطني بعهضا كالرنجس البحري وأنشاء 
حديقة متخصصة العادة توطني األنواع النادرة، وآخر هذه 

اإلنجازات العمل عىل نرش بحث عن النباتات السامة يف قطاع 
غزة وهناك تفكري يف عمل املزيد كمعشبة وطنية وبنك للبذور 

النادرة .

Facebook Page

Flora
Palaestina

Ayman Dardounah أيمن دردونة 

I began to be seriously interested in the flora and 
wildlife of Gaza Strip in 2003. Using a basic camera, 
I started documenting the biodiversity of Gaza 
in all its ecosystems: the coast, sand dunes and 
valley. I communicated with several researchers in 
Palestine such as Imad Al-Atrash, Michel Farhoud, 
Dawood-Al-Haly from Jerusalem and Abdul Salam 
Habiye from Ramallah. The aim was to give the 
public—especially amateurs and other interested 
persons—an overview. The idea sprang forth of the 
Facebook page, which started with the name Gaza 
Wild Plants. The first post about the Lote trees was 
in 2013, until I got to know Dawood Al-Haly from 
Jerusalem better. I suggested a collaboration and he 
immediately agreed, suggesting changing the page’s 
name to Palestine Wild plants. Abdul Salam Habiye 
from Ramallah joined us.

Each shot, classified, and documented photos from 
his own region. The page, which had no funding, 
became a platform for those interested in the 
plant world. We communicated thoroughly with 
both researchers and students, documenting over 
400 wild plants in Gaza, some of which are on 
the Red List of threatened species, such as Girl's 
eye, or Coreopsis lanceolata. We then identified 
the plants’ environmental, economic and medical 
values, especially popular plants such as Capers, 
Sumac and Asphodelus albus, and Endemic plants 
such as Nerium and Sea narcissus. This resulted in 
publishing research and awareness programs about 
wild plants, especially in Gaza. 

This page informed the public about invasive species 
such as tobacco and datura, and about toxic plants 
such as Hyoscyamus and nutritious plants such 
as Portulaca oleracea. The page also attracted 
students of pharmaceuticals, botany and biology, 
which resulted in producing several booklets about 
the value of wild plants and led to establishing a 
specialised garden for the domiciliation of rare 
species. Moreover, we shall soon publish research on 
toxic plants in Gaza and are considering developing 
a national herbarium and a bank for rare seeds.
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Pancratium maritimumزنبقة الشاطئ
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فلكلور 
النباتات 

يف اخلرافات 
الفلسطينية

توفيق كنعان

ويشعر الفالح باالمتنان تجاه اهلل الذي يعطي كل يشء بعد 
االنتاء من احلصاد. ولهذا فهو يقدم لبعض املقدسات أول 

الفاكهة وأجود الزيت وهكذا يديع أول صاع من القمح صاع 
الخليل )صاع إبراهيم( ويعطى للفقراء. ويقول بدو العدوان "أول 
صاع قطاع للنيب شعيب". وتعطي احلبوب للقائم عىل املعبد. 
وأحيانًا يذبح خروف الخليل ويعلق كثري من املسلمني يف الويل 
"كف قمح" تدىع أيضًا "قشط قمح"، واحد أو أكرث كعالمة 

المتناهنم. 

ويقدم املسيحيون للكنيسة باسم العذراء كمية الزيت املعصور 
حديثًا وبعد هذه التقدمة يكون باإلمكان بيع واستعمال الزيت 

الجديد. اعتاد سكان بيت جاال أن يقدموا أوائل ثمار كروم 
العنب ملذبح الكنيسة. وحىت اآلن يقدم أوائل العنب من قبل 

الكثريين للكنيسة يف عيد "التجيل" وبعد أن يبارك العنب 
بواسطة القسيس يوزع عىل اجملتمعني يف الكنيسة. ومن 

املؤسف أن تختيف بعض هذه العادات. ويبني هذا بوضوح عادة 
تقدمه الفاكهة األوىل املذكورة يف التوراة، ويعترب حصاد احلبوب 

ومجع الزيتون من املناسبات املفرحة دائمًا ويقوم به الرجال 
والنساء واألطفال. ويعترب مجع الزيتون وحصاد احلبوب عماًل 
شاقًا بينما حراسة كروم العنب ومجعها أوقات مرح وتسلية 

حيث تذهب العائةل بأمجعها إىل الكرم وتقيض مدة هشرين أو 
ثالثة يف أكواخ من األغصان والبوص تدىع "قرص" )مىت 32:21، 

أشعيا 2:5( وأساس البناء يبىن باحلجارة والكوخ ويعاد بناؤه 
كل عام. وباإلمكان مراقبة كل الكرم من هذه األبراج العالية، 

وتتعاىل أصوات النساء والغناء خالل الهنار عند مجع أو نرش التني 
لتجفيفه أو عند القيام بأعمال أخرى. 

وبداية نزول املطر تضع هناية للحياة يف احلقول حيث هتجر 
التالل واجلبال )اشعيا 10:16(. تجمع العائةل بعد الظهر تحت 

شجرة للحديث واخلياطة والتطريز )امللوك األول 25:4، ميخا 
4:4( وكما يه العادة منذ القدم يستقبل الضيف ويكرم 

تحت األشجار )صقنيا 3:1(. وما زالت احلمري والبغال تربط 
بدالية أو شجرة تني )التكوين 11:49( والفقرة التالية تصف 

احلياة الخارجية، وتبني أيضًا أن وجود األصدقاء يرتبط بمدى 
حصولهم عىل املنفعة )يوم عنبك وتينك كل الناس حمبينك(، 

)خلص عنبك وتينك كل الناس عدوينك(. 

يقيض األطفال الهنار يف اللعب يف الهواء الطلق عراة األقدام 
ومكشويف الرؤوس. ويعود الذكور من العائةل من عملهم اليويم 
ويمضون الليل يف الكرم. واألغاين املفرحة ومظاهر الصحة يه 
برهان كاف عىل سعادة الناس يف هذه احلياة البسيطة.  لكن 

الوضع يختلف عند قطف الزيتون فالعمل شاق ولكن رغم 
هذا يغين العمال برسور يف ذلك الوقت )اشعيا 3:9(، ويسمع 

املثل التايل يف طولكرم "يف أيام احلصاد بنغين قصايد". 

واملدهش أن الفالحني ال يغنون فقط يف االحتفاالت واألفراح 
العائلية والعامة ولكن أثناء األعمال الشاقة أيضًا وكالبناء 

والعقد ومحل األمحال الثقيةل واحلصاد وما شابه ذلك، وطبعًا ال 
يرافق الغناء التصفيق والرقص والعزف عىل اآلالت املوسيقية 

 Bala Stinische لئال تؤخرهم عن العمل. ولقد ذكر داملان يف كتابه
Diwah  من صفحة 4-22، 5-29 بعض األغاين اليت يف معرصة 

الزيتون. 

يقيض الفالح أيامًا وليايل عىل البيادر حىت ينتي من كل عمهل 
)راعوث 3( ويسمح للجميع بجمع بقايا السنابل أو الفاكهة 

بعد حصاد قطعة من األرض أو قطف الزيتون من عدة أشجار 
وتعطى األفضلية لألرامل واأليتام والفقراء. وهذا أيضًا إحياء 

لعادة جاءت يف التوراة )التثنية 21:24، راعوث 2( ويقول املثل 
"ما ساقطة اال وراها القطة" أي كل سنبةل ساقطة ستلتقطها 
امرأة ويسىم مثل هؤالء )امللقطني(، بعارات أو صيافات وكانت 

الكلمة أكرث استعمااًل. 

وعادة يصبح هؤالء امللقطني معتدين خصوصا يف الهسول 
الساحلية حيث يكرث اعداؤهم ويحاولون رسقة أكوام احلبوب 
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لذلك يضع املالكون األغنياء ناطورا عليه أن يستعمل القوة 
ضد هؤالء كما كان يف أوقات التوراة )راعوث 2:5، 15(. ويبىق 

امللقطون مشغولني حيث أن الحاصد ال يعود جلمع سنبةل 
وقعت هسوا ألنه يعتقد أهنا تؤخذ كربكة احلصاد )الالويني 19:5-

9(، وهناك مثل يقارن بني امللقطني واحلصادين "اللقاط أحسن 
من احلصاد". وعندما يجلس الحاصدون لتناول طعامهم 

ينادهيم صاحب احلقل أو من ينوب عنه ليعودوا ايل العمل 
قائاًل "أكلتو منه قوموا عليه". 

يرتك البدو من قبيةل العدوان اجلزء األخري من احلقل بدون 
حصاد، فيحصده الفقراء والعمال ألنفهسم ومثل هذه التقدمة 
تدىع )جرعة( ويشوي الفالحون آخر حزمة من القمح يف نفس 

املكان الذي حصدت فيه، بينما تتىل بعض اآليات القرآنية 
وهذه تقدم للقوى غري املنظورة اليت تعيش يف احلقل واليت 

يعتقد بأن كل أمالكها قد انزتعت مهنا ويقدم جزء من احلبوب 
لهذه القوى الخارقة لتدئتا ولضمان غةل وافرة يف السنة 

القادمة.

وعلينا األخذ بعني االعتبار االعتقاد بتأثري الفاكهة واخلرضوات 
عىل جسم االنسان وروحه. ويعتقد الفلسطينيون يف 

الوقت الحارض كما يعتقد قدماء الهيود بأن تناول بعض أنواع 
اخلرضوات تسبب بعض االفرجة واالحاالت العقلية، فاللحم 

يثري اجلسم اإلنساين والغرائز احليوانية واخلرضوات تسبب 
حاالت احلزن والكآبة )التثنية 3:16(، لذلك يتناول الدراويش 
الفاكهة واخلرضوات فقط قبل قيامهم بالطقوس املقدسة 

والسحرية، واألمثال التالية لها مدلولها يف نفس اإلطار "الزبيب 
ما يبات يف جوف انسان إال أصلحه"، "التني ما ببات يف جوف 

انسان إال أفسده" )63(، و"اخليار يطيف عن القلب النار" أي 
يروي العطش، و" البطيخ ياكل منه، بنقرش منه ويطعيم 
حصاين منه"، و "أكل املشمش مدحش"، "أكل اجلوز برييب 

امكارم يف اجلوز"، "يزيد الزوج خصوبة"، و"اليل بياكل الفجل 
بيشابه العجل" )أي أنه يسبب األرياح(. 

"اليل بياكل فول بيصري راسه أقوى من العالول"، "تحت الدوم 
)الزيزفون(، بيحلو النوم"، "رشب الدخان بيذبل النسيان"، "إن 

كرثت همومك عيب غليونك"، "مني أكل أربعني يوم فول، 
استتيس" أي أصبح مثل التيس الذي هو رمز للغباء. وتعترب 

البقول ذات قيمة غذائية وتثري األعضاء اجلنسية. "شو أتذكر 
منك يا سفرجل كل عضة بعضة". 

"الفجل ماله رشاب واحليوان ماله جواب" داللة عىل عدم توقع 
اخلري من انسان يسء. "التفاحة ما بتشبع بس بتعقد املنافس"، 

أي تزيد الهشية.

واستعملت النباتات لتفسري العالقات العائلية وإعطاء النصائح 
الرمزية الختيار العروس. ومن هنا أمثةل قليةل من هذا النوع: 

"صحن املشمش ال تكمش، زيت البنات ال توخذ"، دور 
عاللوزية دور عاألصلية". واملعىن الجاري للقول السابق أن ثمار 

فاكهة املشمش أمجل من ثمار اللوز ولكن شجرة املشمش 
تطعم بشجرة اللوز. 

"إن رعيت ارىع النوار واملريع ال ترىع فيه"، ينصح املثل باختيار 
أفضل الفتيات كزوجة وعدم اختيار أرمةل او امرأة سبق لها 

الزواج. 
"زوان بلك وال قمح الصلييب"يعين أن فتيات بلك أفضل من 

الغربيات اجلميالت. 
"ارىع من ربيع بلك ولو انه اقحوان"، "كل فولة مسوسة 
بيجيلها كيال أعور" مهما بلغ القمح بفتاة فإهنا ستجد لها 

زوجًا مالئمًا. 
"صام صام وأفطر عىل بصةل" أي أنه بيق أعزب مدة طويةل ثم 

تزوج من "دون مستواه العايل. 
وإذا أرص األهل عىل عدم تزويج الفتاة الصغرى األمجل قبل 

الكربى، يقول العريس "بدلنا السخةل بالنخةل"
أما عن العريس فيقال: وعدونا بالوردة وأعطونا الدفةل )نبتة 

سامة عطرة الزهر(. 
حب الهصر يف الهصرة مثل املي عالبلوط، حب احلماة للكنة 

مثل املي عاملكوك، وتعين حب الهصر حلماته )لذيذ( مثل 
رشب املاء عىل جوزة البلوط، وحب احلماة للكنة بغيض مثل 

رشب املاء عىل اخلروب األخرض. 

ويقارن الفلسطيين أعضاء االنسان وصفاته الخلقية بالنبات 
وأجزائه، وتعكس األقوال التالية مالحظته الدقيقة وطريقة 

تفكريه البدائية، والتعابري التالية تستعمل لكال اجلنسني، 
"ايديه مثل النعنع"، "ايديه مثل لب اخليار"، "يا طاهر ويا بيطار 
)طبيب املاشية( ويا دياته لب اخليار"، "ملن هود عالساحة، قاموا 

له صغر وكبار". 

لون العيون: "عيونه زي الهندبة "صافية وزرقاء". "عيونه 
زيتونيات". ويقان شكل العيون باللوز والرنجس. "البنت 

الشلبية، عيوهنا لوزية"، و" غطي جفونك يا عيون الرنجس". 
الرأس: "راسه زي البطيخة" أي كبري ومدور، و"راسه قدوس 
)بطيخ مستطيل(" وكانوا يفضلون الوجه اجلميل ذا الخدين 
األمحرين ويسمونه األبيض. ويشبه الوجه األبيض بالياسمني 

والخدود بالورد والتفاح، "الوردة جنب الفةل أمحر وأبيض 
واهديين"، "الزهر يف خدك ألوان والورد والفل الزايه، "العنرب 

والورد األمحر جمتمعني فوق الخدود"، كما يشبه الشفاه بالتفاح، 
وفواكه الزيزفون احلمراء والصدر، بستان فيه من رمان وخوخ 

وايجاص وعنب )صدر بستاين"، "نزرع فيه خوخ ورمان يا 
ريب"، "مني بيقطف يا حيب تفاح الخدود". "مني بيخيب يا ريب 
رمان الهنود" باإلضافة إىل البرشة البيضاء ويفضلون أن يكوون 

لون البرشة بنيًا فاتحًا أي قمحيًا، أما عن األسنان، "سناهنا 
زي القحوان". ويشبه اجلسم املرن "لغصن يف قدك لو مال، 

شككل يماثل أوصافه" "الغصن لو شافك يزيد اعتدال" 
"طوله طول النخةل )النخةل السحورة(". "تخنه تخن اجلمزية"، 
"فالن مثل خشب التني" أي تخني وأجوف"، وهناك اختالف 
يف استعمال التشبيه بشجرة النخيل وشجرة احلور، فالرجل 

الطويل الذكي يقارن بشجرة النخيل، بينما يشبه الرجل 
الضخم الغيب باحلور، فشجرة النخيل تعطي البلح بينما 

شجرة احلور ال تعطي إال اخلشب ويقال "خشية يابس أي 
صلب القوام."

ويقال عن الرجل األصلع واألمرد "راسة )ذقنه( كوىس" 
وكوىس تعين أمر دوا أصلها من "كوسج"، ويقال عن الشيخ 

الضعيف "استوى الزرع"، ويعين به القمح قد نضج وآن األوان 
لقطفه. ويصفون الكالم الذي ال معىن له بقولهم "حكيه 

زي اخلرفيش الفيتش وعليتش"، "حكيك زي أكل احلرصم 
بيرضس." وتخاطب األم ابهنا بالقول التايل: "يا حشيشة قليب"، 

أي ينمو يف قلهبا، وعن الشخص املتقلب يقال: "انت زي ورق 
اخلبزية" اليت تغري اتجاهها باستمرار تبعًا ألشعة الشمس، وعن 
الشخص العنيد ُيقال: "عقهل زي عقدة البلوط" أي مثل البلوط 
اليت ال يمكن تكسريها اال قطعة بالفأس أو باملنشار انما النار 

فقط تتغلب علهيا.

"فالن مدق زبيب" مثل ساق الزبيب لذيذ املذاق لكن ال يمكن 
أكهل. وعن الذي يتباىه بنفسه: "أنت زي اخلروع ويقصد به 
نبات زيت اخلروع" الذي تمتد أعضائه وتمنع الضوء والهواء 

عن النباتات األخرى. "أجا مني يعرفك يا بلوط" حيث أن شجرة 
البلوط تعترب عديمة الفائدة. وعن قوة التحمل والصرب يقال: 

"اليل بيصرب عاحلرصم بياكل عنب" ويقال عن املتطفل الذي 
يتدخل يف أمور غريه "زي البصةل بتدخل يف كل طبخة"، "زي 

طبيخ القرع" ويشبه البخيل والطماع بالكمون ويقال عنه "أبو 
كمونة" ألن أزهاره تنكمش عىل نفهسا عند تكون البذور مثل 

يد البخيل اليت يغلقها باحكام )87(. 

وعن الشخص اخلبيث ُيقال: "زي حية التنب تقرص من تحت 
لتحت"، وعن املنافق "زي حبة العدس ما حدا بيعرف بطهنا 
من ظهرها". ولعديم الفائدة ُيقال: "مثل البصل كل ما كرب 
كل ما رخص"، "زي قرب اخلروب ال بينعض وال بينمضغ" 
)89(، "أنت زي قرون اخلروب كل ما طال عمره اسود وجهه 

وانحىن ظهره"، "مثل حبة الربكة كل ألف برغيف"، "زي نوار 
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السفرجل من كل مية بتعقد وحدة". 
وعن الشخص الذي يبىق عىل اعوعاجه: " طول عمرك يا 

زبيبة ويف طزيك هالعودة"، "وطول عمرك يا ياذنجانة وطزيك 
عريانة"، وعن املتكرب: "عمرها شجرة ما وصلت لربها اال وأجا 

الهوي وههبا".

نجد نفس الفكرة يف دانيال 7:4، ويقال أيضًا: "كرب الباذنجان 
واتدندت اجراسة ونيس قفة الزبالة اليل كانت تنكب 

عراسة"، "مثل البقدونس رششه عاخلرى وبيعارش األكابر 
عالسفر )املوائد(، "كرب البصل واتدور ونيس زمانه األول"

واالمثال التالية تبني أن كل انسان معرض للفشل: )ما شجرة 
اال اهنزت( )ما شجرة اال حركتا األرياح( )وال سكرة )قفل( "اال 

لقلقها مفتاح" "كل عود اله دخان" 
والبعض يضيف علهيا "حىت عود الصليب اله دخان".  

وعن الصفات الوراثية يقال: " البصل مامنه عسل"، "بياكل 
توت وبرجع للجدود" ويقصد به بانه يعرف أصهل من طريقة 

أكهل لهذه الفاكهة – ويه باألصابع أو بعود مدبب – ويمكن 
التعرف عىل الطبقة اليت ينحدر مهنا "أمه الثوم وأبوه البصل 

منني تجيه الريحة الزكية".
"عمره ما بيطلع من النتش يواصيل )عامود احملراث( " "عىل 

القرمية يتنبت العروق )الرسبوخة(". 
ولكن هناك بعض االستثناءات لهذه القاعدة ويظهر يف املثل 

"يا ما وردة خلفت شوكة ويا ما يف شوكة خلفت وردة ". 
ويعبرب عن النوايا احلسنة بالكلمات التالية اليت تشاهبها ما جاء 

يف اليف التوراة: 
"بأكل خزبة ودقة )الزعرت("، وال ببات حزقة )بغضب( وال بأكل 

حلمة سمينة وباكل علهيا غبينة )غش وخداع(". 
ويبني املثالن أن صحبة األرشار تسبب الرضر "يا داخل بني 

البصةل والثومة يا طالع بالريحة الشنعة"، "واليل بييج بني 
البصةل. وقرشهتا بده يحمل صنتا".

وحب األبناء ألبائهم بصورة القول التايل "وما بيحن عىل 
العود االقرشته" وعن البيت املمتلئ باألوالد "البيت مالن مثل 

الرمان". 

وعن األوالد العاقني يقال " ما بيقطع الشجرة اال فرع مهنا 
ميت( ويقصد ان فرع الشجرة يستعمل كمقبض للفأس اليت 
تقطع الشجرة"ربيت يا شجرة ألكل منك ثمرة". وعن املعتوه 

يقال: "الطول طول النخةل والعقل عقل السخةل احلمل"، 
"عقهل جوزتني عجمل". 

ووصفت مراحل احلياة اخملتلفة وصفا مجيال يف االقوال التالية: 
- للمتشبث يف احلياة نقول "رششه قوي"، "ابن عرشة مثل 

اخليارة القرشة 
ابن عرشين بيعارش املجانني 

ابن ثالثني زهور البساتني 
ابن أربعني من الكاملني 

او ابن عرش سنني زهور البساتني 
ابن عرشين مثل املجانني 

ابن ثالثني أبو العقل الرزين" 
"ال شجرة تنبت وال سطل يرتقع" أي االنسان له أجهل. 

"اليل بياكل قد زبيبة ما فيه وال مصيبه" واملصيبة هنا تعين 
املرض. 

"مصايب الده أكرث من نبات األرض "، " ملا زرعتك أبليس 
كنت انا مسبل"، ويقال هذا املثل بمعىن انا أكرب وأكرث حكمة 

منك، و "الشجرة اليل ما يتثمر قطعها حالل" 
"حكيم بال عمل مثل شجرة بال ثمر" وتعين ان الرجل املتعلم 

بدون عمل منتج كالشجرة بال ثمر. 
وإذا أخذنا بعني االعتبار تأثري النبات عىل الدين نالحظ 

إحساس الفالح بجمال األشجار واألعشاب والزهور. فهو 
يعرتف بأن نمو النباتات وخرضة أوراقها وبراعمها اجلميةل 
وفاكهتا املنعشة دليل عيل قدرة الّل الخارقة فبالنسبة 

للفلسطيين ليست األشجار جمرد نباتات، بل يه موجودات 
تحوي قوى خارقة حيث تعيش وتظهر فهيا أرواح القديسني 

واالولياء. 

وهذا يعطي تفسريا لوجود األشجار يف ستني باملئة من املزارات 
اإلسالمية اليت تكرم كأماكن مقدسة. حيث يعلق علهيا الفالح 
قطعا من القماش ويستعمل اوراقها لعالج اجلروح، ويمتنع عن 
قطع أغصاهنا حىت ولو كانت يابسة. االعتقاد بقداسة األشجار 

قديم وباإلمكان تتبعه يف تاريخ أطفال إرسائيل من املراحل 
املبكرة، وال نحتاج هنا اىل مزيد من التوسع يف هذا املوضوع 

)انظر اشعيا 57:5، 65:3 أرميا 2: 20، 3: 13،
17: 12 حزقيال 6: 13، 20: 28، هيوشع 4:13(. 

ومما يجدر ذكره أن الفالح يف الوقت الحارض ال يكرم األشجار 
لذاهتا وانما للقوة اإللهية اليت تحل فهيا ويف املكان الذي 

ارتبطت به كاملزار أو القرب أو الكهف أو النبع وغالبًا ما يظهر 
هؤالء الرجال املقدسون عىل الشجرة أو بقرهبا، ومن مالحظة 

أنواع األشجار املقدسة نرى أنه باألماكن تقديس أي شجرة 
تنمو يف فلسطني عن طريق األولياء، وهذا يدل بوضوح عىل 

أن تقديس الشجرة مقدسة أما آن تكون مقرونة ملزار أو قرب أو 
مسكونة بروح قديس أو إله محيل للفالحني. 

ومن املمتع ايضا ً دراسة األفكار الشعبية ألصل وأهمية بعض 
النباتات. 

تلعب شجرة النخيل دورًا هامًا يف احلياة اليومية للفلسطيين 
ومما ال شك فيه أبدًا يف يومنا هذا يعترب الفلسطيين شجرة 

النخيل اجلميةل والدائمة اخلرضة واملنتصبة النمو، "شجرة 
احلياة" وهذا التعبري نفسه غري مستعمل اآلن تحليل اخلرافات 

واملعتقدات والعادات املرتبطة بشجرة النخيل تقودنا اىل هذه 
النتيجة.

هناك معتقد شعيب بأن سبب حب السيح ألمة ناتج عن البلح 
الذي كان غذائه الرئييس. ولذلك يسىق االطفال حديثو الوالدة 

بضعة نقط من نقيع البلح. و يتناول كثري من املسلمني البلح 
كطعام األول عند "الفطور" يف رمضان، وتروى أيضا بأن البلح 

كان غذاء التيب األسايس وأن الطفل الذي يرشب باستمرار 
عصري البلح يحصل عىل موهبة الحديث الساحر و الجذاب. و 

يف كل هذه الحاالت فان بلح مكة هو املفضل.

وتربز اليد , أغصان النخيل و الثعابني يف زخارف املعابد 
اإلسالمية، وأول اثنتني تشاهدان أكرث، و حىت يف زخرفة 

جدران الغرفة تربز صور أغصان النخيل ويف املعابد و البيوت تجد 
زخارف من أوعية الزهور و اآليات القرآنية أيضا.

و تظهر الرسومات املستمدة من شجرة النخيل أيضا يف تطريز 
الفالحني املسيحني يف بيت حلم و رام اهلل. و تعتقد كثري من 

التساء اللوايت ينتسنب اىل الكنيسة األورثوذكسية بأنه يمكن 
معاجلة العقم بتناول البلح من شجرة النخيل يف مار سابا 

واالسم العايم ملقدمة عضو الذكر اجلنيس هو تمرة ) مشتقة 
من ثمرة(.

يحمل املسلمون أغصان النخيل يف مقدمة موكب اجلنازة و من 
ثم يضعوهنا عىل القرب.

و لقد رأيت عدة قبور مزخرفة بأغصان النخيل يف مقابر املدن 
يف املناطق الساحلية. و تغرس أغصان النخيل أيضا حول القرب 
من أربع جهات بحيث تلتيق رؤوس االغصان، و كثريا ما تعلق 

األزهار عىل هذه الغصون. و هنالك معتقد شعيب بأن امليت 
يستطيع أن يشكر اهلل و يستغفره ليكفر عن ذنوبه ما دامت 
هذه االغصان خرضاء و كثريًا ما تكون حجارة القبور منحوت 
علهيا أشكال النخيل. و هنالك معتقد إساليم بأن اهلل خلق 

شجرة النخيل من الطني الذي بيق بعد خلق االنسان و هكذا 
يقال بأهنا تحتوي عىل نفس "عصارة احلياة" املوجودة يف 

االنسان. و يظن  أن النيب قال هذا الحديث: " أكرموا عماتكم 
أشجار النخيل"، و اعتمادًا عىل هذا األصل املشرتك لكل من 
اإلنسان و شجرة النخيل ساد االعتقاد بتشابه شجرة النخيل و 

االنسان يف انتصاب القامة و يف الصفات البارزة للشجرة املذكرة 
و باألمراض اليت تصيب كلهيما و كذلك يكون فقدان االنسان 

و النخةل حلياهتما عندما يفقد الرأس أو التاج.
و عىل املائدة اليت أرسلها اهلل لعيىس من السماء، كان هناك 
مخس حبات من البلح من فاكهة اجلنة. و تبعًا لذلك يعتقد بأن 

املريض يشىف برسعة اذا تناول البلح.
و هنالك معتقد مهشور بأن الصخرة املرشفة يف القدس تجثم 
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عىل شجرة النخل نامية بجانب أحد جدران اجلنة، و تمتص ماء 
احلياة مهنا باستمرار.

و بعد تفحصك هذه االدلة نتسائل ملاذا ارتبطت كل هذه 
اخلرافات بشجرة النخيل رغم ندرة وجودها يف فلسطني و 

عدم اقرتاهنا بأي نيب و عدم ورودها يف الكتب املقدسة اليت " 
اقترصت عىل ذكر الكروم و أشجار الزيتون و رجوعا إىل التعاليم 

اإلسالمية بأن اهلل نفسه قد اتخذ قسما عىل نفسه بشجرة 
الزيتون. و تحليال ملعتقدات األمم الرشقية القديمة تبني أن 

شجرة النخيل لعبت عندهم أيضا دورا مهما. فهي تكرم عىل 
أهنا "شجرة احلياة" و تشاهد عىل األعمدة البابلية كرمز للنرص 

كما تشاهد عىل اخلرائط اجملسمة األشورية يف القصور امللكية 
و عىل األنية و األدوات الفخارية و الكنعانية و عىل العمةل 
الهيودية. ومن احملتمل أن تكون فكرة "شجرة احلياة" هذه 

ويه عالمة الخلود، أساس العادات و اخلرافات اليت يمارهسا 
الفلسطينيون يف الوقت الحارض و مما يدل عىل ذلك االعتقاد 
بأن اهلل خلق شجرة النخيل من نفس الطني الذي خلق منه آدم 

الخالد حيث أصبح آدم فانيا بعد وقوعه يف اخلطيئة. 
ثمرة "شجرة احلياة" تخلق احلياة يف املرأة العاقر. ويعتقد كذلك 
أن وضع أغصان النخيل عىل قرب امليت تبقيه يف احلياة ملدة مع 

كون جسده ميتا. و يف املزارات اإلسالمية نجد تصويرين للحياة، 
شجرة النخيل، والثعبان أي )حية( و يه مأخوذة من كلمة حياة.

و تكتسب أهم املزايا األخالقية كالحكمة و احلب، والورع 
والحديث الجذاب بتناول ثمار شجرة احلياة املذكورة يف ) سفر 

الرؤيا 22: 2، 4(.

يعتقد الرشقيون بأن القمح يف األصل كان شجرة معرفة اخلري 
و الرش و اليت كانت موجودة يف وسط جنة عدن و مهنا قطف 

الثعبان الثمرة و أعطاها حلواء. و كانت حبة القمح يف ذلك 
الوقت بحجم اخليارة. فقام آدم بزرعها و لكهنا نمت بحجمها 

الحايل فقط.
ويقال بأن حبوب القمح ما زالت تحمل حرف )ا( و هو أول حرف 

لكلمة اهلل و لذلك فهي تعامل باحرتام. و يبذل الفلسطيين 
أقىص اهتمامه بعدم ايقاع فتات اخلزب عىل األرض وإذا صدف 
أن وجد قطعة خزب عىل األرض يرفعها باهتمام يقبلها و يضعها 

يف مكان ال تطأه األقدام.
و هنالك قصة توضح هذا االهتمام فقد حدث مرة أن رجال 

غنيا دعا اهلل  أن يعطي جزءًا من ماله إىل احملتاجني حيث أنه ال 
يستطيع استعمال كل ما عنده. فأرسل اهلل إليه املالك جربيل 

الذي قال له : "إذا أردت أن تستجاب دعوتك تناول طعامك و 
أنت تميش*"، فاتبع الرجل النصيحة السماوية و لكنه أثبت 
حول عنقه كيسا ذا فتحة واسعة خوفا من وقوع فتات اخلزب 

عىل األرض. و عندما رأى اهلل عظمة والء خادمه ألصغر هبة 
وههبا ، منحه عرشة أمثال ثروته.

https://hmccenter.weebly.com/15751604160216051581.html *

** اقتطف هذا النص من: مجةل الرتاث واجملتمع، مجعية إنعاش األرسة- البرية،  
     العدد 5، املجدل 2، 1976، صفحة 72-62.
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engraved on them. According to a Mohammedan 
belief, God created the palm tree from the clay which 
remained after the creation of man. Therefore, it is 
said still to contain the same “sap of life” as is in man 
himself. The Prophet is supposed to have uttered 
the following hadith: “Honour your aunts the palm 
trees!” Owing to this supposed common origin of 
the date trees and the human race, it is believed that 
the former resembles the latter in its erect growth, 
the outstanding characteristics of the male tree, 
the disease to which both are subjected and, finally, 
in the fact that with loss of the head or crown, 
respectively, both man and date tree die.

On the table which God sent to ‘Isa (Christ) from 
heaven, there were five dates from the fruits of 
Paradise. Since the rivers contain the water of 
life, the palm tree imbibes this continually. It is a 
widespread belief that the Holy Rock (of the Dome of 
the Rock in Jerusalem) rests upon a date palm which 
grows at the side of one of the streams of Paradise. 
Since the rivers contain the water of life, the palm 
tree imbibes this continually. After scrutinizing all 
this evidence, the question to be answered is, why 
are so many superstitions connected with the palm 
tree, which is neither very abundant in Palestine nor 
specially dedicated to any renowned prophet? The 
Holy Books refer more often to the vine and the olive 
tree. 

According to the Mohammedan teaching the 
Almighty is even believed to have himself taken an 
oath by the olive tree. But an analysis of the beliefs 
of the ancient oriental nations shows us that with 
them also the palm tree played an important role. It 
is seen as venerated as the “Tree of Life” and as the 
symbol of victory on Babylonian cylinders, Assyrian 
reliefs in royal palaces, Canaanite earthenware 
articles and Hebrew coinage. This idea of the “Tree 
of Life,” the sign of immortality, probably lies at the 
root of the customs and superstitions known to and 
practiced by the present Palestinian. A convincing 
proof is the belief that God created the date palm 
from the same clay as the immortal Adam. For Adam 
became mortal only after his fall. The eating of the 
fruits of this Tree of Life creates life in a sterile 
woman. Palm branches laid down at the tomb of the 
deceased preserve him in life for a while, although 
his body is dead. 

In Mohammedan shrines we meet the two 
representations of life, the palm tree and the serpent. 
The name of the latter is haiyeh and comes from 
the same root as hayah, life. The most important 
spiritual and moral attributes, such as wisdom, 
love, devotion and attractive speech, are gained by 
partaking of the fruits of this Tree of Life. Thus, 
according to Palestinian folklore, the palm tree still 
fulfills the conditions of the Tree of Life mentioned in 
the Book of Revelation, 22:2-4. The Orientals believe 
that originally wheat was the tree of the knowledge 
of good and evil which stood in the centre of the 
Garden of Eden. It was from it that the serpent 
plucked a fruit and gave it to Eve. At that time wheat 

grains were the size of a cucumber. When Adam 
was driven out from Paradise God sent to him by 
the Angel Gabriel wheat grains wrapped in seven 
silk handkerchiefs. Adam sowed them, yet they grew 
only to their present size. This belief is cherished by 
Mohammedans and Christians. All wheat grains are 
said still to bear “أ”the first letter of Allah; therefore 
they are treated with much honour. 

The Palestinian takes the utmost care that no crumb 
of bread falls to the ground. Should he perchance 
find a piece on the ground he will pick it up very 
carefully, kiss and deposit it in some place where 
it will not be trodden upon. The following story 
illustrates this. A rich man prayed once that God 
would give a part of his riches to needy people, since 
he himself could not use the whole of it. Thereupon 
the Almighty sent him the angel Gabriel who advised 
him: “If you would have your prayer fulfilled, eat 
while you are walking.*” The man followed the 
heavenly advice, but he fastened around his neck a 
sack with a broad opening, so that no crumb might 
fall to the ground. God, on seeing the great loyalty of 
his servant in respecting the smallest gift, bestowed 
upon him a tenfold increase of his wealth.

* https://hmccenter.weebly.com/15751604160216051581.html

** This text is an excerpt from: Jerusalem Quarterly, Issue 
no.24, Summer 2005, Institute of Palestine Studies, pages 57-
64.
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apricots are more beautiful than almond fruits, 
yet they owe their existence to the almond tree 
on which they are, as a rule, grafted. The almond 
pudding is more delicious than one made of apricots. 
In (i)r’et ir-‘a en-nuwar nil-mar’I la tar’a fih - If you 
browse, browse on the blossoms (i.e. choose the 
unspoilt portions) and touch not what has already 
been browsed upon (i.e. choose only the choicest 
girl as a wife and never approach one who has 
been already betrothed or a widow). Zawan baladak 
walal-qamh es-salibi - Take the tares of your village 
(country)! (They are) better than the best wheat (of 
a foreign country). The girls of your own kindred 
are to be preferred to the best educated and most 
beautiful strangers. Ir’ah min rabi’ baladak ulauw 
innuh qahwan - Browse the green pastures of your 
village even if it is nothing but chamomile. Kull fulah 
imsauwseh bidjilha kaiyal a’war - Even to a worm-
eaten broad bean comes some blind grain-measurer. 
Every girl, even if she is ugly, will find a husband 
sooner or later. Sam usam naftar ‘ala basaleh 
imsannineh - He fasted and fasted and at the last 
broke his fasting on a stinking onion. He remained a 
long time as a bachelor and at last married a girl of 
inferior family. 

If against the will of the prospective parents-in-
law a man chooses the younger and prettier of two 
daughters, when they wanted to give away the elder 
and less pretty, the bridegroom says: badalna es-
sahleh bin-nahleh. We have changed the kid for the 
palm tree. But if they behave in the same way to the 
bridegroom one hears: na’adana bilwardeh na’tuna 
ed-dafleh - They promised (to give) us the rose but 
they gave us the oleander. hubb es-sihr fis-sihrih 
mitl el-maiy ‘al-ballut hubb el-hama lal-kinneh mitl 
el-maiy ‘al-makkuk The love of the son-in-law to his 
mother-in-law is (as sweet) as (drinking) water on 
(baked) acorns. The love of the mother-in-law to her 
daughter-in-law is (as repugnant) as (drinking) water 
on green carob fruits. Baked acorns have a sweetish 
taste, while unripe carobs have an acid, unpleasant 
taste. […] When we consider the influence of plants 
on the religion of the people we find that the peasant 
has an acute sense of the beauty of trees, herbs and 
flowers. Their growth, their green foliage, lovely 
blossoms and refreshing fruits he acknowledges 
as evidence of a secretly-working life-force of 
supernatural power. He perceives in them the 
ruling Creator. The Palestinian does not look at the 
trees simply as plants, but as beings endowed with 
supernatural powers. The spirits of the upper (and 
to a lesser degree those of the lower) world, even his 
local saints, the awlia, may live and appear in them. 
This explains the mysterious fact that sixty per cent 
of all Mohammedan shrines are associated with 
trees. This is why they are revered as sacred sites. 

The fellah hangs pieces of cloth on them and uses 
their leaves for healing purposes. No twigs are cut 
off and even withered branches will not be carried 
away. Such a belief in the holiness of trees is old. 
We can trace it in the history of the Children of 
Israel from the earliest stages. The point ned not be 

enlarged upon (cf. Is. 57:5, 65:3, Jer. 2:20, 3:13, 17:2, 
Ezek. 6:13, 20:28, Hos. 4:13). It is of interest to know 
that the present-day peasant does not venerate 
the trees themselves but the divine-power which 
acts in them and which is derived from the godly 
person whose soul is supposed to be still inhabiting 
the shrine, tomb, cave or spring with which they 
have become associated. Often these holy men have 
appeared either in the tree itself or near by. A close 
observation of the species of the holy trees reveals 
the fact that any tree growing in Palestine can be 
sanctified by awlia.

A study of popular ideas of the origin and 
importance of certain plants is of interest. The palm 
tree plays an important role in the everyday life of 
the Palestinian. There is no doubt whatever that we 
have here many survivals of old ideas. In the writer’s 
opinion the present day Palestinian considers the 
beautiful, evergreen, erect-growing palm tree as 
“the tree of life.” The word sadjarat al-hayah, “Tree 
of life,” is not itself used, yet an analysis of the 
superstitious, beliefs and customs connected with 
the palm tree leads to this conclusion. A popular 
belief is that the love and devotion of Jesus to his 
mother came from the date which formed his main 
food. Therefore newborn children are often given 
as their first drink some drops of water into which a 
date has been macerated. Many Mohammedans eat a 
date as their first food at the ftur (breaking the fast) 
of Ramadan. It is reported that the Prophet’s main 
food consisted of this fruit. Every child which feeds 
regularly on date-juice is believed to acquire the gift 
of charming and attractive speech. In all these cases 
dates from Mecca are preferred. 

The main decorations in Mohammedan shrines are 
rude reproductions of the hand, palm branches and 
snakes. The first two are more often seen than the 
third. Even in decorating the walls of a house we 
commonly find that palm branches predominate. 
In shrines, as well as in houses, we also find 
decorations consisting of flower-pots and Qoranic 
verses. In the embroideries of the Christian peasants 
of Bethlehem and Ramallah one also notices the 
designs derived from the palm tree. Many women 
belonging to the Orthodox Church believe that 
sterility may be cured by dates from the palm tree 
of Mar Saba. The common Arabic name for the glans 
penis - the organ propagating life - is the same as 
that used for the date fruit, tamarah. 

Palm branches are carried in front of every 
Mohammedan funeral procession and later laid over 
the grave. I have seen many graves in the cemeteries 
of towns in the coastal region decorated with palm 
branches. Four such branches are put into the 
ground, one at each of the four corners of the tomb, 
in such a way that their tops touch each other. Often 
these branches are interwoven with flowers. It is 
a common belief that as long as they remain green 
the deceased is able to thank and praise God, thus 
partly or wholly atoning for his misdeeds in life. 
Many tombstones have also small palm branches 
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members of the family return from their daily work 
and spend the night in the vineyard.

 The joyous songs and exuberant health are ample 
proof of the happiness of the people in this simple 
life. But conditions are very different during the 
olive harvest when the work is extremely laborious. 
Nevertheless, the workers sing happily even at 
this time (Is. 9:3): fi ‘aiyam el-hasayid binghanni 
qasaiyd. In the days of harvesting we sing songs. It 
is interesting to note that the fellahin sing and make 
merry not only during family and general festivals, 
but also during all hard work: building, vaulting, 
carrying heavy loads, harvesting, and the like. 
Dancing, clapping of hands and playing of musical 
instruments are of course not included, since they 
would hinder work. Some songs which may be heard 
on the threshing floor during the gathering of olives 
have been noted by Dalman (Palastinischer Diwan, 
pp. 4-22, 25-29). 

The fellah spends day and night on the threshing 
floor (Ruth 3) until the work is done. After harvesting 
a piece of ground or gathering the olives from certain 
trees, everybody is allowed to gather the remaining 
ears or fruits. Widows, orphans and poor are given 
the preference. This is again a survival of a Biblical 
custom (Dt. 24:21, Ruth 2). 
A proverb says: ma saqtah illa naraha laqtah - Behind 
each falling ear there is a gathering woman. Such 
gatherers are called ba’arat or saiyafat. The first 
word used to be used expressly for gleaners of grain 
and the latter for persons gleaning olives. Today the 
two expressions are confused and saiyafat is the 
more frequently used. Often these gleaners become 
aggressive, especially in the coastal plains where 
they are very numerous. They try to steal from the 
heaped-up grain. The rich landowners engage a 
natar, watchman, who often has to use force against 
the gleaners as in the biblical times (Ruth 2:5,15). 
The gleaners are kept busy since the reapers may 
not return to gather any ear which has escaped their 
notice or which they have since dropped for this, it 
is believed, would be to take away the blessing of 
the harvest (Lev. 19:5, 9). A proverb compares the 
gleaners with the reapers in the words: el-laqqat 
ahsan min elhassad - The (lot of the) gleaners is 
better than that of the harvesters. When the reapers 
rest to take their meal the owner of the field or his 
representative calls them back with the words: illi 
akaltu minnuh qama aleh - Attack (go back to work 
in) the thing from which you have eaten (i.e. go to 
work in the cornfield from whose fruits you have had 
your bread). 

The Bedouin leave the last part of the field unreaped. 
The poor and the laborers reap it for themselves. 
Such a gift is called djora’ah. The fellahin roast the 
last sheaves of corn and celebrate the end of the 
harvest by eating this so-called qaliyeh. There still 
exists in some places the original but very old Semitic 
custom of burying the last sheaf in the same place 
where it had been reaped, while the Mohammedan 
creed is recited. This offering to the unseen powers 

living in the field is made in the hope that the 
supernatural beings, whose whole property has been 
taken away, will be appeased by the offering of a 
part and grant a prosperous crop in the following 
year. We have to consider the influence which fruits 
and vegetables are supposed to exercise on the 
human body and spirit. Like the Hebrews of ancient 
times the present-day Palestinian believes that the 
partaking of certain vegetables causes certain moods 
and states of mind. 

While meat is believed to excite the animal passions, 
it is taught that a vegetable diet has no such effect, 
while sadness and melancholy might even be caused 
by it (Dt. 16:3). Therefore, dervishes undergoing the 
prescribed preparations for a holy or magic rite eat 
only vegetables and fruits. The following expressions 
and proverbs bear on the subject: ex-zhib ma bibat 
di djof isan illa aslahuh - Currents do not stay 
overnight in the stomach of a man without making 
it better (healthy), el-lin ma bibat fi djof insane illa 
afsaduh - Figs do not stay overnight in the stomach 
of a man without corrupting (spoiling) it. El-hiar bitfi 
‘an el-qalb an-nar - Cucumbers extinguish the fire 
(the thirst) of the stomach. Al-battih bakul minnuh 
bathalla minnuh batnaqras minnuh ubat am hasani 
minnuh - I have from the melons my food, my sweet-
dish, my crackle-food and the food of my horse. Akl 
el-mismis midhis - The eating of apricots causes 
perplexity (as it causes intestinal purification). Akl 
edj-djoz birabbi il-makarem fidj-djoz - Eating of nuts 
brings up the husband to virtues ( = strengthens 
his sexual powers). Illi biakul ful bisabih el-‘idjil - He 
who eats radishes is like a calf. Illi biakul ful bisir 
rasuh aqua min el-‘alul - He who eats broad beans 
becomes stronger headed than an ox. Taht ed-dom 
bihlauw en-nom - Sleep is sweet under the zyzyphus 
tree. Surb ed-duhhan bizil en-nisyan - Smoking 
drives away forgetfulness. In kitrat hmumak ‘abbi 
ghalyunak - If your worries increase fill up your pipe 
(and smoke). Min akal arb’in yom ful istatias - He 
who eats broad beans (continually) for forty days 
becomes like a goat. Beans are supposed to have 
a very rich nutritive value and thus may excite the 
sexual organs. Su atdakkar mink ya safardjal kull 
‘addah ibghassah - What (good) shall I remember 
of you, O quince! (as) every bite was followed by 
a choke. El-fidjil ma iluh sarab nil-haiwan ma iluh 
djawah - From radishes no lemonade can be made 
and there is no answer from an animal. Nothing 
good can be expected to come from a bad person. 
Et-tuffahah ma btishbi bass btiq’id el-manafis - the 
apple will not satisfy the hunger, but it sets aright 
(stimulates) the appetite. 

Plants are often used to illustrate family 
relationships and the serve to give advice in a 
figurative way in the choice of a bride. The following 
are only a few examples of this kind of proverb: Sahu 
el-mismis la tikwis dauwir ‘al-loziyeh Zen el-banat la 
tohid dauwir ‘al-asliyeh Take not the apricot pudding 
but seek rather the almond pudding! Take not the 
beautiful girls but seek rather one that is well bred! 
The figurative sense of this verse is subtle: Although 
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After finishing the harvest, the fellah thinks with 
a sense of gratitude on Him who gives everything. 
He therefore consecrates to some sanctuary the 
first fruits and the best of the oil. Thus, the first 
sa’ of wheat is known by the name of sa’ el-Halil 
(Abraham’s sa’) and is given to the poor. The ‘Idwan 
Bedouin say: awwal sa’ qta’ lan-nabi Su’eb - The 
first sa’ is the fee due to the prophet Su’eb. The corn 
is given to the qayim of the sanctuary. Sometimes 
a sheep is killed as soon as threshing is over. It 
is called haruf el-Halil - Abraham’s sheep. Many 
Mohammedans hang in a weli one or more kaff 
qamh, as a sign of their gratitude. 

The Christians offer to a church in the name of the 
Virgin a quantity of the newly pressed oil. Only after 
such an offering has been given may the freshly 
pressed oil be used or sold. Formerly the inhabitants 
of Bet Djala were in the habit of offering the first 
fruits of their vineyards on the alter of the church. 
Even now the first grapes are by many offered in 
the church on the Feast of the Transfiguration. They 
are blessed by the priest and then distributed among 
the congregation. It is a great pity that most of these 
customs are falling out of use. They show clearly the 
persistence of the custom of first fruits mentioned in 
the Bible. 

The harvest of the corn and the period spent in 
the vineyards and the time of gathering the olives 
are always occasions of joy. Men, women and 
children are busily occupied. The olive and corn 
harvests demand heavy work, while watching the 
vineyards and gathering in the grapes is a cheerful 
time of recreation. The whole family goes out to 
the vineyard where they spend from two to three 
months, living in huts (qasr) built of branches and 
rushes (Math. 21:33, Is. 5:2). The substructure 
is made of loose stone and the hut itself is 
reconstructed every year. 

From these high “towers” it is very easy to overlook 
and guard the whole vineyard. In the daytime the 
singing and shouting of women and girls fill the 
air while they gather or spread figs for drying or 
attend to some other work. Only the first signs of 
the approaching rain put an end to this primitive 
and natural outdoor life, and hills and mountains 
again become lonely and deserted (Is. 16:10). In the 
afternoon the greater part of the family gathers 
under a tree (I Kg. 4:25, Mic. 4:5) chatting, sewing 
and embroidering. As in olden times (Zeph. 3:10) 
guests are received and attended to under trees. 
Donkeys and mules are still fastened to a vine or a 
fig-tree (Gen. 49:11). The following stanza, describing 
this outdoor life, voices the thought that many 
friends are such only so long as they derive some 
gain: yom ‘inbak utinak kull en-nas (i)mhibbinak, 
halas ‘inbak utinak kull en-nas ‘adauwinak - During 
the days of your grapes and figs all people love 
you; but when your grapes and figs are over then 
all people become your enemies. Children spend 
the whole day in the fresh air playing barefooted 
and with head uncovered. In the evening the male 
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نص لـ ريما محايم

تتمثُل إحدى ذكرياُت طفوليت املبكرة املتعلقة بالزهور الربية 
بصورة شبهيٍة بالحلم المرأة مسنَّة تتَّشُح بثياٍب سوداَء طويةل، 

تجمع زهوَر بخور مريم )Cyclamen(.  حدث ذلك عىل قمة 
جبل الزيتون، عىل األرجح، وعىل أرايض أوغاستا فكتوريا؛ 
إحدى األماكن القليةل اليت اعتادت راهباُت مدرسِة شميدت 

للبنات أخَذنا إىل هناك نحن التالميذ الصغار للتزنه.  األلواُن يه 
الُمهيمنُة يف هذه الذكرى فقط.  يظهُر يف الَمهشد لوُن القشِّ 

ْت للتو.  ويف اجلهة املقابةل، تقُف املرأُة  لألعشاب اليت جفَّ
واِد، يف تناقٍض يبدو صارخًا، إىل جانِب شجرة  املتَّشحُة بالسَّ

رسٍو ذات لوٍن أسود تقريبًا.  تهشُد عينا الطفةل يف داخيل عىل 
ٍة بورق جرائد. باقٍة كبرية من الزهور بلوٍن ورديٍّ غامٍر مغلفَّ

بعد تكل الحادثة بسنوات عدة، أجدين أتجول يف نزهة ربيعية 
يف وادٍ مع أصدقاء بالقرب من عني نقوبا.  ثمة فتاة بدوية 

تقتعُد صخرًة وتشاهُد قطيعًا من املاعز يتغّذى عىل حشائش 
لْبوث )أو سيف الغراب(  الربيع اخلرضاء.  أرصُد زهرة نباِت الدَّ

)Sword Lilly(؛ إهنا سنبةلٌ فاتنة فارعة الطول بلوٍن وردي داكن، 
فأسألُ الفتاَة عن اسمها.  ُتجيب: "وردة".  يضحُك صدييق 

هِ ضحكة مكتومة.  وبال أي ردة فعٍل مين أواِصُل سؤالَ  يف رسِّ
الفتاة البدوية عن اسِم نباٍت آَخَر، فتجيب: "عشبة".  وُهنا 

ينفجر صدييق ضاحكًا.  فيف كل مرة أشري فهيا إىل زهرة برية، 
يتضح أهنا إما "وردة" أو "عشبة".  إنين حّقًا يف حاجٍة إىل العم 

موريس!

من بعد صدمة حرب العام 1967، انتقلْت عائليت إىل اململكة 
املتحدة.  وبداًل من راهبات مدرسة شميدت، كان عمُّ والديت 
احملبوب موريس الذي واظب عىل أخذنا؛ أخيت الكربى وأنا، 

يف الزنهات الريفية.  ينبيغ أن يكوَن لكلِّ طفٍل عمٌّ مثل 
، وممثل مرسيح غري حمرتف.   عيم موريس! إنه فنان، ومغنٍّ
لقد أحبَّ الطبيعة أكرث من أيِّ يشء آخر.  وكنا نذهُب معه 

يف كل عطةل مدرسية يف رحةل إىل الريف.  أما عن الوقت 
الذي كنا نقضيه يف رحلتنا يف السيارة، فقد كان يمرُّ برسعة، 
ودائمًا بتعلُِّم أغاٍن مضحكة من طفولته والزمن الذي قضاه 

غُ حاجّياِتنا: كان لكلٍّ منا عصا  يف املرسح.  نصل وجهتنا ونفرِّ
للميش تتناسب مع حجمه، وكتاٌب للرسم، وقلُم رصاٍص 
ني ذات يٍد رمادية لطاملا احتفظ هبا يف  للرسم مشحوذٌ بسكِّ
جيبه.  كنا نسري عىل امتداد مسارات املزارع، أو منحدرات 

البحار، أو عرب الغابات أو البحريات.  وبينما كنا نميش، كان 
عيمّ يشري إىل زهرة ما ويسألنا عن اسمها.  يه ذي إكليلية 
املروج )أو ملكة املروج( )Meadow-sweet(! واجُلريس مستدير 

األوراق )Harebells(! وزهرة الربيع )Cowslip(! واللخنيس 
)Ragged Robin(! وإذا أخطأنا يف التسمية، أوقف السيارة 

وجعلنا نمعن النظر يف النبات، ويقول: "إنَّ للجريس مستدير 
ًة بالريش، واآلن، أخرباين"،  األوراق سيقانًا رقيقة وأوراقًا مكسوَّ

ثم يشري إىل نبات آخر، "ملاذا ال يُسىم هذا النباُت جريسًا"؟ 
إنه لم يعّلمنا أسماَء الزهور اليت رأيناها فحسب، بل علَّمنا 

كيفية تأملها ورصدها والنظر إلهيا: بعناية ودقة، بشكٍل يماثل 
االهتمام والعناية اللتني ستولهيما لطفٍل صغرٍي يروي لك قصة.

عند عثورنا عىل املكان املناسب؛ أي موضعًا ومهشدًا طبيعيًا 
جيدًا، كنا نُخرج كتب الرسم ويناولنا العم موريس ألواحًا 

ى للنظر عربها، وتحديد أيِّ جزء من  صغريًة من الورق الُمقوَّ
املهشد الطبييع أمامنا نودُّ أْن نرسمه.  علَّمنا كيف نقيس 

املنظور بقلم الرصاص، أو كيف نمسكه ونستخدمه بطريقة 
خمتلفة لرسم خطوط أحدَّ أو أنعم، وكيف نحدد العالمات 

لفركها باإلصبع بغية خلق ظل.  بعد وقت قليل، نُريه ما 
رسمناه، فيتأمل ماسحًا بعينيه وُمقارنًا بني رسمنا واملهشد 

الطبييع الذي يشري إليه، ثم يُشري إىل املنطقة اليت تحتاج إىل 

ُعَك عىل التأمل والنظر مجددًا.   مزيد من العمل يف الرسم.  يشجِّ
"تأميل ُهنا كيف ينحين ذاك الفرُع من الشجرة كما لو أنه 

مرفق، وليس قوسًا...".

لم يعلِّمنا العم موريس كيف نستمتع بالطبيعة فحسب، بل 
هنا إىل الطريقة الُمثىل الستيعاهبا وفهمها.  كان يمتكل  وجَّ

حساسية فناٍن يدرك ويفهم أنَّ اجلماليات تعتمد دائمًا عىل 
التقنية.  كما تجسدت مجالية املهشد بالطريقة املحددة اليت 
مجعت هبا عنارص الشكل والضوء واللون.  وتمثل الفرق بني 

نبات اجلريس )Bluebell( ونبات اجلريس مستدير األوراق 
)Harebell( يف هذه التفاصيل: حيث أماكن تواجدهما عىل 

سلم األلوان من األزرق الفاتح إىل األرجواين الغامق؛ سواء أكان 
كأس الزهرة مفتوحًا وواسعًا، أم ضيقًا كأنبوبة الري، والطريقة 

اليت يحمل هبا النباُت بأكمهل نفَسُه: بانحناءٍة واحدٍة شبهيٍة 
بانحناءة اإلوّز، أو باقة أزهار مرفرفة.  لو كان عيم موريس عاملًا، 

لكانت مثل هذه العنارص ثانوية تمامًا فيما يتعلق باحلقيقة 
األساسية املتمثةل يف أنَّ نبات اجلريس بصيل الشكل ومنتفخ، 

يف حني أنَّ نبات اجلريس مستدير األوراق عبارة عن بذور، 
وبغض النظر عن تشاُبهِ أزهارهما، ينتيم النباتان إىل عائلتني 

نباتيتني خمتلفتني كليًا عن بعهضما.  لكين أمحد اهلل أنه لم 
يكن عاملًا.  علَّمنا أسماَء الزهور، ولكن األهم من ذلك هو أنه 

وّضح لنا كيفية توظيف عني الفنان الدقيقة للتميزي بني األزهار 
الربية اخملتلفة.  ويه مهارٌة أصبحت موهبًة لهواية تدوم مدى 

احلياة.

غري أنَّ محاوالت سعيي من أجل إيجاد مثل العم موريس يف 
فلسطني آلْت إىل سيناريوهات مماثةل لِما حدث يف ذلك 

اليوم يف عني نقوبا.  فأسماء الزهور الربية األكرث شيوعًا اليت 
حصلُت علهيا بسؤايل للغرباء كانا "شو بيعّرفين/ وما يدريين،" 
و"مش عارفة/ ال أعرف".  أما السيقان الجارية، فكانت تدىع 
َْ "حنون" )Hanun(، و"شقيق" )Shaqiiq(؛ باستخدامهما  باسيم

بصورة متبادلة ألي من أزهار الربيع احلمراء املبكرة، إضافة إىل 
"اخلشخاش" )Poppies( الحقًا.  كانت هناك استثناءات.  فيف 

ذاكرة الطفولة اليت أمحلها ثمة اسمان يبدو أنَّ العديد من الكبار 
يعرفوهنما، وهما: ذعمطوط، أو عصا الرايع.  كانت هناك، 

أيضًا، نباتاٌت ذات مظهر هشواين أو ميسء، مثل: "قضيب 
 the father of( "و"والد نفخة يسوع ،)Slave’s penis( "العبد

Jesus’s fart(، انطبعت أسماؤها يف ذاكرة األصدقاء ربما أكرث 
من النباتات اليت أشاروا إلهيا.  واألهم من ذلك كهل، عرف 
الناُس أسماَء األعشاِب والبقِل الُمستََلَكة بصورة عامة – 

 )Sage( أي بعض الفئات الرئيسة عىل األقل.  هناك املريمية
 ،)Germander( واجلعدة ،)Zaatar( بالطبع، وبعض أنواع الزعرت

 ،)Mallow( "وجمموعة من بقل الربيع األخرض، مثل: "اخلبزية
و"البقةل" )Purslane(، و"احلمصيص" )Cape Sorrel(، و"البابونج" 

)Chamomile(، و"احلويرنة" )London Rocket(، و"العكوب" 
)Tumble thistle(، و"الهندباء" )Chicory(، وعدد قليل آخر.  كان 

من الهسل تميزي معظم األزهار الربية، إما من خالل الدليل 
امليداين لنباتات البحر األبيض املتوسط الذي أملكه، وإما 

ِّ األزهار الربية الفلسطينية(  يمكنين )مثل كثريين من حميب
البحث عرب واحدة من قواعد بيانات النباتات اإلرسائيلية القابةل 
للبحث، وأنا مذنبة يف هذا، عندما أصل إىل البيت.  بيد أنه لم 
يكن ثمة مصدر برشي أو مكتوب يمكن أن يمنحين أكرث من 

بضع أسماء فلسطينية محلية.  وعىل مرِّ السنني، والعقود، 
باَن إحباطي لعدم معرفيت باألسماء الفلسطينية لألزهار الربية 

عندما أجتمع هبا يف نزهة، إىل أن يتبدد شعوري هذا لدى عوديت 
إىل البيت.  بدا يل أين أقول لنفيس لسنوات طوال: "ثمة مصادر 

إحباٍط كثرية جدًا يف فلسطني، فما الدايع إىل تحويل الهبجة 
البسيطة املتأتية من الزهور الربية إىل أخرى؟".

لسُت متأكدًة مىت غريُت رأيي.  حصل هذا بعد مرحةٍل غري 
حمسوسة، عندما بدا أنَّ كل تكل القضايا الفلسطينية الغامرة 
بعيدة عن التدخل البرشي، فاتضح فجأة أنَّ شعوري باإلحباط 

القليل من جّراء عدم معرفة أسماء الزهور الربية املحلية، أنه 
-عىل األقل- جمرد قضية فلسطينية قابةل للحل.  حسٌن، من 
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الذي أخدعه يا ترى؟ لقد كان "البحث" عن الزهور الربية 
َْ البحث  مرشوعًا يبعث يف نْفيس السعادة أكرث من موضويع

البائسني املتمثلني يف نقاط التفتيش والعنف ضد املرأة؛ الذلين 
دا حموَر عميل األكادييم.  فأصبحت الزهور الربية مالذًا  جسَّ

يل من كلِّ اإلخفاقات، والفوىض، والُعَقد، والقبح.  ولكن دون 
االقتصار عىل ذلك وحده، حيث أصبحت الزهور الربية مدخاًل 

، مألوٍف وغامض، عىل  للعبور إىل عالٍم آخر مريٍح وملحيمٍّ
التوايل.

ما ابتدأ كسيٍع، أصبح هوايًة ماتعة، ثم ازدهر من بعد ذلك إىل 
أن أصبح هوسًا بمعىن الكلمة.  لم يعد األصدقاء يرغبون يف 
التزنه ميع؛ فقد كنُت أبطأهم، أؤخرهم باستمرار، وأتخلُف 

عهنم اللتقاط صورة أخرى لعينة كنت قد التقطُت لها عرشين 
صورة من قبل.  فيف رحةل إىل البحر امليت مثاًل، كنت أرصخ 

فجأة، قائةًل: توقفوا! ثمة موقٌع رائٌع ينمو فيه نبات الهالوك إىل 
جانب الطريق.  أقول: "حلظة فقط" وبعد عرش دقائق أعود إىل 

السيارة احملمةل بالركاب املتذمرين والضجرين بسبب احلرارة 
العالية، وبعد أن أفقَد نفيس يف السلسةل الساحرة من نباتات 

ُتجاور نبات الهالوك.  رصُت طائشة أضغُط عىل دواسة مكابح 
السيارة قبيل أمتار قليةل من اجلنود احَليارى واملرتبكني بالقرب 

من فندق السييت إن )City Inn(، وأقفُز خارجًة مهنا اللتقاط 
صورة لنبات الرقمة )Erodium( الذي لم أره من قبل.  كنُت 

وحدي عند غروب الشمس، ولم أهتمَّ كثريًا باملستوطن الذي 
أبطأ سيارته ثم توقف لرياقبين أثناء تصويري للعينة الوحيدة 

اليت عرثُت علهيا لنبات )Lions-head Allium(، عىل الطريق 
املهجورة غري القانونية إىل مستوطنة "بساغوت".  ولكن، ثمة 

حدود، فقد عذبتين ألسابيع ماميثا صفراء وحيدة القرن تنتيم 
إىل الفصيةل اخلشخاشية )Glaucium Flavium( تنمو خارجة 

من اإلسفلت يف منتصف الطريق الجانيب املزدحم دائمًا الذي 
يمرُّ بالقرب من بلة حزمة.  ومن أجل تصويرها، كان عيلَّ أن 

أخاطر بأن أتعرض للهس من قبل سائقني رسييع الغضب 
أثناء مسريهم إىل نقطة التفتيش.

ودون أن أدرك أو أنتبه، أثََّرْت هواييت يف طريق رحليت إىل 
العمل.  اآلن، وأنا يف طرييق إىل البيت ما بني بريزيت والقدس 

َُّت مساري  )حسنًا، يف طرييق إىل هناك أيضًا أحيانًا( غري
بحسب ما أشارت إيلَّ الزهور الواعدة.  أدرْكُت، بعد ذلك، 
أنَّ املنطق كهل املتعلق بمسرييت إىل بييت قد أصبح مدفوعًا 

بالسيع نحو الزهور الربية بداًل من الكفاح من أجل التغلب 
عىل ازدحام نقاط التفتيش وإغالقها.  كانت اجليوب السحرية 

للطبيعة خمبأة يف كل مكان.  تعرفُت إىل الكثري مهنا، إضافة 
إىل أزهارها بصورة جيدة، وكما لو أننا أصدقاء قداىم، كنُت 

أزور هذه األزهار يف الوقت نفسه كل عام، ألرى حالها ومآالهِتا.  
وبمجرد أن رصُت أعرب املسارات نفهسا لفرتة طويةل وعرفُت 

وحددُت بضع مئاٍت من هذه األزهار، رصُت أبحُث يف مسارات 
أخرى ومواقع جديدة يف نزهات عطةل هناية األسبوع، هبدف 
ى هذا األمُر  تجاوز مناطق النباتات اليت اعتدهتا.  غالبًا ما أدَّ

إىل اكتشاف موقع طبييع غري مألوف، إضافة إىل املفاجآت 
اخلفية املتعلقة بأنواع النباتات فيه.

ولكن، عىل الرغم من كل املباهج الناتجة عن هويس، بيق 
العم موريس بعيد املنال.  كنُت أتعرث باسم زهرة محلية إثر 

لقايئ بمزارع بريء أو راٍع ما يف احلقل، وبقيُت أمجع الكثري من 
الوعود بلقاء أجداد وحكماء محليني "ممن يستطيعون تسمية 
كل نبات"، لكهنم كانوا دائمًا يف عّمان، أو يتعافون من مرض 
طويل األمد، أو كما حصل يف حالة فريدة ال ُتنىس؛ إذ أصيَب 
أحدهم فجأة بنوٍع غري معروف من الزهايمر يتعلق ـب"الفقدان 

الكيل لذلاكرة النباتية" عندما عرضُت عليه عددًا قلياًل من 
صور الزهور.  لذا، كان عيلَّ أْن أجد اسرتاتيجية أخرى.

)Sahlab( سحلب

أتجول وحيدًة يف تالل عني املدورة، بني بريزيت وعطارة.  يف 
وقت متأخر من بعد الظهر، بعد الخامسة مساًء، إذ توقفُت 

هنا وأنا يف طرييق إىل البيت بعد العمل.  إننا يف نيسان؛ حيث 
الطبيعة مألى باألزهار.  يف الوقت الحايل، تشبه األيام كلها 

حضوَر مأدبة غنية حيث تستمر الطبيعة يف تقديم الزهرة تلو 
الزهرة، كلٌّ مهنا جاذبة لألنظار أكرث من غريها.  ثمة الكثري 

 ،)Pyramid( السحلبية الهرمية :)Orchids( من أزهار السحلب
والسحلبية الفراشة )Butterfly(، والسحلب ذو األسنان الثالثة 

)Three-toothed(، والسحلب الجلييل )Galilee(، والسحلب 
األندليس )Andalusian(. بطريقة أو بأخرى، ظهرت مجيُع هذه 
األنواع يف الطبيعة اليوم.  كما ظهر عدٌد قليٌل من أقارب هذه 
األنواع: سحلبية الكرمل )Carmel(، وسحلب النحل األصفر 

)Yellow bee Orchids(.  ثمة أيضًا الكثري من الزهور اليت 
تتنافس بغية احلصول عىل االهتمام.  أشعر بالدوار وأنا أتعرُث 

أعىل وأسفل حطام املصاطب.  أصل إىل موكب من زهور 
السحلبية الهرمية الواقعة يف ظل شجرة زيتون.  لكأهنا كتيبة 

جيش بحجم أطفال صغار تضم سبالت شائكة وردية اللون.  
يف محاولة إليجاد املوقع املناسب لتصويرها، أدركُت فجأة 

أنين لسُت وحدي اآلن ومنذ فرتة.  استقبلين راٍع خجول، يف 
مثل عمري، يدخن سيجارة، كان واقفًا عىل بعد أقداٍم قليةل 

مراقبًا هذه املرأة اجملنونة أثناء تدحرجها صعودًا ونزواًل عرب 
التالل وحدها عند غروب الشمس.  أحييه مرة أخرى وأرشح له 

مبارشة حىت ال أبدَو جمنونة )أو أسوأ من ذلك( أنين )كما هو 
واضح( أقوم بتصوير الزهور الربية.  إنه ال يستجيب.  ثم أسأله 

عن أسماء السحلبية الهرمية، فينظر إلهيا ثم يقول ببطء: 
"سحلب".  ثم أشري إىل السحلبية الفراشة، ويرد الرد نفسه: 

"سحلب".  ثم أريه صورًا أخرى عىل كامرييت، وبعد فكِّ تشفري 
الصور، يقدم يل اإلجابة املبعرثة ذاهتا: "كل هذه الزهور اسمها 

سحلب".

ال يزال املصدران الرئيسان املكتوبان عن علم النبات 
 Louise( وأسماء النباتات الفلسطينية هما لويز بالدنسبريغر
Baldensperger( وتوفيق كنعان الذلان كتبا عن املوضوع يف 

ثالثينيات القرن العرشين.  توصل كلٌّ من كنعان؛ عالم 
الفلكلور الفلسطيين الهشري، وبالدنسبريغر؛ التبشريية 
األلزاسية واملقيمة يف أرطاس ألكرث من ثالثة عقود، إىل 

النتيجة نفهسا: لقد أطلق الفالحون الفلسطينيون يف 
املقام األول أسماًء عىل النباتات الربية اليت استفادوا مهنا 
واستخدموها فقط.  وما جعل أيَّ نباٍت يستحقُّ احلصول 

عىل اسم محيل تمثل يف وظيفته كأن يكون طعامًا أو دواًء أو 
صباغًا أو قاباًل ومساعدًا يف صناعة األدوات واملعدات واملالبس 

والسلع املزنلية.  حلسن احلظ، بما أن اجملموعة الواسعة من 
الثقافة املادية للفالحني والبدو ما قبل الحداثة كانت تعتمد 
بصورة مبارشة عىل صياغة أو صناعة األشياء من الطبيعة، 

فإن العديد من النباتات اليت تبدو اآلن عديمة النفع عىل حياتنا 
ذات اإلنتاج الضخم، تحمل ألقابًا منحها لها روادنا األوائل.  بيد 

أنَّ كنعان وبالدنسبريغر أضافا تحذيرين إىل القواعد الشعبية 
يف تسمية النباتات الفلسطينية: النباتات ذات األزهار املذهةل، 

أو تكل اليت بدت مضحكة أو غريبة كانت أيضًا مؤهةل لتُعطى 
اسمًا.

كنُت أتوقع استجابة ما من الرايع الذي التقيته بعد ظهر 
ذاك اليوم يف عني املدورة.  ووجدُت، أثناء بحيث يف كل مصدر 
ُه  ممكن، ثالثة أنواع من السحلب فقط محلت ما يمكن عدُّ
أسماًء عربية محلية )بعيدًا عن "سحلب"(.  فبالنسبة لنبات 

 )Serapias vomeracea( واسمه العليم ،)Snake Tongue Orchid(
وجدُت اسَم "أبو شفة": إنه نباٌت ذو مظهر غريب يشبه -إىل 

حد كبري- شفاهًا ورديًة تتدىلّ من الساق.  أو نبات "زر العذراء" 
 Virgin’s(و ،)Butterfly Orchid( املقابل للسحلب الفراشة
Button(، ومن ُهنا تتجىل الرابطة اإليروتيكية اليت يراها 

الفنانون غالبًا يف زهور السحلب.  وأخريًا، "خيص الثعلب أو 
الكلب" مقابل )Fox or Dog’s testicles( أو السحلب الهريم.  يف 
 )Fox’s testicles( "احلقيقة، يمثل االسم األخري "خيص الثعلب

مفتاح القصة بأكملها عن السبب الذي يجعل كل أنواع 
نبات السحلب تقريبًا ُتدىع شعبيًا وببساطة: "سحلب".  إهنا 
كلمة مبنية عىل تصغري لكلمتني من العنارص العربية: الثعلب 
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واخلصيتني )fox and testicles(، )إنه يشء كثريًا ما يحدث مع 
العامية أو اللهجة الدارجة يف العربية(.  ُتَعدُّ نباتات السحلب، 
مثل تكل املوجودة حول البحر األبيض املتوسط، أرضية برية، 

وتقع يف جنسني: لدهيما دائمًا جذران درنيان متماثالن يف 
احلجم يشهبان بالفعل اخلصيتني الصغريتني.  إذًا، فهذه الرابطة 

 )Orchid( ذات عمق ثقايف واسع – حىت إن االسم اإلنجلزيي
.)Orkhis( مشتق من االسم اليوناين القديم للخصيتني وهو

أن تتمَّ تسمية النباتات )عدا االستثناءين أعاله( وفقًا لشكل 
جذورها بداًل من شكل أزهارها اجلميةل، يدلُّ عىل املقارنة 
بني أجزائها وأهيا أهم من اآلخر.  إنَّ ما سميناه "خصييت" 

مجيع أنواع نبات السحلب كان يُستخدم ويمكن االستفادة 
منه يف صنع املرشوب الشتايئ الدافئ الذي يحمل االسم ذاته 

"سحلب".  عندما اكتشفُت أنَّ األمَر يحتاُج إىل ما ال يقلُّ 
عن ألف من أيِّ نوٍع من أنواع هذه النباتات لصنع مسحوق 

السحلب، أصبح واضحًا أنَّه مهما بلغ تنوع هذه الزهور الربية 
ومجالها، فلم يَر الفالح مهنا يف املايض سوى واحد من بني آالف 
النباتات القاصمة للظهر اليت ُتجَمُع من أجل إنتاج السحلب.  

طغت الفائدة املفردة لتكل النباتات عىل أشكالها املتنوعة.

)Ox-tongues( ولسان الثور )Fevers( محى

تعتمد أسماؤنا املحلية للنباتات الربية عىل التقاليد الشفهية، 
وهذا هو الحال بالنسبة لألسماء العامية الدارجة للنباتات الربية 

يف أي ثقافة.  ولهذا، فإن لبعض النباتات أكرث من اسم عايم 
دارج، ألن اجملتمعات املتنوعة يف املايض أطلقت علهيا تسميات 

خمتلفة: فيف أجزاء من شمال الضفة الغربية يطلق عىل 
)Greek sage( أو مريمية اسَم "شدجرة".  يف حاالت أخرى، 

يستخدم االسم العايم الدارج ذاته لنباتات أخرى خمتلفة كليًا.  
فعىل سبيل املثال، قرن الغزال )Gazelle horn( اسٌم ُيطلق أيضًا 
 )Bulbous Cranesbill( وعىل نبات ،)Sun’s eye Tulip( عىل نبات
الذي ينتيم لعائةل الغرنوقية )إبرة الرايع(، إضافة إىل عدد من 

نباتات اللوتس، وبالطبع "بخور مريم" )Cyclamen(.  وباملثل، 
تستخدم مفردة "مصيص" للاللة عىل جمموعة من النباتات 
 ،)Golden Drop( :غري املتصةل ببعهضا، بما يف ذلك أنواع مثل
واملريمية )Sage(، وبزرة القلب )Gromwell(، واألذينة اجلنبية 

)Phlomis(.  ويف العديد من الحاالت، مثل: نبات "ذيل الثعلب" 
ح عنه أدناه، نبات واحد يحمل أسماء  )Desert Spike(، املوضَّ

ى  عدة يشبه بعهضا بعضًا عند سماعها ألن تناقلها شفهيًا أدَّ
ى إىل إعادة  إىل نطقها بصورة خاطئة، أو ألكون أكرث دقة، أدَّ

لفظها من جديد أثناء انتقالها عرب املكان والزمان.

تحمل األسماء الفلسطينية للنباتات تاريخًا شعبيًا غنيًا، 
ملحمّيًا بطوليًّا ويومّيًا عادّيًا، ملا فيه من بساطة الفالح واحلياة 

البدوية، فضاًل عن بصمات احلضارات املتعددة والكونيات 
املتنوعة اليت تركت عالماهتا عىل عامله الثقايف.  العديد من 

النباتات تستيق أسماءها من منطق "اسمه جسمه؛" أي 
إنَّ اسمها يأيت من شكلها أو مظهرها، مثل: شعر العجوز، 

ونعل الفرس، وناب اجلمل.  يف هذه الفئة، أيضًا، ثمة نباتاٌت 
باسم "درهيمة" املأخوذة من العمةل اليونانية "درامخا"، ألن 

قرون بذورها تشبه ما كان ُيعدُّ ذات يوم شكاًل مألوفًا للعمةل 
يف فلسطني.  إن التقاليد الشفهية ديمقراطية، ومنفتحة، 

ومرنة، لدرجة أن عقلياتنا الحديثة تسىع إىل تصنيفات 
وفئاٍت منظمة، فإن أسماء النباتات املحلية تبدو فوضوية وال 

منطقية.  منذ أكرث من مئة عام مضت يف أرطاس، هشدت 
لويز بالدنسبريغر جانبًا واحدًا من عملية التسمية املحلية أثناء 
إجرائها، وألطفال يف القرية يتنافسون فيما بيهنم للتوصل إىل 

أطرف اسٍم لنبات، وهذا ما يفرس سبب وجود بعض األسماء 
الطريفة العامية للنباتات يف فلسطني، مثل: "بز العذراء" 
 ،)Haemorrhoid Plant( "و"عشبة الباسور ،)Virgin’s tits(
والعديد من األسماء اجلميةل الطفولية، مثل: "أذنا الفأر" 

)Mouse ears(، و"أقدام الدجاج" )Chicken Feet(، و"بساط 
 Judge’s( "و"فنجان القايض ،)Angels Mat( "امللوك/املالئكة

.)Cup

ولكن، ثمة قوانني داخلية للتقاليد الشفهية: مثل؛ يمكن 
ألي شخص تسمية أي نبات، رشيطة أن يحمل االسُم 

معىًن للناس، أو أن يكون جاذبًا، فيعلق يف خياالهتم، وربما 
يسافر، عندها فقط سيصبح حقًا اسمًا عاميًا دارجًا لزهرة.  

الحظت بالدنسبريغر، أيضًا، أنَّ أسماء النباتات املحلية األكرث 
استقرارًا – تكل اليت كانت متشاهبة أينما ذهبت، يه تكل 

اليت استُخِدمت يف الطب الشعيب.  ُيعدُّ هذا األمُر منطقيًا إذ إنَّ 
أسماء النباتات يف التقاليد الطبية العربية كانت من تكل اليت 

تمَّ تدويهنُا من خالل كتابتا حقًا يف اجلزء األسايس من املقاالت 
والبحوث والدراسات الطبية اإلسالمية.  تدرجت املعرفة 

النباتية والطبية بالطريقة نفهسا – فمن أجل أن تكون قادرًا 
عىل نقل املعرفة باملعاجلة الدقيقة، عليك أن تعتمد عىل نقل 
املعرفة املتعلقة بالنبات نفسه، وبالتايل، ثمة حاجة إىل إصالح 

اسمه.  كان تعلُُّم هذه األسماء النباتية الثابتة أمرًا أساسيًا 
لتعليم الُمعاجلني املحليني، سواء أكانوا أّميني أم ال.  وبينما 

كنُت أمجع أسماء النباتات بمرور الوقت، وجدُت نباتني آخرين 
مثل "قرن الغزال" استُخدما لإلشارة إىل نباتات أخرى متنوعة، 

مثل: "لسان الثور" )Ox-tongue(، و"مححم".  اعتقدُت يف 
البداية أنَّ السبب يف هذا افتقار روادنا وأجدادنا األوائل للخيال، 

 ،)Anchusa( "الستخدامهم األسماء ذاهتا مثل "لسان الثور
و"نونيا: من عائةل لسان الثور" )Nonea(، و"الكحالء املصبوغة/ 

لسان الثور اإلسباين/ عشبة األنشوزا" )Alkanet(، وحىت 
"الشاغة اخملزنية/ الصخرية" )Comfrey(.  ولكن، اتضح بعد 

ذلك أن مجيع هذه النباتات تنتيم علميًا إىل العائةل احلمحمية 
)Boraginaceae(.  وترتبُط كلٌّ من األسماء العربية واإلنجلزيية 

باجلزء األسايس املشرتك مع املعرفة الطبية التقليدية: فهي 
تشري إىل املرض الذي كانت تستخدمه هذه العائةل تقليديًا لعالج 

احلىم.  لكن االسم اإلنجلزيي الشائع يربطه باحلىم من 
خالل االسم العريب القديم، الذي يبدو أننا قد فقدناه اآلن "أبو 

رج" )Abu Rajj(: )The Father of Shakes(.  ويُشاُر، أيضًا، إىل 
بعض هذه النباتات محليًا عىل أهنا "لسان الثور"، استنادًا إىل 
شكل أوراقها املرتاكم الكثيف كما يف حالة )اسمه جسمه( 

أي إنَّ اسمه يصف جسمه.  ولكن، مرة أخرى، اجملموعة 
األساسية املشرتكة من املعرفة الطبية القديمة يه اليت منحت 

هذه النباتات أسماءها، مثل: "لسان الثور"، و"زهرة األفىع/ 
الكحل" )Echium(؛ الذلين ينتميان لعائةل )Bugloss( باإلنجلزيية 

– ويه كلمة مشتقة من اليونانية القديمة "لسان الثور" 
)Ox-tongue(.  ُتظهر هذه الحاالُت، أيضًا، أنَّ ما ال يمكننا دائمًا 

أن نفرتض من النباتات أنه يحمل اسمًا محليًا، فإنه يف الواقع 
محيلٌّ فقط.  تحمل العديد من النباتات، ال سيما تكل املتعلقة 

بالطب التقليدي، االسم نفسه يف مجيع أنحاء املنطقة، ويف 
حاالت أخرى كثرية ُصنِّفْت هذه النباتاُت "باألسماء العلمية" 

العربية اليت نفرتض أهنا حديثة.

صحيح أين لم أعرث عىل عيم الفلسطيين موريس، لكنين 
وجدُت نسخًا عديدة منه يف عمل مدرسة متنامية من علماء 

النبات الفلسطينيني النشطني والفاعلني ممن يعملون يف مجيع 
أنحاء فلسطني التاريخية.  قمُت بالتام كل جزء من أبحاثهم 
اليت وجدهتا، وكنُت أهتُف بحماسة كلما أدرجوا معارفهم 
املتعلقة بأسماء النباتات املحلية بداًل من حرص أنفهسم يف 
األسماء العلمية )اليت غالبًا ما تكوُن ترمجاٍت مبارشة من 

األسماء الشائعة يف اللينيانية الالتينية أو اإلنجلزيية(.

)Desert Spike(، )Phlomis Laciniata( ،ذيل الثعلب

بالصدفة، قبل أكرث من ثالثني عامًا، كنا، صدييق وأنا، نتجول 
يف الطبيعة اجلميةل لعني الفوار يف وادٍ ضيٍق ومتعرج وضئيل، 
انحدر جانباه املتدرجان برشاقة إىل األسفل وصواًل إىل التيار 
املتدفق عربه.  شكلت التكوينات الصخرية يف األعىل ظالاًل 
خمتلفة حلجر املغرة )Ochre( بحسب الوقت من اليوم.  أما يف 

األسفل، فقد كشف املمر األليف للتيار املتدفق صخورًا بيضاء 
حليبية إىل عدد ال يحىص من التجمعات املائية واملسابح 

الطبيعية الصغرية اليت بوسعك أن تسبح فهيا طوال فصل 
الصيف.  وإن لم يكن كل هذا كافيًا لتغرق يف فتنته، يتجىل يف 
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فصل الربيع مهشد يحوي أغرب وأمجل األزهار الربية.

غري أن املستوطنني واإلرسائيليني بدأوا االستيالء عىل الوادي 
ببطء.  وحىت هناية العقد األول من األلفية، كلما صادفتم يف 

نزهة عىل األقدام كانوا دائمًا يف جمموعة – شّباٌن عصبيون 
يحملون بنادق.  ثم انتقلت احملمية الطبيعية اإلرسائيلية إىل 

هناك.  وفجأة ظهر احلرُس، واألسوار، وألصقوا ساعات العمل: 
اآلن، ُتقفُل الطبيعُة يف الساعة الرابعة مساًء.  أصبح املكاُن 
غارقًا، ليس باملستوطنني النظاميني فحسب، ولكن أيضًا 

بمجموعة صاخبة من الرجال املنتمني إىل الطائفة األرثوذكسية 
الذين استولوا عىل الينابيع والتجمعات املائية الطبيعية.  
تجنبناهم بنقل مسارات نزهاتنا إىل القسم الشمايل من 

الوادي.  ثم بعد أن صادفنا عائةل كبرية من األرثوذكس يرتدون 
ثيابًا كما لو كانوا يتسوقون يف بروكلن، كانت الفتياُت يزنلقن 

يف اجلزء اخلِطر من التةل عىل أقفيتن، ما جعلنا نتوقف عن 
التزنه يف تكل املنطقة أيضًا.  حان وقت إعادة توجيه املسري 
ثانية.  عاليًا فوق النبع، وفوق صخب املستوطنني، وصياح 

الرجال األرثوذكس عندما انطلقوا نحو النبع املتجمد، تواجد 
عالٌم آخر؛ كانت فلسطني الطبيعية بكل فتنتا وعظمتا.  

يمكنك الوصول إىل هناك من الطريق الرئيس أو التسلق من 
نقطة عرب قناة مائية أردنية أصبحْت جرَس عبوٍر ُشقَّ بني تلَّتني.  
أثناء السري يف هذا الطريق، بأنفاس حمبوسة بالقرب من القمة، 

وجدُت نفيس أسرُي يف أرٍض مكدسة بنبات "ذيل الثعلب" 
ذي األزهار الصفراء.  هناك يف القمة، التفتُّ حويل ألرى 

األفق، فظهرت أمايم فجأة النباتات متجمعة وكأهنا حشٌد من 
ون من الوادي أدناه.  واظبُت  املتظاهرين الغاضبني؛ مثيل أنا، يفرُّ

عىل العودة إىل هناك يف كلِّ شباط من كل عام ألزور مهشد 
االحتجاج الثابت والراسخ لنباتات "ذيل الثعلب".

بعد ظهر أحد األيام، وبينما كنا عائدين إىل الطريق الرئيس، 
مررنا بمجموعة صغرية غامضة من املتزنهني اإلرسائيليني.  

كانوا جمهزين تمامًا وبدا أهنم خرباء.  كانوا صامتني، وسحبوا 
الكامريات الثقيةل وانبعثت مهنم نفخة هواٍء من الزهّو والغرور.  
يف املرة الثانية اليت عدنا فهيا للتزنه، كانت هناك عالمة جديدة 

عىل الطريق الرئيس عند مدخل املمر.  لم تكن كلمات، بل 
 ،X ودراجة نارية علهيا عالمة ،X جمرد رموز.  سيارة علهيا عالمة
  .X واألسوأ من ذلك، شكل لشخص آديمٍّ يميش عليه عالمة
كانت الفتة الطريق فاقدة احلس والعاطفة ترصخ فينا قائةل إننا 

حمرومون من دخول آِخر قطعة لنا يف اجلنة.  انفجر يفَّ غضٌب 
رها يمكن أن  من أن أحداث احلياة القليةل اليت يمكنين تذكُّ

تحتشد: شعرُت بنفيس أندفع عىل الالفتة، أنطحها وأريم هبا 
عىل األرض الصخرية، متجاهةًل بربود رصخات معاناهتا، دسُت 

وجهها بال رمحة مرارًا وتكرارًا حىت وقفُت أخريًا فوقها، وهبدوء 
راقبُت دمها يتدفق خارجًا مهنا إىل أن لفظت أنفاهسا األخرية.

لكنين عرفُت الجاين.  تكل الكامريا الرمادية الصامتة اليت 
تحمل جنود املشاة من نبوءة العالم االستعماري؛ علماء النبات 

اإلرسائيليني.

بعد ذلك بعام، كنت قد انتيت للتو من التعذيب الذي أشعر 
به عند كل تفتيش أمين ومراقبة جوازات السفر يف مطار بن 

غوريون، وكنُت أسرُي يف طريق طويةل نحو احلرية يف االحتشاد 
الطويل املتجه نحو احملطات الهنائية.  كان "املعرض" عىل جدار 
ُد إنجازات الهصيونية،  الردهة عادة ما يشبه أنشودة شكر تمجِّ
وكنُت عادة ما أرفع إصبيع الوسطى يف وجهها كلما تحركت 

عرب املمىش املتحرك ببطء.  لكنين اليوم توقفُت يف مساري 
ألهنم كانوا يعرضون شيئًا ال ُيطاق: صور ضخمة من الزهور 

الربية، بعنوان: "إرسائيل اجلميةل باللون األخرض".  راقبُت املهشَد 
بيأس، يف حني كان املمىش املتحرك يحملنا ببطء أمام حقل من 
 )Lilac Cistanche( والذؤنون ،)Crown Anemones( شقائق النعمان

الطالع من الرمال، وبساٍط من نبات الشيخة الشائعة السوري 
)Syrian Groundsel( يف بستان، وبعد ذلك، كانوا هناك، رأيتم، 
إهنم املتظاهرون الغاضبون الفاّرون من وادي عني الفوار، رأيتم 

مأخوذين كرهائن يف مطار بن غوريون اآلن.

لو كنُت يف أي مكان آخر يف العالم، لتعاطفُت مع خطوة 
محاية الزهور الربية الضعيفة اليت مثلتْا الفتة ممنوع الدخول 

املوضوعة فوق عني الفوار.  لكن اّدعاء إرسائيل بحماية 
الطبيعة هو دائمًا اّدعاء للمطالبة بيشء آخر؛ وهو: امللكية.  

تنبأ غضيب الذي انصبَّ عىل الفتة ممنوع املرور يف ذلك 
اليوم برتمجة هذه الخاتمة يف املطار.  كان كلُّ يشٍء مألوفًا: 

أواًل، حرمان الفلسطينيني من الوصول إىل جزء من أراضهيم؛ 
ثم اسرتداد املوقع بإعادة تسميته باسم إرسائييل، وبناء يشء 

يخهصم هم فقط، أو اّدعاء أن ذاك املكان موقع طبييع 
إرسائييل، تحميه إرسائيل من أجل احلفاظ عىل زهوره الربية 
اإلرسائيلية اجلميةل؛ تكل الزهور اليت ُتعَرُض اآلن بفخر عىل 

ُد العديد من إنجازات املرشوع اإلرسائييل أمام  الجدار الذي يمجِّ
املسافرين املشغولني.  تمثلت اسرتاتيجية استعمار املستوطنني 
يف أن تكون الزهور الربية يه احلجَة والذريعة، وأن يصرَي علماُء 

النبات اإلرسائيليون جنَد الُمصادمة من املستوطنني.

قُت يف نباِت "ذيل الثعلب" الذي أراه عىل الجدار باكتئاب،  حدَّ
ًَا.  لذا، قرأُت األسماء الفلسطينية  بدا النباُت مذعورًا وُمحارص

لهذا النبات ببطء وبصوٍت عاٍل:

)Foxtail( ذيل الثعلب
)Swaying Nobility( هزنبل
)the Noble Hajj( حجنبل

حز نبل )Notched Nobility(، أو كلمة واحدة:
)Grief( حزنبل

أرسار الزهور

عند النظر إىل زهرة، وأعين ُهنا التواصل معها وتأملها فعاًل، 
فإن كلَّ يشٍء آخر يتبخر ببطء؛ الزمن، والصوت، وطنني األفكار 

اللحوح، والتذمر الثابت لردود الفعل.  تنقكل طاقة الزهرة يف 
حلظات إىل حالة من العزلة النقية والسكون.  وبعد ذلك، غالبًا 

ما يأتيين الشعوُر املتمزي الذي دفعتين إليه الزهرة لتمس يل 
رسًا.  لسُت وحيدة يف شعوري هذا:

"... أيتا الزهرة الصغرية – إن كان بوسيع
، وُكنَْه ُكهِنِك، َِّ أْن أفهَم ُكهنِك، جذرِك وككل

فسأدرُك كنَه اهلل واإلنسان" )تينيسون(

يقول حممود درويش:
ولوصف زهر اللوز، ال موسوعُة األزهار

تسعفين، وال القاموُس يسعفين ...
... ُهَو الشفيُف كضحكة مائية نبتت

عىل األغصان من َخَفر الندى...
َوُهُو اخلفيُف كجمةٍل بيضاَء موسيقّيٍة...

َوُهَو الضعيف كلمح خاطرٍة
ُتِطلُّ عىل َأصابعنا

ونكتهبا ُسَدى...
ُن وهو الكثيف كبيت ِشْعٍر ال ُيَدوَّ

باحلروف
... ال َوَطٌن وال منىف يِهَ الكلماُت،

بل َولَُع البياض بوصف زهر اللوز
ال ثَْلٌج وال ُقْطٌن/ فما ُهَو يف

تعاليهِ عىل األشياء واألسماء
لو نجح املؤلُِّف يف كتابة مقطٍع

يف وصف زهر اللوز، النحرس الضباُب
عن التالل، وقال َشْعٌب كامٌل:

هذا ُهو
هذا كالُم نشيدنا الوطينّ!

ويف الهناية، فالهدف من سعيي: اللحظاُت اليت أقضهيا وحدي 
عىل تةل هتبُّ علهيا الرياح، ظاللٌ يف وقت متأخر من الظهر 

ترسم نفهسا عىل املهشد الطبييع، وأنا جاثمة عىل هذه 
األرض أستمع عن كثب إىل همساٍت بعيدة املنال لزهرة برية.
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Phlomis Laciniataذيل الثعلب
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Anywhere else in the world, I would have 
sympathised with the move to protect the vulnerable 
strands of wildflowers that the no-entry sign posted 
above Ain al Fawwar represented. But Israel’s claim 
to protect nature is always a claim to something 
else; ownership. My rage that day at the no-entry 
sign could already foresee some version of this 
denouement at the airport. It was all too familiar: 
first, deny Palestinians’ access to a piece of their 
own landscape, then reclaim the site by renaming it 
something Israeli, build something only for them—or, 
in this version, claim it as an Israeli nature spot to 
protect the beautiful Israeli wildflowers that are now 
being proudly exhibited to busy travellers, extolling 
the many accomplishments of the Zionist project. In 
this strategy of settler colonialism, wildflowers were 
the pretext and Israeli botanists the settler shock-
troops.

I gazed dejectedly at the desert spikes on the wall. 
They looked panicked, trapped. So, I slowly recited 
their Palestinian names out loud:

Foxtail (ذيل الثعلب(
Swaying nobility (هزنبل(
The Noble hajj (حجنبل(
Notched nobility (حزنبل(, or, put another way:
Grief (حزنبل(

The Secrets of Flowers

Looking at a flower—and I mean really communing 
with it—everything else slowly evaporates: time, 
sound, the insistent buzzing of thoughts, the 
constant nagging of reflexes. The flower’s energy 
momentarily takes you to a state of pure solitude and 
stillness. And then, I often get the distinct feeling the 
flower has drawn me in to whisper a secret to me. 
I’m not alone in this feeling:

Lord Alfred Tennyson:

. . . Little flower—but if I could understand
What you are, root and all, and all in all,
I should know what God and man is.

And Mahmoud Darwish:
To describe the almond blossom,
no encyclopaedia of flowers will help me,
nor the dictionary 
. . . It is as lucent as a water laugh that grew
on the branches from the shy dew . . .
It is as light as a white musical sentence
It is as weak as a twinkling thought
brushing fingers
and we write it in vain
It is as thick as a verse of poetry
that cannot be written
. . . No home, nor exile are the words,
but fondness of white in describing the almond 
blossom
No snow, nor cotton
then what is it that rises above the colours and 
words
Had an author succeeded in writing a section
for describing the almond blossom,
the fog would have receded from the hills,
and the whole nation would have said:
This is it
This is our national anthem!

And at the end, my quest has really been for 
this: moments when I am alone on a windswept 
hill, shadows of the late afternoon stippling the 
landscape and I am crouched on this earth closely 
listening to the elusive whispers of a wildflower.
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forbearers lack of imagination, using the same names 
for Anchusa, Nonea, Alkanet and even Comfrey. But 
it turns out that scientifically all of these plants are 
in the Boraginaceae family (in Arabic: احلمحمية). 
Both the Arabic and English names are linked to a 
shared corpus of traditional medical knowledge: they 
refer to the ailment the plants from this family were 
traditionally used to treat fever. But the common 
English name links it to fever through an older Arabic 
name, that we now seem to have lost “Abu Rajj” (ابو 
 the father of shakes. Some of these same plants :(رج
are also locally referred to as Ox-tongues (ِلسان الثور) 
based on the thick-knobbed appearance of their 
leaves in a case of its body is its name (اسمه جسمه). 
But again, it is a shared corpus of ancient medical 
knowledge that gave them their name—the Anchusa 
and Echium are the genus of Bugloss in English, a 
word derived from the ancient Greek for ِلسان الثور, 
or Ox-tongue. These cases also show that we can’t 
always assume local plant names are in fact only 
local. Many plants, especially the ones related to 
traditional medicine, bear the same name across the 
region and in many cases, also became codified as 
the Arabic “scientific names” that we assume are 
modern.       

I never found my Palestinian Uncle Morris, but 
I did find many versions of him: in the work of a 
growing school of very active Palestinian ethno-
botanists working across historic Palestine. I hungrily 
consumed every piece of their research I could 
find and quietly cheered whenever they included 
their own and their interlocutors’ knowledge of 
local names rather than limiting themselves to 
the scientific names (that are too often straight 
translations of the Linnaean Latin or English 
common names).

 Desert Spike ذيل الثعلب/ حجنبل / Phlomis Laciniata

More than 30 years ago, a friend and I had found 
ourselves in the staggering beauty of Ain al Fawwar 
by accident: a slender winding canyon, whose 
gracefully stepped sides descended dramatically 
down to the constantly flowing stream running 
through it. At its upper reaches, the rock formations 
were various shades of ochre depending on the time 
of day, while at the bottom, the millennial passage 
of the stream had uncovered, then smoothed out 
milk-white boulders into Myriad gulleys and small 
pools that you could bathe in all through the summer. 
And if this wasn’t enough to get drunk on, in spring 
it broke out a Kaleidoscope of the most weird and 
wonderful wildflowers. 

But slowly, settlers and Israelis began taking over 
the wadi. Until the end of the first decade of the 
millennium, whenever you ran into them on a hike 
they were always in a group—young, nervous and 
carrying a rifle. Then the Israeli Nature Reserve 
moved in. Suddenly there were guards, fences and 
posted operating hours: nature now closed down 
at 4:00 pm. The place became deluged, not just 
with regular settlers but with loud ultra-Orthodox 

men who took over the spring and natural pools. 
We avoided them by moving our walks to the 
northern section of the wadi. Then, after we ran 
into a large ultra-Orthodox family dressed as if they 
were shopping in Brooklyn, the girls sliding down 
the difficult part of a hill on their asses, we gave 
up hiking there too. It was time to reroute again. 
Way above the spring, above the clamour of the 
settlers and the screeches of the Orthodox men as 
they launched themselves into the freezing spring, 
another world still existed—natural Palestine in all 
her glory. You could reach there from the main road 
or scramble up from a point in which the Jordanian-
era aqueduct for a short span became a viaduct 
crossing a cleft between two hills. Taking that path, 
breathless near to the top, I found myself walking 
through a dense strand of yellow-flowered desert 
spikes. At the summit, I turned around to see the 
vista and the assembled plants suddenly appeared 
like a crowd of indignant protestors, like me—fleeing 
from the valley below. Every February I would go 
back and visit them, the steadfast protest of the 
desert spikes. 

One afternoon, as we were heading back to the 
main road, a small group of greying but expertly 
kitted-out Israeli hikers passed us on the path. They 
were silent, hauling heavy cameras and emitting an 
obvious air of self-importance. The next time we 
went back for a hike, there was a new sign on the 
main road at the entrance to the trail. No words, just 
symbols. A car with an X across it, a motorbike with 
an X across it and worst of all, a person walking with 
an X across it. The impassive road sign was locking 
us out of our last piece of paradise. It detonated 
in me a level of rage that few life events I can 
remember could muster: I could feel myself lunge 
at the thing and ram it to the stony ground, coldly 
ignoring its screams of agony, mercilessly stomping 
on its face over and over again until I was finally 
standing over it and calmly watching its blood spurt 
out until it breathed its final gasp. 
But I knew who the perpetrator was. Those silent 
grey camera-toting foot-soldiers of the colonial 
apocalypse; Israeli botanists. 

A year later, I had just finished the torture of 
security check and passport control at Ben Gurion 
Airport and was on the great walk to freedom down 
the long concourse heading towards the terminals. 
The “exhibit” on the wall of the concourse was 
usually some paean to the achievements of Zionism 
that I usually gave a finger to as I quickly stride 
down the slowly moving walkway. But this time, I 
stopped in my tracks, because they were exhibiting 
something even more unbearable: huge photographs 
of wildflowers, entitled, “Beautiful Israel in Green.” 
I watched despondently, as the moving walkway 
slowly carried us past a field of crown anemones, 
a lilac cistanche emerging from sand, a carpet of 
Syrian groundsel in an orchard and then, there they 
were: my indignant protesters fleeing up from the 
valley of Ain al Fawwar, now taken hostage at Ben 
Gurion Airport. 
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primarily gave names only to wild plants they had 
a use for. Having a function as food, medicine, dye, 
fuel or for making tools, implements, clothes or 
household goods is what made any plant worthy of 
receiving a local name. Luckily, since the vast range 
of pre-modern material culture of peasants and 
Bedouins depended directly on crafting things from 
nature, many plants that now seem useless to our 
mass-produced lives are carrying titles given to them 
by our forebearers. But Canaan and Baldenpserger 
added two caveats to the folk rules of Palestinian 
plant naming: plants with stunning flowers or those 
that looked comical or peculiar were also more 
eligible to be called something. 

I had been expecting the shepherd’s response 
that afternoon in Ein al Mudawwara. Searching 
through every possible source, I had found only 
three orchids that carried what might be considered 
local Arabic names other than sahlab. For the snake 
tongue orchid [Serapias vomeracea], I’d found ابو 
 Father of lips”: it is a peculiar looking plant“ ,شفه
that indeed looks like a lot of pink lips dangling off 
a stem. Or the salacious, زر العذراء, “Virgin’s button” 
for the butterfly Orchid—perhaps making the same 
erotic association that artists have often seen in 
Orchid flowers. And finally, خيص الثعلب ٕاو الكلب 
“Fox or Dog’s testicles” for the Pyramid Orchid. 
The latter name “Fox’s testicles” is actually the key 
to whole story of why almost every orchid type is 
popularly called, simply, “Sahlab.” It’s a word based 
on a contraction of the two-word Arabic elements: 
fox and testicles (something that happens a lot with 
vernacular Arabic). Our orchids like those around 
the Mediterranean are terrestrial and fall into two 
genera that always have two similarly sized tuberous 
roots that indeed look like small testicles. So 
culturally deep and wide is this association that even 
the English name orchid is derived from the Ancient 
Greek name for testicles, orkhis. 

That the plants are named (except for the two 
exceptions above) for the way their roots look rather 
than their beautiful flowers speak to what part of 
them was important. The “testicles” of all varieties 
of our sahlab plants can be and were used to make 
the wintery warming drink of the same name. When 
I discovered that it takes minimum 1,000 of these 
plants to make a kilo of sahlab powder, it became 
clear why no matter the variety and beauty of these 
wildflowers, when a peasant in the past looked 
at them, all they could see was one of a thousand 
back-breaking plants to be collected towards the 
production of sahlab. Their singular use completely 
overrode their diverse looks.

Fevers )محى( and Ox-tongues (ِلسان الثور)

Our local names for wild plants are based on oral 
tradition, which is the case for the vernacular 
names of wild plants in any culture. This is why 
some plants have more than one colloquial name—
in the past, different communities named them 

differently: in parts of the northern West Bank, 
Greek sage, or مريمية is called شدجرة. In other 
cases, we have the same colloquial name used for 
completely different plants. For example, “Gazelle 
Horn” (قرن الغزال( is used for the sun’s eye Tulip, 
the bulbous cranesbill from the Geranium family, a 
number of lotus plants and of course, the Cyclamen. 
Similarly, مصيص is used for a range of unrelated 
plants, including some types of golden drop, sage, 
Gromwell and Phlomis. And in many cases, such as 
the desert spike discussed below, one plant carries a 
number of names that to the ear sound very similar 
because through oral transmission, it has been 
mispronounced or more exactly, re-pronounced as it 
travelled through space and time. 

The Palestinian names of plants carry a rich popular 
history of the epic and every day, the simplicity 
of peasant and Bedouin life, as well as imprints of 
multiple civilisations and diverse cosmopolitanisms 
that left their mark on their cultural world. Many 
plant names use the logic of “اسمه جسمه”—its 
name is its look, such as ناب اجلمل, نعل الفرس, شعر 
 In this category, we also have plants called .العجوز
 from the Greek coin “Derachma” because ” درهيمه“
their seed pods look like what must have once been a 
familiar form of currency in Palestine. Oral tradition 
is democratic, open and flexible—so much so that to 
our modern mindset that seeks orderly categories 
and classifications, local plant names appear to be 
chaotic and without any logic. More than 100 years 
ago in Irtas, Louisa Baldensperger actually saw one 
aspect of the local naming process in action, of 
children in the village competing with each other to 
come up with the funniest name for a plant— which 
could explain why we have some hilarious vernacular 
names for plants in Palestine (بذ العذراء( virgin’s tits, 
 ,Haemorrhoid plant and many sweet )عشبة الباسور)
child-like ones such as Mouse ears, Chicken feet, 
Angels mat ( بساط امللوك) and Judge’s cup (فنجان 
 .(القايض

But there are internal rules to oral tradition: for 
instance, anyone can name a plant, but only if 
the name is meaningful to people or capture their 
imagination will it stick and possibly travel—and only 
then will it truly become a vernacular flower name. 
Baldensperger also noticed that the most stable local 
plant names—the ones that were similar wherever 
you went—were those that were used in popular 
medicine. Logically, this is because the names of 
plants in the Arab medicinal tradition were some of 
the only ones to have been codified through being 
written down into the corpus of Islamic medical 
treatise. Medical and botanical knowledge used to be 
the same thing, so to be able to pass on knowledge 
of treatment depended on passing on knowledge 
of the plant, thus the need to fix its name. Learning 
these fixed botanical names would have been central 
to the education of local healers, whether they were 
illiterate or not. As I gathered names over time, I 
found two others that, like “قرن الغزال,” have been 
used for numerous plants: ox-tongue ِلسان الثور 
and مححم. At first, I considered that this was our 
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for them. Over the years, my frustration with not 
knowing the Palestinian names of the wildflowers 
would appear when convening with them on a hike, 
only to dissipate when I went home. For years, I 
seemed to be telling myself: there were so many 
more overwhelming sources of frustration in 
Palestine, why turn the simple carefree joy offered by 
wildflowers into yet another one?

I’m not sure when I changed my mind. It was after 
some imperceptible point when all of those large 
overwhelming Palestine issues seemed so far beyond 
human intervention that the small frustration of 
not knowing the local wildflowers appeared to be at 
least one solvable issue. Okay, who am I kidding— 
“researching” wildflowers was such a happier project 
than the miserable research topics of checkpoints 
and violence against women that were the focus of 
my academic work. Wildflowers became my escape 
from all that had gone wrong and had been made 
messy, complicated and ugly. But not only. They 
became the doorway into another cosmos: one 
that was by turns comforting and epic, familiar and 
mysterious.

What started as a quest became a pleasurable 
hobby and then at various points blossomed into a 
full-fledged obsession. Friends didn’t want to hike 
with me anymore, I was always slowing them down, 
lagging behind to take yet another photograph of a 
wonderful specimen I’d already shot twenty times 
before. We were on a trip to the Dead Sea and I had 
suddenly screamed, STOP! There was an amazing 
strand of Orbanche by the side of the road. “Just a 
moment,” I said, and then ten minutes later I returned 
to the overheated car of grumbling passengers after 
having lost myself with the Orabanche’s enchanting 
neighbours. And I became reckless: jamming on 
my brakes just a few meters beyond the perplexed 
soldiers at the City Inn DCO to jump out and 
photograph an Erodium I hadn’t seen before. 

Alone at sunset, I couldn’t care less about the settler 
that slowed his car and then stopped to watch me 
as I photographed the only specimen I ever found 
of a Lions-head Allium, on the deserted illegal road 
to Psagot settlement. But there were limits: for 
weeks, I was tortured by a lone yellow-horned poppy 
(Glaucium Flavium) growing out of the asphalt in the 
middle of the always-busy bypass road near Hizma. 
To photograph it, I’d have to risk being run down by 
the testy drivers on their way to the checkpoint.

And imperceptibly, my hobby began to transform 
my grim commute to work. Now on the way home 
between Birzeit and Jerusalem (okay, sometimes 
on the way there, too), I began to change my route, 
beckoned off track by promising flowers. Over time, I 
realised the whole logic of my path home had become 
steered by the quest for wildflowers instead of the 
struggle to outwit checkpoint jams and closures. 
Magical pockets of nature were hidden everywhere. 
I came to know so many of them and their flowers 
so well. Like old friends, I’d revisit them the same 

time every year to see how they were doing. Once 
I had trodden the same paths for too long and had 
identified a few hundred flowers, I began to search 
out new locations for weekend hikes, aiming to go 
beyond my usual plant zones. This often turned out 
to be a double treat of discovering both an unfamiliar 
landscape and the hidden surprises of its flora. 

But despite all of the joys of my obsession, Uncle 
Morris remained elusive. I’d snag a local flower name 
from on innocent farmer or shepherd I’d stumble 
on in the field and kept collecting promises of being 
introduced to grandfathers and local sages “who 
can name every plant” but who were always away 
in Amman, recovering from a long illness, or in 
one memorable case, suddenly hit by a previously 
unknown form of Alzheimer’s “total floral memory 
loss” when confronted with flower images. I had to 
find another strategy.

 Sahlab )سحلب(

I’m alone wandering in the hills of Ein al Mudawwara 
between Birzeit and Atara. Its late afternoon, after 5 
o’clock because I’ve stopped here on my way home 
after work. But its April, when the landscape has 
exploded in flowers. Every day is like attending an 
opulent banquet where nature keeps offering up 
flower after flower, each one more beguiling than 
the next. And there are so many orchids! Pyramid, 
butterfly, three-toothed, Galilee and Andalusian 
orchids—somehow, they’ve all managed to show up 
on nature’s table today. Here and there a few of their 
relatives have also appeared: Carmel and yellow 
bee Orchids. There are so many flowers vying for 
attention that I feel dizzy as I stumble up and down 
the debris of terraces. Then in the shade cast by an 
olive tree, I arrive at a parade of pyramid orchids, 
a child-sized army battalion of spiked pink helmets. 
Trying to find the right position to shoot them, I 
suddenly realise I’m not alone nor have I probably 
been for a while. I’m greeted by a diffident shepherd, 
about my age and smoking a cigarette, whose been 
standing a few feet away and watching this mad 
woman teetering up and down hills on her own at 
sunset. I greet him back and immediately explain 
(so as not to appear mad or worse, brazen) that I’m 
(obviously) photographing wildflowers. He doesn’t 
react. Then I ask him what the names of the pyramid 
orchids are – he looks at them then slowly murmurs: 
“Sahlab.” I point to a butterfly orchid and his 
response is the same, “Sahlab.” Then I show him the 
others in my camera and after decoding the images, 
he delivers the same dispiriting answer: all of them 
are “Sahlab.”

The two main written sources on Palestinian plant-
lore and plant names remain Louise Baldensperger 
and Tawfiq Canaan, who wrote on the topic in the 
1930s. Canaan, the well-known Palestinian folklorist, 
and Baldensperger, an Alsatian missionary and 
resident of Irtas for more than three decades, both 
came to the same conclusion: Palestinian peasants 
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One of the earliest childhood memories I have of 
wildflowers is a dreamlike image of an old woman 
swathed in long black clothes, collecting wild 
cyclamens. It was most likely on the Mount of Olives, 
on the grounds of Augusta Victoria, one of the few 
places that the nuns from Schmidt Girls School used 
to take us young boarders for outings. Colour is very 
dominant in this memory. The landscape was the 
straw colour of newly dried grass. Standing in sharp 
contrast to it was the black figure of the woman 
and the nearly black figure of a cypress tree. In my 
child’s eye, the flowers in her hands were a huge 
burst of pink wrapped in newspaper. 

Many years later, I’m on a Spring hike in a wadi 
with friends near Aein Naquba. There was a young 
Bedouin girl sitting on a boulder watching a herd of 
goats feeding on the spring green. I spotted a sword 
lily, a stunning spike of fuchsia, and asked her what 
its name was. “Warda” (flower), she replied. My 
friend chuckled. Undeterred, I asked her the name of 
another plant. “Ishbeh” (weed). My friend burst out 
laughing. Every time I point to another wildflower, it 
was either a Warda or an Ishbeh. I needed an Uncle 
Morris.

After the traumas of the ‘67 war, my family moved 
to the UK. Instead of the Schmidt nuns, it was my 
mother’s beloved Great Uncle Morris who took me 
and my older sister on country outings. Every child 
should have an Uncle Morris. An amateur artist, 
singer and theatre performer, he was, more than 
anything, a profound nature lover. Every school 
holiday we were packed off with him for a trip to 
the country. The car journey always passed learning 
to sing funny songs from his childhood and time in 
the theatre. We’d arrive at our destination and he 
would unpack; each of us got a child-sized walking 
stick, a sketchbook and art pencil sharpened with 
the pearl-handled penknife he always kept in his 
pocket. We’d walk along farm paths, or sea cliffs, or 
through forests or by lakes. As we walked, he’d point 
to a flower and ask us its name. Meadow-sweet! 
Harebells! Cowslip! Ragged Robin! If we were wrong, 
he’d stop and make us look at it carefully: “Harebells 
have thin stalks and feathery leaves, now why this 
isn’t a Harebell?” He didn’t just teach us the names 
of the flowers we saw, he taught us how to look at 
them: carefully and closely, with the attention you 
would give a small child telling you a story.

On finding the right spot, a good natural seat and 
scene, we would take out our sketchbooks and he 
would hand us a small cardboard frame through 
which we would peer and decide what part of the 

view we wanted to sketch. He taught us how to 
measure perspective with our pencil, or how to 
hold it differently to make sharper or softer lines 
and how to select marks to rub with a finger to 
create shadow. After a bit, you’d show him what 
you’d drawn and he’d patiently scan between your 
sketch and what it referred to and then, pointing to 
the place on the paper that needed more work, he’d 
encourage you to look again. “See how that branch 
of the tree curves like an elbow, not a bow . . .”.

Uncle Morris taught us not just how to enjoy nature, 
but a particular way of apprehending it. His was an 
artist’s sensibility that understood that aesthetics 
was always dependent on technique. The beauty of a 
scene was in the particular way it held together the 
elements of form, light and colour. The difference 
between the bluebell and the harebell were in these 
minutiae: where they stood on the spectrum from 
light blue to dark lilac; whether the bell was open 
and generous, or narrow like a siphon and how the 
entire plant held itself: in a single swanlike curve, or 
a flighty bouquet. If he had been a scientist, these 
elements would have been completely secondary 
to the essential fact that bluebells are bulbs, while 
harebells are seeds and no matter how similar their 
flowers may look, they are from completely different 
plant families. But thank goodness, he wasn’t a 
scientist. He taught us flower names, but more 
importantly, he showed us how to use the exacting 
eye of an artist to distinguish one wildflower from 
the next—a skill that became a gift and a lifelong 
hobby. 

But my quest to find an Uncle Morris in Palestine 
kept ending in scenarios similar to that day in Aein 
Naquba. The two most common wildflower names 
I had found by asking strangers were how would I 
know? I do not know! (shu bIarifni and mish arfeh). 
The runners up were Hanun and Shaqiiq—used 
interchangeably for any of the early spring red 
flowers, as well as the later poppies. There were 
exceptions. My childhood memory now had two 
names that many adults seemed to know:
 And there were the salacious .ذعمطوط/عصا الرايع
looking or misbehaving plants (slave’s penis, the 
father of Jesus’s fart) whose names were imprinted 
on friends’ memories probably more than the plants 
they referred to. Most of all, people knew the names 
of commonly consumed wild herbs and greens—at 
least some main categories. Sage of course, a few 
‘Zaatars, Germander (جعدة), and a host of spring 
greens: Mallow (خبزية), Purslane (بقةل), Cape Sorrel 
 London Rocket ,(بابونج) Chamomile ,(محصيص)
 and (هندباء) Chicory ,(عكوب) Tumble thistle ,(حويرنة)
a few others. 

It was easy to identify most wildflowers, either 
with my Mediterranean plants field guide or I 
could (like so many other Palestinian wildflower 
enthusiasts) guiltily search one of the three Israeli 
searchable flora data bases when I got home. But 
there was no human or written source that could 
give me more than a few local Palestinian names 

Text by 
Rema Hammami
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Evil
Iman Mersal إيمان مرسال

الرش

I thought that there was so much evil in the world 
Although I am the most affectionate among my friends, 
Whenever I saw a rose on a table
I smashed its tip with my thumb and index fingers
To make sure it was not plastic. 
Recently, I started to doubt that there is evil at all. 
As if all the harm indeed happens the moment we realize
That the beings that we have ruined were in fact real.  

A poem published in the collection entitled: 
"Until I Abandon the Idea of Houses."
Sharqiyat Publishing House, 
Dar Al Tanweer, Cairo_ Beirut, 2013. 

كنت أظن أن هناك رًشا كثرًيا يف العالم
فرغم أنين أكرث أصدقايئ حنانًا، لم أر  وردة عىل مائدة

إال و طحنت طرفها بني اإلهبام و السبابة
ألتأكد أهنا ليست من البالستيك.

مؤخرًا بدأت أشك يف وجود الرش أصاًل
كأن األذى كهل يكون قد حدث بالفعل

يف اللحظة اليت نتأكد فهيا
 أن الكائنات اليت أدميناها كانت حقيقية.

القصيدة من ديوان: حىت أتخىل عن فكرة البيوت. 
دار رشقيات ودار التنوير، القاهرة _ بريوت، 2013.
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جاكوب ماريل، حياة متوقفة 
مع مزهرية ورد وضفدع ميت، 1643

Jacob Marrel, Still Life with a Vase of 
Flowers and a Dead frog, 1634
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Control of Weeds, Including Experiments document cover غالف ملف الهيمنة عىل احلشائش، بما يف ذلك التجارب
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الهيمنة 
عىل احلشائش

Weed 
Control  

مراسالت من امللف الربيطاين:
الهيمنة عىل احلشائش، 

بما يف ذلك التجارب

Letters from the British Document: 
Control of Weeds, 
Including Experiments



الهيمنة عىل احلشائش - 52



WEED CONTROL - 53

منظمة ُمزاريع املحاصيل احلقلية يف فلسطني.

رمات يوحنان، 40.1.16
السيد ماسون،

كبري املوظفني الزراعيني،

سيدي،

سنقوم برتتيب اجتماعات للمزارعني يف ياغور يف   .1
بداية هشر شباط، ووفقًا لجدول األعمال، سيليق السيد كام 
)مدير املزرعة يف مدرسة خضوري الزراعية، يف جبل طابور( 

محارضة حول حصص املحاصيل والنمو يف فصل الشتاء؛ كما 
سيليق السيد أرونوفزت محارضة حول تصنيف البذور واملرايع 
الصناعية. نطلب منكم السماح للُمحارَضْين أعاله بحضور 

االجتماعات املذكورة آنفًا.

من أجل رشح أهمية وطرق مكافحة األعشاب   .2
الضارة، فإن مجعية اجملتمع النبايت اليت سميت باسم 

ألكساندر إيغ يف القدس، وبالتعاون معنا ومع قسم تمديد 
حمطة ريحوفوت، نظمنا معرضًا لألعشاب الضارة، يرافقه 

رشح صويت. هذه املعروضات يتم عرهضا اآلن يف مجيع 
املستوطنات الهيودية، كما أن جولة هذا األسبوع يف حيفا 

وحميطها قد اكتملت. أهمية هذا املعرض عظيمة، ونقرتح أن 
ُترتََّب املعروضاُت، لتظهر أمام العيان، بحسب اإلدارة الزراعية 

يف مكتب املقاطعة التابعة لها ليعايهنا الضباط. نرفق طيه 
كهدية تذكارية نسخة من صورة مأخوذة لبذور األعشاب 
الضارة األكرث شيوعًا مع أسمائها العلمية. نفقات إقامة 
املعرض يف مستوطنة ما، ُيعادل 800 فلس لليوم الواحد.

نشعر بالدهشة لعدم تلّقينا رّداً حىت اآلن عىل    .3
رسائلنا األخرية، وال سيما طلبنا للحصول عىل مساعدة 

الحكومة ملكافحة فرئان احلقول. يف رسالتنا األخرية، طلبنا 
منكم منحنا مقابةل وال نزال ننتظر ردكم.

املخلص،
ج. يانوفسكي،

عن منظمة مزاريع املحاصيل احلقلية.
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20 كانون الثاين 1946 

الرشكة اإلمبرييالية للصناعات الكيميائية
فلسطني، رشق األردن، لبنان، سوريا، العراق، قربص

املكتب الرئييس
الرشكة اإلمبرييالية للصناعات الكيميائية

يافا/ تل أبيب

كبري املوظفني الزراعيني،
دائرة الزراعة والصيد،

ص. ب. 667،
القدس.

مبيد امليثوكسون

سيدي العزيز،
نحن ممتنون لرسالتك رقم AG/57/17 بتاريخ 28   
كانون األول 1945، اليت أرفقت هبا قائمة بأكرث األعشاب 

الضارة انتشاراً يف فلسطني.

إن لهذه القائمِة أهمية كربى تتعلق بأهدافنا   
وسوف تساعدنا كثرياً يف تجاربنا.

يسعدنا أن نرسل إليك تفاصيل التجارب   
اليت نعزتم تنفيذها.

املخلص،

الرشكة اإلمبرييالية للصناعات الكيميائية،
القسم الزرايع
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السورغم الحليب )أو حشيشة الفرس( 
)Johnson grass(

السعد املستدير 
)Nut grass(

الحامول 
)Dodder( )Cuscuta(

الهالوك أو اجلعفيل أو أسد العدس أو خانق الكرسنة أو 
شيطان الربسيم أو خزب األرنب أو عشب الثريان

)Broom rape(

الَيتُّوُع أو الَعْنَجُد أو الَفْرَبيُوُن أو الحالب أو الحلبلوب 
)Spurge( )Euphorbia(

القرطم 
)Carthamus tenuis(

اجلزر الذهيب
)Daucus aureus(

النفل 
)Trifolium aureus(

احلوذان احلقيل 
)Ranunculus arvensis(

اخلرفار املتناقض أو الفاالريس املتناقض
)Phalaris paradoxa( أو أبو دميم

الخةل البدلية 
)Ammi visnaga(

الزوان املسكر 
)Lolium temulentum(

الفصة الزرية 
)Medicago rotata(

الزيوان السوري )األسمر( 
)Cephalaria syriaca(

نبات الريقة
)Scorpiurus muricata(

الطرديلن 
)Capnophyl peregrinum(

نوع من النباتات املزهرة يف عائةل اخلردل املعروفة باسم 
)Rapistrum rugosum( اخلردل العمالق

خرفار كناري 
)Phalaris canariensis(

الهندباء 
)Cichorium pumilum(

سكورجرية، تتبع الفصيةل البقولية 
)Securigera securidaca(

قنطريون نبيل 
)Centaurea verutum(
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حدوة احلصان وحيدة الثمرة 
)Hippocrepis unisiliquosa(

اد  َلْباَلب احُلُقول أو الَلْباَلب احَلِقييِقّ أو الَلْباَلب الَصِغري أو الَمَدّ
)Convolvulus arvensis( أو ُطْرُبوش الُغَراب

فراش الذرة اخلشنة 
)Galium tricorne(

اخلرفار املتناقض أو الفاالريس املتناقض أو أبو دميم 
)Phalaris paradoxa(

الفجل الربي 
 )Raphanuara phanistrum(

السلبني املرييم أو اخلرفيش 
)Silybum marianum(

الشمر الزائف 
)Ridolfia segetum(

دبيق مغزيل األوراق 
)Bupleurum lancifolium(

أستوما سيسيليفوليوم
)Astoma sesselifolium(

احلندقوق الهندي 
)Melilotus indicus(

الفرتية فصلية 
)Lavatera trimestris(

الصابونية أو العصلج أو عرق الحالوة 
)Sapondaria(

اخلردل الربي أو الُصّفرية أو خردل احلقول 
)Sinapis arvensis(

الرباسيكا السوداء أو الكرنب األسود أو اخلردل األسود 
)Brassica nigra(

البيقية املزروعة 
)Vicia angustifolia(

الثيل أو ِعرق النجيل 
)Cynodon dactilum(

اخلرشوف أو احلرشف أو الهيرش 
)Cyanara(
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28 كانون األول 1945

AG/57/17.

السادة: الرشكة اإلمبرييالية للصناعات الكيميائية،
ص. ب. 102،

يافا.

السادة،

أترشف باإلقرار باستالم رسالتكم املؤرخة   
بتاريخ 29 ترشين الثاين 1945، والتفاصيل املرفقة املتعلقة 

بامليثوكسون، حيث تمت قراءهتا باهتمام كبري.

أرفق ها ُهنا قائمًة تضمُّ أكرث األعشاب الضارة   .2
انتشاراً يف فلسطني، اليت توجد يف األرايض الزراعية املروية 

والجافة، وتنمو بني احلبوب، والبقوليات، واخلرضاوات، وعىل 
جوانب الطرق، وقنوات الري الحدودية.

أثق بأن هذه القائمة ستساعدكم يف تجاربكم.  .3

أهيا السادة، أنا
خادمكم الُمطيع،

كبري املوظفني الزراعيني
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29 ترشين الثاين 1945

الرشكة اإلمبرييالية للصناعات الكيميائية 
فلسطني، رشق األردن، لبنان، سوريا، العراق، قربص

الرشكة اإلمبرييالية للصناعات الكيميائية
يافا/ تل أبيب

جاي. يس. إير احملرتم،
كبري املوظفني الزراعيني،

دائرة الزراعة والصيد،
ص. ب. 667،

القدس.

مبيد األعشاب ميثوكسون )أغروكسون(

سيدي العزيز،

ربما سمعَت مؤخراً بمبيد أعشاب جديد يعتمد   
رها املسؤولون يف الرشكة اإلمبرييالية  عىل هرمونات نباتية طوَّ

للصناعات الكيميائية، يف إنجلرتا.

نا أن نرفَق طيه مذكرة توضح تفاصيَل هذا املنتَج،  يرسُّ  
وطرق تطبيقه، وتأثرياته عىل األعشاب، وقد أُجريت تجارب يف 

إنجلرتا.
كما أُجريُت تجارب ميدانية واسعة النطاق، كما ذُكر، يف الخارج 

عىل العديد من األعشاب الضارة وأعطْت نتائج استثنائية.

نعزتم إجراَء تجارَب مماثةل يف فلسطني والرشق   
َف عىل األعشاب  األوسط، ولكن قبل القيام بذلك، نودُّ أن نتعرَّ

الضارة ذات األهمية االقتصادية يف هذا البدل، ونتأكد من أنك 
ستتمكن من تزويدنا باملعلومات الالزمة حول هذا األمر.

َ أيِّ تفاصيل عن هذه  ُر تليقِّ لذلك، فإننا نقدِّ  
األعشاب، واألماكن اليت تنمو فهيا، ومدى األرضار اليت تسبُِّبا، 

وما إذا كانت قد أُجريْت أيُّ تجارب عىل مبيدات األعشاب 
األخرى.

املخلص،
الرشكة اإلمبرييالية للصناعات الكيميائية.

القسم الزرايع



الهيمنة عىل احلشائش - 64

دائرة الزراعة والصيد، 
AG/57/17

القدس
13 ترشين األول 1942

مدير األشغال العامة

املوضوع: مطار حيفا – إبادة األعشاب الضارة.
املرجع: 2/38 بتاريخ 9 ترشين األول 1942.

فيما يتعلق بالسيطرة عىل "النجيل" املوجود عىل   
مدارج مطار حيفا، أقرتح عليك أن تطلب من مدير املزرعة 

الحكومية، يف عكا، السماح للسيد أرونوفتش )Aronovitch(؛ 
املرشف، بفحص األرض وتقديم املشورة للمسؤولني يف املوقع.  

قام السيد أرونوفتش مؤخراً بتجربة مستعينًا بمبيٍد لألعشاب 
أطلق عليه اسم "كارناليت" )CARNALLITE( تنتجه رشكة 

فلسطني للبوتاس.

هاّل اتصلَت باملدير )عكا 17(؛ وهو من أرسُل له نسخة   .2
من رساليت هذه،إلخباره بتاريخ ووقت زيارة السيد أرونوفتش إىل 

أرض املطار، وترتيب ترصيح الدخول الذي قد يكون رضوريًا.

مدير دائرة الزراعة والصيد
]توقيع: ف. ر. مايسون [

أ.ب.
نسخة إىل: املدير، املزرعة الحكومية، عكا.
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26 أيار 1933

نباتات سامة

.املرجع: 1/33 بتاريخ 33.4.29

املفتش الزرايع،
يف نابلس وطولكرم.

تمَّ تحديُد النباِت باسم "حب الكريش"   
)Thesium Humile Vahl(، وينتيم إىل الفصيةل الصندلية 

 Bastard( االسم اإلنجلزيي لهذا النوع  .)Santalaceae(
Toadflax(.  أما االسم العريب الشائع له فهو الحالوقة، 

وبحسب كتاب "احلياة النباتية يف كلٍّ من سوريا 
وفلسطني" ُيدىع "حب الكريش".

ما من معلومات ُتذكر عن خصائص هذا النبات   .2
يف املطبوعات املتوفرة، ولكن كثرياً ما أُبِلَغ عن حاالت 

تسمم للماشية بسبب هذا النبات.

ُيعَرُف هذا النباُت بأنه من الطفيليات اخلطرية   .3
اليت هتاجم جذور الشعري وغريها من النباتات.

مدير الزراعة والغابات
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رقم 33/1

املكتب الزرايع
طولكرم
33.4.29

كبري املوظفني الزراعيني،
القدس.

املوضوع: نباتات سامة 1

أود إبالغكم بأنين أرسلُت إليكم اليوم يف   
غالف منفصل عينات لنبات معني يبدو أنه ساّم.

َع هذا النباُت من احلقوِل يف قرية قلقيلية يف  مُجِ  .2
محافظة طولكرم الفرعية بتاريخ 28.4.33 إن األبقار اليت 
َع  نفقت يف قرية قلقيلية كانت ترىع يف احلقول اليت مُجِ

مهنا النبات.

نفق عدد كبري من األبقار.  أما فيما يتعلق   .3
باألرقام الدقيقة والتفاصيل املتعلقة باألعراض اليت ظهرت 

عىل األبقار، فريىج الرجوع إىل تقرير الضابط البيطري، 
يف منطقة نابلس. تجدر اإلشارُة إىل أن حبوَب هذا النبات 

ُوِجَدْت يف َمِعدات األبقار النافقة.

بدأ العديُد من املزارعني يف هذه املقاطعة الفرعية   .4
بقولهم إهنم لم يروا هذا النبات ينمو يف أراضهيم مطلقًا.  

لكنين قابلُت رجاًل من برئ السبع يدىع إسماعيل أبو 
ف إىل هذا النبات، وفيما ييل أقواله: امسيمح، تعرَّ

"اسم هذا النبات الحالوقة.  إنه ينمو يف مجيع   
أنحاء مقاطعات غزة وبرئ السبع الفرعية. يجمع البدو هذا 
النبات ويقدمونه بوصفه عشبًا إلبلهم، ولم يتسبب هذا 

النباُت بنفوق أيٍّ من اإلبل".

انتقل العديُد من مالكي اإلبل، العام املايض،   .5
من غزة وبرئ السبع إىل هذه املقاطعة الفرعية لريع 

حيواناهتم، ثمة احتماٌل أن يكونوا قد جلبوا معهم بذور هذا 
النبات. تبدو احلبوُب ُمقاِوَمًة للحمِض يف اجلهاز الهضيم 

للحيوانات.

من احملتمل أن يكون هذا النباُت قد نبت حديثًا   .6
يف هذه املقاطعة الفرعية، ويبدو أن األبقار املحلية اليت لم 

تكن معتادة علهيا فتسممت عندما كانت ترىع هناك.

املفتش الزرايع
يف نابلس وطولكرم

نسخة لـ: املكتب الزرايع يف حيفا
الضابط البيطري يف نابلس

1. تمَّ تغيريها إىل "أعشاب ضارة" يف الوثيقة بخط اليد.  )املرتجم(.
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دائرة الزراعة والصيد،
القدس.
4 تموز 1945.

القائم بأعمال مدير األشغال العامة،

املوضوع: نمو األعشاب الضارة يف املناطق الُمعبدة

شكراً عىل رسالتك رقم 24/75 بتاريخ 26 حزيران.   
تمَّ تعبيد طبقة تحتية غري ُمعاجلة. َيِتم استَخداُم مبيد 

األعشاب الضارة، ولكن كما هو متوقع، فالنتائج غري ناجحة، 
حيث ال يمكن للمبيد الوصول إىل جذور األعشاب. تم خلط 
اإلسفلت بالرمل الذي سمح للعشب بالنمو من خالله.  من 
وجهة نظري، العالج الوحيد هو إزالة التعبيد وإعادة استعمال 

مواد أكرث مالءمة، ومن ثم إعادة تعبيد املكان مرًة أخرى.

مدير دائرة الزراعة والصيد.
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بذور

Seeds

 تدُخالت فنية
Artistic interventions
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 seselifolium( أو )Conopodium seselifolium( املعروف باسم
Coriandrum(، هو جزء من جنس )Astoma( وعائةل النباتات 
املتجمعة.  كان يستخدم عادة كمنشط عام، لزيادة الهشية 

وعالج الربو.  يشبه اجلزء املوجود تحت األرض الكستناء، 
وُيؤكل أحيانًا كخرضوات جذر برية أو مزروعة.

يشبه اجلوز أو املستدير )الذي يوصف بشكل غري متسق عىل 
أنه درنة أو كورم أو جذر( كستناء بلون بين، وحجمه )يصل 

قطره إىل 25 مم( ونكهته الحلوة والعطرية تقارن يف الكستناء 
والبندق والبطاطا الحلوة. يتم اإلشادة عىل نطاق واسع 

بصفاته الغذائية، كما إنه يحظى بشعبية كبرية بني الباحثني 
عن الطعام الربي، لكنه ال يزال حمصواًل بسيطًا، ويرجع ذلك 

جزئيًا إىل انخفاض إنتاجه، وصعوبة حصاده.

Also known as Conopodium seselifolium. It is part 
of the Astoma species and is generally used as a 
stimulant, to increase appetite, and also to treat 
asthma.

Its seed is incontinence in shape with a size up to 25 
mm in diameter. It is sweet and aromatic flavour has 
been compared to the hazelnut and sweet potato. 
The plant is famous among researchers in wild 
edible food; however, it remains a minor crop as it is 
difficult to harvest.

Astoma seselifolium
أستوما سسليفوليوم
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Born in Jerusalem, Vera Tamari is a visual artist, 
Islamic art historian, art educator and curator. She 
received her undergraduate degree in Fine Arts from 
Beirut College for Women in 1966. She specialized 
in ceramics at the Istituto Statale d’Arte per la 
Ceramica in Florence, Italy in 1974 and obtained an 
M. Phil. Degree in Islamic Art and Architecture from 
the University of Oxford in 1984. 

She served for more than two decades as professor 
of Islamic Art and Architecture and Art History 
at Birzeit University, where she also founded 
and directed the Virtual Gallery and the Birzeit 
University Museum between 2005 and 2010. There 
she conceived the Cities Exhibition series, curating 
and co-curating three of its editions (2009-2012). 
Tamari is actively involved in the promotion of 
art and culture in Palestine and serves as advisor 
and member to numerous institutions and cultural 
boards. She served as jury member for Young 
Artist of the Year Award (YAYA)  by A.M. Qattan 
Foundation and AFAC (Arab Foundation for Art and 
Culture).

As artist she specializes in ceramic sculpture and 
conceptual art and has exhibited widely since 1974 in 
Palestine, the Arab World, Europe, the UK, Japan and 
the USA.

ولدت يف مدينة القدس.  فنانة خمتصة يف مجال الفنون البرصية 
وتاريخ الفن والعمارة اإلسالمية، إضافة إىل كوهنا محارضة 

وقّيمة للمعارض الفنية.  حصلت عىل الهشادة الجامعية 
األوىل يف الفنون اجلميةل من كلية بريوت للبنات يف العام 1966، 
وتخصصت يف فن السرياميك من املعهد الوطين لفنون اخلزف 

يف مدينة فلورنسا اإليطالية يف العام 1974، كما حصلت 
عىل هشادة املاجستري يف الفن والعمارة اإلسالمية من جامعة 

أكسفورد يف العام 1984.

شغلت منصب أستاذة الفن والعمارة اإلسالمية وتاريخ الفن 
يف جامعة بريزيت ألكرث من عقدين، حيث أسست وأدارت 

متحف املقتنيات الرتاثية والفنية واملوقع اإللكرتوين )الجالريي 
االفرتايض( خالل األعوام 2005-2010.  أسست، أيضًا، يف 

جامعة بريزيت مرشوع "معرض املدن" )2009-2012(، وكانت 
القيمة عىل ثالث نسخ منه.  عملت تماري يف لجان تحكيم 
عدة مهنا جلنة تحكيم مسابقة الفنان الشاب –جائزة حسن 
حوراين – اليت تنظمها مؤسسة عبد احملسن القطان، وجلنة 

تحكيم ملؤسسة آفاق.  تماري ناشطة يف ترويج الفن والثقافة 
يف فلسطني، ويه مستشارة وعضو فاعل يف مجالس 

مؤسسات فنية وثقافية عدة.

كفنانة، فهي متخصصة يف نحت السرياميك ويف الفن 
املفاهييم.  شاركت منذ العام 1974، وبشكل واسع، يف العديد 

من املعارض يف فلسطني والعالم العريب وأوروبا واليابان 
والواليات املتحدة.

Vera Tamariفريا تماري
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 )Astomea sesselifolia( لم أكن يف البداية منهبرًة بنباِت 
املتواضع الذي ُأسندْت إيلَّ مهمة دراسته.  إذ إنه يقع يف املرتبة 

األدىن ضمن اململكة النباتية، بوصفه جمرد عشبة بسيطة .
 

سألُت نفيس: ما الذي يمزُي هذا النبات؟ فوصلُت يف مساري 
البحيثِّ إىل أنَّ عالََم النبات غري محدود، وعلْمُت بوجودِ أعدادٍ ال 

حرص لها من عائالت، وتصنيفات، والطبقة العليا والسفىل، 
والنباتات العليا والدنيا، والعديد من التصنيفات والفئات 

ُل كلُّها عظمة اململكة النباتية.   املركبة )املعقدة( األخرى، تُشكِّ
ورسعان ما أدرْكُت أنَّ موطن هذا النبات األصيل هو منطقة 

البحر األبيض املتوسط، وأنه ينمو دون قيود بني كروم العنب 
وبساتني الزيتون.  ُأْدِرَج هذا النباُت من قبل االنتداب الربيطاين 

من بني ثالثة وثالثني عشبة من املقرر إبادهتا.  تأمْلُت االسم 
الطنان لهذه النبتة؛ فلم يحمل اسمًا محليًا شائعًا حىت، 

كما هو الحالُ لدى معظم النباتات، بخالف االسم الالتيين 
ب الذي يحمُل صوتًا رنَّانًا، فعند فكِّ رموزه، فهو يعين: الُمركَّ

 
 ،)STOMATA ومجعها( )STOMATE( اآلتية من مفردة )ASTOMEA(
وتعين: ثغورًا أو مسامًا دقيقًة تظهر عىل ورقة النبات والطبقة 

الخارجية للجذر، تُستَخَدُم لتَباُدِل الغازاِت وإرواء النبات.  
وبالتايل ُتعدُّ نباتًا بال ثغور، أو يفتقر إىل الثغور عىل طبقته 

الخارجية.
 

ا )SESSELI( فتعين: الزهور أو األوراق املنقولة )احملمولة( من  أمَّ
الجذر مبارشة.

 
و)FOLIA( )مفردها FOLIUM( وتعين أوراق النبات الرقيقة.

 
ََّ يل تفصيُل تكل الكلمة ذات األصل الالتيين أيَّ يشٍء  هل فرس

أكرث عن طبيعة هذا النبات؟ إطالقًا!
 

علمُت، يف هناية األمر، أنَّ نبات )Astomea sesselifolia( ينتيم 
َِّ عىل اسم رؤوس أزهار  إىل عائةل )umberfillia(؛ الذي ُسيم
شعاعية الشكل قريبة من شكل املظةل )umbels(.  تحتوي 
هذه األزهاُر ذات الشكل الِمظيل عىل زهاء ثالثة آالف نوٍع 

يتوزع يف خمتلف أنحاء العالَم، بما يف ذلك النباتات األكرث 
فائدة وقابلية لألكل يف العائةل نفهِسا، مثل: اجلزر، والكرفس، 

والبقدونس، والشومر، وغريها.  لسوء احلظ، فال فائدة ُتذكر 
لنبات )Astomea sesselifolia( يف الطبخ مثل أفراد عائلتا من 

 )Astomea sesselifolia( َّالنباتات القابةل/الصاحلة لألكل.  إذ إن
جمرد عشبة! 

بدأُت ببطٍء أشعر بالتعاطف تجاه هذا النبات، كما قد يفعل 
أحدهم تجاه صديٍق أو شخٍص منبوذ! ويا للمفاجأة، فبالرغم 
من تصنيفها كعشبة دخيةل، إالّ أهنا يه نفهسا استطاعت أن 

ها عىل سيقاٍن مستقيمٍة طويةٍل،  تتمزي بشكلها املهبر: بنموِّ
لها أزهار بيضاُء ناصعة ُتدىع أحيانًا بشاعريٍَّة مطلقة "دانتيل 
ُل يف تناثرها معًا  امللكة آن" )Queen Ann’s Lace(، حيث تُشكِّ

بني املزروعات، شبكًة من "الغيوم" البيضاء الرشيقة اليت 
تتأرجح بجمال يف نسماِت رياح فلسطني الصيفية.  ويسمو 

نبات )Astomea sesselifolia(، موسمًا تلو اآلَخر، يف الريف 
يًا مجيَع قوانني اإلبادة،  الفلسطيين بجماله األثريي، متحدِّ

والجدران الضخمة املبنية، واحُلقول اجملروفة.

 فريا تماري
أيلول 2019

إهنا جمرد 
عـشـبة!

تأمالٌت حول )أستوما سسليفوليوم(؛ 
نباٌت ينمو يف الريف الفلسطيين
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At first, I was not impressed by the humble plant 
assigned to me, the Astomea sesselifolia. It is 
considered a lower plant in the botanical kingdom 
—a weed. 

“Why the Astomea sesselifolia?” I asked myself. I 
was led into the infinite world of botany: I learned 
of the existence of immeasurable families, ranks, 
stratum and substratum, upper and lower plants 
and so many other complex classifications and 
categories, all shaping the magnificence of the plant 
kingdom. I soon realised that my plant is native 
to the Mediterranean and grows freely among 
vineyards and olive groves. This plant was listed 
amongst the 30 weeds to be exterminated by the 
British Mandate. Such an obscure plant, I thought. 
It did not even have a common name as most plants 
do. It only bears a composite, pompous-sounding 
Latin name which when deciphered, means:

ASTOMEA: from the word stomate (plural stomata), 
minute pores found on a plant’s leaves and stem 
epidermis which are used for gas exchange and 
hydration. Astomates are a non-stomate plants, 
lacking stomates in the epidermis. 

SESSELI: Flowers or leaves borne directly from the 
stem.

FOLIA: (Singular folium), plant leaves.

Did this breakdown of the Latin term explain to me 
anything further about the nature of this plant? Not 
at all. 

Eventually, I learned that the Astomea sesselifolia is 
in the umbelliferae family, named after the radially 
shaped flower heads called umbels. Such umbrella-
shaped blooms have about 3,000 species worldwide, 
including the more beneficial and edible plants 
such as carrots, celery, parsley and fennel. Sadly, 
the Astomea sesselifolia has no culinary benefits 
whatsoever like its edible cousins—it is only a weed. 

Slowly I began to feel a strange empathy towards 
my Astomea sesselifolia, as one would to an 
outcast acquaintance or friend. For, lo and behold, 
despite its inferior status of a weed, this same plant 
portrayed a certain regal elegance: growing on tall, 
straight stems with radial white blooms sometimes 
poetically called Queen Ann’s Lace. The blooms 
form a mesh of graceful white ‘clouds’ together that 
sway elegantly in the breezy summers of Palestine. 
Season after season, the Astomea sesselifolia graces 
the Palestinian countryside with its ethereal beauty, 
defying all laws of extermination despite the giant 
walls built and fields bulldozed. 

 Vera Tamari
September 2019

Only 
A Weed!
Reflections on the Astomea sesselifolia, 
a plant found in the Palestinian countryside.
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هو نوع نبايت يتبع جنس اخلردل من الفصيةل الصليبية ويضم 
٤٠ نوعًا من أنواع اخلردل، ولعل أهشر هذه األنواع يه: اخلردل 

األسود، اخلردل األبيض، الهندي )البيّن(. يطلق عطرًا سامًا 
يمكن أن يسبب برثات عىل الجل، وهو نبات حويل عشيب 

يصل ارتفاعه إىل حوايل مرت، وهو غزير التفرع، وبخاصة عند 
األغصان املوجودة يف قمة النبات.

أوراقه خرضاء بسيطة متبادلة، ويه جمنحة أو مسننة، واألزهار 
صغرية صفراء اللون توجد عىل هيئة عناقيد تزهر يف منتصف 

الصيف وحىت بدايات اخلريف.  أما الثمار، فهي أسطوانية 
وقرنية الشكل، حيث توجد عىل هيئة قرون رفيعة ذات لون 

أصفر بين، تحتوي بذورًا كروية الشكل صغرية احلجم لوهنا 
بين غامق قريب من األسود.

A species from the cruciferous family and includes 
40 types of mustard. Perhaps the most famous 
of these types are black mustard, white mustard, 
and Indian (brown) mustard. It releases a toxic 
fragrance that can cause pimples on the skin. Its 
height is about one meter and is profusely branched, 
especially at the branches at the top of the plant.

Its leaves are simple green interchangeable. They are 
winged or serrated, and the flowers are small yellow 
in colour in the form of clusters that bloom in the 
middle of summer until the beginning of autumn. 

Brassica nigra
اخلردل األسود
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Nasser Soumi was born in Palestine in 1948. He 
studied art at the National School of Fine Arts in 
Damascus, Syria, from 1971 to 1977, continuing his 
studies at the National School of Fine Arts in Paris, 
France, from 1980 to 1982.

Soumi is a painter and, primarily, an installation 
artist. He transforms a variety of ordinary materials 
into works of art. His work is an assembling of 
“eclectic and handmade objects.” His use of the 
different tones of the indigo blue colour evokes 
the Mediterranean Sea and gives an impression 
of navigation and nomadic movement towards a 
faraway land.

In 2006, he was awarded the UNESCO Five 
Continents Medal, and in 1996, he won the First 
Prize of the Cairo Biennale, Egypt.

Soumi has participated in numerous exhibitions. His 
solo shows have included: Watadour: Concept and 
Scenography, Masrah al-Madina, Beirut, Lebanon 
(2014); The Sound of the Universe, Elbareh Gallery, 
Bahrein (2012); Between Ebal and Gerzim, Birzeit 
University Museum, Nablus, Palestine (2011); Mère, 
Fils et Esprit, Aart International, Paris, France 
(2007); Icon for Jaffa, Darat Al Funun, Amman, 
Jordan (1996); Anadil Gallery, Jerusalem, Palestine 
(1993); Galerie Lelia Mordoch, Paris, France (1989) 
and many others.

Soumi lives and works between Beirut and Paris.

ولد نارص سويم يف فلسطني عام 1948. درس يف املدرسة 
الوطنية للفنون اجلميةل يف دمشق بني عايم 1971 و1977، ثم تابع 
دراسته يف كلية الفنون اجلميةل يف باريس بني عايم 1980 و1982.

سويم رّسام، وهو فنان تركييب بشكل رئييس، إذ يعمل عىل 
تحويل جمموعة متنوعة من املواد العادية إىل أعمال فنية. ويعد 
عمهل تجميًعا لـ "مجادات خمتارة ومصنوعة يدوًيا". استخدامه 

لدرجات خمتلفة من اللون األزرق النييل يستحرض البحر األبيض 
املتوسط، ويثري شعوًرا باإلبحار واحلركة الهائمة نحو أراٍض 

بعيدة.

عام 2006 ُمنح السويم ميدالية القارات اخلمس من اليونسكو، 
ويف عام 1996، فاز بالجائزة األوىل يف بينايل القاهرة.

شارك سويم يف معارض عدة، وتشمل عروضه املنفردة: 
"وتدور"، عن الفكرة والسينوغرافيا، مرسح املدينة، بريوت، 

لبنان، 2014، و"صوت الكون"، دار البارح، البحرين، 2010، 
و"بني عيبال وجرزيم"، متحف جامعة بريزيت، نابلس، 

فلسطني، و"أيقونات ليافا"، دارة الفنون، عمان، األردن، 1996، 
وعروضًا يف جالريي أناديل، القدس، فلسطني، 1993، وجالريي 

ليىل، مردوك، باريس، فرنسا، 1989؛ وغريها الكثري.

يعمل ويعش سويم بني باريس وبريوت. 

Nasser Soumiنارص سويم
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لم تكن لدي إجابة حارضة عندما سألين الناقد الفرنيس 
ميشيل نوردزاين ملاذا األزرق؟ قلت له فقط ليس األزرق بل 

النييل.  سؤاله كان يف مرسيم البارييس العام 1993 وقد جاء، 
وقتا، لالطالع عىل أعمايل الرتكيبية ليكتب عهنا نص دليل 

املعرض الذي أقيم يف ذلك العام.

حديس فقط هو الذي أوىح إيلَّ بما أجبته، ولكين بعدها 
-كما يحصل ميع غالبًا- أبحث عن إجابة محددة ملا أوىح به 

حديس.  صار معمل ذاكريت ينشط ويجد يف البحث، تغذيه 
مطالعايت الفنية والتاريخية واألثرية لكشف رس نطيق لكلمة 

النيةل.

أول ما كشفت عنه ذاكريت يه صورة عيم املرسومة عىل 
حائط علية بيته بأطياف اللون النييل فقط، وكان هذا هو 

البيت الذي نشأت فيه ثم غادرته وأنا يف سن السابعة ألنتقل 
مع العائةل إىل األردن.  غرف ذلك البيت كانت مجيعها مطلية 

بالشيد )الكلس(، ويف كل مهنا خط مرسوم باللون النييل 
بعرض 12 مم تقريبًا وبارتفاع مرت واحد عن املصطبة، ويدور 

يف مجيع جوانب الغرفة.  كنت نسيت كل ذلك تمامًا، ولكين 
استعدت أدق التفاصيل عندما بحثت عهنا.

استعدت، أيضًا، تحدييق املطول يف األثواب الفلسطينية 
املصبوغة بدرجات خمتلفة من اللون النييل.  اكتشفت الحقا، 

أيضًا، أن فلسطني يه البل الوحيد يف العالم الذي يمكنه 
احلصول عل صبغة النيةل من مصدرهيا الوحيدين، األول 

هو صبغة األرجوان اليت اشتر بالصباغة هبا بل وباحتكارها 
الكنعانيون-الفينيقيون، ويه مستخرجة من القواقع البحرية 

املتواجدة بكرثة يف سواحل املتوسط، ومهنا شاطئ عكا 
)الصبغة تحتوي عىل طيف واسع من األلوان تبدأ باألرجواين 

وتنتي بالنييل(.  املصدر الثاين هو نبتة العظلم، اليت كانت 
تزرع يف غور األردن من احلولة وبيسان وصواًل إىل أريحا، 

ويستخرج مهنا صبغة النيةل.

بذرة
ظلت النبتة تزرع حىت ثالثينيات القرن املايض، ثم 

انقرضت بعدما حل محلها صبغة النيةل الصناعية اليت جلهبا 
املستعمرون اإلنجلزي بعد بداية االنتداب الربيطاين.  ولهذا كهل، 

اعترب اللون النييل لون فلسطني األول.  وليع باللون النييل 
قادين إىل السفر إىل بالد عديدة ما زالت تنتج صبغة النيةل 

وتصبغ هبا، ومهنا الهند وعمان.  احتفلت هبذا احلب الكامن 
لهذا اللون برقص معارص مستوىح من صباغة األنسجة باللون 

النييل، أقيم العرض األول العام 2006 يف حيدر أباد يف الهند، 
والثاين العام 2010 يف قلعة حلب العريقة.

غالبًا ما استخدمت يف أعمايل األلوان املستخرجة من مواد 
طبيعية مثل الصدف والشعب املرجانية والرمال الربكانية، 

وأحيانًا استخدمت مواد عضوية مثل قشور الربتقال والرمان.  
استخدم منذ أكرث من ثالثني عامًا النبيذ األمحر يف أعمايل الفنية 

اليت ستتوج يف العام القادم بعرض يضم أعمااًل فنية ملونة 
بالنبيذ، إضافة إىل رقص معارص يذكر باحتفاالت ديونيسوس 

إله اخلمر عند اليونان، ومثهل باخوس عند الرومان.

بالنسبة يل، الفنانون يعيدون إنتاج تجارهبم ومواقفهم ورؤياهم 
بطريقة فنية.  حياتنا، تجاربنا، وعينا، مواقفنا، تصوراتنا، 

وحلمنا يه ينبوع إنتاجنا الفين.  ال يمكن للمبدع أن ينفصم 
عن كينونته بكل مكوناهتا منذ املشاهدات الطفلية األوىل، 

مرورًا باملعارف املضافة يف املجاالت الثقافية والسياسية 
والتاريخية اليت تشكل معًا اخلزان اإلبدايع الذي يفيض بما 

ينتجه الفنان.  من بذرة النيةل اليت أعدت زراعتا يف فلسطني، 
أنتقل إىل بذرة اخلردل األسود اليت ستشكل مع البذور األخرى 
املتماهية، إضاءة عىل جزء من ذاكرتنا تم التعتيم عليه سنوات 

طويةل.

نارص سويم، 2019
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I did not have a ready answer when the French critic 
Michel Nordzani asked me, “Why blue?” I merely 
said, “It is not blue, it is indigo.” His question came 
while he was visiting my Parisian studio in 1993 to 
familiarise himself with my installations on which 
he is going to write the guide to the exhibition I held 
that year. 

My intuition suggested this response. However, 
oftentimes, I look for a specific answer to what 
my intuition suggests. I dug into my memory and 
I nourished it with art, history and archaeology 
readings to unfold the secret behind my answer. 
My memory unearthed a portrait of my uncle on 
the wall of his attic painted only in shades of indigo. 
This was the house I grew up in until I moved with 
the family at the age of seven. All of the house’s 
rooms were painted lime, and every room had an 
indigo line that was 12 mm wide and 1 m higher than 
the terrace; it ran in all the corners. I remembered 
these tiny details when I searched for them. I also 
called to mind my prolonged staring at Palestinian 
embroidered dresses dyed in different shades of 
indigo. Later, I discovered that Palestine is the only 
country in the world that can extract indigo from 
two sources. 

The first one is the purple dye that was monopolised 
by the Canaanites - Phoenicians and extracted 
from the seashells existing abundantly on the 
Mediterranean shore, including the shores of Akka 
(the dye has a wide spectrum of shades, ranging 
from purple to indigo). The second source is the 
anil plant (wild indigo) that grows in the Jordan 
Valley and the surrounding areas, and from Bisan 
to Jericho. Before the 1930s, Palestinians extracted 
indigo from anil until British colonisers brought 

A Seed 

artificial indigo during the Mandate, which led to the 
plant’s extinction. For this reason, I consider indigo 
Palestine’s number-one colour. My obsession with it 
led me to travel to many countries that still dye with 
indigo, including Oman and India. I celebrated my 
love for it through contemporary dances inspired by 
fabrics dyed with indigo. 

The first performance took place in 2006 in 
Hyderabad, India, and the second one occurred in 
2010 in the Citadel of Aleppo. In my artworks, I often 
use colours extracted from natural materials such 
as shells, coral reef, volcanic sand, and sometimes 
organic materials such as orange and pomegranate 
peels. I have also used red wine in my artwork for 
30 years; these will form an exhibition of work 
coloured with red wine with contemporary dances 
that evoke celebrations for Dionysus and Bacchus 
(the Greek and Roman gods of wine) celebrations. 
For me, artists reproduce their experiences and 
visions in an artistic manner. Our lives, experiences, 
consciousness, perceptions and dreams are the 
source of our inspiration. 

Creators cannot detach themselves from their being 
in all its components, whether they are childhood’s 
first observations, or the knowledge acquired in the 
cultural, political and historical fields that together 
constitutes the creativity reservoir that overflows 
with what the artist produces. From the indigo seed 
I have replanted in Palestine, I move to the black 
mustard (Brassica Nigra) seed that will, with the 
other seeds, shed light on part of our memory that 
has been neglected for too far. 

Nasser Soumi, 2019
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هو نوع من النباتات املزهرة يف عائةل اجلزر املعروفة باسم دبيق 
مغزيل األوراق، موطنه األصيل حوض البحر األبيض املتوسط، 

ومعروف يف أماكن أخرى، بما يف ذلك أجزاء من أمريكا 
الشمالية، إذ انتقل إىل هناك بتأثري من حركة وسفر اإلنسان.

يبلغ طوله سنتيمرتات عدة، وهو ذو سيقان منتصبة، له جذوع 
شمعية صلعاء، تلتصق حوله األوراق يف قواعدها. شكل أوراقه 

ضيق، وهو ذا زهور صفراء.  ُيزهر الدبيق املغزيل عادًة يف آذار 
ونيسان، وأيار، وحزيران.

Is a species of the flowering plant in the carrot family 
known as Lanceleaf thorow-wax. It is native to the 
Mediterranean Basin and North America, where it 
moved there as a result of human travelling. 

The plant can reach few centimetres in height. The 
stem grows straight and the trunks are bald, where 
the leaves stick around. The leaves are yellow narrow 
shaped. It grows in March, April, May, and June

Bupleurum lancifolium
دبيق مغزيل األوراق
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Born 1989. A designer and visual artist who lives and 
works in Haifa. Haitham earned a bachelor in Fashion 
Design from Shenkar College of engineering and 
design in 2011. He has since participated in several 
collective and solo exhibitions including Qalandia 
International, the YAYA competition organized by 
A.M. Qattan Foundation and 2OG2 gallery. 

His work is influenced by costume history, queer 
culture, religious iconography and his immediate 
surroundings. Haitham began working in graphic 
design in 2012 through collaborating with local crews 
and culture producers. Currently his works fluctuate 
on the spectrum of visual arts - combining video art, 
illustration and animation creating images that tackle 
and discuss our identity/mentality in the new world 
and how it is shapeshifting under the circumstances 
of time/location/sphere.

مواليد العام 1989.  مصمم وفنان برصي يعيش ويعمل يف حيفا.  
أهنى هيثم درجة البكالوريوس يف تصميم األزياء من جامعة 

شينكار، كلية الهندسة والتصميم العام 2011.  ومنذ ذلك 
الوقت، شارك يف معارض مجاعية وفردية عدة، مهنا قلنديا 

الدويل، وغالريي 2OG2، ومسابقة الفنان الشاب يف مؤسسة 
عبد احملسن القطان.  

أعماله مستوحاة من تاريخ األزياء، والثقافة الكويرية، 
واأليقونات الدينية، وحميطه املبارش.  بدأ حداد العمل يف 

التصميم الغرافيكي العام 2012 من خالل التعاون مع طواقم 
محلية ومنتجني ثقافيني.  حاليًا، يتأرجح عمهل بني طيف من 

الفنون البرصية ويجمع بني الفيديو، والرسم، والصور املتحركة، 
إضافة إىل خلق صور تناقش وتعرض هويتنا وعقليتنا يف عالم 

جديد، والكيفية اليت تغري فهيا أشكالها تبعًا لظروف الزمان 
والبيئة واحمليطة.

Haitham Haddadهيثم حّداد
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Growing up in the western Galilee in the northern 
part of Palestine, Nature was part of my life, studies 
and inspiration. Plants like roses, prostrate knotweed 
and jasmine made up a major part of my encounters 
during the day. There were also all the resistance 
symbols, such as olive trees, aloes and pomegranates 
(that was the symbol of our town) spread across the 
village, making it impossible to forget their sight. 

Saying that, it seemed like other plants were less 
significant to me. I filtered the other plants, flowers 
and creatures out and they became a green-brown 
pixel surface. Trying to remember our garden or the 
land next to our house, some vivid images of the 
plants appear in my mind, but the rest is blurry and 
out of focus.

The search for the Bupleurum lancifolium began as 
something unknown. Google Images helped at first 
and Google Translate gave me the Arabic term for 
it; both were needed to answer questions regarding 
the shape/color/function of this plant. The next 
step was to take the name apart and search for its 
meaning separately—maybe half definitions would 
create a bigger image once combined. Falling down 
many Google rabbit holes, I ended up creating an 
imaginary research about a simple plant, combining 
the many mistakes I made while typing the plant’s 
name in Latin, merging together definitions and 
completing it with narrative inspired by the plant.

The missing child was not found in November—and 
that made sense, since it blooms between March and 
July (I learned that from Wikipedia)—but Bupleurum 
lancifolium helped me turn my eyesight a few levels 
up and add more shades to the green pixelated field I 
used to pass by and ignore.

لطاملا كانت الطبيعُة جزءًا من حيايت، ودراسيت، وإلهايم؛ فقد 
نشأُت يف الجليل الغريب، يف اجلزء الشمايل من فلسطني. حيث 

لْت نباتاٌت مثل الورود، وعصا الرايع، والياسمني وحدًة  شكَّ
رئيسًة من مشاهدايت خالل اليوم، دون أن أنىس كلَّ رموز 

املقاومة مثل أشجار الزيتون، والصرب، والرمان )الذي كان رمزًا 
ملدينتنا( املنترشة يف مجيع أنحاء القرية، وليس باإلمكاِن نسياُن 

منظِرها.

بقول ذلك، بدا يل أنَّ النباتات األخرى غري مهمة. لقد غربلتُا 
)صنفتُا(، ورأيُت بداًل مهنا حقاًل أخرض/ بنّيًا، وأطلْقُت 

النباتاِت، والوروَد، والكائناِت املتنوعة األخرى عىل سطح 
ِر حديقِتنا أو األرض  ِّ لتذكُّ شاشٍة خرضاء. ويف ُمحاولٍة مين

ٌة ملطالع  النباتات أما البايق  الُمجاورة ملزنلنا، تظهُر صوٌر حيَّ
ضبايبٌّ كما لو أنه كان خارج نطاِق الرتكزي.

بدا اقرتايب من نباِت "الدبيق مغزيل األوراق"  مثل من يبحث 
عن يشٍء جمهول. ساعدْتين خرائُط غوغل عىل رؤيٍة ُأوىل لهذا 
فْتين عىل املصطلِح  العريبِّ  النبات، أّما "ترمجة غوغل" فقد عرَّ

له. مع ذلك، افتقر كالهما إىل املعلومات واإلجابات عىل 
األسئةل الخاصة املتعلقة بشكل هذا النبات ولونه ووظيفته. 

بعد ذلك، فككُت االسَم وبحثُت عن معناُه بصورة منفصةل، 
لْت نصُف التعريفاِت الصورة األكرب مىت ُدجِمَْت  فلربما شكَّ
معًا. أودى يب سقوطي يف العديد من ُحَفِر غوغل إىل بحٍث 

افرتايضٍّ )وهيم( حول نباٍت بسيط، كتابُة اسِمهِ باللغة 
الالتينية تحوي العديد من األخطاء، وبدمِج عمليات البحث 

اجلزئية للتعريفات الفرعية وإكمالها تلقائيًّا بروايٍة مستوحاٍة 
من النبات نفسه.

ََ عىل الطفِل املفقود خالل هشر ترشين  إنه ألمٌر منطيقٌّ أالّ ُيعرث
الثاين؛ إذ أنه يزهر بني هشَرْي آذار تموز )قرأُت هذه املعلومة يف 
ويكيبيديا(. غرَي أنَّ نباَت الدبيق مغزيل األوراق ساعدين عىل 

تحويِل النتيجة املتعلقة بمشاهديت اليومية إىل عدة مستويات، 
وإضافة املزيد من الظالل إىل احلقل األخرض الذي اعتْدُت املروَر 

به وتجاههلَ.

البحث عن 
طفل مفقود، 

دبيق مغزيل األوراق
)َمْن سيطلق مثل هذا االسم عىل طفهل؟(

Looking for a 
Missing Child, 
Bupleurum lancifolium
(who would name their child that?)
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الطرديلن الغريب )كابنوفيليوم(، يه من الفصيةل اخليمية 
ومنترشة يف بالد الشام، ويه واحدة من أهشر فصائل النباتات 

املزهرة. يه نوع من األعشاب السنوية الصغرية، واسمها 
مشتق من الكلمة اليونانيةكابنو وتعين الدخان، فيليوم وتعين 

ورقة الشجر. بذورها حمززة ومتجعدة ومضفرة، ولها ساق 
متفرع مع ورقة شجر مطوية. لزهورها كأسيات ممزية وبتالت 

بيضاء وبنفسجية، ثمرهتا جمعلكة وخشنة، واسعة اجلوانب، 
وسميكة األطراف. تُستخدم جذورها كخرضوات، حيث تم 

العثور عىل املادة الكيميائية "Z-ligustilide" من جذور الطرديلن 
الغريب، اليت لها أنشطة دوائية متعددة، مثل مكافحة تصلب 

الرشايني، واحلماية العصبية، ومضاد الرسطان، ومضاد االلتاب 
ومسكن.

 

Capnophyllum peregrinum, native of the Levant, is 
from the Apiaceae family, one of the best-known 
families of flowering plants. It is a genus of small 
annual herbs, and its name is derived from the 
Greek, Capnos means smoke and phyllon means leaf. 
The seeds of the plant are grooved, wrinkled, and 
plaited and it has a smooth and branched stem with 
a universal involucre leaf. The flowers are distinctive 
with three white and purple petals and its fruit is 
rough, wide on the sides, and thick on the edges. Its 
roots are used as vegetables, where extracts from 
roots of Capnophyllum peregrinum, Z-ligustilide 
was found to be present, which is known to have 
multiple pharmacological activities, such as anti-
atherosclerosis, neuroprotection, anticancer, anti-
inflammatory and analgesic.

Capnophyllum peregrinum
الطرديلن الغريب
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Born in 1982, Majdal Shams, the occupied Syrian 
Majdal Shams. After finishing a two-years course 
in painting and etching at Adham Ismail Institute, 
Damascus in 2003, Shada graduated from Damascus 
University with a degree in Fine Arts from the 
department of Painting in 2005. Shada is a founding 
member of Fateh Al Mudarris Center for Arts and 
Culture, located in the occupied Golan Heights. She 
has participated in multiple exhibitions, including a 
solo exhibition at Fateh Al Mudarris Center for Arts 
and Culture, Majdal Shams, Golan Heights in 2006. 
In addition, her work has been featured in exhibitions 
in Damascus, Aleppo (Syria), Jerusalem, Ramallah, 
Birzeit, Bethlehem (Palestine), Umea (Sweden), 
and London (UK). Recently, she participated in the 
Syrian Cultural Caravan, with exhibitions in France, 
Germany, Norway, and Belgium. 

Shada won the third place of the Young Artist of the 
Year Award for her work “in The Presence of the 
Crow”. In addition, she was an artist-in-residence for 
three months in “Cité internationale des arts”, Paris 
in 2014. She currently lives and works between her 
hometown in Majdal Shams and Ramallah.

مواليد العام 1982 يف مجدل شمس يف اجلوالن السوري احملتل. 
أهنت دراستا لسنتني متواليتني يف مجال احلفر والطباعة يف 

معهد أدهم إسماعيل يف دمشق العام 2003، والتحقت بكلية 
الفنون اجلميةل يف جامعة دمشق، حيث تخرجت بتخصص 

التصوير الزييت العام 2005.  ويه عضو مؤسس يف مركز فاتح 
املدرس للثقافة والفنون يف اجلوالن احملتل.  عرضت أعمالها 

يف جمموعة من املعارض يف أماكن خمتلفة مهنا دمشق، وحلب، 
والقدس، ورام اهلل، وبريزيت، وبيت حلم، وأوميو )السويد(، 

ولندن )اململكة املتحدة الربيطانية(، ومعرض شخيص يف مركز 
فاتح املدرس للثقافة والفنون العام 2006.  شاركت الصفدي 
يف القافةل الثقافية السورية اليت نظمت نشاطات ومعارض 

يف عدد من الدول األوربية، مهنا فرنسا، وأملانيا، والرنويج، 
وإسبانيا، وبلجيكا.  

يف العام 2008، حصلت الصفدي عىل املرتبة الثالثة يف 
مسابقة الفنان الشاب اليت تنظمها مؤسسة عبد احملسن 

القطان، بعملها "يف حرضة الغراب".  ويف العام 2014، حازت 
عىل اإلقامة الفنية يف "املدينة الدولية للفنون" يف باريس ملدة 

ثالثة أهشر.  تعيش وتعمل حاليًا ما بني مدينيت مجدل شمس 
ورام اهلل.

Shada Safadiشذى الصفدي
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Herodotus stated that the people of the island of 
Crete believed that a creature named Impala—a 
half human, half deer goddess—lived in the island’s 
mountains and near the rivers. One day, she fell in 
an indescribable love with a young Cretan man, but 
was terrified of declaring this love since she was half 
human; people did not have relationships with half 
humans. While in this unspeakable love, she dreamed 
she made love with him, but he had no interest in 
her. When she woke up, she knew she was pregnant. 
She even felt her baby move inside of her. She was 
overjoyed because she thought this was a sign of her 
true love.

Herodotus continued the story by saying she 
longed to overcome the obstacles between humans 
and gods. She visited him in the harvest fields and 
followed him home, but he had no interest in her 
whatsoever. In her sadness, she aimlessly wandered 
until she was exhausted and unintentionally ate a 
poisonous fruit that made her lose her baby. She 
went into a deep sadness mixed with loss and 
longing after her love broke her into pieces. Because 
of her grief, she cried very heavy tears. These 
tears turned into an immortal plant, the so-called 
Tordylium, a plant with white flowers that sways 
with the wind when it blows. It’s a plant that very 
easily spreads and can be found in the wilderness. It 
became a cure for many diseases and a healthy food 
for deer after they give birth.

“Tordylium” whose flowers are white, spread 
from the island of Crete to Egypt, the Eastern 
Mediterranean coasts, and to the rest of the world. 
Over time, this plant developed into more than one 
type and was named after the places it grew in as 
in: Tordylium palaestinum, Tordylium aegyptiacum, 
Tordylium syriacum, Tordylium persicum, Tordylium 
americanum, and Tordylium insulare.

People from ancient times have known that this plant 
is useful when its fruits are eaten or drunk, along 
with its leaves and seeds. But there is another kind 
of “Tordylium” which belongs to the same family, 
named “Tordylium peregrinum/ Capnophyllum 
peregrinum.” Many people do not know of this kind 
since it has a much more specific and epic story. 
This story will be told in the second part of the 
project.

Text written by artist.

ذكر هريودوتس املؤرخ القديم أن شعب جزيرة كريت كان يؤمن 
أن كائنة اسمها "إمباليا" نصفها انسان ونصفها اآلخر غزال، 

كانت تعيش يف اجلبال وسط اجلزيرة بالقرب من األهنر، وحدث 
يف يوم ان أحبت شابًا من سكان اجلزيرة حًبا ال يوصف، لكهنا 

خافت ان تعلن له حهبا لكوهنا نصف إنسانه واملعروف ان 
البرش ال يقرتبون يف عالقاهتم من أنصاف البرش.  ويف منتى 

حهبا الصامت حلمت يف يوم أهنا مارست معه احلب، إال انه لم 
يبادلها االهتمام الكايف، وحني افاقت من الحلم عرفت اهنا قد 
محلت منه وأحست باجلنني يتحرك يف احشاءها فابتجت أن 

هذه عالمة حلهبا احلقييق.
 

يكمل هريودوتس ويقول إهنا ارادت تجاوز املوانع يف عالقة 
البرش واآللهة فزارته يف بيادر احلصاد وبادرته يف طريقه إىل 

البيت لكنه لم يكن مهتما هبا. حزنت "إمباليا" كثريا، فأخذت 
تجول يف كل مكان حد التعب، ويف يوم أكلت دون قصد ثمرة 

نبات سام يبدو أنه أفقدها اجلنني، فدخلت يف حزن عميق 
ممزوج بالفقد والشوق معا بعد ان هدها احلب. ومن شدة حزهنا 
خرجت مياه غزيرة من عينهيا، فتحولت اىل نبتة خالدة تنترش يف 
كل مكان تتكاثر يف الرباري. إهنا نبتة الطرديلن اليت تتمايل مع 
الريح عند كل هبوب. أصبحت هذه النبتة مصدر الدواء الشايف 

للبرش من كثري من االمراض وطعام الغزالة األم بعد الوالدة.
 

من كريت انترشت الطرديلن ذات الزهر األبيض إىل مرص 
وسواحل رشق املتوسط ثم بقية العالم ومع مرور الزمن 
تطورت اىل أكرث من نوع ومعظمها اخذت أسماء مناطق 

انتشارها كطرديلن فلسطيين، طرديلن مرصي، طرديلن 
سوري، طرديلن فاريس، طرديلن امريكي، طرديلن جزيري….

 ويعرفها الناس منذ القدم بأهنا مفيدة حني تؤكل وترشب 
ثمارها، وكذلك اوراقها وبذورها.

ولكن هناك نوع آخر من نفس عائةل الطرديلن يسىم 
"طرديلن غريب" ال يعرف الكثريين حكايته، له قصة أكرث 

خصوصية وأكرث ملحمية.  سرتوى هذه القصة يف اجلزء الثاين 
من املرشوع.  

النص من تأليف الفنانة

إمباليا 
والطرديلن

 Impalya and
Tordylium
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القوص/القرطم ينتيم إىل نبات القوص احلويل من العائةل 
املركبة من رتبة النجميات، ويعود املوطن األصيل جلنس هذا 

النبات إىل مناطق أوروبا وشمال أفريقيا وبعض أجزاء من آسيا.  
األوراق متبادلة، وردية ومقسمة إىل أجزاء، مسننة أو مرشرشة 

وشوكية.  يصل طول الساق إىل 18 سم، والساق عشبية 
ضعيفة غري مدعمة، خال من الشعر أو الزغب، حمبب أو مغطى 

بشعريات سفلية أو متعقدة.

تنمو عادًة عىل جانب الطرقات.  والقرطم يعين الصباغة، 
وُسيم النبات بذلك الستعماله يف صباغة األقمشة.

Also known as a slender safflower, is an annual 
herb that belongs to the Asteraceae family in the 
order Asterales. The genus Carthamus is native to 
Europe, North Africa, and parts of Asia. Leaves are 
alternate, rosette, dissected once, dentate, serrate or 
spinescent. Stems reaches height up to 18 cm.

This plant grows near roadsides. Carthamus from the 
Arabic verb qurtum (قرطم) “dye”, in reference to the 
usage of safflower flowers for textile dyeing. 

Carthamus tenuis
قرطم نحيل 
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Mahdi Baraghithi (born 1991, Ramallah, Palestine) 
is a visual artist who works across a range of 
media including performance, installation, and 
collage. Baraghithi explores and deconstructs the 
representation of masculinity and the male body 
in Arab societies, specifically in his own context of 
Palestine through his use of materials, such as found 
images and readymade objects. 

He received his MFA from ENSA Bourges, France in 
2018, and a BA in Contemporary Visual Art from the 
International Academy of Art Palestine in 2015. He 
has participated in many workshops and residences 
including the year-long Home Workspace Program 
at Ashkal Alwan – The Lebanese Association for 
Plastic Arts (2015-16). He also holds a diploma from 
the Palestine Film Institute in Ramallah (2010). He 
has exhibited his work in several exhibitions in 
“The Future of Cities”, Napoli, Italy, 2013, “Cities 
Exhibition 6 / Lydda – A Garden Disremembered”, 
Birzeit University Museum, Palestine, 2018. He 
also exhibited his first solo exhibition “Zalameh” in 
Zawyeh Gallery, Ramallah, Palestine, 2019.

مواليد رام اهلل العام 1991. تتمزي أعماله الفنية بتنوعها من حيث 
املواد والشكل، فيقدم العروض األدائية واألعمال الرتكيبية 

والكوالج.  يستكشف يف أعماله ويفكك التمثيالت الذكورية 
واجلسم الذكوري يف اجملتمعات العربية بشكل عام، برتكزي 
عىل السياق الفلسطيين الذي يعيش فيه، مستخدمًا مواد 

خمتلفة مثل صور متداولة وقطع جاهزة.

حصل براغييث عىل درجة املاجستري يف الفنون اجلميةل من 
جامعة إينسا بورجيس يف فرنسا العام 2018، وبكالوريوس 

يف الفنون البرصية املعارصة من األكاديمية الدولية للفنون – 
فلسطني العام 2015، ودبلوم من املؤسسة الفلسطينية لألفالم 

التوثيقية يف رام اهلل العام 2010. شارك براغييث يف برنامج فضاء 
أشغال داخلية بتنظيم من اجلمعية اللبنانية للفنون التشكيلية 

"أشكال ألوان" ما بني 2015 و2016، وعرض أعماله يف عدد 
من املعارض مهنا: "مستقبل املدن" يف نابويل يف إيطاليا عام 

2013، ومعرض املدن 6 "الل الحديقة املغيبة" يف متحف جامعة 
بريزيت يف فلسطني عام 2018، باإلضافة إىل معرض فردي يف 

غالريي زاوية يف رام اهلل، فلسطني عام 2019.

مهدي 
براغييث

 Mahdi
Baraghithi
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My dear sister, 

I hope you and your family are well.

Let me know your news.

I told you in my previous letters that I was looking 
into the family history, our cousins in particular, and 
the reasons for their immigration.

Having corresponded with some researchers and 
relatives, I knew about some of the incidents and 
places where our family members reside.

I found out that our family tree has many 
ramifications. We have relatives in various parts 
of the world, like the Maghreb, the Caucasus and 
Turkey.

Our great cousin immigrated to Greece during the 
first storm that struck Palestine in December 1917. 
His kids have lived in the Caucasus and Turkey since.

They still make their livelihood as farmers.

I will tell you more in the coming letters.

أخيت العزيزة،

أرجو أن تكوين أنت وعائلتك بصحة جيدة
طمنيين عنكم

كما أخربتك بمراساليت السابقة أين كنت أبحث يف تاريخ 
العائةل وعن أبناء عمومتنا بشكل أخص وأسباب هجرهتم.

بعد مراساليت مع بعض الباحثني واألقارب، علمت عن بعض 
من األحداث واألماكن اليت يتواجد فهيا أفراد العائةل.

فقد وجدت أن لشجرة عائلتنا تفرعات كثرية، فلنا أقارب 
متواجدون يف أماكن خمتلفة من العالم مثل املغرب العريب، 

وبالد القوقاز، وتركيا.

فإن ابن عمنا الكبري هاجر لليونان خالل العاصفة األوىل اليت 
رضبت فلسطني خالل كانون الثاين 1917، وعنده أبناء منترشون 

يف القوقاز وتركيا ويعيشون هناك من حيهنا.

وما زالوا مزارعني لحد اآلن.

سأبلغك باملزيد يف املراسالت القادمة

القرطم 
األزرق

 Carthamus
caeruleus
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My dear sister in the diaspora, 

How are you doing?

Our second cousin who left Palestine and moved 
to Morocco, immigrated in April 1920 with his nine 
family members. He travelled on the Hijaz train due 
to the spread of pests—such as wireworms and 
locusts—and the destruction of agricultural crops.

That’s the only thing I know so far.

Best wishes to you and your husband.
I look forward to hearing from you soon.

أخيت العزيزة يف املهجر،

كيف حالك؟

فان ابن عمنا الثاين الذي ترك فلسطني اىل املغرب هاجر يف 
نيسان من العام 1920 مع عائلته اليت تتكون من تسعة أفراد، 

قد سافر يف قطار احلجاز جراء انتشار اآلفات من الديدان 
السلكية واجلراد وتخريب املحاصيل الزراعية.

هذا اليشء الوحيد الذي عرفت عنه لحد اآلن.

تحيايت لك ولزوجك
وانتظر رسالتك بفائق الصرب

القرطم 
الرمادي

 Carthamus 
glaucus



الهيمنة عىل احلشائش - 112



WEED CONTROL - 113

My precious sister and beloved friend,

I’ve missed you so much!

Regarding our cousins, our younger cousin is still 
alone and unmarried. They say he suffers from a 
psychiatric disorder from the horror of what he saw. 
He volunteered as a paramedic after the earthquake 
that struck the Levant in 1927, which led to the 
division and destruction of large parts of it. He now 
lives in the Negev and has since worked as a farmer.

How’s your husband’s health?
Let me hear from you.
With all my love.

أخيت الغالية وصديقيت احلبيبة

لقد اشتقت لك كثريًا

بخصوص أبناء عمومتنا، فإن ابن عمنا الصغري ال يزال وحيدًا 
غري مزتوج، يقولون إنه يعاين من اضطراب نفيس من هول ما 

رأى من مناظر، ألنه كان أحد املسعفني املتطوعني وقت الزلزال 
الذي رضب بالد الشام العام ١٩٢٧، وأدى اىل تقسيم وتدمري 

أجزاء كبرية مهنا ويعيش يف مدينة النقب، ويعمل مزارعًا من 
حيهنا.

كيف أصبحت حالة زوجك الصحية اآلن؟
طمنيين

مع كل احلب

القرطم 
البكتيين

 Carthamus
pectinatus
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My dear sister and friend,

I tried very hard to call you and write to you sooner 
to check in on you, but it’s impossible to make calls 
right now due to the general strike that affects the 
whole country.

Following my previous letters about our cousins, I 
wanted to tell you about our cousin who decends 
from Al Bahr family. He immigrated to Syria with his 
brother in 1945 due to the Plague for fear of his and 
his family’s life. He now lives with his children and 
their families in the same area.

With all my love

يا أخيت ويا صديقيت العزيزة

حاولت جاهدًا االتصال بك ومراسلتك سابقًا لالطمئنان 
عليِك، ولكن كل االتصاالت مقطوعة حاليًا جراء اإلرضاب 

العام الذي يرضب البالد.

تباعًا لرسائيل السابقة عن أبناء عمومتنا أردت إخبارك عن 
ابن عمنا املنحدر من محولة آل بحر الذي هاجر مع أخيه يف 

ال١٩٤٥ اىل الشام، بسبب بدء انتشار مرض الطاعون، وخوفًا 
عىل حياته وحياة عائلته.  وهو اآلن يعيش هناك مع أبنائه 

وعائالهتم يف املنطقة نفهسا.

مع كل احلب

Carthamus القرطم 
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القنطريون النبيل أو املرار هو شوكة سنوية طويةل متفرعة، 
صلعاء، منتصبة وصلبة، طولها تقريبًا كطول رجل.  األوراق 

السفلية عبارة عن ريش جمزأة، واجلزء العلوي مهنا بسيط.  

يزدهر بني أيار وتموز.  األنواع قريبة من زهرة كبرية، واألزهار 
صفراء، يف هناية كل فرع فروة رأس واحدة.  ويوجد زوج من 

األشواك الجانبية فوق منتصف شوكة الرشنقة، وطول البذور 
4 مم.

ينمو يف األرض بشكل كبري، يف أودية شمال فلسطني.  
ويقترص انتشاره عامليًا عىل رشق البحر املتوسط.

بعض أنواع القنطريون النبيل شائعة يف حدائق الزينة.  ويتم 
مجع أوراقها لالستعمال كخرضوات للسلطة، ويه ذات طعم 

مرير.

Centaurea verutum, commonly known as Thistle is 
a tall, branched annual thorn. The bottom leaves are 
split feathers, the upper ones are simple. The leaves 
travel along the stalk and form a narrow, innocent 
wing. 

Centaurea verutum flourish between May and 
July. The species is close to a large flower, and the 
inflorescence is yellow. At the end of each branch is 
a single scalp. The thorny shell long scalp. There is a 
pair of lateral thorns above the middle of the cocoon 
thorn. The length of seed 4mm.

Thistles' global distribution is limited to the eastern 
Mediterranean. Some of its types are common in 
ornamental gardens. The leaves are collected for use 
in salads, with a bitter taste.

Centaurea verutum
القنطريون النبيل
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Received her bachelor's degree in visual arts from 
the International Academy of Arts - Palestine and 
a master's degree from the National Academy of 
Arts – Norway. She also received several grants and 
awards. Her work is focused on the contemporary 
period when images and symbols enter a state where 
it can be said that it is beyond its ability to reveal a 
deeper truth or the basis of a common existence. 
Instead, photo propagation has begun to approach 
a state of extreme transparency where images 
can refer to each other in a closed loop, treating 
semantics as a common pattern in some societies 
raised to symbol or stereotype levels. 

The questions surrounding truth and originality, 
along with false and counterfeit, are the concern of 
her artistic practices in researching the biographies 
and social role of icons. She tries to provide 
alternative readings and contexts to disrupt the 
viewer's expectations to check the resilience of art 
and put the themes of the age and its ever-renewed 
symbols in doubt.

حصلت عىل هشادة البكالوريوس يف الفنون البرصية من 
األكاديمية الدولية للفنون- فلسطني، وهشادة املاجستري من 

األكاديمية الوطنية للفنون- الرنويج، تلقت عددًا من املنح 
واجلوائز.  تبحث أعمالها يف الفرتة املعارصة.  عندما تدخل 

الصور والرموز يف حالة يمكن أن ُيقال إهنا تتجاوز قدرهتا عىل 
الكشف عن حقيقة أعمق. بًدال من ذلك، بدأ تكاثر الصور 

اليوم يقرتب من حالة تتسم بالشفافية القصوى، حيث يمكن 
للصور الرجوع ٕاىل بعهضا البعض يف حلقة مغلقة، تتعامل مع 
الدالالت باعتبارها النموذج الشائع يف بعض اجملتمعات اليت 

يتم رفعها ٕاىل مستوى الرمز، أو الصورة النمطية.

ٕان األسئةل اليت تحيط باحلقيقة واألصالة، جنبًا ٕاىل جنب 
مع الكاذبة واملزيفة، هو شاغل ممارساهتا الفنية يف البحث 

يف السري الذاتية والدور االجتمايع لأليقونات.  تحاول تقديم 
قراءات وسياقات بديةل لتعطيل توقعات املشاهد لتتحقق من 

مرونة الفن، ووضع موضوعات العرص ورموزه الدائمة التجدد 
موضعًا للشك.

Dima Houraniديما حوراين
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"القنطريون" هو نباٌت شوكيٌّ ينتيم إىل الفصيةل النجمية، 
يستوطن معظمه حوض البحر األبيض املتوسط، ويكرث يف بالد 
الشام، ويحيط باجلزء العلوّي من حافته جناٌح غشايئٌّ عريض، 

وينتي بشوكٍة صفراء، وهو نباٌت قزيمٌّ غري منتظم ينترش يف 
البيئات الجافة املتدهورة ذات الرتبة الرملية والفقرية.

أما "الرتبة"، فهي الطبقة السطحية الهشة أو الُمفتتة اليت 
ُتغطي سطح األرض، وُتعّد مزيجًا من مكوناٍت عضويٍة 

ومعدنية، وتستوطهنا كائناٌت حيٌة متنوعة.

أما "الكائنات احلية"، فهي كياٌن يحٌّ غري متوازن، ألن الحالة 
الطبيعية يه التشتت ومحاولة الوصول إىل العشوائية وفقد 

الطاقة، فيما الكائنات احلية تبين نفهسا، وتشكل أنظمًة لها 
بيئٌة داخليٌة متوازنة، يتغذى بعهضا ذاتيًا، فيما تحصل بايق 
الكائنات احلية عىل غذائها جاهزًا من مصادر متعددة، مثل 

احليوانات.

أما "احليوانات"، فهي كائناٌت حيٌة عىل سطح األرض، لها 
مملكٌة مستقةلٌ باسم مملكة احليوانات، مجيُعها تقريبًا لها 
اتصالٌ مع أعضاء جنهسا أو مع األنواع اأُلخرى، قادرٌة عىل 

احلركة واالستجابة للمتغريات البيئية، وُتعّد كائناٍت مستلكة، 
كوهنا تتغذى عىل كائناٍت ُأخرى مثل النباتات.

أما "النباتات"، فهي جمموعٌة رئيسٌة من الكائنات احلية، تغطي 
معظم سطح األرض، تستطيع العيش يف مجيع البيئات، أثناء 
صنعها غذاءها ذاتيًا، فهي تزود اأُلكسجني كغذاٍء للمخلوقات 

اأُلخرى، تتواصل فيما بيهنا من خالل الجذور إلمداد الغذاء 
لبناتاٍت ُأخرى تحتاجها للبقاء عىل قيد احلياة.

أما "احلياة"، فهي كلمٌة متعددة األوجه، تُستخَدم استخداماٍت 
عدة، فقد تدل عىل جممل األحداث الجارية اليت تحدث عىل 

األرض وتشارك هبا كافة الكائنات، وقد تدل عىل الفرتة اليت 
يحياها كل كائٍن يحٍّ بني والدته عندما ُيعّد كينونًة مستقةًل حيًة 

إىل حلظة موته وانقطاعه عن أّي فعاليٍة حيٍة ملحوظة.

أما "الفعالية"، فهي الكناية عن كّل عمٍل له داللٌة من أثٍر 
ٍف ما  كتفاعٍل مع  وطبيعٍة ُمعيّننَي، ويه اليت تدفع إىل ترصُّ
األحداث املعينة، كحركٍة تتم ردًا عىل تنبيهٍ حيسٍّ موضيّع، 

ويه فعٌل يدل عىل حدٍث مقرتٍن بزمٍن معني.

أما "الزمن"، فهو عملية ُتقدم األحداث بشكٍل مستمٍر وإىل 
أجٍل غري مسىم، بدءًا من املايض، مرورًا بالحارض وحىت 

املستقبل، ويه عمليٌة ال رجعة فهيا، ويتعذر إلغاؤها، فالزمن 
أمٌر ُيَحسُّ به أو ُيقاُس أو يتم تخمينه، وهو يختلف باختالف 

وجهات النظر، بحيث يمكن الحديث عن زمٍن نفيسٍّ أو زمٍن 
فزييايئٍّ أو زمٍن تخيُّيّل.

أما "التخيل"، فهو تمريٌن للعقل، ُينّشط وظائفه اخملتلفة، وهو 
ليس وظيفًة نمطيًة للعقل بحد ذاته، تتجىل فيه قدرة اإلنسان 

عىل التفكري باألشياء احمليطة.

أما "اليشء"، فهو اسٌم جلميع املكونات، عرضًا كان أم جوهرًا، 
ويصّح أن ُيعلم وُيخرب عنه.  ويف االصطالح هو املوجود الثابت 
املتحقق يف الخارج.  واليشء عند كثرٍي من املتكلمني هو اسٌم 

مشرَتُك املعىن، ويقع عىل املوجود واملعدوم.

أما "العدم"، فهو ربما مساحٌة خاليٌة ال تحتوي عىل أي يشء، 
وهو ما لم يستطع اإلنسان تقدير وجوده الفعيل، العدم هو 

عندما يُسمح بتعريٍف ما ال يمكن إثبات وجوده قط، مقارنًة 
بمدى وجود أكرث األشياء رسوخًا، وهذا أحد أهم أسئةل اإلنسان.

ث بال حرج... أما "اإلنسان" بما هو موجوٌد يف هذا الوجود، فحدِّ

ديما حوراين
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“Centaurea verutum” is a thistle that belongs to 
the Asteraceae family. The majority of these plants 
inhabit the Mediterranean basin and abound in the 
Levant. The upper part of the edge of the plant is 
surrounded by a wide, membranous wing that ends 
with a yellow thorn. It is an irregular dwarf plant 
that spreads in dry, decomposing environments with 
poor sandy soil.

“Soil” is the fragile or crumbling upper layer that 
covers the surface of the Earth. It is a mixture of 
organic and mineral components. It is inhabited by 
various living organisms.

“Living organisms” are an unbalanced entity because 
their natural state is dispersed, trying to reach 
randomness and loss of energy. Living organisms 
build themselves and form systems that have a 
balanced internal environment. Some are self-fed 
while the rest get their food from multiple sources, 
such as animals.

“Animals” are living organisms on Earth. They belong 
to an independent kingdom, the animal kingdom, 
almost all of which have contact with their own 
species or with other species. They are able to move 
and respond to environmental variables and are 
considered consuming organisms because they feed 
on other organisms, such as plants.

“Plants” are a main group of living organisms 
covering most of the Earth’s surface. Plants can live 
in all environments and while making their own food, 
they also provide oxygen for other creatures. Plants 
communicate through their roots to supply nutrients 
for other plants that need them to stay alive.

“Life” is a multifaceted word with many uses. It may 
refer to the totality of current events that occur 
on Earth and with which all beings participate. It 
may refer to the period that every living thing lives 
between their birth, when they are considered 
independent living entities, to the moment of their 

death and their disconnection from any noticeable 
living activity.

“Activity” is the metaphor for every action that has 
a connotation of a certain effect and nature, and it 
is what drives an act such as the interaction with 
specific events, such as movement in response to a 
local sensory stimulation. It is an act indicating an 
event associated with a certain time.

“Time” It is a process that introduces events 
continuously for an indefinite period, starting from 
the past, through the present and even into the 
future. It is an irreversible process that cannot be 
cancelled. Time is felt, measured or guessed, and it 
varies with different points of view; it is possible to 
talk about a psychological time, a physical time or an 
imaginary time.

“Imagination” is an exercise of the mind, activating 
its various functions. It is not a typical function of 
the mind per se; through this function manifests the 
human ability to think about things. 

A “thing” is a name for all components, whether it 
is an accident or an essence, and it can be noticed 
and learnt about. Terminology-wise, it is the existent 
constant realised from the outside. For many 
Linguists (mutakallimun), a thing is a title that has a 
common meaning and can be used on the existence 
and the nothingness.

“Nothingness” is perhaps an empty space that does 
not contain anything due to a lack of value being 
placed in its actual existence. Nothingness is when 
it is allowed to define what can never be proven as 
existent in comparison to the existence of the most 
things. This is one of the most important questions 
of humans. 

“Humans:” with its exist in this existence … Where to 
start?

Dima Hourani
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ُيعترب الزوان واحدًا من مخسة وستني نوعًا من النباتات املزهرة، 
يف عائةل السيفاالريا، موطهنا جنوب أوروبا وغرب ووسط آسيا 

وشمال أفريقيا وجنوهبا.  ويه نباتات عشبية سنوية أو معمرة، 
تنمو بطول يرتاوح من 0.8 إىل مرتين.  وتعترب من األعشاب اليت 

تزرع يف حقول القمح، وارتفاعها مماثٌل للقمح، ويظهر عىل 
جذعه أربعة فروع، وتبدو البذور مثل حبوب القمح، ويه ذات 

مذاق مرير.

It is considered one of the 65 species of flowering 
plants in the Cephalaria family. It is native to 
Southern Europe, Western and Central Aisa, and 
Northen and Southern Africa. An annual plan that 
grows from 0.8 to 2 meters in length. It is one of the 
plants that grow in wheat fields; with a height similar 
to wheat. The seeds look like wheat grains, with a 
bitter taste.

Cephalaria syriaca
الزوان



WEED CONTROL - 125



الهيمنة عىل احلشائش - 126

Born in Kuwait in 1981, Shomali currently lives in 
Ramallah. He is a multidisciplinary artist and uses 
paint, film, digital media, installations and comics as 
tools to explore and interact with the sociopolitical 
scene in Palestine. Much of Shomali’s work examines 
the creation and use of the Palestinian revolution’s 
iconography. His pieces are a part of several 
collections, such as the British Museum, Institute 
of the Arab world, the Museum of Manufactured 
Response to Absence in Kuwait, the Birzeit 
University Museum and the A.M. Qattan Foundation 
in Palestine. Shomali co-directed the award-winning 
animated documentary, The Wanted 18, which 
premiered at the Toronto International Film Festival 
in 2014. The film was awarded best documentary 
in the Abu Dhabi, Carthage, Traverse City and Al 
Jazeera film festivals. The Wanted 18 was nominated 
in the foreign language and documentary categories 
of the 88th Academy Awards.

ُولد يف الكويت العام 1981، ويقيم حاليًا يف رام اهلل.  يستخدم 
أساليب فنيًّة ُمتعدّدة، تتنوع بني اللوحات واألفالم واإلعالم 

الرقيم والرسوم الهزليّة كأدواٍت الستكشاف املهشَدين 
السيايسِّ واالجتمايعِّ الفلسطينيَّنيْ، والتفاعل معهما.  يرّكز 

الشوميل يف أعماله عىل خلق أيقونات الثورة الفلسطينّية 
واستخدامها.  وتضّم جمموعاٌت عدٌة أعمال الفّنان الشوميل، 

مهنا: املتحف الربيطاين، معهد العالم العريب، متحف أدوات 
ترد الغياب–الكويت، متحف جامعة بريزيت و مؤسسة عبد 

احملسن القّطان – فلسطني.  كما كان الشوميل خمُرجًا مشاركًا 
للفيلم الوثائيق املتحّرك "املطلوبون الــ 18"، الذي ُعرض للمّرة 

اأُلوىل يف مهرجان تورونتو السينمايئ الدويل العام 2014، فيما 
ُمنح الفيلم جائزة أفضل فيلٍم وثائيقٍّ يف مهرجانات كلٍّ من: 
أبو ظيب وقرطاج ومدينة ترافرس واجلزيرة السينمائيّة، كما 

ُرّشح لجائزة اأُلوسكار يف دورهتا الثامنة والثمانني ضمن فئيت 
األفالم الوثائقّية والناطقة بلغٍة أجنبّية.

Amer Shomaliعامر الشوميل
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Work by American artist Andy Warhol
Marilyn Monroe, 1967, silkscreen printing
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Black Heads/Lolium

Another parable He put forth to them, saying: “The kingdom of heaven is 
like a man who sowed good seed in his field; 25 but while men slept, his ene-
my came and sowed tares among the wheat and went his way. 26 But when 
the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. 
27 So, the servants of the owner came and said to him, ‘Sir, did you not sow 
good seed in your field? How then does it have tares?’ 28 He said to them, 
‘An enemy has done this.’ The servants said to him, ‘Do you want us then 
to go and gather them up?’ 29 But he said, “No, lest while you gather up the 
tares you also uproot the wheat with them.” 30 Let both grow together until 
the harvest, and at the time of the harvest I will say to the reapers, ‘First 
gather together the tares and bind them in bundles to burn them but gather 
the wheat into my barn’.” 36 Then Jesus sent the multitude away and went 
into the house. And His disciples came to Him, saying, “Explain to us the 
parable of the tares of the field.” 37 He answered and said to them: “He who 
sows the good seed is the Son of Man. 38 The field is the world, the good 
seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked 
one. 39 The enemy who sowed them is the devil, the harvest is the end of the 
age, and the reapers are the angels. 40 Therefore, as the tares are gathered 

and burned in the fire, so it will be at the end of this age. 41 The Son of Man 
will send out His angels, and they will gather out of His kingdom all things 
that offend, and those who practice lawlessness, and will cast them into 
the furnace of fire. 42 There will be wailing and gnashing of teeth. Then the 
righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who 
has ears to hear, let him hear!”43

- Matthew (13: 24- 30, 36-43)

It doesn't take much imagination to make a connection between Warhol the 
insatiable consumer of mass-produced goods and Warhol the artist - both in 
terms of his subject matter (Campbell's soup tins, Brillo boxes) and his way 
of working, creating multiple copies of his silkscreens as a sort of homage 
to the industrial conveyor belt.
- The Guardian
https://www.theguardian.com/artanddesign/2007/dec/05/art

َمَواِت إِنَْساناً َزَرَع َزْرعاً َجيِّداً ِف َحْقلِِه. 25 َوِفيَم النَّاُس  قَاَل لَُهْم َمثاَلً آَخَر: "يُْشِبُه َملَُكوُت السَّ

ُه َوَزَرَع َزَواناً ِف َوَسِط الِْحْنطَِة َوَمَض. 26 فَلَمَّ طَلََع النَّبَاُت َوَصَنَع َثَراً ِحيَنِئٍذ  نِيَاٌم َجاَء َعدوُّ

ظََهَر الزََّواُن أَيْضاً. 27 فََجاَء َعِبيُد رَبِّ الْبَيِْت َوقَالُوا لَُه: يَا َسيُِّد أَلَيَْس َزْرعاً َجيِّداً َزَرْعَت ِف 

َحْقلَِك؟ فَِمْن أَيَْن لَُه َزَواٌن؟ 28 فََقاَل لَُهْم: إِنَْساٌن َعُدوٌّ فََعَل َهَذا فََقاَل لَُه الَْعِبيُد: أَتُِريُد أَْن 

نَْذَهَب َونَْجَمَعُه؟29 فََقاَل: الَ! لِئاَلَّ تَْقلَُعوا الِْحْنطََة َمَع الزََّواِن َوأَنْتُْم تَْجَمُعونَُه. 30َدُعوُهَم يَْنِميَاِن 

اِديَن: اْجَمُعوا أوَّالً الزََّواَن َواْحزُِموُه  كاِلَُهَم َمعاً إَِل الَْحَصاِد َوِف َوقِْت الَْحَصاِد أَقُوُل لِلَْحصَّ

ا الِْحْنطََة فَاْجَمُعوَها إَِل َمْخَزِن". 36 ِحيَنِئٍذ َصََف يَُسوُع الُْجُموَع َوَجاَء إَِل  ُحزَماً لِيُْحرََق َوأَمَّ

ْ لََنا َمثََل َزَواِن الَْحْقِل". 37 فَأََجاَب: "الزَّاِرُع الزَّْرَع  َم إِلَيِْه تاَلَِميُذُه قَائِلِنَي: "فَسِّ الْبَيِْت. فَتََقدَّ

الَْجيَِّد ُهَو ابُْن اإلِنَْساِن.38 َوالَْحْقُل ُهَو الَْعالَُم. َوالزَّْرُع الَْجيُِّد ُهَو بَُنو الَْملَُكوِت. َوالزََّواُن ُهَو 

اُدوَن ُهُم  ُو الَِّذي َزَرَعُه ُهَو إِبْلِيُس. َوالَْحَصاُد ُهَو انِْقَضاُء الَْعالَِم. َوالَْحصَّ يِر. 39 َوالَْعدُّ ِّ بَُنو الشِّ

الَْمالَئَِكُة. 40 فََكَم يُْجَمُع الزََّواُن َويُْحرَُق ِبالنَّاِر َهَكَذا يَُكوُن ِف انِْقَضاِء َهَذا الَْعالَِم: 41 يُرِْسُل 

ابُْن اإلِنَْساِن َمالَئَِكتَُه فَيَْجَمُعوَن ِمْن َملَُكوتِِه َجِميَع الَْمَعاثِِر َوفَاِعِل اإلِثِْم 42 َويَطْرَُحونَُهْم ِف 

ْمِس ِف َملَُكوِت  يُر األَْسَناِن. ِحيَنِئٍذ يُِضُء األَبْرَاُر كَالشَّ أَتُوِن النَّاِر. ُهَناَك يَُكوُن الْبَُكاُء َوَصِ
ْمعِ فَلْيَْسَمْع". 43 أَِبيِهْم. َمْن لَُه أُُذنَاِن لِلسَّ

-مثل الحنطة والزوان )متى13: 30-24، 43-36(

ال يحتاج األمر إل الكثري من الخيال إلقامة صلة بني أندي وارهول املستهلك املختّل للسلع 

االستهالكية ووارهول الفنان سواء من حيث موضوعه من جهة وطريقة إنتاجه ألعمله من 

جهة أخرى، فخلق نسخ عديدة من العمل ذاته بالطباعة الحريرية هو نوع من التحية 

للحزام الناقل ف املصانع.

-جريدة الجارديان

*خاضع لرشوط الحملة
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Black heads

Black heads1  are similar to wheat in that they first appear as a short grass 
and are difficult to recognise. When they grow larger, they become difficult 
to uproot as both their roots become entangled underground. The owner 
of the land walked through as he prevented his servants from that attempt. 
He said, “Let both grow together.” Lolium is called “rotten wheat.” The word 
lolium (زوان; zawan) is derived from the Hebrew word (زونيم; zunim) which 
means “adultery” (زنا; zina). As if what corrupts the earth most is adultery: 
“it is not good seed.” In fact, it corrupts the good seed. According to Jewish 
traditions, lolium was good wheat at first, but it became rotten during the 
days of the flood.
It is also said that a black man found a piece of bread on the ground. He 
picked it up and ate it. As a result of this good deed, he was blessed. Thus, 
the colour of the cheek that chews bread gradually becomes pale, then 
white.
-The Official Facebook Page of St. Mark Church Kuwait

I sifted my wheat from lolium I swear it is safe on the threshing flour
I live in my land as a sultan  I do not oppress anyone nor does   
anyone oppress us

“Eat your homeland’s Lolium, but not the Crusader’s2  wheat.”3 
-Hassan Mustafa Cultural Center
https://hmccenter.weebly.com/15751604160216051581.html

1. The name of the plant is Lolium.
2. Your enemy.
3. A Proverb: Despite, how low quality your country product is, 
it is still better than the enemy’s.

والزوان يشبه القمح وهو ال يزال، بعُد، ُعشباً قصرياً ف األرض، حيث يصعب متييزه، ولكنه 

حاملا يكرب وميكن متييزه يصعب اقتالعه، حيث تكون جذور كال النباتني قد تشابكتا أسفل 

األرض. وقد سلك صاحب األرض بحكمة إذ منع عبيده من تلك املحاولة لخطورة نتائجها، 

بل قال: "َدعوُهم يَنمياِن كاِلُهم َمعاً". هذا ويُسّمى الزوان بالقمح الفاسد أو القمح النغل، 

بل إن الكلمة "زوان" تأيت من الكلمة العربية "زونيم" التي تعني: "زنا"، وكأن أكرث ما يفسد 

األرض هو الزنا، "فهو زرع غري جيّد" ويفسد الزرع الجيّد. ويرد ف التقاليد اليهودية أن 

الزوان كان ف البداية قمحاً جيداً، ولكنه فسد أيام الطوفان!

-الصفحة الرسمية لكنيسة مارمرقس بالكويت، فيسبوك.  

يقال، أيضاً، إن رجالً أسوَد وجد قطعة من الخبز عىل بقعة نظيفة فرفعها وأكلها ونتيجة 

عمله الطيب حلت الربكة عليه، فلون خده الذي مضغ قطعة الخبز وأخذ يشحب تدريجياً 

وأصبح لونه أبيض.

غربلت قمحي من الــزوان     وبظل عالبيدر والله بأماِن

ما بظلم حدا وما بظلمونا عايش ف أريض سلطان زمانِ    

"زوان بالدك وال قمح الصليبي"

-مركز حسن مصطفى الثقايف

https://hmccenter.weebly.com/15751604160216051581.html

*خاضع لرشوط الحملة
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Work by American artist Andy Warhol
Michael Jackson, 1984, silkscreen printing
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هو نوع من النباتات املتوسطية يف قبيةل الهندباء يف عائةل 
 ،)Cichorium( عباد الشمس، مثل األنواع األخرى من عائةل

أوراقها صاحلة لألكل من قبل البرش.  وتنتج رؤوس زهرة زرقاء 
بنفسجية وأقراصًا.  وهو عشب سنوي منتصب بطول يصل 

إىل )40 سم(، وعادة ما يكون من 2 إىل 3 فروع جانبية، أو نادرًا 
ما يتفرع من القاعدة، وتنتج رؤوس أزهار زرقاء بنفسجية.

Is a Mediterranean species of a plant of the 
Chicorium  group within the sunflower family. Like 
the two other species of Cichorium, its leaves are 
edible for humans. The plant produces bluish-violet 
flower heads and fleshy taproots.

When flowering, chicory has a tough, grooved, and 
more or less hairy stem, can grow to be (40cm) tall. 
The leaves are stalked, lanceolate and unlobed. 

Cichorium pumilum
الهندباء
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Khaled Jarrar (Born in Jenin, 1976, currently based 
in Ramallah.) MFA in Fine art and photography from 
the University of Arizona. Khaled creates work that 
explores the impact of modern- day power struggles 
on ordinary citizens, while seeking to maximize the 
social potential of artistic interventions. His work 
has been shown across the world in venues such 
as the New Museum (NYC), Aga Khan Museum 
(Toronto), USF Contemporary Art Museum (Tampa), 
Sharjah Biennale and the 7th Berlin Biennale.
 
Jarrar’s solo exhibitions include Ayyam Gallery, 
Dubai (2016); Art Bartsch & Cie, Geneva (2015); 
Galerie Polaris, Paris (2014, 2012); Gallery One, 
Ramallah (2014); Ayyam Gallery London (2013); 
and Galerie Guy Bartschi, Geneva (2013). Recently, 
he has participated in collective exhibitions at 
Hinterland Gallery, Vienna (2016); The Institute of 
the Arab World, Paris (2016); Aga Khan Museum, 
Toronto (2016); Palais De La Culture, Constantine 
(2015); Maraya Art Centre, Sharjah (2015); New 
Museum, New York City (2014), University of 
Applied Arts, Vienna (2014); the 15th Jakarta Biennale 
(2013); and the 7th Berlin Biennale (2012).
 
Jarrar is a recipient of the 2016 Anni and Heinrich 
Sussmann Award, which recognizes international 
artists who are committed to the ideals of 
democracy and antifascism.
 

ولد يف مدينة جنني العام 1976، ويقيم حاليًا يف رام اهلل.  حصل 
عىل ماجستري يف الفنون اجلميةل والتصوير الفوتوغرايف من 
جامعة أريزونا.  يخلق جرار عماًل يستكشف تأثري رصاعات 
السلطة املعارصة عىل املواطنني العاديني، بينما يسىع إىل 

تعظيم اإلمكانات االجتماعية للتدخالت الفنية.  تم عرض 
أعماله يف مجيع أنحاء العالم يف أماكن مثل املتحف الجديد يف 

نيويورك، متحف آغا خان )تورونتو(، متحف جامعة فلوريدا 
للفن الحديث، بينايل الشارقة، بينايل برلني السابع.

تشمل معارض جرار الفردية، جالريي أيام يف ديب )2016(، 
وجينيفا )2015(، وجالريي بوالريس يف باريس )2014-2012(، 

جالريي وان يف رام اهلل )2014(، وأيام جالريي لندن )2013( 
وجالريي جاي بارتيش، جنيف )2013(.

شارك مؤخرًا يف معارض مجاعية يف معرض هنرتالند، فيننا 
)2016(، ومعهد العالم العريب يف باريس )2016(، ومتحلف اآلغا 

خان، تورونتو )2016(، وكونستانتني- قرص الثقافة )2015(، 
ومركز مرايا للفنون يف الشارقة )2015(، ومتحف جديد يف 

نيويورك )2014(، وجامعة الفنون التطبيقية يف فيننا )2014(، 
وبينايل جاكرتا الخامس عرش )2013(، وبينايل برلني السابع 

.)2012(

حصل جرار عىل جائزة "آين وهيرنيك سوسمان" اليت تعرتف 
بالفنانني الدوليني امللزتمني بُمُثل الديمقراطية ومعاداة الفاشية.

Khaled Jarrarخالد جرار
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عرفت الِعْلت يف طفوليت من سيت شفيقة حيث سكنت 
بقرية عرابة قضاء جنني بعد هتجرها من بيتا بحيفا العام 1948، 

فلقد كنا نقطف هذه النبتة ألكلها لفوائدها اجلمة حسب 
شفيقة، واآلن، ويف هذا املرشوع، أكتشف اسمها اآلخر 

الهندباء الربية.  فوائد النبتة جعلتين أحب أكلها، ولكن بعد 
البحث بدأت أكتشف خواص أخرى لهذه النبتة اليت سأخوض 

هبا وأحللها من خالل مشاهدايت النتشارها يف فلسطني.

يف إحدى املراسالت الصادرة يف القدس من مدير الزراعة 
والرثوة السمكية يف هشر يوليو 1945 موجهة إىل القائم بأعمال 

مدير العمل العام تحت عنوان "نمو النباتات أو األعشاب يف 
األسفلت"، تحدث التقرير عن أنه تم تعبيد الطرق باألسفلت 
لتمكني البنية التحتية، وأهنم استخدموا املواد الكيماوية لقتل 

األعشاب، ولكننا لم نتمكن من الوصول أو السيطرة عىل 
الجذور لهذه األعشاب، كما إن األسفلت يتم خلطه بالرمل 

الذي يسمح لهذه النباتات بالنمو من خالل األسمنت، وإن 
طرق القضاء عىل األعشاب غري مجدية.

تختئب بذور النباتات تحت األرض وتعود وتنمو مجددًا كأهنا 
تقاوم االستعمار وما جلبه من دمار للطبيعة الفلسطينية، 

وتخريب وزراعة جائرة مبنية عىل الكسب الرسيع بدون 
مراعاة لألرض ولحاجتا للتعايف.  إهنم غرباء وال يفهمون 

األرض وطبيعتا، فاملستعمر يرى "الالندسكيب" من منطلق 
قوة وسيطرة، وال يعرف كيف يتكيف مع البيئة احمليطة، 

التدمري الواسع لتطويع األرض لتكون مريحة لهذا املستعمر 
يف محاوالته للسيطرة عىل األرض وتدمريها، جعلت النبتة 

مقاومة لالستعمار؛ فالهندباء الربية تنترش يف أماكن انتشار 
املستعمر، كأهنا تحاول عالج األرض من الدمار الذي حل هبا.  
كأن الهندباء تستخدم أسلوب حرب العصابات ضد تواجد هذا 

املستعمر يف مقاومة مستمرة، ما صعب عىل املستعمر من 
القضاء عىل النباتات املذكورة يف التقرير، وهذا ما تحدث عنه 

التقرير من صعوبة القضاء عىل النبات، فاستخدام األجهزة 
الحديثة واملواد الكيماوية لن يمنع النبات من النمو ملعاجلة 

جروح الطبيعة الناتجة عن االستعمار، حالها كحال اليابانيني 
الذين يصلحون األواين الفخارية املكسورة بماء الذهب، 

للتعبري، بصورة رمزية، عن الصعاب واالنكسارات يف حياة 
اإلنسان، فهي اليت تربز الذهب والقوة بداخهل كنبتة العليت ما 

هبا من قوة داخلية ملقاومة اإلجحاف ضد الطبيعة.

عرفت العلت!

I came across chicory through my grandmother, 
Shafiqa, in my childhood. She lived in the village of 
Arrabah, a district in Jenin, after she was forced to 
leave her home in Haifa in 1948. We used to collect 
this plant and eat it for enormous benefits, according 
to my grandmother. And through this project, 
I find out that its scientific name is Cichorium 
intybus. The benefits of this plant made me love 
it as a food, but after research I began to discover 
its other properties, which I will go through and 
analyse throughout my observations of its spread in 
Palestine.

In one of the letters issued in Jerusalem by the 
Director of Agriculture and Fisheries in July 1945 to 
the Acting Director of Public Works, entitled “Weeds 
Growing up through Asphalted Areas,” the report 
stated that the asphalt was applied on an untreated 
subgrade to enable the infrastructure, and that they 
used a “shell” weed killer (chemicals) to eradicate 
these plants. The results were not successful as the 
chemicals couldn’t reach the roots of the grass and 
the asphalt was mixed with sand, permitting the 
grass to grow through. The report concluded that 
the weed eradication methods used were futile.

The seeds of plants hide underground, return 
and grow again as if to resist colonialism, the 
destruction and sabotage it brought to Palestinian 
natural land, as well as unfair cultivation based on 
‘quick-win’ without taking into account the need 
for the land to recover. They are strangers. They 
do not understand the land or its nature; since the 
coloniser sees the ‘landscape’ as power and control 
and does not know how to adapt to the surrounding 
environment. The extensive destruction of land 
subjugation to suit the coloniser in the f attempts 
to control and destroy the land made the plant 
resistant to colonisation. This plant spreads where 
the coloniser is, as if it were trying to cure the 
land. As if it is continuously resisting the presence 
of this coloniser through guerrilla-style methods. 
This is what the report states regarding the difficult 
eradication of these plants, since the use of modern 
devices and chemicals will not prevent the plant 
from growing to treat the wounds of nature resulting 
from colonialism, like the Japanese who repair 
broken pottery pots with gold as a way to symbolise 
humanity’s hardships. It is what makes the strength 
of the gold prominent, just as chicory and its inner 
strength resists the prejudice against nature.

 I Came Across
Chicory
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من النباتات الشجرية ذات جذر تفرعاته كثرية وسيقانه طرية 
حولية، ال توجد علهيا أوراق. واألوراق رحمية – رشيطية او رفيعة 

علهيا شعريات. األزهار بقطر 2-3 سم ويه زهرية إىل زهرية 
غامقة، وتتواجد عىل حواف الطرقات بكرثة. تعيش يف املناطق 

اجلبلية/مرتفعات جبال القدس، وأحيانًا عىل الرشيط الساحيل 
للبحر املتوسط. يحتوي النبات عىل العديد من الفوائد اليت 

يقدمها للمرىض، حيث يمكن للجذر أن يعمل كمدر للبول 
وملني للبطن، ويمكن استخدام األوراق لصنع الشاي لعالج 
احلىم واجلروح. يستخدم النبات أيًضا كنكهة يف املسكرات.

A type of plant that has many roots. The leaves are 
spear-streaked or thin with whiskers. The flowers, 
2-3 cm in diameter, are pink to dark pink, and are 
found on the edges of the roads. It grows in the 
mountainous areas like hills of  Jerusalem, and 
sometimes on the Mediterranean coast. The plant 
has a number of medicinal properties, where the root 
may act as a diuretic and a laxative and the leaves 
may be used to make tea to treat fevers and wounds. 
The plant is also used as a flavouring in a liqueur. 

Convolvulus arvensis
لبالب احلقول
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Jumana Manna (born 1987) is a visual artist working 
primarily with film and sculpture. Her work explores 
how power is articulated through relationships, often 
focusing on the body and materiality in relation to 
narratives of nationalism, and histories of place. She 
was awarded the A.M. Qattan Foundation’s YAYA in 
2012 and the Ars Viva Prize for Visual Arts in 2017. 
Manna has participated in various film festivals 
and exhibitions, including Henie Onstad Museum, 
Norway, 2018; Mercer Union, Canada, 2017; Jeu 
de Paume and CAPC Bordeaux, France, 2017; 
SculptureCenter, USA, 2014; Marrakech Biennale 6, 
2016; The Nordic Pavilion at the 57th Venice Biennale; 
as well as the 54th and 56th Viennale International 
Film Festivals, 66th and 68th Berlinale and CPH:DOX 
2018, where Wild Relatives won the New:Visions 
award. She is based in Berlin.  

مواليد العام 1987.  فنانة وخمرجة فلسطينية.  تبحث يف 
أفالمها وأعمالها الفنية عن انعكاسات عالقات القوة 

عىل اجلسد وعىل املاديات، يف الروايات القومية وتأريخات 
األمكنة.  شاركت يف معارض ومهرجانات سينمائية عاملية 

عدة، وحصلت عىل جائزة مسابقة الفنان الشاب للعام 2012 
ان، وجائزة آرس فيفا  اليت تنظمها مؤسسة عبد احملسن القطَّ

للفنون البرصية يف العام 2017.

شاركت مناع يف العديد من املهرجانات واملعارض السينمائية، 
بما يف ذلك متحف هيين أونستاد، الرنويج، 2018؛ مريرس 

يونيون، كندا، 2017؛ مركز جو دو بوم ومتحف الفنون املعارصة 
يف بوردو، فرنسا، 2017؛ متحف مركز املنحوتات، الواليات 

املتحدة األمريكية، 2014؛ بينايل مراكش 6، 2016؛ جناح 
)Nordic( يف بينايل فينيسيا السابع واخلمسني؛ إىل جانب 

املهرجانات السينمائية الدولية رقم 54 و56 من مهرجان فيينا 
السينمايئ الدويل، ومهرجان برلني السينمايئ السادس والستني 

والثمانني، والفائز ـب )CPH: DOX( العام 2018، حيث فاز  فيلم 
"حب بري" بجائزة جائزة نيو فيجني العاملية لألفالم.  وتقيم 

مناع حاليًا يف برلني.

Jumana Manna مجانة مناع 
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بعد أن أهنى خدمته كقسيس يف احلرب األهلية األمريكية، 
استقلَّ جورج إدوارد بوست )George Edward Post( سفينًة إىل 
طرابلس يف سوريا الكربى.  كان ذلك يف العام 1863، حيث بدأ 

ٍِّ وطبيب، نارشًا كلمة اهلل والعلوم الحديثة.  وتعلََّم  حياته كمبرش
َر بعد فرتة وجزية من وصوله  اللغة العربية يف زمٍن قيايس، وقرَّ

إىل طرابلس أن ينتقل إىل بريوت؛ حيث شارك يف تأسيِس 
معهد/مدرسة الطب يف الكلية السورية الربوتستانتية؛ املعروفة 

اآلن باسم الجامعة األمريكية يف بريوت. أما يف أوقاِت فراغه، أي 
ٍع لعلم اآلثار،  اٍح، وطبيِب أسناٍن، وُمعلٍِّم، وُمتتبِّ بني العمل كجرَّ
وُمرتِجٍم للكتب إىل اللغة العربية، غامر بوست يف الَعراء، حيث 

مجع النباتات وألصقها عىل صحائف ورقية.

يرى بوست أنَّ دراسَة علم النبات يف سوريا الكربى كانت 
تجربة فريدة، "وال ُتعزى فرادُة هذا األمِر فقط إىل األحداث 

املثرية واملهمة يف تاريخ البرشية الذي كان مرسحًا لها، بل أيضًا 
ِعها الكبري وللحياتني النباتية واحليوانية االستثنائيتني"  لتنوُّ
.  محلْت النباتاُت، يف عني الباحث التورايت، يف أرض الكتاب 

املقدس "اإلنجيل"، أدلة لفهم أعمق للكتب املقدسة.  وكلَّف 
بوست طلبتَُه بجْمِع مئيت نوع خمتلف من النباتات ووضِعها 

كلَّها كعيِّناٍت عشبية.  وكلما ابتعد الطلبة عن بريوت، رفع لهم 
بوست عالماهتم. وهكذا، وبمساعدة عرشات الطلبة الذين 

ن من إنشاء واحدة من أكرث  م، تمكَّ لم ُيكَشف عن ُهويَّاهِتِ
اجملموعات العشبية انتشارًا يف املنطقة، باسمه.  تجدر اإلشارة 
إىل أنَّ وحدة اجملموعة العشبية هذه بقيت عىل حالها إىل يومنا 
ها يف الجامعة األمريكية يف بريوت، بحجمها الفعيل  هذا يف مقرِّ

كما كانت قبل اتفاقية سايكس بيكو، وبكل ما حوْتُه من 
أنواع حمفوظة عىل نحو جيد، ومجيةل عىل نحو آرس.

يف القرن التاسع عرش، عندما كان امتداد املهشد الطبييع يف 
ًّ من سوريا، ولبنان، وفلسطني، وغريها،  بالد الشام يضمُّ كال

قد ُصنع بأناقٍة، ولكن بقوة تتناسُب مع نسٍق ثُنايئ األبعاد، 
مالئم لعني اجملهر أو الرشوح املتعلقة باخلرائط، تمَّ طهيا أيضًا 
لتُناسب األعمال التجارية الكبرية.  بدأْت هذه املمارسُة قبل 

قرنني من الزمن بغية إمخادِ الطموحات الوطنية والتجارية 
ألوروبا، كما لم يتم االستعداُد لها إالّ يف القرن العرشين عندما 
.  إنَّ  تحولْت الزراعُة برسعة من مصدٍر للرزق إىل مرشوٍع تجاريٍّ

دراسات علم النبات اليت صنَّفْت "اختالل" النباتات، وخلقْت 
أنظمًة ساعدْت يف نقِل أعدادٍ كبرية من النباتات واحليوانات من 

املستعمرات إىل املراكز األوروبية، أهسمْت، أيضًا، يف االنقسام 
الحدايث للنباتات املفيدة مقابل النباتات غري املرغوب فهيا، حيث 
ة للخل؛  ُصنَِّفْت النباتات املفيدة عىل أهنا محاصيل نقدية ُمِدرَّ

تمَّ فحهصا وبحهثا بكثافة لزيادة الحد األعىل من العائدات 
واألرباح.  وُقيِضَ عىل "األعشاب الضارة" غري املرغوب فهيا؛ 
تكل اليت محلْت خصائص أقلَّ وضوحًا يف األعمال التجارية 
الزراعية.  تجاهلْت هذه االنقساماُت، طوال العرص الحديث، 

الفوائد الطبية وتكل املتعلقة بالطهي للعديد من النباتات الربية.  
ِلها إىل أعشاب  وها يه األعشاب الضارة اليوم تنتقم، بتحوِّ

ها.  ُيَعدُّ  خارقة ُتقاوُم املوادَّ الكيماويَة الفتَّاكة الُمستخدَمَة ضدَّ
اللبالُب احلقيلُّ واحدًا من ثالث وثالثني نوعًا من األعشاب 

الضارة املذكورة يف معرض "أعشاب ضارة" املتنقل العام 1940 
إبان فرتة االنتداب الربيطاين لفلسطني؛ فهو يتسلل زاحفًا بني 
الطوب واملروج عىل حد سواء يف اململكة املتحدة يف يومنا هذا.  

يجده البعض مجياًل، لكن الكثريين يواصلون مهمة اقتالعه، يف 
ُب عميقًا يف األرض. حني أنَّ جذوَرُه ترتسَّ

احلماس 
الديين 

بدراسات 
النباتات

من مقدمة جورج إي. بوست، كتاب نباتات سوريا، فلسطني، وسيناء )من 
جبال طوروس حىت رأس حممد، ومن البحر املتوسط حىت صحراء سوريا(، 

بريوت، الكلية الربوتستانتية السورية.
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Still Life with a Bouquet of Flowers, 2018
Collage on paper from cleaning product labels
33.4 x 21.8 cm

Mountain, 2018
Collage on paper from cleaning product labels
29.7 x 42 cm

A Biblical Landscape II, 2018
Collage on paper from cleaning product labels.
33.4 x 21.8 cm
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After finishing his service as a Union chaplain in the 
American Civil War, George Edward Post boarded a 
ship to Tripoli in Greater Syria. It was 1863 and he 
was starting a new life as a missionary and doctor, 
spreading the word of God and modern science. He 
picked up Arabic at an impressive rate and decided 
soon after arriving in Tripoli to move to Beirut, 
where he cofounded the medical school at the Syrian 
Protestant College, now known as the American 
University of Beirut (AUB). In his free time—that is 
to say, between working as a surgeon, a dentist and 
a teacher; pursuing archaeology; and translating 
books into Arabic—Post ventured outdoors, where 
he collected plants and stuck them on paper sheets. 

Studying botany in Greater Syria was a unique 
experience, according to Post, “not only for the 
thrilling and important events of human history of 
which it has been the theatre, but for . . . its great 
diversity . . . and its remarkable fauna and flora.”  In 
the eye of the biblical scholar, flora in the land of 
the Bible carried clues to a better understanding 
of the scriptures. Post assigned his students an 
exercise: Collect 200 different plants and mount 
them as herbarium specimens. Post increased 
the students’ grades the farther from Beirut they 
went. And so, with the help of dozens of unnamed 
students, he was able to establish one of the region’s 
most extensive herbariums under his name. The 
herbarium—effectively a cabinet-sized pre–Sykes-
Picot landscape and a morgue of well-preserved, 
intoxicatingly beautiful forms—remains intact today 
at AUB.

In the 19th century, when the Levantine landscape of 
Syria, Lebanon, Palestine and beyond was elegantly 
but forcefully made to fit a two-dimensional 
format—convenient to the eye of a microscope 
or the annotations of a map—it was also folded 
to fit big business. This practice had begun two 
centuries earlier to quench Europe’s national and 
trade ambitions and would only gear up in the 
20th century when agriculture was to be rapidly 
transformed from sustenance to business. The 
studies of botany that had classified the ‘disorder’ of 
plants, creating systems that assisted the transfer 
of large amounts of flora and fauna from the 
colonies to European centres, also contributed to 
the modernist dichotomy of useful versus unwanted 
plants. Useful plants were the cash crops, which 
were heavily researched to be maximised in yield and 
profit. The unwanted ‘weeds’, which had less obvious 
qualities to agribusiness, were to be annihilated. 
Throughout the modern era, these dichotomies 
overrode the medicinal as well as culinary benefits 
of many wild plants. Today, weeds are taking their 
revenge, mutating into super weeds to resist the 
lethal chemicals used against them. Convolvulus 
arvensis, one of the 33 weeds in the 1940 travelling 
exhibition of the British Mandate in Palestine, creeps 
between bricks and lawns alike in the UK today. 
Some find it beautiful, but many continue to try 
to uproot it while its roots spread further into the 
ground.

 The Religious
 Fervour of a
Botanical Study

From the introduction to George E. Post, Flora of Syria, Palestine and Sinai 
)From the Taurus to Ras Muhammad, and from the Mediterranean Sea to 
the Syrian Desert(, Beirut: Syrian Protestant College, 1896, p. 22.
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الحامول هو جنس نبايت يتبع الفصيةل احملمودية ويضم هذا 
اجلنس حوايل )150( نوعًا. ينمو الحامول تلقائيًا يف مجيع أتربة 

املنطقة الجافة أو الرطبة يف األرايض املرتوكة أو املزروعة، 
البعلية مهنا واملروية. ويضم الحامول ما يقارب 100 نوع منترش 

يف املنطقة الحارة واملعتدلة من املعمورة وخاصة حوض البحر 
املتوسط: جنوب أوروبا، وشمال أفريقيا وغرب آسيا، فلسطني 

ولبنان وسوريا. يف عرصنا الحارض، تم دراسة بعض أنواع 
الحامل دراسة وافية، واستعملت يف الطب الحديث وتتبني 

بأهنا تتمتع باخلواص اآلتية: فهي منظمة إلفراز الصفراء وملينة 
ومقبةل ومقوية ومعرقة، مدرة للبول وطاردة للريح.

من أنواع الحامول:

َ أو الُصَعيرِْتَة أو َ أو َحِرير الَزْعرت َحاُمول الَسْعرت  -
  اأَلْفِتيُمون )من اليونانية: إِپِيِتيُموْن، من إِپِي: َفْوَق 

وِتيُموْن: زعرت(، اسمه العليم   
.)Cuscuta epithymum(  

 Cuscuta( َُّاض اأَلْرنَب أو َفَقد اأَلْرنَب، اسمه العليم مح  -
.)Cuscuta approximata Bab( أو ،)planiflora Ten  

 ، الَكُشوث الُرويِمّ أو الَحاُمول اأَلْوُرويِبّ  -
.)Cuscuta europaea( اسمه العليم  

َِْسيم، َحاُمول الرب  -
.)Cuscuta trifolii Bab( اسمه العليم  

ة، َحاُمول الَفَصّ  -
.)Cuscuta corymbosa Ruiz & Pav( اسمه العليم  

َحاُمول الَكْرَمة،   -
.)Cuscuta monogyna Vahl( اسمه العليم  

Is a botanic genus that follows the Monogyna 
family, with about 150 species. The plant grows 
spontaneously in all soils, including in dry and wet 
regions, abandoned and cultivated lands, and rainfed 
and irrigated lands.  There are approximately 100 
species of the plant spread in the hot regions of 
the globe, especially in the Mediterranean basin: 
Southern Europe, North Africa and Western Asia, 
Palestine and Lebanon and Syria. In our present age, 
the plant has been thoroughly studied and used in 
modern medicine, where it is known for regulating 
the secretion of bile and it acts as a laxative and 
diuretic. 

Some of the species are: 
- Cuscuta epithymum or Thyme Cuscuta
- Cuscuta planifolora Ten 
- Cuscuta trifolii
- Cuscuta corymbose 
- Cuscuta monogyna Vahl

Cuscuta monogyna
الحامول، الكشوت
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Oraib Toukan is an artist and scholar at the Forum 
Transregional Studien (EUME), Berlin. She holds 
a PhD in Fine Arts from the University of Oxford, 
Ruskin School of Art. Recent exhibitions include 
the Asia Pacific Triennial, the Mori Art Museum, 
Akademie der Künste, Berlin, and the Heidelberger 
Kunstverein. Until Fall 2015, she was head of the 
Arts Division and Media Studies program at Bard 
College at Al Quds University, Palestine, and was 
visiting faculty at the International Academy of Fine 
Arts in Ramallah. 

Toukan is author of the book Sundry Modernism 
(Sternberg Press, 2017), and the essay-film When 
Things Occur (2016).

فنانة وباحثة يف املنتدى عرب األقاليم )EUME(، برلني.  حاصةل 
عىل درجة الدكتوراة يف الفنون اجلميةل من جامعة أكسفورد، 

كلية روسكني للفنون.  معارهضا األخرية تشمل: آسيا 
باسيفيك ترينيال، ومتحف موري للفنون، وأكاديمية الفنون 
يف برلني، وهيدلربغر كونستفريين.  حىت خريف العام 2015، 

كانت رئيسة قسم الفنون والدراسات اإلعالمية يف كلية بارد 
بجامعة القدس، وكانت عضو هيئة تدريس زائرة يف األكاديمية 

الدولية للفنون اجلميةل يف رام اهلل.

لطوقان كتاب بعنوان )صن دراي موديرنزيم، سترينبريج بريس(، 
2017، وفيلم بعنوان )عندما تحصل األشياء(، 2016.

Oraib Toukan عريب طوقان 
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ٍب، ال مرغوٍب به، صورة زائٍر غري ُمرحَّ
متسلٌل، عائٌد إىل وطنه، يف املكان اخلطأ، الزمان اخلطأ،

يف جسم تنتابه املشكالت،
جثة بال قيمة،

شكل بال فائدة،
دخيٌل عىل مرشوع، مصدر إزعاج ملرشوع، عائٌد من مرشوع، حقيقة ُمتِعَبة ملرشوع،

مكروٌه، أو باألحرى حمُتََقر،
موجٌز لالضطراب،

ُب اخلطط، اخلرائط، دراسات الرموز املنظمة، خمُرِّ
كتةلٌ دالٌَّة عىل النفقات،

أو استزناف العوائد،
أو بذل الكثري من اجلهد دون أيِّ سبٍب وجيه،

لكن، األهم من ذلك،
جسم يدلُّ عىل أنه سيكون هناك املزيد من هذه األجسام،

كتةلٌ ينبيغ اجتثاثها من بدايتا
ِّا، باحلفر يف لهُب

سحهبا من قلهبا،
إلهناكها، فال تعود،

لتشييد التعِب يف تركيهبا،
لتصرَي ُمهنََكة، وأن ُتعاَقَب بإدراِك التعب،

ك، وُتلحق األذى بك، لترضَّ
هبذا فإنك تصبح أكرث مجُوحًا، ومقاومًة،

تصري العايَص، اخمُلرِّب، الربّي، اخلردل الربّي، الثوم الربّي، البصل الربّي، والفجل الربّي، الجامح، املتصلب، الهندباء الربية، لذا أسحب 
الوجَه عن جسمك البالغ طوله مخسة أمتار متداخاًل ونابتًا عميقًا أسفل األرض حيث قدماك تعرفان جيدًا،

هكذا، تصرُي غريبًا ألنك رسمديٌّ ال تموت، متني بصورة ال ُتصدق، غري قابل للتدمري بصورة قاطعة،
بصورة مهبمة، يف الواقع،
تثري االشمزئاز ببساطة،

ألن التخلص منك غري ممكن،
لذلك تجد طريقك نحو اإلسمنت، يف حقيقة األمر أنت أولُ ما ينبت حول اإلسمنت،

أول ما يظهر من تحت األنقاض،
، أشنق، أخنق العشَب الضارَّ احليَّ النابت فيك، أضعه يف حقيبة بالستيكية، أشحنك كما أشحن النفايات إىل  لذا، فأنا أحرُق، أجتثُّ

بل آخر يف الداخل،
 يتطلع االنضباط نحو التعب، يقول: ذاك هو الهدف، ال، "للتحرر من األعشاب الضارة،" كما يف الفعل "لزييل العشب الضار"، 

لنتخلص من االسم املوجود يف املفردة،
إىل أن تعود احلقيبة، ويطلقون رساحك، ألهنم يدركون أنَّ ثمة فائدة منك،

ال تكمن يف أنك – أنت،
بل يف أنك روح تطلع منك،

بإخالص، وبصدق، يعرتفون أهنم لم يرتكبوا أي خطأ، لكهنم يتقدمون يف املراجعة،
إهنم يتحدثون، يواصلون أحاديهثم،

َيْخُلصون إىل أهنم بحاجة حلمايتك،
ما من أحد يستطيع أن يلمسك، يمسك بك، أو يقطفك،

َن، أو ُتَصنََّع، أو ُيتاَجر بك، لن ُتَدجَّ
ستكون حبيسًا، إلحكام السيطرة عليك، لكن إلبداء اإلعجاب بك،

ألنك بري، مهبم، جامٌح عىل نحو محدد،
بغرابة، فأنت عاملي ومحيل يف الوقت نفسه،

وللحفاظ عىل "الرباعة" فيك وحرصها
يبنوَن حديقة ورودٍ إنجلزيية حولك،

قة، ُتواصُل نموَّك، يف مناطق طبيعية منسَّ
لكنك ال تنجح يف ذلك،

ألهنم حرصوا أن يرتكوا منك نباتًا واحدًا فقط لينمو،
بقياس حميط شجرة ينمو ليماثل نُُصبًا يبلغ طوله مخسني مرتًا.

إىل عشبٍة ضارة
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Ailanthus Altissima > front
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Ailanthus Altissima > back
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Here is an image of an unwelcomed، unwanted visitor،
a trespasser، returning home، at the wrong place and the wrong time، 
in a body that spells trouble، 
a corpus without value، 
a form of no-use، 
an outsider to a project، a nuisance for a project، a returnee from a project، an inconvenient fact of a project،
unloved، or rather، despised، 
for epitomising disorder، 
a saboteur of tidy plans، maps، typologies،
a body that signifies expenditure، 
or depleting returns، 
or too-much-effort-for-no-good-reason،
but، importantly، 
a body that suggests there will be even more such bodies،
a mass that must be eradicated from its onset
dug from its core،
pulled from its heart، 
to fatigue it so it doesn’t return،
to build fatigue into its structure، 
to be fatigued، to be disciplined into knowing fatigue، 
to damage you and incur injury on to you، 
and so you become even more unruly، resistant، 
disobedient، disruptive، wild، wild mustard، wild garlic، wild onion، wild radish، wild، wilful، Wayford، Dock، 
Dandelion، Dodder، and so I tug the face off your five-metre-long body nested and thriving deep in the 
underground your feet have come to know so well، 
and so you become eerie to me precisely because you are undying، so shockingly durable، categorically 
indestructible، 
unfathomable، in fact، 
quite–simply–disgusting، 
because you cannot be gotten rid of، 
so you find your way toward concrete، in fact you are the first to grow around concrete، 
the first to appear from rubble،
so I burn، vinegar، acid، uproot، strangle، smother the living weed in you، into a plastic bag، and ship you off as 
trash to another country، 
inside، discipline looks at fatigue، and says that was the point، no، “to weed،” as in the verb “to Weed،” to remove 
the noun from the word،
until the bag returns، and they release you، because they realise there is benefit to you، 
not to being–you، 
but to being a spirit of you، 
genuinely، wholeheartedly، they admit they made no mistake، but proceed to review،
they talk، and keep talking،
they conclude they need to protect you، 
no one can touch you، hold you، pick you،
you will not be domesticated، industrialised، or merchandised، 
you will be confined، to control you but to admire you، 
precisely because you are wild، dark، unruly، 
bizarrely، exotically، cosmopolitan and local at the same time،
to conserve and confine the “know-how” in you
so they build an English rose garden around you، 
landscaped، you continue to grow، 
but you don’t thrive، 
because they made sure it’s only one of you that is left to grow، 
tree-girth-measured into a fifty-meter-monument.

To Weed
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23
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1. Weed > The Verb
2.Ailanthus Altissima > With a missing leaf

3. Ailanthus Altissima > Tree of Heaven > captured 2019; Peacock Island, Berlin

Ailanthus Altissima > Ghetto Weed 1 & 2 
> The Noun captured 2019; Peacock 
Island, Berlin
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هو نوع من النباتات يتبع جنس اجلزر من الفصيةل اخليمية 
وهو منترش يف منطقة البحر األبيض املتوسط. عىل مر 

الزمن، استخدمت الزيوت األساسية لفصيةل اخليمية عىل 
نطاق واسع كمضاد للبكترييا، ومضاد للفطريات، ومضاد 
للفريوسات، ومضاد للطفيليات، ومبيد للحرشات، ومضاد 

للتشنج. كان اجلزر الذهيب أغىن نوع فيما يتعلق بمحتواه من 
الزيت العطري. تستخدم ايضًا أوراق اجلزر الذهيب كللبول. 

ويحتوي عىل محض الطنطاليك، ومركبات الفالفونويد، 
واملنشطات، والصابونني.

Daucus Aureus is from the Apiaceae family and 
is a biannual plant of the Mediterranean region. 
Throughout history, essential oils of Apiaceae 
family have been widely used as antibacterial, 
antifungal, antiviral, antiparasitic, insecticidal and 
antispasmodic.  The genus Daucus was the richest 
genus of the Apiaceae concerning its essential oil 
content. The leaves are used in their raw form or 
in an infusion as depurative and diuretic agents. 
An analysis of the Daucus Aureus extract revealed 
the presence of tannins, flavonoids, steroids and 
saponins.

Daucus aureus
جزر ذهيب 



WEED CONTROL - 161



الهيمنة عىل احلشائش - 162

Born in 1976, Manal spent her childhood in the 
predominantly Palestinian town Umm Al-Fahem that 
has been annexed to Israel and now lies in economic 
ruin. She currently lives in Haifa. 

Manal holds a degree in museology and curating 
from Tel Aviv University and She obtained a Master 
of Fine Arts degree from the University of Haifa in 
2006. 

Since 1996, She has held numerous solo exhibitions 
and participated in over 60 group exhibitions, 
including exhibitions in New York, Toronto, 
Stockholm, Düsseldorf, and London. Moreover, she 
has been granted a number of awards: in 2002 the 
A.M Qattan Foundation’s YAYA and the America-
Israel Cultural Foundation Scholarship, in 2006 the 
Haifa University Scholarship of Excellence, and in 
2007 the Riwaq Biennale Resident Artist Award 
of London’s Delfina Foundation. Furthermore, she 
has participated in art residencies that include the 
Townhouse Gallery in Cairo, Egypt (2004), and 
Peace of Art, Düsseldorf, Germany (2006). 

Her works focuses on identity both personally 
and publicly. In many aspects, human, social and 
political, as a Palestinian woman, she finds herself 
constantly returning to those aspects that are often 
hidden or misleading in the “official” records of 
future generations. 

مواليد العام 1976 وتعيش حاليًا يف حيفا. أمضت طفولتا يف 
مدينة أم الفحم اليت تقطهنا أغلبية فلسطينية، واليت ُضمت 

إىل إرسائيل وتقع اآلن يف خراب اقتصادي.

حاصةل عىل درجة علمية يف علم املتحف من جامعة تل أبيب، 
وحصلت عىل درجة املاجستري يف الفنون اجلميةل من جامعة 

حيفا العام 2006.

منذ العام 1996، قامت بالعديد من املعارض الفردية، وشاركت 
يف أكرث من 60 معرضًا مجاعيًا، بما يف ذلك معارض يف 

نيويورك، وتورونتو، وستوكهولم، ودوسلورف، ولندن.  عالوة 
عىل ذلك، حصلت عىل عدد من اجلوائز: يف العام 2002 

جائزة مسابقة الفنان للعام 2010 من مؤسسة عبد احملسن 
القطان، ومنحة املؤسسة الثقافية األمريكية -اإلرسائيلية، ويف 

العام 2006 منحة جامعة حيفا للتمزي، ويف العام 2007 جائزة 
بينايل رواق للفنان املقيم مؤسسة دلفينا يف لندن.  شاركت يف 
اإلقامة الفنية اليت تشمل معرض تاون هاوس يف القاهرة-مرص 

)2004(، وسالم الفن، دوسلورف-أملانيا )2006(.

تركز أعمالها عىل الهوية شخصيًا وعلنيًا، ويف كثري 
من اجلوانب البرشية واالجتماعية والسياسية، وكامرأة 

فلسطينية، تجد نفهسا تعود باستمرار إىل تكل اجلوانب اليت 
غالبًا ما تكون خمفية أو مضلةل يف السجالت "الرسمية" 

لألجيال القادمة.

Manal Mahamid منال محاميد
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قليب يخفق عنوة دون سابق إنذار.  هل هناك يا ُترى سبب 
لكل ما يحصل وما قد يحصل لنا؟ هل يه الصدفة؟ يه 

ليست صدفة.  فكل ما نمر به هو بسبب ما، أو إن كل 
تجاربنا يه لسبب ما، ربما يف وقت وزمن آخرين ستتضح 

الصورة، وربما أن األمور ليست بحاجة إىل مربر، فلماذا هذا 
االستحواذ؟

لم أصمت لكين تلعثمت كعاديت وبدأت أكتب الرسائل 
املتكررة، الالهنائية واملتلعثمة، وغري املركبة بشكل مهين والئق 

ومنسق.  إهنا كمدينة مالهٍ تحاول محاكاة األطفال ال أكرث.

ذاكريت خمزتلة، وتقترص عىل أحداث دراماتيكية تركت ندباهتا، 
وبات حارضي مركزًا عىل محاوالت بائسة إلزالتا والتخلص 

مهنا، وأحيانًا محاوالت بائسة السرتجاعها واجرتارها والشعور 
هبا من جديد ... وذلك يشء شبه مستحيل كاسرتجاع رائحة 

القميص األسود الذي ارتديته وأنا مستلقية عىل احلقل 

األبيض القريب من مستشىف الدكتور محزة - "رمبام" يف يح  
"بات جاليم"، فيف حيفا كل األسماء واألماكن والشوارع 

والحارات، كلها اكتست بأسماء جديدة لتواكب الكولونيالية، 
ولتتالحم وتتالءم مع كل أنواع القادمني الجدد "هعوليم 

هحدشيم" وأصنافهم، وهكذا سيبقون عىل الرغم من مرور 
أكرث من سبعني عامًا.

ما زلت أذكر ذلك اليوم املشؤوم عندما طلب مين أن أبعث 
بعض األلعاب ألطفال مرىض من الضفة الغربية.

قبل أن أذهب إىل املستشىف جال بخاطري أن أتمىش باتجاه 
البحر قلياًل، ربما للبحث عن يشء ما، أو استكشاف املنطقة 

عىل الرغم من معرفيت باحلي، فمنذ تسعة عرش عامًا أتيت إىل 
حيفا وقد تخطيت عمليات االستكشاف، أو هكذا استنتجت 

عن ذايت ومعرفيت بذايت، ألين ما زلت أبحث وأترصف باتجاه 
االستكشاف ألنين -مع األسف- لست من األشخاص 

راـئحة اإلجرتار
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املربجمني، فيف كثري من األحيان كرست الربنامج أو تأخرت 
عن موعد أو خرست تذكرة سفر إىل خارج البالد بل تذاكر ... 

اجتماع مهم، أو لقاء مهم فقط جملرد ألنه يف طرييق حدث 
يشء ما، وقد يكون من أسخف األمور اليت قد تؤدي يب إىل 

سلوك مسار آخر، ربما ألين ما زلت مهووسًة باالستكشاف 
واملغامرات بما يخص األماكن، هنالك يشء مغناطييس 

يجذبين كل مرة من جديد، ولكن ليست كاستكشافات 
مارك توين للبالد، أو استكشاف كولومبوس ألمريكا، بل 

جملرد حيب للتسكع بغرض اخلوض بالتفاصيل واستكشاف 
حائط جديد هنا أو هناك، أو أي مكان مهمل وغري مريئ 

للجميع، أو ربما إنه مريئ ظاهريًا، ولكنه غري مغٍر جوهريًا؛ 
مثل تكل الساحة الخلفية للبيت العريب املهجور قرسًا قرب 

شاطئ "بات جاليم"، حيث كانت الساحة عبارة عن حقول 
ناصعة البياض، مليئة بأزهار بيضاء طويةل الساق، ويف قمتا 

وردة بيضاء تشبه قماش الدانتيل أو الكروشيت ناصع البياض، 
وبعهضا ذات "شامة" )نقطة سوداء يف وسطها(.  وعىل الرغم 

من هجران البيت والساحة، لم أتردد ثانية يف الدخول عرب 
الفتحة املوجودة يف الجدار املعدين الصدئ.  تسللت بزاوية حادة 
ألن الفتحة كانت صغرية جدا عىل الرغم من هذا اللوح اللعني 

الذي قرر أن يقاومين ويمنعين من الدخول، لدرجة أن رجيل 
جرحت وبدأت تزنف، فلم أكرتث وتابعت الدخول.  رفعت 

ناظري إىل البيت الشاهق، ولكنه لم يرث اهتمايم عىل الرغم 
من معماره الخالب، فمع حداثة التكنولوجيا واملواد الخام، 

واملواد اخلرضاء، أو ما يسىم بصديق للطبيعة، فإن البنائني اليوم 
ال يستطيعون، بل يعجزون، عن بناء سقف كهذا، أو رشفات 

كهذه، لسبب أو آلخر.

دخلت الساحة، وقررت أن ال أقرر، ولكن حدث أن ألقيت 
بنفيس بكل خفة، وللمرة األوىل أشعر بتكل اخلفة، فعادة أنا 
شخص ثقيل ومتوتر، ربما لشدة خويف للحفاظ عىل بياض 

احلقل األبيض الناصع، فألقيت نفيس يف حضن ذلك احلقل، 
و"تمرمغت" فيه، وتعمدت أن أتمرمغ، فالتصقت حبيبات 

البياض بجسدي وبقمييص ومالبيس، وعبقت رائحة الزهرة 
اليت كانت جزءًا من األعشاب.  ويا لسعاديت أين احتفظت 

بالقميص األسود داخل كيس، حيث أستنشقه يف كل مرة أود 
اسرتجاع تكل الرائحة، فأفتح الكيس وأغمض عيين وأستنشق 
نفسًا عميقًا، ممتلئة برغبة وهشوة مجة، وبعدها أجهش بالبكاء.  

ما زلت احتفظ بالقميص، ولكين ال أعرف ملاذا ال أذهب مرة 
أخرى لـ"بات جاليم" اآلن، عىل الرغم من أهنا ال تبعد عن 

بييت يف يح األملانية سوى أربعة كيلومرتات، ألستليق عىل 
العشب مرة أخرى! ألختلق هناية جديدة ملحاوالت اسرتجاع 

الذاكرة، هناية تكون من إخرايج أنا، وليس سيناريو قديمًا يل، 
فرائحة النبتة يه يشء يمكنين أن أذهب إليه اآلن يف الساعة 

الخامسة وإحدى ومخسني دقيقة صباحًا، ولكن صوت نباح 
كلب اجلريان وصوت العصافري الذي يبرشين بالصباح يؤكد 

يل مأسايت بعدم مقدريت عىل النوم بفعل متالزمة األرق اليت 
ترافقين منذ العام 2016، ويبرشين بيوم جديد، صباح جديد، 

تاريخ جديد، فأقول لنفيس إنين ال أستطيع النوم، سأنتظر 

قلياًل ألجهز صغريي يوسف للمدرسة، إذ تبقت ساعتان 
ليذهب اىل مدرسة ترياسنطة اليت يرتادها، وتقع عىل مقربة 

من البيت.

أركض إىل احلمام، وأستحم برسعة، ثم أنشف جسدي وألبس 
قمييص األسود، وبنطايل، وأهرول نحو السيارة وبيدي الحذاء 

واحلقيبة وأشّغل تطبيق "ويز" )Waze(، وأكتب "جفعات 
زئيف"، ليس يل هناك ما أفعهل يف املستوطنة، ولكن طريقها 

باتت منفذ الضفة الغربية، باألحرى إىل رام اهلل، فأنا، عادة، 
أرتاد "حاجز اجليب" أو حاجز قلنديا، وطرييق املفضةل يه 

حاجز "رنتيس"، ليس حبًا ولكن يف الطريق هناك أستطيع 
رؤية النباتات واألشجار، إهنا طريق املستوطنات؛ حفنة من 

املستوطنات: "حلميش" وأخواهتا، يف الطريق إىل لقاء ملناقشة 
معرض ما ... وها أنا من جديد أنىس وأدخل طريقًا فرعية مليئة 
باحلقول البيضاء.  إن حافة الطريق كلها مفروشة بتكل الورود، 
ويه من أمجل الطرقات، وبخاصة يف هشر نيسان/إبريل، لعيل 

أستنشق تكل الرائحة من جديد.

هنا ينتابين خوف أكرب من اخلوف عند دخويل إىل البيت املهجور 
يف حيفا، هنا خويف مضاعف.  هل أدخل احلقل وأنىس كل 

املستوطنات املوجودة؟ هل أتجاهل كل اليافطات العسكرية 
اليت تحذر من اقرتايب من حاجز عسكري؟ وهل أنىس أن 

السيارة اليت أقودها يه سيارة مسجةل كسيارة إرسائيلية، وأن 
الدخول لهذه املنطقة ممنوع؟ ثم هل يل أن أنىس "حلميش"، 
و"نفيه تسوف"، و"عطرات"، و"عوفر"، وعرشات من أخواهتن 

املستوطنات ...؟ ولكن، وجود تكل النبتة، وتكل احلقول 
البيضاء، وعىل أرصفة الطرق املؤدية إىل رام اهلل، جعلتين 

أنىس خويف من احلواجز العسكرية، واملستوطنات، واجلنود، 
واالحتالل، فهي عانت من قبضة االنتداب الكولونيايل 

الربيطاين، وما زالت تعاين من االحتالل، ولكهنا ما زالت 
موجودة عىل الرغم من املحاوالت الفاشةل بتسميمها.

أقود السيارة باتجاه احلقل القريب من املستوطنة، ومرة أخرى، 
أليق بجسدي يف وسط احلقل األبيض وأغمض عيين، وأغلق 
أذين، ال أريد أن يزعجين أي يشء، ال اجلندي وال املستوطنون.  

كل ما أريد هو الحلم ومشاطرة خيايل.  أريد أن أرصخ، وأن 
أبكي دون رقابة ودون إزعاج، ألحقق تكل املغامرة املاجنة مع 

الوردة البيضاء، ويف خميليت حفنة من األفكار املراهقة اليت 
تراودين كلما نظرت إىل تكل النبتة.  أريد أن أمنح تكل الوردَة 

جسدي.  أريد أن أمارس كل األساطري اإلغريقية اليت درستا 
يف كلية الفنون، وأشاطرها مع الوردة.
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I still remember that fateful day when I was asked to 
send some toys to sick children in the West Bank.

Before I went to the hospital, I thought about 
taking a stroll towards the sea, perhaps to look 
for something or to explore the area despite being 
well acquainted with the neighbourhood. I settled 
in Haifa 19 years ago and didn’t explore much; I 
am still looking for and acting toward exploration. 
Since, unfortunately, I am not programmed, I 
often break the routine of my program and miss 
an important appointment, or lose plane tickets 
abroad, because something happened on the way. 
It might be the silliest thing that leads me to change 
my plans and make others—perhaps because I’m 
still obsessed with exploration and adventures. 
Something magnetic attracts me time and again. My 
explorations are not the same as Mark Twain’s of 
the country, or Columbus’s of America. I only have 
so much passion for wandering to explore details 
to discover a new wall here or there, or any place 
neglected but invisible. Such is the backyard of the 
forcibly abandoned Arab house near the beach of 
Bat Galim, with bright white fields filled with long-
stemmed white flowers. At the top was a white rose 
that resembled a lace cloth or bright white crochet. 
Some of them had a mole, or a black dot in the 
middle. Despite the abandonment of the house and 
yard, I did not hesitate to enter through a hole in the 
rusted metal wall. I snuck in at a sharp angle since 
the hole was too small, despite there being a dreaded 
plaque that hindered my entrance so much that it 
cut my leg. I did not care and entered anyway. I lifted 
my eyes to the towering house, but it did not grab 
my attention despite its spectacular architecture. 
With the novelty of technology, raw materials, green 
materials and the so-called nature-friendly materials, 
today’s builders still cannot build such a roof or 
balconies, for one reason or another.

I entered the yard and decided not to think where to 
go; I just threw myself in. I felt light for the first time, 
since I usually feel heavy and nervous. Perhaps I was 
scared of maintaining the whiteness of the bright 
white field; I threw myself into the lap of the field 
and soaked in it. I deliberately did it so that the white 
grains stuck to my body and clothes. The scent of 
the plant’s flowers spread.

Keeping my black shirt in a bag made me very happy. 
I used to sniff it every time I wanted to recall the 
smell. I would open the bag, close my eyes and take 
a deep breath. I become full of desire and lust, and 
then cry. I still have the shirt, but I do not know 
why I wouldn’t go back to Bat Galim to lay on the 
grass again, even though it is only four kilometres 
away from my home in the German Colony 
neighbourhood, to lay on the grass once again! In 
order to create a new end to my memory retrieval 
attempts—an end directed by me, not an old 
scenario written by me—I return to the scent of that 
plant. It is 5:51 A.M. The sound of the neighbour’s 
dog barking scares me a bit and the bird announces 
the first light of morning, which confirms the tragedy 

of my inability to sleep due to insomnia that has 
accompanied me since 2016. It also announces the 
coming of a new day, a new morning, a new date. I 
tell myself that I can’t sleep. I will wait a bit and then 
prepare my little Yousef for school. Two hours left 
for him to go to Custodia Terrae Sanctae, located 
near the house.

I take a quick bath, dry my body, put my black shirt 
and pants on, jog to my car holding my shoe and 
bag, run the Waze app and type in “Givat Ze’ev.” 
I have nothing to do in that settlement, but its 
route has become my access to the West Bank, or 
rather, Ramallah. I usually go to Al Jib checkpoint 
or Qalandiya checkpoint. My favourite route is the 
Rantis checkpoint, not because I love it, but because 
I can see plants and trees on the way. It is the route 
to a handful of settlements such as Halamish and 
the surrounding settlements, where I am travelling 
to a meeting to discuss an exhibition. And here I 
am again, forgetting and entering a sub-road full of 
white fields. The edge of the road is full of roses and 
hoping to smell that scent again. It is one of the most 
beautiful roads I’ve ever seen, especially in April.

My fear here is doubled than when I entered the 
abandoned house in Haifa. Do I enter the field 
and forget all about the settlements? Do I ignore 
the military signs that warn me of approaching 
the checkpoints? Do I forget that the car I am 
driving is registered as an Israeli vehicle, and that 
entering this area is forbidden? Then do I forget 
Halamish, Neveh Tsuf, Atarot, Ofra and the dozens 
of other settlements? The presence of the plant 
there, on the sidewalks leading to Ramallah and 
in those white fields made me forget my fear of 
military checkpoints, settlements, soldiers and the 
occupation. 

The plant suffered from the grip of the British 
colonial mandate and is suffering from the 
occupation, but it still exists despite the failed 
attempts to poison it.

I drive towards the field near the settlement. Again, 
I lay my body down in the middle of the white field. I 
close my eyes and ears. I don’t want to be bothered 
by neither the soldiers nor the settlers. All I desire 
is to dream and share my imagination. I would like 
to scream and cry unattended and undisturbed; to 
achieve that shameless adventure with the white 
flower. I have a handful of teenage thoughts that 
come to my mind whenever I see that plant. I want 
to give that flower my body. I want to practice all the 
Greek methodologies I studied at the School of Art 
and share them with that flower!
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My heart beats forcibly without warning. Is there 
a reason for all that is happening and what may 
happen to us? Is it a coincidence? No, it is not. 
All we go through happens for a reason; all of our 
experiences occur for some reason. Perhaps the 
picture will become clear at another time and era. Or 
perhaps things do not need any justification, so why 
this obsession?

I did not fall silent; instead I stuttered as usual and 
started writing repetitive, infinite and stuttering 
letters. It is like a theme park trying to simulate 
children, no more.

Ruminating 
Odor

My memory is reduced. It is limited to dramatic 
events that have left their scars on us. My present 
is focused on miserable attempts to remove these 
scars and sometimes to retrieve or ruminate and feel 
again. It is almost impossible to recall the smell of 
the black shirt I wore once while lying in the white 
field near the Rambam Hospital in  the Bat Galim 
neighbourhood. In Haifa, all names, places, streets 
and neighbourhoods were given new names to keep 
up with colonialism, to be able to blend with and 
conform to all kinds of newcomers and others like 
them. Thus, they will stay/survive even after more 
than 70 years.
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اليَتُّوُع أو الَعنَْجُد أو الَفْرَبيُوُن أو الحالب أو الحلبلوب جنس 
نبايت ينتيم إىل الفصيةل اللبنية ويضم حوايل 2160 نوًعا من 
النباتات احلولية واملعمرة، ما يجعهل واحدًا من أكرب األجناس 

تنوًعا وعدًدا يف مملكة النباتات عىل اإلطالق. كثري من أنواعه 
عصارية تشبه الصباريات، ويف بعض األنواع من الصعب 
معرفة إن كانت تنتيم للنباتات العصارية أو اجلفافيات. 

تشرتك النباتات يف مزية وجود مادة سام، حلييب، أبيض، شبيه 
بمادة الالتكس، وتتمزي أيضًا ببنية زهرية غري عادية وفريدة 
من نوعها. يمكن وصف النوع بخصائص التسلسل اجليين 

ألعضائها، أو من خالل شكل رؤوس أزهارها. تزرع العديد من 
نباتات الحلبلوب كنباتات حدائق وتستخدم بعهضا كنباتات 

غذائية. إهنا تستخدم ايضًا عىل نطاق واسع يف الطب الصيين 
التقليدي.

Euphorbia has about 2160 species, which makes it 
one of the largest diversities in the kingdom of plants. 
It is difficult to know whether it belongs to succulent 
or drought plants. The plants share the feature of 
having a poisonous, milky, white, latex-like sap, and 
unusual and unique floral structures. The genus may 
be described by properties of its members' gene 
sequences, or by the shape and form (morphology) of 
its heads of flowers. Several euphorbias are grown as 
garden plants and some are used as food plants. They 
are also widely used in traditional Chinese medicine.

Euphorbia
حلبلوب
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Ronen Zien is a visual artist and photographer. 
Born in the Galilee in 1990, he lives and works in 
Jerusalem. Zien graduated from the photography 
department at Bezalel Academy of Arts and Design 
in 2018. He uses various media in his art practice 
such as photography, video and installation. 

In his photographic practice he uses both analog and 
digital photography, in addition to different classical 
photography techniques such as salt prints and 
cyanotype. The landscape is a main medium in his 
practice to explore the relationship between humans 
and nature. Zien works towards exposing political 
tension and explores land as a cultural value, and 
as a commodity.  He questions the medium of 
photography and its documentary aspects.

فنان برصي ومصور.  ولد يف الجليل العام 1990، ويعيش 
ويعمل يف القدس.  تخرج زين من قسم التصوير يف أكاديمية 

بيتسالئيل للفنون والتصميم يف العام 2018.  وهو يستخدم 
العديد من الوسائط يف ممارسته الفنية مثل التصوير 

الفوتوغرايف، والفيديو، والرتكيب.

يف ممارسته للتصوير الفوتوغرايف، يستخدم كاًل من التصوير 
الفوتوغرايف التماثيل والرقيم، إضافة إىل تقنيات التصوير 

الفوتوغرايف الكالسيكية اخملتلفة مثل الطباعة بامللح، والنمط 
األزرق من التصوير.  املهشد هو وسيةل رئيسية يف ممارسته 
الستكشاف العالقة بني البرش والطبيعة.  يعمل زين عىل 

كشف التوتر السيايس ويستكشف األرض كقيمة ثقافية 
وكسلعة.  وهو دائم التساؤل حول وسيط التصوير الفوتوغرايف 

وجوانبه الوثائقية.

Ronen Zienرونني زين 
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الثامن عرش من ترشين األول، 2019
القدس

إىل األعزاء يف مؤسسة عبد احملسن القطان،
الطرية - رام اهلل، فلسطني،

ص. ب. 2276/الرمز الربيدي 90606

املوضوع: بحث حول نبتة "الحلبلوب املقديس"   

املرجع: رسالة رقم 24/75/اج، أرشيف سلطات االنتداب الربيطاين، 1945.   
   

تحية وبعد،

بعد أن حصلت عىل اسم النبات باللغة الالتينية )Euphorbia thamnoides(، ذهبت باحثًا يف املصادر اخملتلفة عن فصيلته 
ونوعه وأرسته وصواًل إىل التسمية باللغة العربية.  إالّ أن حكاية لغتنا مع أرضنا مديدة وفارعة، ويف ما يطلق أهل البالد 
عىل النبات ما تعدد وتنوع عىل اختالف اجلغرافيا والتضاريس والناس.  فوجدت الحلببون، الحلبلوب، حلبوب املقدس، 

الُحليبة، الفربيون املقديس، وأم اللنب املتدرنة، واليتوع.

إىل هنا اكتفيت من البحث النظري، وشعرت أنه آن األوان للبحث يف الطبيعة والزنول إىل احلقل.  قدت سياريت إىل 
الطبيعة، بحثًا عهنا هبدف تصويرها، سألت عهنا البدو واملعارف من املزارعني واألصدقاء املهتمني، لم أجد شيئًا عىل 

اإلطالق، ال أثر لها.  بعد مماطةل ومراوغة يف النفس، توجهت للجامعة العربية للبحث عهنا يف املكتبات اخملتلفة، 
يف املجالّت العلمّية، دون جدوى.  ثم أيقنت ويا للسخرية! أنه عيّل التوّجه إىل حديقة النباتات الواقعة عىل مدخل 

الجامعة عيلّ أجد شيئًا هناك.

بعدما وصلت وعرفت يف أي قسم أجدها، قمت بتصويرها من زوايا عدة، واعتمدت عىل الصور الستكمال البحث.  
عدت إىل االستوديو وبدأت بالتفكري والتحليل، لكنين لم أكتِف من الصور واألبحاث اليت كانت بحوزيت.  قررت بعد 

فرتة أن أعود مجددًا إىل الجامعة، توجهت للحديقة مبارشًة، قطعت مهنا عينة، وعدت إىل األستوديو، ألراكم عىل 
العمل بحضور "الحلبوب"، نعم "الحلبوب" هكذا ناديته.  كان يل من الرضوري أن استكشف النبتة والتعرف عىل 

ُبنيتا، وعصهبا، وتفرعاهتا.

بعد التمعن "بالحلبوب" واألبحاث والرسائل الواردة يف األرشيف والتفكري بعمليات اإلبادة، اخملططة لها والفاشةل 
باعرتاف الباحثني.  قررت أن أتيح املجال إىل تقنية تصوير "الفوتوغرام"، ويه تقنية تصوير فوتوغرايف من خالل الطباعة 

دون استعمال جهاز فوتوغرايف، وإنما من خالل طالء مادة "السيانوتايب - ويه مادة ناتجة من خلط سرتات أمونيوم 
الحديديك مع فريسيانيد البوتاسيوم".  تعترب هذه التقنية من التقنيات األوىل والقديمة يف عالم الطباعة والتصوير، 

ويه تتمزي بطباعة بمقياس 1:1.

بعد مراجعة مطولة لألرشيف، وجدت أن ما برز يف الرسائل، هو تكرار ظهور مشاكل يف عملية اإلبادة للنباتات، حيث 
تظهر املراسالت فقدان السيطرة تمامًا عىل هذه النباتات، إذ عادت نمت وانترشت يف مناطق خمتلفة ومتعددة، وذلك 

بعد أن قام الباحثون بنرث السم ورّشه عىل النباتات يف مناطق خمتلفة.  إالّ أن النبات قاوم هذه املبيدات برضاوة، وأخذ ينمو 
يف الشوارع، وعىل الجدران وبني األرصفة، حىت إنه وصل مطار حيفا.

ظننت أن السم أخذ مفعوله، وأن الباحثني نجحوا يف تجربتم وأن سلطات االنتداب أبادت "الحلبوب" إالّ إنه دائمًا ما 
يعود ويظهر، يف احلقل واألرض كاالبن البار، كما يظهر هنا مقاومًا، متسلقًا عىل املراسالت، حارضًا رغمًا عهنا، ناخرًا 

يف صحتا، حيث الصورة ال تكاد ُتمىح، مطبوعة كأهنا مرآة لذلاكرة وشاهدة عىل مراسالت غريبة وهجينة، خمتومة يف 
حرب ال يجف طاملا عطشت األرض حلبوهبا.

رونني زين
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18 October 2019
Jerusalem
Abdel Muhsen Al-Qattan Foundation
Al-Tira, Ramallah, Palestine,
P.O. Box: 2276, Postal Code: 90606

  Subject: Research on the plant Euphorbia thamnoides
  Reference: Letter No. 2475//AC, from the Archive of the British Mandatory Authorities, 1945

Having obtained the name of the plant in Latin, I began my search in various resources looking for its species and the family 
it belongs to, then its name in Arabic. However, the story of our Arabic language and its relationship with our land is long and 
splendid, especially when it comes to the names the people of this land give to these plants, since geography, landscape and 
people vary. So, I found the following names: Euphorbia hierosolymitana (الفربيون املقديس), Euphorbia thamnoides (الحلبلوب 
.(اليتوع) and spurge (أم اللنب املتدرنة) euphorbia ,(املقدس

I was satisfied with my theoretical search, so I thought it time to look for the plant in nature. I drove my car to natural areas, 
hoping to find and photograph it. I asked Bedouins, farmers and some interested friends about it, but it was in vain. I found 
nothing at all! No trace of it whatsoever! After some stalling and evasiveness on my part, I went straight to the Hebrew 
University to search for this plant in libraries and scientific magazines, but I also found nothing. Then I ironically went to the 
botanical garden at the entrance of the university, figuring I’d find something there.

After I found it a section of the garden, I took pictures of it from several angles. I depended on these pictures to complete my 
search. I went back to the studio and began analysing. My search and the pictures were not enough! I decided to go back to the 
university. I went directly to the garden, took a sample of the plant, and returned to my studio to work hard in the presence of 
the plant that I called in Arabic “الحلبوب,” yes! Haloboub, that is what I called it! Of course, I had to examine the plant, identify its 
structure, stem and branches.

After thoroughly examining the plant, the research papers and the letters in the archive—while thinking about the planned 
and failed eradication of the plants—I decided to use the photogram technique by printing the images without the use of a 
photographic device. Instead, I used a substance called cyanotype, which is created by mixing ferric ammonium citrate with 
potassium ferricyanide. This is one of the oldest printmaking and photography techniques and prints on a scale of 1:1.

After an extensive review of the letter archive, I discovered a recurrence of problems in the attempt to eradicate the plants. 
They described a total loss of control over them, especially after researchers used poison on them. This plant fiercely resisted 
the pesticides and grew in the streets, on the walls and between the sidewalks. The Euphorbia thamnoides even reached Haifa 
Airport.

I thought the poison took effect right away, the researchers succeeded in their experiment and the British Mandatory 
Authorities eradicated the plant for good, but it kept on coming back in the land as a righteous son. It seemed to be resisting, 
climbing over all those letters, present against their will, refuting their false claims. The picture is almost indelible. It is 
imprinted in memories and a witness to the strange correspondence, sealed in ink that does not dry as long as the land is thirsty 
for its plant.

          Ronen Zain
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هو نوع من النباتات املزهرة يف عائةل النب املعروفة باسم فراش 
الذرة اخلشنة، وسالل الذرة.

ينترش هذا النبات عىل نطاق واسع يف معظم أنحاء أوروبا، 
إضافة إىل شمال إفريقيا وجنوب آسيا، من الرنويج والربتغال 

واملغرب إىل الصني.  إهنا عبارة عن عشب سنوي له ساق يصل 
طوله إىل حوايل 35 سم.

يف بعض األحيان، تكون السيقان مربعة تقريبًا يف مقطع 
عريض.  يتم ترتيب األوراق بأزهار من 6 إىل 8 حول الساق، 

وتكون ضيقة ومدببة.

Gallium tricornutum is a species of flowering plant in 
the coffee family known by the common names rough 
corn bedstraw, rough fruit corn bedstraw, and corn 
cleavers. It is widespread across most of Europe plus 
northern Africa and southern Asia, from Norway, 
Portugal and Morocco to China. 

Gallium tricornutum is an annual herb with trailing or 
climbing stems up to about 35 centimeters in length. 
Leaves are arranged in whorls of 6 to 8 about the 
stem and are narrow, pointed, and bordered with 
prickles. Flowers appear in thin clusters of white 
corollas. The fruits are spherical nutlets hanging in 
pairs at the leaf axils. 

Gallium tricornutum
فراش الذرة اخلشنة 
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 Jawad al Malhi lives and works in Jerusalem. His 
work over the years has focused on exploring 
communities, and their relationship to their 
environments, local knowledges and their everyday 
practices of life through painting, video, installation, 
sculpture and photography. 

Selected group exhibitions include: In the Middle 
of the Middle (curated by Catherine David at Sfeir-
Semier Gallery, Beirut, 2008) No Man’s Land? 
(Gemak, The Hague 2008), Provisions for the 
Future, Sharjah Biennal 09, Palestine c/o Venice 
(curated by Salwa Mikdadi, Venice Biennale, 2009), 
Ground Floor America (curated by WHW at Den 
Frie in Copenhagen 2010). Helenski Photography 
Bienele, Ecological Fallacy/Objects on Oil, (curated 
by Basak Senova, 2014), Worldly House, Tribute to 
Donna Haraway, Documenta 13 (2012). Jerusalem 
Show, al Mamal Art Foundation (2016), Measures of 
Uncertainty (Art Dubai, 2016), NSK Pavilion, (Charles 
Esche and Zdenka Badovinac Venice Biennele 2017). 
Sub-Contracted Nations (Yazid Anani A.M Qattan 
Foundation 2018). Intimate Terrains (Tina Sherwell, 
Palestinian Museum 2019) Climbing the Tide (Basak 
Senova, Kamal Lazzar Foundation, Tunis 2019). 
Recent solo exhibition include, Is There a Place for 
Me Here? /Is There Any Room at the Inn? (Walled 
Off Hotel, 2017). House No. 197, (ERG, Brussels 2017) 
Measures of Uncertainty, (Al Mamal Art Foundation 
2014). He was also awarded the Accented Residency 
at the Townhouse Gallery Cairo (2011), and at IASPIS, 
Stockholm, (2017). His works are held in private 
and public collections in Europe and the Middle 
East, including The British Museum, The Imperial 
War Museum, London, UK, The Pompidou Centre, 
France, The Kamal Lazzar Foundation, Tunis, The 
Barjeel Collection, UAE.  

يعيش ويعمل يف القدس.  ركز عمهل عىل مر السنني عىل 
استكشاف اجملتمعات وعالقتا ببيئاهتا واملعرفة املحلية 
وممارساهتا اليومية يف احلياة، من خالل الرسم والفيديو 

والرتكيب والنحت والتصوير الفوتوغرايف.

له جمموعة من املعارض اخملتارة تحمل العناوين التالية: "يف 
منتصف الرشق" )برعاية كاترين ديفيد يف جالريي صفري، 

بريوت، Gemak( ،)2008، الهاي 2008(، أحكام للمستقبل، 
بينايل الشارقة 09، فلسطني c/o Venice )برعاية سلوى 

مقدادي، بينايل فينيسيا، 2009(، الطابق األريض أمريكا 
 Helenski( ،)2010 يف دن فري يف كوبهناغن WHW برعاية(
Photography Bienele(، مغالطة بيئية/كائنات عىل النفط، 

)برعاية باساك سينوفا، Worldly House( ،)2014(، تحية 
لدونا هارواي، Documenta 13 )2012(، معرض القدس، 

مؤسسة املعمل للفن املعارص )2016(، تدابري عدم اليقني )آرت 
ديب، 2016(، جناح )NSK(، )تشارلز إسش وزدينكا بادوفيناك 

فينيسيا بينيل 2017(، أمم متعاقدة من الباطن )مؤسسة عبد 
احملسن القطان، القيم: يزيد عناين، 2018(، تضاريس محيمة 

)تينا شريويل، املتحف الفلسطيين، 2019(، تسلق املد )باساك 
سينوفا، مؤسسة كمال األزعر، تونس، 2019(.

أما املعارض الفردية األخرية، فتشمل: "هل هناك مكان يل 
هنا؟/هل هناك أي غرفة يف نزل؟" )فندق الجدار، 2017(، مزنل 
رقم ERG( ،197، بروكسل 2017(، تدابري عدم اليقني، )مؤسسة 
 )Accented Residency( حصل أيضًا عىل جائزة  .)املعمل 2014

 ،)IASPIS( ويف ،)يف تاون هاوس جالريي القاهرة )2011
ستوكهولم، )2017(.  تقام أعماله يف جمموعات خاصة وعامة 

يف أوروبا والرشق األوسط، بما يف ذلك املتحف الربيطاين، 
ومتحف احلرب اإلمرباطوري، لندن، اململكة املتحدة، ومركز 

ومبيدو، فرنسا، مؤسسة كمال األزعر، تونس، جمموعة 
برجيل، االمارات العربية املتحدة

Jawad al Malhi  جواد املاحلي 
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By our current standards, living things are able to do 
enormous things. Thus, plants, as living organisms, 
have a very high ability to adapt and survive. No 
matter how much we know about the nature and 
ability of these plants, we know very little.

Seeds don’t recognise borders and use all available 
resources to ensure their growth. Humans 
discovered many kinds of seeds that can be useful. 
We have planted them and greatly accelerated their 
spread. The other seeds, however, have still been 
able to move from one place to another through 
birds and herbivores. There was a mutual benefit 
between these plants and the other organisms. 

I believe that the evolution, expansion and movement 
of human worldwide is not enough to contribute 
to the spread of vegetation. Humans are not as 
functional as birds in this regard, since birds are a 
major player in transferring seeds across continents.

In short, plants are organisms that are sustainable 
and able to survive. Thus, our lack of knowledge in 
discovering their usefulness to us and to the planet 
will not hinder their spread. Their goal will always be 
reproduction and sustainability.

تبدو قدرة الكائنات احلية هائةل قياسًا باملعايري اليت نعرفها.  
فالنباتات ككائنات حية، عىل سبيل املثال، تتمتع بقدرة عالية 

جدًا عىل التكيف والبقاء.  ومهما تعلمنا أو عرفنا عن طبيعة 
النباتات وقدرهتا، فنحن لم نعلم شيئًا بعد.

هناك بذور ال تعرتف بالحدود أبدًا، ويه قادرة عىل أن توظف 
كل ما هو متاح من موارد لضمان نموها وامتدادها.  ونحن 
بدورنا كبرش، فقد قمنا باكتشاف أنواع كثرية من البذور 

اليت يمكن االستفادة مهنا.  فقمنا بزراعتا وترسيع انتشارها 
بشكل كبري.  يف حني أن بذورًا أخرى، استطاعت بنفهسا إيجاد 

مساحات جديدة، وتمكنت من االنتقال من مكاٍن إىل آخر.  
ووظفت من أجل ذلك الطيور واحليوانات العاشبة.  وبالتايل 

كان هناك منفعة متبادلة بني هذه النباتات والكائنات األخرى.

وباعتقادي، فإن ما توصل إليه اإلنسان من تطور وتوسع 
وتنقل حول األرض، ليس كافيًا للمساهمة يف امتداد الغطاء 
النبايت.  ويعترب اإلنسان متأخرًا إذا ما قارناه بالطيور.  وُتعترب 

الطيور الكائنات األقدم واألكرث قدرة عىل التنقل، واملساهم 
األكرب يف نقل بذور النباتات عرب القارات، شأهنا شأن احلرشات 
أيضًا، اليت لها دور مهم يف نقل حبوب الطلع والبذور الصغرية.

وباختصار شديد، فإن النباتات يه كائنات قادرة عىل الديمومة 
والبقاء.  وإن عدم معرفتنا وتأخرنا يف اكتشاف فائدهتا لنا 

وللكوكب، لن يوقف من انتشارها، فسيبىق هدفها الدائم هو 
التكاثر واالستمرار.

بذرة 
بدون وطن 

Seed Without 
A Country
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جنس نبايت يتبع الفصيةل البقولية ويحوي عدة أنواع؛ موطهنا 
الوطن العريب وحوض البحر األبيض املتوسط. وتنترش شجرة 
حذوة احلصان وحيدة الثمرة يف اجلبال، ويه شجرة شوكية 

متساقطة األوراق، تنمو يف املناطق اجلبلية، وتزهر بني هشري 
نيسان وأيار.  سيم هذا النبات هبذا االسم الن القرن ينفصل 

عند اجلفاف ويكون عىل شكل حذوة احلصان وكذلك البذور، 
أما اجلزء الثاين فيعين ان ثماره تكون أحادية. النبات عشيب 

حويل، ارتفاعه من 20-40 سم، واألوراق مركبة ريشية، والورقة 
تتكون من 4-5 أزواج من الوريقات.

Is a plant from the Leguminous that contains several 
species. It grows in the Mediterranean Basin and is 
spread in the mountains. It blooms between April and 
May. In terms of its name, Hippo means hores and 
crepis means shoe, since part of the plant looks like 
a horseshoe and Uni means one and silique means 
pod fruit, since it has one pod fruit rather than 
many. The height is between 20-40 cm; the leaves 
are composite; each paper consists of 4-5 pairs of 
sheets. 

Hippocrepis unisiliquosa
حدوة احلصان وحيدة الثمرة
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Inas Halabi (born 1988, Palestine) works primarily 
with film and archival material to examine 
historical and political narratives of national 
identity, collective memory, and mythmaking. Her 
practice merges observations with site specific 
research and is concerned with how social and 
political forms of power are manifested and the 
impact that overlooked or suppressed histories 
have on contemporary life. She holds an MFA 
from Goldsmiths College in London and recently 
completed a two-year residency at De Ateliers in 
Amsterdam. In 2016, she was awarded first prize for 
the A.M. Qattan Foundation’s YAYA. 

Recent presentations include Silent Green 
Betonhalle, Berlin; Smith College Museum of Art, 
USA; al-Ma'mal Foundation for Contemporary Art, 
Jerusalem; OFF-Biennale Budapest, and the 13th 
Sharjah Biennial’s offsite project, Shifting Ground. 
She lives and works between Palestine and the 
Netherlands.  

مواليد فلسطني العام 1988.  تعمل يف األفالم واملواد األرشيفية 
لفحص الروايات التاريخية والسياسية للهوية الوطنية والذاكرة 

اجلماعية واخلرافات.  تدمج ممارستا املالحظات مع البحث 
الخاص باملوقع، وهتتم بكيفية إظهار األشكال االجتماعية 
والسياسية للسلطة، وتأثري التاريخ املهمل أو املكبوت عىل 
احلياة املعارصة.  ويه تحمل هشادة املاجستري يف الفنون من 

كلية غولدسميث يف لندن، وأكملت مؤخرًا إقامة ملدة عامني 
يف "دي اتيلريز" يف أمسرتدام.  ويف العام 2016، حصلت عىل 

الجائزة األوىل يف مسابقة الفنان الشاب يف مؤسسة عبد 
ان.   احملسن القطَّ

هرضت حليب مؤخرًا معراضِا بعنوان: الصامتة اخلرضاء، يف 
"بيتوهنال" برلني، وعرضت أيضًا يف متحف سميث كوليدج 
للفنون، الواليات املتحدة األمريكية، ومؤسسة املعمل للفن 

املعارص، القدس، بينايل بودابست، وشاركت يف مرشوع بينايل 
الشارقة الثالث عرش.  تعيش وتعمل بني فلسطني وهولندا.

Inas Halabi إيناس حليب 
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حدوة احلصان 
وحيدة الثمر 

نباُت حدوة احلصان
الذي شحَّ وجوده

يستمدُّ هذا النباُت اسَمُه العليمَّ من املفردتني اليونانيتني: 
)hippos( وتعين حصانًا، و)crepis( وتعين حذاًء/حدوة.  يربز 

 )Hippocrepis unisiliquosa( نباُت حدوة احلصان وحيدة الثمر
بثمرته الفريدة اليت تأيت عىل هيئة قرن طويل وجاف ومنحٍن 
يضمُّ سبع فلقات، تتخُذ كلٌّ مهنا شكَل حدوة حصان، ينبت 
مهنا عادًة زهرة صفراء واحدة، واثنتان نادرًا.  ينمو هذا النباُت 
ُل حقول الرتبة  سنوّيًا يف أنحاء البحر األبيض املتوسط، وُيفضِّ

العارية، ومنحدرات التالل، واألرايض القاحةل أو تكل املزروعة، 
ُع النباتاُت األرضيُة اليت تنتيم  واملناطق الرطبة أو الرملية.  تتوزَّ
إىل هذه العائةل يف أنحاء فلسطني، ابتداًء من النقب ووادي البحر 

امليت، وصواًل إىل أرايض الجليل اخلصيبة.

اعتمدْت مسألتا مصري البذور وإبادة األعشاب، من وجهة نظر 
الُمستعِمر، عىل قيمتا االقتصادية.  فيف العام 1940، شحَّ 

.)Hippocrepis unisiliquosa( وجوُد نباِت حدوة احلصان

وصف الربيطانيون والهصاينة عىل حدٍّ سواء، إبان فرتة 
االنتداب الربيطاين، الزراعَة العربيَة الفلسطينيَة بأهنا راكدٌة 

ومتخلفة )مرتاجعة( دائمًا؛ إذ انفصلت عجةلُ التصنيع الغربية 
عن األرض وَهَجَرهتْا.  ومن دون الرجوع إىل أيِّ "تحديث" أّدى 

ِف املسؤولني الربيطانيني من أْن يصرَي الفالُّح  ذلك إىل تخوُّ
بمثابة قوة خطرية ومزعزعة لالستقرار.  أما يف العام 1930، 

زار السيد إسحق؛ ممثل  الرشكة اإلمبرييالية للصناعات 
الكيميائية، معهَد خضوري يف طولكرم، حيث حاول إقناَع 
املزارعني الفلسطينيني يف القرى املجاورة، متحاياًل علهيم، 
برشاء أسمدة كيميائية بريطانية.  كما أشاد باملستوطنات 

الزراعية الهيودية نظرًا الستخدامهم أساليب الزراعة الحديثة، 
ومحَّل مسؤوليَة ما ُيعانيه العرُب من فقر إىل "جهل الفالّحني".  
َد السيد إسحق، أيضًا، عىل التأثري اإليجايب الذي يمكن أْن  شدَّ

يحققه للمجتمع العريب إذا افتتح فرعًا للصناعة الكيميائية 
االستعمارية يف فلسطني.  كان رئيسه ُيدىع باسم ألفريد 

موند )Alfred Mond(؛ وهو بريطاين هيودي ذو قناعاٍت هصيونية: 
"غاييت يه أْن أرى منظمتنا العظيمة مسيطرًة عىل إنتاج 

وبيع الصناعات الكيميائية بأرسها داخل اإلمرباطورية"، بما يف 
ذلك فلسطني.

مستَمّدًا من املفردة الالتينية كولونيا )colonia(، املشتقة ذاهتا 
عن مفردة )colere(، وتعين "نزرع" أو "نسكن/نقيم"، لطاملا 

ارتبطت مفردة االستعمار )colonialism( ارتباطًا دائمًا بالزراعة/
احلراثة، ثقافّيًا وزراعيًّا.  إذ إنَّ أصلها يستند كذلك إىل املعىن 

الذي ُتفيده مفردة )colonus(؛ وتعين "مستوطنة أو عقار 
مزرعة معينة، غالبًا ما ُتمَنُح إىل اجلنود القداىم املتمرِّسني يف 
َّ".  لم يحرث/يستعمر االستعماُر املناطق الطبيعية  أراٍض حمُتةَل

فقط، بل األجساَد والعقول أيضًا، وفرض شكاًل مهيمنًا 
ْت أكرث تفوقًا، وعقالنية، واستنارة. )غربيًّا( للثقافة اليت ُعدَّ

عند وصولهم، ُأعيَد ترتيُب األرايض بصورة منتظمة.  ويف ظلِّ 
امية إىل القضاء عىل الوجود األصيل للنباتات  املحاوالت الرَّ
املحلية من املكان والزمان، تمَّ استرياُد أشجار األوكالبتوس1  

َفت املستنقعات، ونبتت  األسرتالية وزراعتا، ومن ثمَّ ُجفِّ
ةًل الغابات،  أشجاُر الصنوبر غري املحلية/غري األصلية، ُمشكِّ
وُمسِقَطًة إبرها، خانقًة هبا النباتات املحلية )األصلية(، يف 

الوقت ذاته الذي يتمُّ فيه تجفيُف مصادر املياه املحلية بُأواِرِهم2 
الشديد.

1.الكينا يف بالد الشام، أو الكافور يف مرص.  )املرتجم(.
2.عطهشم.  )املرتجم(.
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Deriving its scientific name from the Greek words, 
hippos, a horse, and crepis, a shoe, Hippocrepis 
unisiliquosa will stand out for its unique fruit: a 
dry long curved pod with seven segments, each 
shaped like a horse-shoe, sprouting a single yellow 
flower, rarely two. Growing annually across the 
Mediterranean, she prefers the bare soil of fields, 
hillsides, waste or cultivated ground, damp or sandy 
places. Her ground hugging family is spread across 
Palestine- from the Nakkab, and the Dead Sea Valley 
to the lusher landscape of the Galilee.     

For the imperialist, the fate of a seed and the killing 
of a weed was based on its economic value. In 1940, 
Hippocrepis unisiquilosa fell short.  

During the Mandate period, Palestinian Arab 
cultivation was consistently described as static 
and backwards by both the British and Zionists, 
as Western industrialization immigrated the land. 
Without ‘modernisation’, British officials feared 
the fellah might serve as a dangerous, destabilizing 
force. In 1930, a visit was made to the Kadoorie 
Institute in Tulkarm by Mr. Isaac, a representative 
of the Imperial Chemical Industry, who tried to coax 
the Arab farmers in the surrounding villages into 
buying British chemical fertilisers. He praised the 
Jewish agricultural settlements for their modern 
farming methods and blamed the poverty of the 
Arabs on the ‘ignorance of the fellahin.’ Mr. Isaac 
stressed the positive effect he could bring to 
the Arab community if a branch of the Imperial 
Chemical Industry were to be opened in Palestine.  
His chairman was Alfred Mond, a British Jew with 
Zionist convictions: ‘‘My ideal is to see . . . our great 
organisation controlling the production and sales of 
the whole chemical manufacture within the empire,” 
including Palestine.

Deriving from the Latin word colonia which itself 
derives from the word colere, ‘to cultivate’ or 
‘inhabit,’ colonialism has always been linked to 
cultivation, both culturally and agriculturally. Its 
origin also draws upon the meaning of colonus: 
“a designated settlement or farm estate, often 
granted to veteran soldiers in conquered territories.” 
Colonialism not only cultivated landscapes but also 
bodies and minds, imposing a (Western) dominant 
form of culture that was deemed more superior, 
rational and enlightened. 

When they arrived, the landscape continued to 
be systematically re-arranged. With attempts to 
eliminate indigenous presence from space and time, 
Australian Eucalyptus trees were imported and 
planted, swamps were drained and non-native pine 
trees grew into forests, dropping their needles to 
smother native plants while draining local water 
sources with their ravenous thirst. 

Hippocrepis 
unisiliquosa

The Horse-shoe 
that Fell Short
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نبات حويل أو معمر وينتيم للفصيةل الكتانية، ويستخلص 
منه زيت الكتان.  يصل ارتفاع نبات الكتان إىل حوايل مرت، وله 

ساق نحيةل وأوراق، وتتمزي زهوره باللون األزرق، أما البذور فلوهنا 
بين.  يزرع الكتان يف رشق البحر املتوسط إىل الهند، ويزرع 

أيضًا يف أوروبا.  عرف وزرع يف مرص القديمة منذ عهد الفراعنة 
قبل 7000 عام، وصنع منه قماش عرف بقماش الكتان الذي 

استخدم يف التحنيط.

يديع البعض أن تناول بذور أو زيت الكتان قد تسبب حاالت 
عقم، وبخاصة عند النساء، وال ُينصح بتناولها عند احلمل أو 

الرضاعة.  هذه االّدعاءات خاطئة، إذ يرى العديد من العلماء 
واألطباء أن تناول 10 جرامات من بذور الكتان قد تساعد املرأة 

عىل احلمل واإلنجاب، ويعود سبب ذلك إىل غىن بذور الكتان 
بمادة الليجنني.

Is a plant that belongs to the Lavatera (flaxseed) 
family. Flaxseed oil is extracted from its seed. The 
plant is about one meter high; its flowers are blue, 
and the seeds are brown. It grows in the Eastern 
Mediterranean to India and is also found in Europe. 
The plant was known and cultivated in ancient Egypt, 
since the time of the Pharaohs, 700 years ago. They 
used to make clothes out of the plant that was used 
for mummification.

Some claim that the seeds might cause sterility and 
is not recommend it to use its oil during pregnancy 
or breastfeeding. Such claims are untrue, as many 
doctors and scientists believe that eating 10 grams of 
flaxseed might increase the chances of pregnancy for 
women, due to its richness with Lignin.  

Lavatera trimestris
كتان ، الفاتريا فصلية
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Asem Naser, born in 1975, is a visual artist based 
in Ramallah, and serves as the secretary of the 
Palestinian Society for Contemporary Art (PACA)       
He holds a BA degree in computer science from 
Al- Ahliyya Amman University 1998, and another 
BA degree in Contemporary Visual Arts from the 
International Academy of Art, Palestine, 2015.

He participated in several shows, like “Suspended 
Time” project in a series of short films that were 
shown in several international forums. Participated 
in a mixed media workshop at the HAYSTACK School 
in the USA and participated in the “See you in The 
Hague” project with the “Strom” Center and Royal 
Academy in the Netherlands. He also participated as 
a jury in a project titled: “No Politics, No Geography”, 
in cooperation with Michigan State University

مواليد العام 1975.  فنان برصي مقيم يف رام اهلل، ويشغل 
منصب أمني الرس للجمعية الفلسطينية للفن املعارص.  يحمل 

هشادة بكالوريوس علم الحاسوب من جامعة عمان األهلية، 
1998، وهشادة بكالوريوس أخرى يف الفنون البرصية املعارصة من 

األكاديمية الدولية للفنون، 2015.

شارك يف العديد من املعارض واملشاريع وشارك يف مرشوع 
"الزمن املعلق" لألفالم القصرية، حيث عرضت األعمال يف 
محافل دولية ذات أهمية.  كما شارك يف ورشة طويةل يف 

مدرسة هيستاك للفن واحلرف يف الواليات املتحدة.  وكذلك 
يف مرشوع )نراكم يف الهاي( مع مركز سرتوم واألكاديمية 

امللكية يف الهاي - هولندا.  وأيضًا شارك كفنان مرشف يف 
مرشوع "ال سيايس ال جغرايف"، بالتعاون مع جامعة والية 

ميشيغان.

Asem Naserعاصم نارص
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هذه نبتة تعيش يف بالدنا، توجهت بسؤال )ختياريات بلنا( 
عهنا: "خاليت أم حممد، بتعريف الفيتريا تريميسرتيس؟؟" ال أريد 

أن أصف انطباعها األول، ولكنه يصف انطبايع األول.

تداول الصورة بداًل من االسم كان أهسل يف تناقل املعلومة، 
والصورة كانت للزهرة ال للبذرة.

لم أستطع أن أمجع معلومات محكية عهنا سوى أهنا )خبزية 
األرض( تنمو عىل أطراف اجلبال يف الربيع، هذا ليس كافيًا 
جلعل املستعمر الربيطاين يقرر إعدام هذا النوع من النباتات.

"يه خبزية بس ما بتتاكل، بتطلع ع جنب الطريق وبتوكلها 
الدواب"، هذه معلومة أخرى عن النبتة.

املقارنة اليت تخطر ببايل بني )اخلتيارة( اجلميةل اليت علمت 
ما يكيف عن هذه النبتة، وبني املستعمر الذي قرر أن يتخلص 
مهنا.  وهذا حال املستعمر يف أكرث من زمان ومكان، ينظر إىل 

أفق مستعمراته وكأهنا قابةل إلعادة التصميم بما يناسب 
تطلعاته وطموحه.

صورة 1

هل ستقبل نبتيت أن تنمو عىل شباك مكتيب؟ هل يناسهبا 
ذلك؟ أم أهنا تتطلع إىل أفق واسع ال حدود له؟ هذا ما أجربه 

اآلن.

أحاول ترويهضا وجعلها نبتة بيتية وأنتظر مهنا اإلجابات اليت 
سأراقهبا كل يوم، هل ستتقبل فكرة الفضاء الضيق البعيد عن 

مخاطر الطبيعة؟ أم أهنا لن تتخىل عن مجوحها؟

عالقتنا بسياق الطبيعة حولنا يحدد لنا كم نحن محليون، 
أصيلون، ويحدد لآلخر كم هو غريب عن ذلك السياق وال 

ينميت له.

يحتاج املستعمر إىل الكثري من األدوات لكي يتخىل عن 
إنسانيته ويذهب إىل حروبه وإىل بحثه عن املصالح الشخصية 

أو الفئوية الضيقة، ويرضب عدة أمثةل باستمرار ليثبت ذلك، ال 
يرغب يف أي نقاش ذي طابع إنساين، يحد من إنجازاته ويوقف 

رغباته.

البعد اإلنساين يقتيض علينا دراسة عالقتنا بما حولنا من 
عنارص: عالقتنا بأنفسنا، وما هويتنا، ومما تشكلنا، وكيف 

تراكمت ثقافتنا.  عالقتنا باإلنسان، وهذا يعطي املعىن ملا 
فهمناه عن أنفسنا ويضع ثقافتنا يف سياق مجايع.  العالقة 
الثالثة يه عالقتنا مع الطبيعة، وكيف نجد الطرق الذكية 
للتأقلم معها، والتعايش مع عنارصها بسالم.  وما أن ذهب 

اإلنسان إىل السيطرة عىل الطبيعة والتحكم بتصميمها، وبدأ 
بتغيريها، تحّول إىل الفكر االستعماري الذي نراه.

الفيتريا 
تريميسرتيس!!

صورة 2

خبزية األرض بشكل بذرهتا داخل ثمرهتا اليت ال تؤكل، تشبه 
اإلسنان وتحمل معايَن برصية فهيا نوع من الرفض، لم يستطع 
املستعمر تجاوزها ولم يستطع إعدامها ومسحها عن السياق.

ستبدأ قصيت مع خبزية األرض يف الربيع القادم، سأزورها عىل 
أطراف اجلبال، سأتحدث إلهيا، ماذا قالت جدهتا عن املستعمر 
الذي حارهبا وكيف استطاعت النجاة! سنتحدث عن األرض 
والرتاب واملطر، كيف لها أن تقاوم من أجل احلياة، سنجلس 

ونتكئ عىل )السنسةل( اليت بناها جدي ونبتت جدهتا بجانهبا، 
سنقول شعرًا، سأرسمها ويه تبتسم وأهدهيا اللوحة، لن تقبل 

الهدية فهي ال تحب التمكل كما يفعل البرش.

وبكل أناقة ستختئب صديقيت يف الرتاب وتنام حىت يأيت الربيع، 
ستقدم بذرهتا العهود لزهرهتا، بأن تفعل احلياة فعاًل، سيذهب 

املستعمر تلو املستعمر وخبزية اجلبل ستبىق.

Picture no. 1  |  1 صورة
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This plant grows in our country. I asked the old 
ladies of our town about it: “Aunt Umm Mohammed, 
have you ever heard of a plant named Lavatera 
trimestris?” I do not want to describe her first 
impression, but it was the same as mine.

Gaining information about this plant was made 
easier through its picture—of the flower, not the 
seed—rather than its name.

I could not get information about it except that 
“mallow,” or “Malva parviflora,” grows on the sides of 
mountains in spring. This is not a sufficient reason 
for the coloniser to decide to eradicate this plant.

“Well, it is a kind of mallow, but it is not edible 
by people, it grows on the sides of the streets 
and is eaten by animals.” This is another piece of 
information I learned.

What comes to mind is a comparison between the 
beautiful old lady who learned about this plant, and 
the coloniser who decided to get rid of it. This is the 
attitude of the coloniser in more than one instance; 
he thinks he can redesign his colonies in accordance 
with his aspirations and ambitions.

Picture no. 1

Will my plant grow on my office window? Will the 
atmosphere suit it there? Or will it yearn for a broad 
horizon without boundaries? That is what I am 
trying to do now.

I am trying to tame this plant and turn it into a 
domestic plant. I’m watching daily for the answers. 
Will it accept the idea of a narrow space/horizon far 
away from the dangers of nature? Or will it desire its 
wildness?

Our connection with nature determines how 
much we are local and authentic, and to others it 
determines how strange and misfit they are from 
nature.

The coloniser needs many tools to abandon his 
humanity, become involved in wars and search for 
his narrow interests. He constantly offers examples 

to prove that point. He also does not want to engage 
in any discussion of human nature that would limit 
his achievements and hinder his desires.

The human dimension requires examining 
our relationship with our surroundings: our 
relationship with ourselves and with other human 
beings, identities, origins and how our cultures 
are accumulated; this gives meaning to what we 
understand about ourselves and puts our cultures 
in a collective context. The third relationship is with 
nature, how we find peaceful and meaningful ways 
to cope and coexist with it. Once humans dominated 
nature, took control over its design and began to 
change it, their ideas turned colonialist.

Picture no. 2

The shape of this plant (and the seed within its 
inedible fruit), resembles teeth. It also carries visual 
meanings of rejection, which the coloniser could not 
overcome or wipe out.

My story with this plant will start next spring. I’ll 
see it on the edges of the mountains, and we will 
have a talk. What did its grandmother say about the 
coloniser who fought against its existence and how 
it survived? We will start a conversation about the 
land, dust and rain, how it resisted to live. We will 
sit and lean on the fence built by my grandfather, 
where its grandmother also grew beside it. We will 
recite poetry. I’ll draw it with a smile and give it the 
drawing as a gift. It won’t accept the gift because it 
doesn’t like possessions like humans do.

My friend will hide in the ground, in all its elegance, 
and sleep there until spring. The seed and its flower 
will make vows, promising that one coloniser after 
another will leave this land, while the Lavatera 
trimestris will stay forever.

Lavatera 
trimestris!!
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Picture no. 2 | 2 صورة
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يستعمل دقيقه لعالج األمراض الجلية يف األغلب؛ مثل وقف 
الغرغرينا والقروح الفاسدة، ويستعمل مع امللح وجذور الفجل 
لتطهري الجل من داء الجذام، والقوباء الحلقية، وبإضافة الخل 

والكربيت يذيب العقد واألورام.

نبات عشيب حويل وهو ذو منافع عديدة، فهو عشبة عادية 
تنمو يف حقول الذرة، تتمزي بغصن طويل لها رؤوس عدة ينمو 

كل رأس فوق اآلخر، ولها قرشة خارجية ذات حسكات يف 
أطرافها، يشبه القمح إىل حد كبري وينترش كعشبة.  له تأثري 

مسكر، ومن هنا أىت االسم.

Its flour is mostly used to treat skin diseases such 
rotten sores. It is used with salt and radish roots 
to cleanse the skin from leprosy and ringworm. By 
adding vinegar and sulfur dissolve the nodes and 
tumors. 

It is an herbaceous plant around which is a plant 
with many benefits. It is an ordinary herb that grows 
in corn fields. It is distinguished by a long branch 
that has several heads that grow each head over the 
other. It has an external crust with itches at its ends.

Lolium temulentum
زوان ُمسكر 
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Jumana E. Abboud engages drawing, video, 
performance, objects, and text to navigate themes of 
memory, loss, and resilience. 

Abboud has participated in numerous local and 
international exhibitions and festivals, among them, 
exhibitions in A.M. Qattan Foundation, Khalil Al 
Sakaini Cultural Center, Ramallah, the 53rd and 56th 
Biennale di Venezia, Sharjah Biennial, Qalandiya 
International, BMW TATE live exhibition, Tate 
Modern, and The Palestinian Museum. 

تستخدم يف أعمالها مزيجًا من الرسم والفيديو واألداء 
والنصوص لوصف مواضيع تمس الذاكرة والفقدان واالنتماء.

شاركت عّبود يف العديد من املعارض املحلية والدولية، من 
ضمهنا معارض يف مركز خليل السكاكيين الثقايف، ومؤسسة 

ان، رام اهلل، دارة الفنون - مؤسسة خالد  عبد احملسن القطَّ
شومان، عمان، بينايل فينيسيا الثّالث واخلمسني والّسادس 

واخلمسني، بينايل الشارقة، مهرجان قلنديا الدويل يف 
فلسطني، متحف التيت موديرن- لندن، املتحف الفلسطيين، 

بريزيت.

مجانة 
اميل عبود

 Jumana
Emil Abboud
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اًل  اعتْدُت، يف األيام اخلوايل، التجوالَ ألبيَع زيت الزيتون حمُمَّ
عىل ظهر ديك.

ويف يوم من األيام، ُكرِسَ ظهُر الديِك.  وكنُت أتجولُ متسائةًل 
عّما بوسيع فعهل ألساعده، عندما ظهر شخص مثكل تمامًا.

"أيتا الشابة"، قال: "اسحيق اجلوزَ واخلطيه مع بذور الزوان 
املسكر )Lolium temulentum(، وحرِّكي املزيَج يف عصارة جذر 
العشبة الضارة، لتُشكِّيل مهنا معجونًا لينًا.  اآلن، خذي هذا 

املعجوَن وافركي به ظهر الديك، وسوف يشىف".

وهبذا، حصْلُت عىل اجلوز، وبذور عشبة ضارة، وعصارة 
َل املعجون.  ثم  جذرها، وسحقتا مجيعًا وخلطتا معًا حىت تشكَّ
تناولُْت املعجوَن وفرْدُتُه عىل ظهر الديك.  استيقْظُت صباحًا، 

 ًَ ةل وإذ يب أجد شجرة بحجم دمشق عىل ظهر ديكي، وكانت حمُمَّ
باجلوز ومحاطًة باألعشاب الضارة.  وحىت بوجود أربعني قاطٍف 
يف الشجرة، لم يتمكن أحدهم من رؤية اآلخر؛ وأربعني جامٍع 

آخرين أسفلها لم يتمكن أحد من الوصول إىل أحد.

أحرْضُت القاطفني والجامعني الذين قطفوا اجلوز ومجعوه.  ثم 
نظْرُت إىل األعىل، فرأْيُت جوزة ال تزال معلقة يف طرف الفرع 

العلوي للشجرة.  فأخْذُت حفنًة من تربة العشبة الضارة، 
وألقيُت هبا نحو اجلوزة أُلْسِقَطها، وانترشْت تكل احلفنة من 
الرتاب عىل امتداد هسل، هسٍل بحجم يافا، يطفو كما لو أنه 

سجادة سحرية طائرة عىل رأس الشجرة.  سلَّْمُت األمَر لقطيٍع 
ة حلراثة الهسل وزراعته بالسمسم.   من الثريان، وأعدْدُت العدَّ

مرَّت يب قافةل، فرأوين وأنا أزرُع السمسم، وقالوا: "ال، ال 
تفعيل ذلك، فأنِت هتُدريَن هذه الرتبَة بزراعة السمسم فهيا.  

األفضل أن تزريع البطيخ".

بعدئذ، بدأُت بزراعة البطيخ يف الهسل.  وما أن كنُت أزرع 
بذوره يف األرض، رسعان ما كان ينمو من ورايئ ليصبح بحجم 

جرة كبرية.  رغْبُت يف فتح إحداها وأكلها، وبينما كنُت 
أقطعها، انزلقت السكني من يدي وانغرزت يف البطيخة.  
قفْزُت داخلها وإذ يب أرى نفيس يف سوق ملحالت اجلزارة.  
وبينما كنُت أتجول باحثًة عن سكيين، وجْدهتُا مع أحد 

ارين.  كنُت أدفع باتجاه، وهو باالتجاه املعاكس، إىل أن  اجلزَّ
انتى بنا املطاُف بالقتال بغية احلصول عىل السكني.  يف هناية 
األمر، انزتْعُت السكنَي منه وركْضُت.  ثم دفْعُت نفيس خارج 

البطيخة، وها أنا ُهنا اآلن.

الحكاية مقتبسة من: قول يا طري ... الحكايات العربية الفلسطينية 
الشعبية الفلكلورية.  إبراهيم مهوي ورشيف كناعنة )احملرران(، 

بريكيل، مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1989.

الُمزارع
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In the old days, I used to go around selling olive oil 
loaded on a rooster. 

One day, the rooster's back broke. I was wondering 
what to do for him when someone much like yourself 
showed up.

“Young lady,” he said, “Crush a walnut and mix it 
with Lolium temulentum seed and stir in the juice of 
the weed stem to form a paste. Now, take this paste 
and rub it on the rooster's back and it will heal.”
So, I got hold of a walnut, a weed seed and the juice 
of the stem of the weed, and crushed and mixed 
them all together until a paste was formed. I took 
the paste and spread it on the rooster's back. In 
the morning, I woke up and found a tree the size of 
Damascus on my rooster’s back, and it was loaded 
with walnuts and surrounded with weeds. Even 
with 40 pickers up in the tree, not one could see the 
other; and with 40 gatherers under it, not one could 
reach out and touch another. 

The tree’s nuts were picked and gathered. Then I 
looked up and saw one nut still hanging from the tip 
of the topmost branch. I reached for a handful of 
weed soil and threw it to knock the walnut down, 
and that handful spread into a plain, a plain the size 
of Yaffa, floating like a magic carpet on top of the 
tree. I hired a team of oxen and set to ploughing the 
plain and planting it with sesame. A caravan passed 
by, saw me planting sesame and said, “No, don’t do 
that, it's a waste of this soil to plant sesame in it. It's 
better to plant watermelons.”

After that, I started planting watermelons in the 
plain. I would no sooner plant the seed then the 
watermelon would grow behind me as large as a 
big jar. I wanted to cut open a watermelon and eat 
it, and as I was cutting it, the knife slipped from my 
hand and into the watermelon. I jumped inside the 
watermelon and found I was in a market of butcher 
shops. As I was wandering around and looking for 
my knife, I found that it with one of the butchers. 
With me pulling in one direction and he in the other, 
we ended up fighting over the knife. Eventually, I 
snatched it away from him and ran. I pulled myself 
out of the watermelon and here I am. 

Adapted from Speak, Bird, Speak Again, Palestinian 
Arab Folktales, ed. Ibrahim Muhawi and Sharif Kanaana. 
Berkeley: University of California Press, 1989.

The farmer
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الفصة الزرية، دوران الربسيم/ميديكاجو. من جنس النفل وهو 
جنس نبايت ينتيم إىل فصيةل البقولية.  ُيعترب من أهم محاصيل 

العلف وباألخص ألبقار الحليب، إذ يستعمل، أيضًا، كنبات 
مراٍع وعلف للموايش، فهو يزيد من نموها وتحسني حالتا 

الصحية.  يحتوي، أيضًا، عىل كميات كبرية من األمالح 
املعدنية والربوتينات والفيتامينات، ويستخدمه املزارعون يف 

إنتاج التنب والعلف اخملزن، ويوزعونه، أيضًا، لتخصيب الرتبة 
ومحايتا من التعرية.

Medicago rotate is a plant species of the genus 
Medicago. It is found throughout the eastern 
Mediterranean from Turkey to Palestine. It is 
considered one of the most important forage crops, 
especially for milk cows. Contains large quantities 
of minerals, proteins, and vitamins. Farmers use it in 
the production of hay and stored feed and distribute 
it as well as to fertilize the soil and protect it from 
erosion.

Medicago rotate
علف املاشية، الفصة الزرية
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Mirna Bamieh is an artist from Jerusalem. She 
obtained a B.A in Psychology from Birzeit University 
in Ramallah (2006). M.F.A. in Fine Arts at Bezalel 
Academy for Arts and Design in Jerusalem (2013), 
and attended The Lebanese Association for Plastic 
Arts in Beirut (2013/14).

Her works attempts to understand the politics of 
disappearance in their relation the ever-shifting 
politics, while equally questioning notions of land, 
geographies of in-between temporality. 

In 2017, she received a Diploma in Professional 
Cooking, which led her to develop works that use 
the mediums of storytelling and food for creating 
socially engaged projects through her art practice, 
such as: Maskan Apartment Project, Potato Talks 
Project, Palestine Hosting Society. She aspires 
to create artworks where food/eating/sharing 
create an innovative, and fresh way for people to 
experience themselves and their surroundings. 

فنانة من القدس.  حصلت عىل هشادة البكالوريوس يف علم 
النفس من جامعة بريزيت-رام اهلل )2006(، واملاجستري يف 

الفنون املعارصة من جامعة بيتسالئيل-القدس )2013(، وشاركت 
يف برنامج أشغال داخلية مع أشكال ألوان – بريوت )2013-

.)2014

تتناول أعمالها مفاهيم االختفاء يف عالقتا بالسياسة املتغرية 
باستمرار من منظور مفاهيم األماكن املتغرية/ األماكن 

االنتقالية واجلغرافيات اليت يتسم الزمن فهيا بالبينية.  تبحث 
يف اللغة والرواية اليت تنبثق من تكل األماكن وتبحث يف كيفية 

تفكيكها واعادة بنائها ضمن سياقات تخرج عن الواقع يف 
مقاربة لفهمها بمنظور جديد.

يف العام 2017، حصلت عىل دبلوم يف الطبخ االحرتايف، ما 
قادها إىل تطوير أعمال تستخدم وسائل رسد القصص والطعام 

إلنشاء مشاركة اجتماعية من خالل ممارستا الفنية مثل: 
مرشوع مسكن، أحاديث البطاطا واستضافات فلسطني.  

تسىع دائمًا إىل إنشاء أعمال فنية يخلق فهيا الطعام واألكل 
واملشاركة طريقة مبتكرة وجديدة للناس لتجربة أنفهسم 

وحميطهم.

Mirna Bamieh مرينا بامية 
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مرحبًا عزيزيت مرينا: 
سأرسل لك رسالة الليةل حول املرشوع، لترتكيه يتخمر    مرينا: 
حىت الغد، ونبدأ به صباحًا، ثم نتوقف عندما نشعر أننا    
وصلنا إىل ما نريد مناقشته معًا أو الحديث      
عنه.  يف احلقيقة، ليست لديَّ أدىن فكرة إىل     

أين ستوصلنا أفكارنا! وإن هذا األمر مثري حقًا!  
تبدو هذه فكرة رائعة! ليان الغصني: 

مثرية بالفعل! �🅺� ليان الغصني: 
يا عزيزيت مرينا: 

سأرسل لك شيئًا اليوم، وسنتحدث أكرث يف الغد ...  مرينا: 
ساتأخر عن املوعد الهنايئ.  

إنه وقت اإلنتاج اجملنون، ويتمحور تفكريي كهل حول    مرينا: 
املرشوع وتخمري فكرته!! ال متاهات أو بذور هناك.  

حسٌن، سأكون مشغولة يف املساء،  ليان الغصني: 
ولكنين سأعمل خالل الهنار.   

ههه، ثالجيت كلها ممتلئة بمخلل امللفوف. ليان الغصني: 
لكنين سأرسل إليِك رسالة الدعوة  مرينا: 

مع وصف ملرشوع البذور.  
نعم! ليان الغصني: 

أرسلُت الدعوة إليِك للتو. مرينا: 
]ترسل مرينا الصورة رقم 1[، لقد ُأعطيُت هذه البذرة!!  مرينا: 

لهذا السبب سنتحدث عن املتاهة.  

 
اهلل! كالهما مجيل! ليان الغضني: 

إذًا فهذا هو الهليون الربي؟ ليان الغصني: 
وما اسم البذرة باللغة اإلنجلزيية؟ ليان الغصني:  

أو ما رقُمها؟ ليان الغصني: 
)Medicago orbicularis( الفصة الزرية مرينا: 

ذاك اسُمها. مرينا: 
ويه ليست نبات الهليون الربي إطالقًا. مرينا: 

أووبس! ليان الغصني: 
إهنا رقم 8. مرينا: 
مجيةل جدًا. مرينا: 

وهل فكرِت باملنحوتات؟ ليان الغصني: 
مجيةل للغاية، إهنا تحفزين عىل صناعة الفخار   ليان الغصني: 

وكتابة الشعر أليام!   
إنين بصدد إعطاء نفيس بعض الوقت لتطوير الجانب    مرينا: 

النحيت بعد أن أخوض يف البحث ...   
إهنم يتوقعون إتمام العمل الفين يف العام املقبل.  

فهمت، إذًا فما هو مطلوٌب حىت ليان الغصني: 
   اآلن هو اقرتاح املرشوع.

نعم، فقط مدخالت املرشوع من أجل النرش. مرينا: 

إن أشكال البذور يف الوثيقة الُمرَسةل مجيةل جدًا. مرينا: 
إهنا املتاهة اليت أودُّ التعمق فهيا أكرث من أجل البحث. مرينا: 

كلما نظرُت إىل هذا النبات، يحتلُّ بورخيس كلَّ تفكريي. مرينا: 
بورخيس يف نصه "املتاهات". مرينا: 

ليان الغصني: ترسل رابًطا
https://dutchartinstitute.eu/page/51882014-/friday-march-14-at-2-
pm-beirut-open-city-dai-public-lecture-by-walid-sade

املتاهة مكان غري صالح للعيش، أو ذاك املكان الذي صنعتُْه أريادنه 
)Ariadne(.  ال يُسَمُح ألحٍد أن يسكهنا، وال حىت ثور مينوس املتوحش.  

أصبحت املتاهة اآلن تهيًا، حصنًا شاقًا ولكنه نافذ، منطقة حمصنة 
يمكن أْن تفوَقها بالذكاء يف نوٍع من األلعاب احملفوفة باملخاطر يمكن 

أْن يخرج مهنا املرُء منترصًا.  ماذا تعين كلمة )labyrinth( باللغة 
العربية؟ وهل ثمة مفردة يمكن أن تشري إىل »املتاهة« األخرى حيث 
احتمال الضياع أو التيه منعدم؟ ال ُتعدُّ هذه املسألُة معجمية حمضة.  

فالتميزي بني حزي يحدده احتمال الضياع وآخر حيث يكون الضياع 
فيه مستحياًل أمٌر مهمٌّ فقط إن أمكن إحضار االثنني، وإعادة وضع 

املفاهيم الجدلية للمدينة املفتوحة، يف وقٍت تحارص فيه األمة أحالمنا 
السياسية من مجيع اجلهات، وتحكم الفرتات املتداخةل إلحباطاتنا 

وتطلعاتنا.

هذا ما تبادر إىل ذهين. ليان الغصني: 
ُتعدُّ الفصة الزرية )Medicago orbicularis( نوعًا   ليان الغصني: 

من النباتات املوجودة يف مجيع أنحاء حوض     
البحر األبيض املتوسط، وعىل طول ساحل      
البحر األسود األورويب.        
ُل عالقة تكافلية مع    إنه نباٌت يشكِّ   
البكترييا سالبة اجلرام       
)bacterium Sinorhizobium medicae(، القادرة     

عىل تثبيت النيرتوجني.   
تروق يل فكرُة وجود عالقة تكافلية مع الضياع. ليان الغصني: 

مثل أن يبىق املرء ضائعًا لضمان استمرار    ليان الغصني: 
البحث عنه والعثور عليه.   

كما أنين ذهبُت هذا العام إىل مكان صامت،   ليان الغصني: 
اعتكفُت فيه بعيدًا عن الناس، حيث تأخذ    
معك صحيفة أدعية، وحجرًا مكتوًبا عليه    

كلمة، وتمسك احلجر، وتتوقف عند عدد من    
البلورات يف متاهة وتقرأ الصلوات واألدعية.   
ُتَعدُّ خاصية تثبيت النيرتوجني يف هذا النبات مهمة جدًا مرينا: 

لصحة الرتبة، لهذا فإن هذه الوثيقة الصادرة عن    
، بطريقة ما،     االنتداب الربيطاين كانت ُتِعدُّ  

وجهًا جديدًا بالكامل لألرض.  
نعم، يوجد النيرتوجني أيضًا يف  ليان الغصني: 

الرتبة عندما يرضبه الربق.   
لقد ُأعطيُت هذا النباَت أثناء عميل عىل جدول النباتات   مرينا: 
الربية الصاحلة لألكل، وسجلُت الفيديو الذي أرسلته لك  

  يف وقت سابق يف اليوم نفسه حىت 
قبل أن ُأعطى هذه البذرة ��.  

لطاملا أدهشين ... شكل البذرة وثمرهتا. مرينا: 
واألسماء العديدة لهذا النبات. مرينا: 

ُيدىع هذا النباُت يف اللهجة الدارجة ... مرينا: 
أحب كثريًا األسماء املرحة يف الدارجة العربية، وارتباطها    مرينا: 

مع أشكال احلياة اليومية وصورها ... وكذلك اخلرافات أو  
األساطري ... قرص سيت، خزب العجوز، لفة السيد، مطبق   
بطريقة أو بأخرى إهنا تشبه األوروبوروس    ليان الغصني: 

)ouroboros( أكرث من املتاهة.   
ثعبان يأكل ذيهل. ليان الغصني: 

وثمة رابط للجدة. ليان الغصني: 
واملرأة العجوز. ليان الغصني: 

يعمل الزمن عىل جعلها دائرة كامةل ثابتة. ليان الغصني: 
صحيح مرينا: 

يه دوامة أيضًا. مرينا: 
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يا إلهي! دوامات! ليان الغصني: 
لطاملا كانت الدوامات ثيمة ثابتة ومستمرة. ليان الغصني: 

غري معقول. ليان الغصني: 
وكذا البذرة! إهنا مثل املثقاب )الربامة(. ليان الغصني: 

تحاول جاهدة التثبت بالرتبة. ليان الغصني: 
أحببت هذه اجلمةل "عالقة تكافلية مع الضياع". مرينا: 

لدي جمموعة من املالحظات عن الدوامات يف   ليان الغصني: 
خزانة املالبس يف الصالة الرياضية ههه.   

باستطاعيت العثور علهيا. ليان الغصني: 
ُرين هذا األمُر بما يعنيه أن أكون فلسطينية! ُيذكِّ مرينا: 

ُر بزيارة التاريخ وإعادة زيارته  أجل! يذكِّ ليان الغصني: 
والنظر فيه بحثًا عن األدلة.   

حيث نعلم مجيعنا أنه ال توجد نقطة هنائية للوصول. مرينا: 
يكمن الكفاح كهل يف تحرير األرض، لكننا مجيعًا نعرُف،   مرينا: 

بطريقة أو بأخرى، أننا قد ال نعيهشا أبدًا، ومع ذلك ال   
يمكننا أن نتوقف، ألننا إن فعلنا، فسيكون االهنياُر   

بانتظارنا.  
وها نحن نعود وننتقل مرارًا وتكرارًا إىل هذه  ليان الغصني: 

األسئةل اليت تمت اإلجابة عهنا لنسألها ثانية.   
أتعرفني أنَّ زهرة هذا النبات شبهية جدًا بالحلبة؟ مرينا: 

 

كنُت دائمًا أحاُر بيهنما، كما اضطررُت إىل تناول زهورهما مرينا: 
  ألمزي بني النباتني، إىل أْن حفْظُت عن ظهر قلب الفرق  

  بيهنما يف شكل األوراق، فاألزهاُر متطابقة يف الشكل 
تقريبًا.  

أوه! لم أكن أعرف ذلك! ليان الغصني: 
هل فكرِت يف زهرة الحلبة من قبل؟ قبل بحث  مرينا: 

"النباتات الربية الصاحلة لألكل" لم أفكر مطلقًا   
بالنباتات الربية، أو بأزهارها عىل اإلطالق.  

أراهن عىل وجود بعض أوجه التشابه املثرية  ليان الغصني: 
لالهتمام هناك أيضًا.   

أضْفُت لذلك الجدول »قرص سيت« إىل السلطة ...  مرينا: 
طعمها يشبه طعم البازيالء.  

الحلبة جيدة إلدرار حليب املرضعات! ليان الغصني: 
إن هذا مثري لالهتمام! ليان الغصني: 

نعم، مع أنَّ الطفَل قد ال يحبِّذ الطعم. مرينا: 
ولكن، ليس للفصة )medicago( أيُّ  ليان الغصني: 

استخدامات برشية.   
أجل، لكهنا صاحلة لألكل ولذيذة! مرينا: 

فهمت.. ليان الغصني: 
لكهنا ُتدرُّ الكثري من الحليب لألمهات الاليت  مرينا: 

ال يتدفق حليهبن.  
كالهما مغذٍّ بطريقته الخاصة. ليان الغصني: 

 

لطيف، ومناسب جدًا. ليان الغصني: 
أحب األسئةل اليت تدور حول "ما الزمن؟". ليان الغصني: 

أعجبين عندما قال حممود درويش يف هذه القصيدة: "إذا مرينا: 
اهتديت إىل السطر الثاين يف متاهة املمكن، عرفت الطريق   

املعّبد إىل موعد مع املستحيل".  
كنُت أفكُر باملنظور الزمين املؤقت يف املتاهات مرينا: 

  ... ما الزمن؟
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وها فيلُم كوبريك "الربيق" )The Shining( يقفز يف رأيس. مرينا: 
بمجرد دخولك يف املسألة، ال يمكنك املغادرة ... عليك  مرينا: 

فقط أن تستمري حىت تصيل إىل املركز أو تبيق عىل   
الحافة ... ال توجد تخمينات كما يف املتاهة ... ال يوجد   

سوى خيار الرحةل اليت تتقدم، أو تكل اليت ترتاجع، أو اليت    
تتجمد.  

ههههه بىل! ليان الغصني: 
بالنسبة يل، أرى أن أرض فلسطني يه هذا  ليان الغصني: 

الوعُد األحادي الكبري املتجانس، ألين أجد    
صعوبة يف التفكري يف األمر بأنه عبارة عن    

ظالٍل خرضاء، فلم يسبق يل أْن زرُت فلسطني   
   مطلقًا، مع أنين فلسطينية كما تعرفني.
باملناسبة، إنه اللون الذي باستطاعة عني  ليان الغصني: 

اإلنسان أن ترى معظم ظالله.   
حقًا؟! مرينا: 

نعم، كما لو أن األرض محراء واألشجار  ليان الغصني: 
خرضاء يف رأيس.   

إذًا، فهذا التكبري رائع جدًا! ليان الغصني: 
برأيك، من أي منطقة أنشئت صورة الوطن تكل؟ مرينا: 

أفتقد الطبيعة جدًا، فأنا أعيش يف الصحراء،  ليان الغصني: 
يف الكويت.  لذلك، ما أن أرتحل بعقيل وخيايل   

   إىل مستوى األرض يف فلسطني تكون هذه 
رحةل قصرية رائعة!   

كما إن رحةل الدوران ممتعة للغاية! ليان الغصني: 
كالدوران حول فريستك هههه ليان الغصني: 
ما رأيك عندما رأيْت البذرة للمرة األوىل؟ مرينا: 

.)vortex( دوامة مرينا: 
أتساءل اآلن ملاذا ربطتُا باملتاهة مع أهنا دوامة! مرينا: 

نعم، لقد رأيُت املثقاب )الربامة(. ليان الغصني: 
لقد رأيُت دوامة مسطحة، يف حني أنَّ ما رأيِتهِ  مرينا: 

كان امتدادًا أو بعدًا.  

 

كما يقول اخملطط ليان الغصني: 
علف املاشية أو دوران الربسيم  ليان الغصني: 

)medicago rotate(   
أريد أن أبحث أكرث يف حركات الدوران ... الدوران يعرب عقيل. مرينا: 

ربما الصوفية. ليان الغصني: 
 

ليان الغصني:
https://www.greekmythology.com/Myths/Mortals/
Ariadne/ariadne.html

سنكمل من حيث توقفنا هذا املساء �� �� مرينا: 
هاِك املزيد من املثاقيب أو الربامات ... ليان الغصني: 

 

رأيُت هذه الصورة عىل الفيسبوك، لكن ارتباط هذا  مرينا: 
األمر بموضوعنا مضحك.  

ليان، لقد فكرُت مليًّا بالدوامة ... شكلها، وتدفقها،  مرينا: 
وحركتا ... وأصبحُت أدرك أكرث فأكرث أنَّ الدوامة تحتاُج   

إىل فضاء سائل لتتشكل؛ األمر الذي دفع يب للتفكري  
  باللوالب، ما جعلين أفكر بسؤال: كيف أصف أو أتصل 

بحاالت أو أوضاع املكوث أو   
الوجود يف املتاهة، أو يف الدوامة،  



WEED CONTROL - 219

  أو يف اللولب ... .
ربما استطعنا مناقشة ما يعنيه كل هذا لنا غدًا عند نقطة  مرينا: 

أو نقاط معينة.  

تكمن اهتمامات ليان يف منطقة ما يف الرابطة البيولوجية، 
وامليتافزييقية، واألنرثوبولوجية، وذهول استعماالت العقل.  تخيل 
 Planet Earth لو كان بوسع الربامج التلفزيونية أن تتكاثر - فُينجُب

و  Keeping Up with the Kardashians طفاًل حمبوبًا يكرب ليصبح أنىث 
درويشة دوارة، تكتب مذكراٍت طويةًل ومتلوية للغاية حول تربية النحل 

وعلم مجال اليوغا.

www.lianealghusain.com
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Mirna:  I’ll pick up on the conversation this evening :))
Liane Al-Ghusain: *sends photo 9* More corkscrews 🤪

Mirna:  I saw this when it was on Facebook, but it is 
 hilarious in how it relates to out topic
Mirna:  Hey Liayan.. I have been thinking more and more 
 of the vortex… the shape the flow and the 
 movement… and I am realizing more and more 
 that vortexes need a fluid space to be formed… 
 and that let me to spirals… which made me 
 think… how would I describe or relate to states or 
 statuses of being in a labyrinth, being in a vortex 
 or being in spiral
Mirna:  Maybe we discuss what that means for us 
 tomorrow at some point/points

Liane’s interests lie somewhere at the nexus of the 
biological, the metaphysical, the anthropological, and 
the mind-numbingly inane. Imagine if TV shows could 
procreate—Planet Earth and Keeping Up with the 
Kardashi-ans have a love child who grows up to be a 
female whirling dervish and writes a very long, meandering 
memoir about beekeeping and yoga aesthetics. 
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Mirna:  I like when Mahmoud Darwish in this poem says: 
 The second level in a labyrinth of possibility, is a 
 paved way to inevitable impossibility.
Mirna: I was thinking of temporality in Labyrinths. ما 
what is time الزمن 
Mirna:  And Kubric’s film “The Shining” popped in my 
 head! 
Mirna:  Once you enter you cannot leave. you just have 
 to keep going until you reach the centre, or you 
 stay in a liminal state. there are no guesses 
 like in the labyrinth. there is only a choice of 
 journey the advances, or a journey that retreats 
 or Journey that freezes
Liane Al-Ghusain: hahaha yesss
Liane Al-Ghusain: I mean for me the land of Palestine is 
  this big monolithic promise, it's hard  
  for me to think of it in shades of green, 
  I have never been there as well as you 
  know, although I am Palestinian. 
Liane Al-Ghusain: which is the colour the human eye sees 
  the most shades of btw!
Mirna:  Really?!!
Liane Al-Ghusain: ya like its red earth and green trees in 
  my head
Liane Al-Ghusain: so, this zoom in is so cool
Mirna:  From where do you think that image of the 
 homeland was constructed?
Liane Al-Ghusain: “sends photo 6* I miss nature so much
   living in the desert, in Kuwait, so just 
  taking my mind to the ground level of 
  Palestine is such a cool trip
Liane Al-Ghusain: the circling journey is interesting too
Liane Al-Ghusain: like circling your prey hehe

Mirna:  What did you think about when you first saw the 
 seed
Mirna:  A vortex
Mirna:  I am wondering now why did I associate it with a 
 labyrinth although it is a vortex
Liane Al-Ghusain: ya I saw a corkscrew
Mirna:  *sends photo 7* I saw a flat vortex, you saw 
 dimension

Liane Al-Ghusain: also, the diagram says
Liane Al-Ghusain: Medicago rotate
Mirna:  I want to look more into rotation movements. 
 whirling crosses my mind
Liane Al-Ghusain: *sends photo 8* sufism perhaps
Liane Al-Ghusain: https://www.greekmythology.com/
  Myths/Mortals/Ariadne/ariadne.html



الهيمنة عىل احلشائش - 222

Mirna:  In darjeh… it’s called 
Mirna:  I like the playful names of darjeh arabic for 
 names and how they relate to shapes and images 
 of everyday life… but also mythsقرص سيت، خزب 
العجوز، لفة السيد، مطبق 
Liane Al-Ghusain: in a way it's more an ouroboros than a 
  labyrinth
Liane Al-Ghusain: a snake eating its tail
Liane Al-Ghusain: and the link to the grandmother
Liane Al-Ghusain: and the old woman
Liane Al-Ghusain: time making a constant full circle
Mirna:  True
Mirna:  *sends photo2* دوامة also

Liane Al-Ghusain: omg whirlpools
Liane Al-Ghusain: have been a constant theme
Liane Al-Ghusain: mish ma32oul
Liane Al-Ghusain: * and also the seed is 
  like a corkscrew
Liane Al-Ghusain: trying so hard to attach to soil
Mirna: I like this sentence. a symbiotic relationship to 
 being lost
Liane Al-Ghusain: I have a bunch of notes on whirlpools in 
  my gym locker hehe
Liane Al-Ghusain: I can find them
Mirna: It reminds me of what it means to be a 
 Palestinian 😂
Liane Al-Ghusain:  yess of visiting and revisiting history 
  for clues
Mirna:  Where we all know there is no end point of 
 arrival
Mirna:  The whole struggle is towards liberation of the 
 land, but somehow, we all know we might never 
 live it, yet we cannot stop, because if we stop, 
 collapse is what will be waiting for us

Liane Al-Ghusain: and we turn again and again around  
 these answered questions to ask them again

Mirna:  *sends photo3* *sends photo 4* You know the 
 flower of this plant is so similar to hilbeh? 
Mirna:  I was always confused between them and had to 
 always eat the flowers to distinguish which is 
 which, until I memorized the difference of the 
 leaves. the flowers are almost identical
Liane Al-Ghusain: oh, I didn't know
Mirna:  * Have you thought of the flower of Fenugreek 
 Hilbeh before? 
 Prior to “the edible wild plants” research I never 
 thought of wild plants, or their flowers at all

Liane Al-Ghusain: I bet some interesting parallels there too
Mirna:  for that table, I added Qurs Sitti to the salad. it 
 tastes like peas :)
Liane Al-Ghusain: Hilbeh is good for lactation!
Liane Al-Ghusain: interesting
Mirna:  Yes, although the baby might not like the taste
Liane Al-Ghusain:  but Medicago has no human uses
Mirna: Yes, but it is edible and tasty!
Liane Al-Ghusain: i see
Mirna:  But it creates more milk for mothers who don’t 
have a flow 
Liane Al-Ghusain: both nurturing in their own way
  *sends photo 5”
Liane Al-Ghusain: nice ❤ so appropriate
Liane Al-Ghusain: love the questions about ma al zaman, 
  “what is time”
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Mirna:  Hey dear
Mirna:  I will send you a message about the project 
tonight so you leave it ferment till tomorrow and we start 
in the morning and stop when we feel we reached arrived 
to what we want to discuss or talk about 😉I have no clue 
about where the threads of thought will take us, and that is 
exciting!
Liane Al-Ghusain:  Sounds great
Liane Al-Ghusain:  Exciting indeeeed 🕺🏽
Mirna:  Hey dear
Mirna:  I will send you smth today and we speak more   
 tomorrow. I will be late on the deadline
Mirna:  But it is crazy production time here 😱
 My head is 
 all in the fermentation project!!! 
 No laby-rinths or seeds there
Liane Al-Ghusain:  Ok, I’m busy in the evening 
  but working from during the day
Liane Al-Ghusain:  Haha my whole fridge is sauerkraut
Mirna:  But I will forward to you the invitation email with 
the description of the seeds project
Liane Al-Ghusain:  Yes!
Mirna:  Just sent you the email
Mirna:  *sends photo 1* I was assigned this seed!!
  That’s why we will speak on labyrinth

Liane Al-Ghusain:  allahhh sooo pretty both of them
Liane Al-Ghusain:  so that's wild asparagus?
Liane Al-Ghusain:  and what's the name of 
  the seed in English?
Liane Al-Ghusain:  or what number is it?
Mirna:  Medicago orbicularis
Mirna:  That’s its name
Mirna:  It’s not wild asparagus at all
Liane Al-Ghusain:  oops
Mirna: It’s number 8
Mirna: So beautiful!!
Liane Al-Ghusain:  and did you have sculptures in mind?
Liane Al-Ghusain: SOOO beautiful, makes me want to do
  pottery and poetry for days

Mirna:  I am giving myself some time to develop the 
 sculptural aspect after I delve into the research. 
 they expect the artwork next year
Liane Al-Ghusain:  I see, so for now just the proposal
Mirna:  Yes, just an entry for the publication
Mirna:  The shapes of the seeds in the document are so 
 beautiful
Mirna: it’s the labyrinth I want to look more into
 for this research
Mirna:  Borges is always on my mind when I 
 look at this plant
Mirna:  Borges. His text “Labyrinths”
Liane Al-Ghusain: *sends link* https://dutchartinstitute.
eu/page/5188/2014-friday-march-14-at-2-pm-beirut-open-
city-dai-public-lecture-by-walid-sade

Unliveable is the labyrinth or so it is made by fair-
tressed Ariadne. No one is allowed to inhabit it not even 
a monstrous Minoan bull. The labyrinth is now a maze, 
a daunting but permeable fortress, a bastion that can be 
outwitted in a risky sort of gaming from which one can 
emerge a victor. What is a labyrinth in Arabic and is there 
a word that could indicate the other of al matāha where 
the possibility of getting lost or al tīh is inexistent? The 
issue is not purely lexical. The distinction between a space 
defined by the possibility of getting lost and another where 
getting lost is impossible is only significant if the two can 
be brought to ignite a dialectical recon-ceptualization 
of the open city at a time when the nation besieges 
our political dreams from all sides and gov-erns the 
overlapping terms of our despairs and aspirations.

Liane Al-Ghusain:  this is what I thought of
Liane Al-Ghusain:  Medicago orbicularis is a plant species 
  found throughout the Mediterranean 
  basin and along the European Black Sea 
  coast. It forms a symbiotic relationship
   with the bacterium Sinorhi-zobium 
  medicae, which is capable of nitrogen 
  fixation
Liane Al-Ghusain: I like the idea of having a symbiotic 
  relationship to being lost
Liane Al-Ghusain: like in order to keep finding one 
  has to stay lost
Liane Al-Ghusain: also, I went to a silent retreat this year,
   where you take a prayer sheet, and a 
  stone with a word written on it, and you 
  hold the stone, and stop at different 
  crystals in a labyrinth and say the 
  prayers
Mirna:  This nitrogen fixation property in this plant is 
 very important for the health of the soil, 
 therefore this document by the British Mandate 
 was really somehow implementing a whole new 
 face for the land
Liane Al-Ghusain:  ya nitrogen also occurs in soil when 
  lightning strikes it
Mirna:  I was assigned this plant while I was working on 
 the Edible Wild Plants table, and I took the video 
 I sent you earlier on the same day even before I 
 was assigned the seed :)
Mirna:  It always amazed me… the shape of the seed and 
 its fruits
Mirna:  The several names of it
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نوع نبايت ينتيم جلنس احلندقوق من الفصيةل البقولية واسمه 
بالالتينية )Melilotus indicus(.  هو أحد محاصيل األعالف.  
موطنه بالد الشام ومرص واملغرب العريب وكل مناطق حوض 

البحر األبيض املتوسط تقريبًا.  هو نبات عشيب حويل، يوجد 
منه أنواع برية يف احلقول واملروج، والعشبة يبلغ ارتفاعها 30 

– 70سم تقريبًا، الساق جوفاء متفرعة، واألوراق مثلثة العـدد 
بيضاوية الشكل، واألزهار عنقودية تنبت من قاعدة األوراق 

لوهنا أصفر ولها رائحة عطرية.

ينمو نبات احلندقوق بريًا يف أوروبا وآسيا وحوض املتوسط 
والواليات املتحدة.

Its Latin name is (Melilotus indicus), and one of 
the forage crops. It is home to the Levant, Egypt, 
the Maghreb, and almost all the regions of the 
Mediterranean basin. There are wild species of it in 
the fields. The plant is about 30 - 70 cm high, the 
stem is branched hollow, and the triangular leaves 
are oval in shape, and the cluster flowers sprout 
from the base of the leaves are yellow and have an 
aromatic scent.

It grows wild in Europe, Asia, the Mediterranean 
basin and the United States.

Melilotus indicus
حندقوق هندي
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(Born in 1989, Nazareth) lives and works between the 
Netherlands and Palestine. He received a BFA from 
the Department of Photography at Bezalel Academy 
of Arts and Design in Jerusalem, and MA from 
the Dutch Art Institute (DAI) in the Netherlands. 
He worked as an assistant curator for the United 
Nations Relief and Working Agency-UNRWA 
audiovisual archive exhibition The Long Journey in 
Jerusalem. His work is focused on the image and its 
various uses and readings, and it has featured in 
Alfilm - Arab Film Festival Berlin; 5th Cairo Video 
Festival - Video Art & Experimental Films, Medrar, 
Cairo;  /Si:n/ Festival, Ramallah;  All the Other 
Lovers, 98 Weeks/Project Space, Beirut; YAYA 2018, 
A.M. Qattan Foundation, Ramallah; Toronto Palestine 
Film Festival (TPFF) and others. He worked for the 
Palestinian Museum between 2015-2016, and he is 
currently a participant at the Van Eyck academy in 
Maastricht.

مواليد النارصة العام 1989.  أتّم دراسته يف قسم التّصوير يف 
أكاديمّية بتسالئيل للفنون والتّصميم يف القدس العام 2013، 

وحصل عىل لقب املاجستري من املعهد الهولندي للفنون 
)Dutch Art Institute – DAI( العام 2018.  عمل مساعد قّيم 

ملعرض "الّرحةل الّطويةل"، األرشيف البرصّي والسميّع لوكالة 
األمم املّتحدة إلغاثة وتشغيل الجيئ فلسطني - األونروا.  

شارك يف العديد من املعارض اجلماعيّة واألمسيات يف مدن 
عّدة، مهنا: رام اهلل، بريوت، أثينا، أوسلو، القاهرة، فيينا، 

برلني.  انتقل إىل اإلقامة يف سويرسا ملّدة ستّة هشور يف العام 
2014 ضمن برنامج الفنان الُمقيم يف آراو، حيث قّدم معرضه 

ر، إعادة خلق".  شارك يف برنامج  الفردّي األّول: "الصورة : تصوُّ
 )GAP-GLOBAL ART PROGRAMME WAITING FOR EXPO 2015(

 )KulturKontakt Austria( يف ميالنو، وبرنامج اإلقامة الفنيّة
يف فيينا.  عمل أبو أسعد يف املتحف الفلسطيين يف بريزيت 
خالل العامني 2015 و2016، ويقيم حاليًّا يف مدينة ماسرتخت 

كمشارك يف اإلقامة الفنيّة يف كليّة فان آيك.

Alaa Abu Asad عالء أبو أسعد 
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مّد يده ليلتقط بعض البذور وقال يل: "هاَك! إهنّا نفس النّبتة اليّت تنمو يف فلسطني".  ترك البذور يف قبضة يدي 
اليّت بدت صغرية بجانب يده.  نظرت إىل النّبتة اليّت التقط مهنا البذور ألجدها عادّية جّدًا: عشبة خرضاء كبايق 

احلشائش، تحمل بعض الّزهور الصفراء اليّت تتشابه مع أصناٍف أخرى من النباتات.  حرييّن أمر هذه النّبتة الّصغرية 
إذ اعتربها االنتداب الربيطاين يف فلسطني نبتًة ضاّرة، رغم فائدة جذورها للرتبة وفوائد بذورها جلسم اإلنسان.

ُمفردات البحث

تتفّوق املعايري االقتصادّية عىل أّي عوامل بيئّية يف الزراعة الُمربحة خصوصًا يف املنشآت االستعمارّية وتوابعها، 
إذ تُسرتّق األرض ويرى هبا كآلة توفري خدمات بداًل من جسم مجايّع يّح، حيث ُتزرع املحاصيل نفهسا موسمًا تلو 
اآلخر، ويتّم تعرية األرض من أي نباتات "ضاّرة" بغّض النّظر عن استعماالهتا املحليّة لصالح توفري كّم هائل من 

املنتجات الّزراعيّة.  ويتّم تغري املهشد الطبييع واستغالل املوارد الطبيعيّة وهتميش أّي ثقافة محليّة موجودة من أجل 
بناء منظومة معلومات هرمّية إمربياليّة تخدم يف األساس املنشآت االستعمارية نفهسا.

يقول آلدو ليوبولد يف نّص "أخالقّيات األرض" الذي كتبه يف العام 1949 أنّه "ال يوجد حىتّ اآلن أّي منظومة أخالق 
تحّدد عالقة اإلنسان مع األرض ومع النباتات واحليوانات اليّت تنمو علهيا.  ُتعترب األرض ِملكًا كجواري أوديسيوس، 

وتربطنا هبا عالقة اقتصادّية بحتة ذات امتيازات ال تعّهدات".

يذّكرنا وجود االنتداب الربيطاين يف فلسطني بالعديد من منظومات القمع اخملتلفة املوجودة يف العالم حىتّ يومنا هذا، 
سياسيّة كانت أم اقتصادّية-زراعيّة. إذ ال ترحم هذه املنظومات أّي يشء يقف عائقًا يف طريق مرشوعها االستغاليل، 

سواء كان إنسانًا، أم شجرة، أم حىتّ حجرا، بل تسىع إىل حموه وتعتربه شيئًا َدِخياًل.

 • ُمَلّوث      • ِعْبء    • َعِسري    •
 • ُمَهيِْمن    • غري رشيّع     • ُمّدىع   

 • •طاغٍ  استبايق     • ُعْدواِنّ     • خاِمل 
  • َعِجيب     • مؤٍذ     • ُطَفييِلّ   

 •   ْ •َجل ُهْولَة     • ُمفرٍت   غري متوقع •  
  • َمْلُعون     • آَفة    • آِسيَِوّي    

 • ُمرعب    • ُعْشيِبّ      • أحادّي النمّو  
ُمَعّمر    • •زْييِنّ   مصدر إزعاج    • ُمْتِلف    

 • َخِطر    • َخِبيث     • ماِكر     •
  • غري مواطن     • رسيع النمّو    

  • ُمَهّدد     • َكِريه     • ُمَتَطّفل  
 • ُمْزِعج    • ُمْبتََدع     • حديث االستيطان  
ُمنْتََك    • هاِئج   • ضار     • ُمرعب    

 • ُمَرّوض    • شديد القدرة عىل االحتمال     •
  • ُمْستَْعيِص     • برّي     • ُمَتَجاِوز 
•َغِريب   خطري     • ُمْنِتج     • َعِنيف  

ثُنايِئُّ اجِلنْس   • غري اعتيادي     • جامح     •
  • نذير شؤم      • ُمْمَتّد     •  

ُمسبب لالنحراف   • طويل البقاء  

حندقوق هندي، أو ميس، أو عرقص، أو 
عرقصاء، أو عرقصان، أو أغريوس، أو غصن 

البان، أو لوطس، أو ذرق
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He extended his hand to grab some seeds and said, “Take! It’s the same plant you have in Palestine.” He 
left the seeds in my palm, which looked small next to his. I looked at the plant he picked the ‘insignificant’ 
seeds from—a small banal greenish weed with some yellow, indistinct flowers that could easily be 
mistaken with many other species that look alike at first glance— and I thought to myself, “Why would 
the British Mandate in Palestine consider this plant so undesirable that they’re trying to find a way to 
eradicate it––despite its nitrogenated contribution to the soil and its bactericide qualities?” 

Research terms

Economic values exceed any ecological conscience in profitable agriculture, especially in (post)
colonial surroundings infamous for seeing land as a slave rather than a collective organism. Single-crop 
cultivation, also known as monoculture, thrives here. Plants’ local names and local uses are typically 
ignored to instead produce them in mass quantities which colonial and postcolonial capitalist sys¬tems 
rely on. Altering landscapes, exploiting nature and erasing cultures indicate seizing control to build an 
imperial epistemological hierarchy of knowledge.

In his 1949 essay The Land Ethic, Aldo Leopold writes: “There is as yet no ethic dealing with man’s 
relation to land and to the animals and plants which grow upon it. Land, like Odysseus’ slave-girls, is still 
property. The land-relation is still strictly economic, entailing privileges but not obligations.” 

The British Mandate in Palestine, like other modern and ongoing oppressive systems, be they were 
political or agro-economic, would not tolerate anything—human, plant or even stone—that would stand 
against its exploitative project. It would rather see it as

• invasive • neophyte  • exotic   • ruderal   • 
wild   • door knocker   • noxious   • insidious  • 
hardy   • durable   • popping up   • menace  • 
untamed  • contaminated   • proactive  • hazardous  
 • noneconomic   •    infesting  • alien   • stubborn  • 
risky    • predominant   • much-maligned   • 
sturdy   • domesticated   • non-native   • blight   
• dioecious   • dormant   • affected   • 
arduous  • extensive   • monster   • horror   
• sloper   • bastard   • asiatic   • rampant   
• dominant    • unwelcome
• harmful   • predator   • prolific  • introduced   
• inconvenient    •  nuisance   • encroacher  
 • interferer   • pernicious  • monocultural   • 
burden   • fast-growing  • herbaceous   • malicious   
• ornamental   • perennial   • superweed   
 • profane   • strange   • damned

 Annual yellow sweet clover
(Melilotus indicus), or melilot
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الهالوك املرصي هو نبات من جنس الهالوك وينترش هذا النوع 
أساسًا يف الرشق األوسط وجنوب رشق أوروبا وشمال أفريقيا، 
يصيب نباتات ذوات الفلقتني كنباتات العائةل الباذنجانية مثل 

الطماطم والتبغ ونباتات عباد الشمس والبطيخ األمحر والبطيخ 
األصفر والبازالء والفول السوداين وهياجم أيضًا نباتات العائةل 

الكرنبية خصوصًا امللفوف وكذلك نباتات عائةل اخليمية 
والنجمية.

هذه البذور، اليت تنرشها الرياح أو احليوانات أو الوسائل 
االصطناعية مثل اآلالت الزراعية، تعيش يف الرتبة وتمتكل 

القدرة عىل البقاء، فهي قابةل للحياة يف الرتبة ألكرث من 15 عاًما.

مع بدء موسم األمطار، ترشب البذور املاء وتتحول إىل مرحةل 
التكييف اليت تستمر 1-3 أسابيع، اعتماًدا عىل ما إذا كانت 

درجة احلرارة ال تزال مثالية. ويف هذه املرحةل، تحتاج البذور فقط 
إىل إشارة كيميائية من جذور نبات مضيف لتنبت.

 يمكن أن تبىق البذور يف هذه الحالة مكيفة لعدة أهشر، إذا لم 
تتلق البذرة مطلًقا اإلشارة الكيميائية لتنبت وتجف، فستعود 

إىل حالتا النائمة، وتكون جاهزة للتجديد عندما يبدأ موسم 
األمطار التايل.

الهالوك ُمكَيّف مع الرتبة ذات درجة احلموضة العالية، مثل 
تكل املوجودة يف الرشق األوسط حيث هو موطنه األصيل 

ويتطلب درجات حرارة عالية إلنبات ونمو مثاليني.  

Orobanche Aegyptiaca, Egyptian broomrape, is a 
plant which is an obligate holoparasite from the 
family Orobanchaceae with a complex lifecycle. This 
parasite is most common in the Middle East and 
has a wide host range including many economically 
important crops.

Selective control of Egyptian broomrape is extremely 
difficult because the close association between host 
crop and parasite limits the use of most mechanical 
and herbicidal approaches.

These seeds, dispersed by the wind, animals, or 
by more artificial means such as farm machinery, 
survive in the soil and have the ability to remain 
viable in the soil for more than 15 years. When the 
seeds are dropped, they are dormant. They require 
after-ripening, or further ripening after the seed 
has fallen from the plant, which is completed by the 
time the dry season has ended. As the rainy season 
begins, the seeds imbibe water and move into a 
conditioning phase which lasts 1–3 weeks, depending 
on whether the temperature remains optimal. At this 
point, the seeds only need a chemical signal from 
the roots of a host plant to germinate. The seeds can 
remain in this conditioned state for several months. 
If the seed never receives the chemical signal to 
germinate and dries out, it returns to its dormant 
state, ready to be reconditioned when the next rainy 
season begins. 

Orobanche aegyptiaca is adapted to soils with a high 
pH, like those in the Middle East where it is native 
and requires high temperatures for ideal germination 
and growth. 

Orobanche aegyptiaca
هالوك مرصي
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An artist, filmmaker and writer. Her personal history 
is shaped by intergenerational and transcontinental 
displacements across disparate geographies. Born in 
1975 into a Bethlehemite Palestinian family in Port-
au-Prince, she spent her youth in Haiti, Mexico and 
the Dominican Republic. Since 2004, Handal works 
between Bethlehem, Palestine and Europe, spending 
the first ten years in London, moving momentarily 
to Amsterdam, before setting-up her atelier in 
Berlin. She has created a multifaceted body of work 
on collective loss, exploring the interplay between 
visual, oral and written forms. 

Handal’s first solo museum exhibition, Memory 
Flows Like the Tide at Dusk was at the Museet for 
Samtidskunst, Roskilde, Denmark (2016). Her print 
series, No Parking without Permission, Jerusalem 
won the 2018 Karimeh Abboud Photography 
Award (Bethlehem, Palestine) and her interactive 
web documentary art, Dream Homes Property 
Consultants (DHPC) won the 2014 Lumen People’s 
Choice Gold Award (UK). Handal holds a practice/
theory PhD from the University of the Arts London 
(2011) supported by a UAL Research Studentship 
Award, UK (2004). She is currently a commissioned 
researcher for the Latin American and Caribbean 
component of Dr. Refqa Abu-Remaileh’s Palestinian 
cultural project, PalREAD – Country of Words at the 
Freie Universität Berlin.

فنانة وخمرجة وكاتبة.  يتشكل تاريخها الشخيص من خالل 
الترشيد بني األجيال وعرب القارات عرب مناطق جغرافية متباينة.  

ولدت العام 1975 لعائةل فلسطينية من بيت حلم يف بورت 
أو برنس، وأمضت شباهبا يف هاييت واملكسيك ومجهورية 

الدومينيكان.

منذ العام 2004، تعمل حنظل بني فلسطني وأوروبا، وأمضت 
السنوات العرش األوىل يف لندن، وانتقلت لفرتة قصرية إىل 

أمسرتدام، قبل أن تنئش ورشة عمل يف برلني.  لقد ابتكرت 
جمموعة عمل متنوعة حول اخلسارة اجلماعية، واستكشفت 

التفاعل بني األشكال البرصية والشفوية واملكتوبة.  كان 
معرض حنضل األول بعنوان: "ذا فلويد كوميدي تايد آت 
دوسك" يف متحف "ساميتسكونست"، روسكيل، يف 

الدنمارك )2016(.  وفازت جمموعتا املطبوعة "ممنوع 
وقوف السيارات بدون ترصيح" يف القدس بجائزة كريمة 

عبود للتصوير الفوتوغرايف للعام 2018، يف بيت حلم، وفاز 
فيلمها الوثائيق التفاعيل عىل شبكة اإلنرتنت، "دريم هومز 
لالستشارات العقارية" بجائزة اختيار األشخاص للعام 2014، 

يف اململكة املتحدة.  حنضل حاصةل عىل درجة الدكتوراه يف 
املمارسة والنظرية من جامعة الفنون يف لندن )2011( بدعم من 

جائزة )UAL Research Studentship Award(، يف اململكة املتحدة 
)2004(.  تعمل حاليًا باحثة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكارييب يف املرشوع الثقايف الفلسطيين للكتورة رفقة أبو 
رميةل، "بال ريد-كانرتي أوف وردز" يف جامعة برلني احلرة.

ألكساندرا 
صوفيا حنظل

 Alexandra
Sophia Handal
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Alexandra Sophia Handal, 
Letter from a field in the Mediterranean, 2019
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تخزتُن أيادينا الحكمَة القديمَة والذاكرة.  ولدهيا القدرة عىل 
إحياِء الفكر، واملشاعر، واألفكار املرتبطة باحلركات اإليمائية 
اليت تمت التضحية هبا أو حظرها يف ما مىض.  أودُّ أْن ألفَت 

االنتباه إىل األيادي اليت أيقظْت يفَّ املعرفَة اليت حصدها/جناها 
أسالُفنا.  أن تكوَن قادرًا عىل اإلحساس عرب األجيال يعين 

أن تكون عىل اتصاٍل مع أقرب تعبريات اإلبداع اإلنساين، وأْن 
تكوَن يف مواجهٍة مع املهارات، واألدوات، والبصرية اليت ورثناها 

بوصفنا فنانني وفنانات، وأْن ندرَك عالقة كلِّ ذلك بالكفاح، 
والصمود، والتحدي اإلنساين.

.I
تهنُض عجوزٌ برشاقٍة من وضعية القرفصاء اليت تتَّخذها، لتهُنَي 

ٍة تقوُم بنحِتا.  تمسُح أصابَعها الرطبة  اجلزَء العلويَّ من جرَّ
بردائها الفضفاض، ُمستأِنَفًة تشكيَل )قولبة( الصلصال، مع 

استمرار النقر عليه.

.II
قبل الفجر، وبينما كان زوُجها يغطُّ يف النوم، استلَّْت يوَم 
عمِلها بتحويِل دقيِق القمِح اخملميلِّ الذي طحنَتُْه باألمس 
ٍر بالزعرت.  أخفْت خفُة حركتا سننَي عمرها؛  إىل خزٍب معطَّ

تكل اليت تصرُي ملحوظًة فقط عندما ال تدسُّ َشعَرها اللبينَّ 
املتناغم مع بعضه تحت غطاِء رأهِسا الُمزخَرف الذي ترتديه.

.III
جثْت أخُت زوِجها عىل سجادٍة من الصوف لتفكَّ ُحَزمًا من 

أغصاِن الزيتوِن اليت ُقلَِّمْت أشجاُرها بغية ضمان وصوِل ضوء 
الشمِس حىت إىل أشدِّ شقوِقها قتامًة.  ها يه ذي ُتعيُد تدويَر 

  .َّ هذه الُفروع الُمهَمةلَ بأْن تنسجها بيدهيا وُتحيَلها إىل سةل
يرتفع كتُفها األيمن برفٍق ُمتَِّسٍق مع إيقاِع رسِغها.

.IV
تمدُّ ابنتُا، اليت تزوجْت حديثًا، ذراَعها بشغٍف للوصول إىل 

طاولٍة خشبيٍة صغريٍة، لتضع علهيا َبَكراِت اخليوط احلريرية 
تْا كهدية زفاف.  إهنا تختاُر أحد اخليوط احلمراء  اليت تلقَّ

املضيئة لتبدأ يف تطريز رغباهتا كعروس.  ال يشء آخَر معروٌف 
عن هذه األصباغ الطبيعية؛ اليت ال تزالُ وصفاهتُا رّسًا دفينًا عند 

بعض العائالت اخملتارة، سوى أهنا مصنوعٌة من جل الرمان 
ة الصبغية الشائع. ونبات الفوَّ

 .V
تذكرْت، بينما كانت تشاهُد حفيدهتا تنفذ داخل احلقل، ذات 

مرة، عندما طاردْت، ويه شابَّة صغرية يمألها الفضول، مهشَد 
الزهور املتأللئة اليت زيَّنْت بستان الطماطم ببتالهِتا األرجوانية 

قرنية الشكل وسيقاهنا النادرة قرمزية اللون.  وعندما أمعنت 
النظر، كانت حالة الطماطم املزرية يه ما جذب انتباهها.  إذ 

تناقضْت هشاشُة هذه النباتات اجلميةل بصورة مخادعة مع 
سلوكها القوي.  كانت هذه يه املرة األوىل اليت تهشُد فهيا 

أفعالَ متسلل ذي شعر ينمو يف تربة دافئة، وتعتمد دورة حياته 
عىل رسقة موارد حمصوٍل مضيف.  وبالتبايه بكلٍّ من القوتني 

رة واملؤنثة، رشور هذا النبات أكسبه اسَم "هالوك،" بعد أْن  املذكَّ
هنب الغزاُة القدماُء مرص. وعليه، اندهشْت عندما مخَّرْت أختا 
الكربى مغليًّا من الجذور األرضية لهذا النبات املدمر، بناًء عىل 
تعليمات ُمعالٍج باألعشاب، ملداواة أمهما العليةل من جّراء ورم 

ظهر يف صدرها.

ألكساندرا صوفيا حنظل 

الهالوك املرصي 



WEED CONTROL - 237

Our hands carry ancient wisdom and memory. They 
have the power to revive ideas, feelings and thoughts 
tied to gestures that once were sacrificed or 
forbidden. I draw attention to the hands to awaken 
in me the knowledge reaped by our ancestors. To 
feel through the generations is to be in touch with 
the earliest expressions of human creativity. It is to 
encounter the skills, tools and insight that we have 
inherited as artists and to recognise their relation to 
human struggle, resilience and defiance. 

I. 
An elderly woman gracefully rises from a squatting 
position to finish the top part of a jar she is 
sculpting. She wipes her damp fingers on her loose-
fitting garment to resume moulding the clay with a 
steady tap. 

II.
Before dawn, while her husband is still asleep, she 
starts her workday by turning the velvety wheat 
flour she ground the day before into thyme-scented 
bread. Her years are concealed by her agility. They 
only become noticeable when she has not yet tucked 
her milky-toned hair into the adorned headpiece she 
wears.

III.
Her sister-in-law kneels on a woollen carpet to untie 
bundles of olive branches that had been pruned from 
the trees to ensure that sunlight could reach even 
their darkest crevices. She recycles these discarded 
twigs by hand-weaving them into a basket, her right 
shoulder gently rising to the orchestrated rhythm of 
her wrist.

Orobanche aegyptiaca

IV. 
Newly married, her daughter eagerly stretches her 
arm to reach for a small wooden table to place the 
spools of silk threads she received as a wedding 
gift. She picks the luminous red-tinted one to 
begin embroidering her bridal desires. Made from 
pomegranate skin and common madder, nothing 
more is known about these natural dyes whose 
recipes remain the well-kept secrets of select 
families. 

V. 
Watching her granddaughter run out into the field, 
she recalled this one time when she too, young and 
curious, chased the sight of glittering flowers that 
had embellished the tomato orchard with their horn-
shaped purple petals and unusual crimson stems. 
Up close, it was the pitiful state of the tomatoes that 
snatched her attention. Their brittleness contrasted 
with the robust demeanour of these deceptively 
beautiful plants. It was the first time she witnessed 
the deeds of a hairy intruder that thrives on warm 
soil and whose life cycle depends on stealing a host 
crop’s resources. Boasting both masculine and 
feminine power, their wickedness earned them the 
name Halook, after the ancient invaders who pillaged 
Egypt. Hence, she was mystified when her eldest 
sister, upon the instructions of an herbalist, brewed 
a decoction from the ground roots of this destructive 
plant to heal their ailing mother from a growth in her 
breast. 

Alexandra Sophia Handal
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دراسة الهالوك املرصي
ألوان مائية، حرب زعفران محيل الصنع، مياه مقدسة من كنيسة املهد 

يف بيت حلم، ورق 250 كرتون مقوى جم / م² ، 2019
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Study (Orobanche aegyptiaca), 
Watercolour, Homemade Saffron Ink, Blessed water from the 
Church of the Nativity Bethlehem, Papier Bouffant 250g/m², 2019
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عشب سنوي أصهل يف منطقة البحر األبيض املتوسط.  ينمو 
بشكل أكرث فعالية خالل الربيع واخلريف، بينما يسرتيح أثناء 

حرارة منتصف الصيف وأيام الشتاء الباردة.

بعض أنواع اخلرفار تحتوي عىل مادة يمكن أن تسبب تلفًا يف 
الدماغ، وأرضارًا أخرى لألعضاء، وتلف اجلهاز العصيب املركزي 

واملوت يف األغنام.

Phalaris brachchystachys is an annual plant. Its home 
is the Mediterranean and grows more during spring 
and autumn. The Phalaris does not grow during the 
hot summer or cold winter. 

Some of its species contains a substance that can 
cause damage to the brain, the nervous system, and 
causes death to livestock. 

Phalaris brachystachys
خرفار  قصري السنابل
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Majd Abdel Hamid (b. 1988, Damascus) splits his time 
between Ramallah and Beirut. He graduated with a 
BA in Fine Arts from Malmö Art Academy, Sweden in 
2010, and attended the International Academy of Art, 
Palestine between 2007 and 2009. He uses a variety 
of media in his work, including embroidery, video, 
installation and sculpture, in which he negotiates 
themes of national identity and trauma. His work 
has been included in numerous group exhibitions 
at Krognoshuset Lund, Sweden (2016), Valencia 
Institute of Modern Art, Spain (2018) and Khalil 
Sakakini Cultural Center, Palestine (2018). Abdel 
Hamid has participated in Mediterranea 16, Italy 
(2013) and the Kathmandu Trienniale, Nepal (2017), 
“Touche'!” at Beirut Art Center, Lebanon (2019) as 
well as “Heartbreak”, Venice (2019) He was a finalist 
in the A. M. Qattan Foundation YAYA in 2008, 2010 
and 2012. 

مواليد دمشق العام 1988.  يقسم وقته بني رام اهلل وبريوت.  
يحمل هشادة البكالوريوس يف الفنون اجلميةل من أكاديمية 

ماملو للفنون بالسويد يف العام 2010، وارتاد األكاديمية الدولية 
للفنون، فلسطني بني العامني 2007 و2009.  ويستخدم 

جمموعة متنوعة من الوسائط يف عمهل، بما يف ذلك التطريز 
والفيديو والرتكيب والنحت، اليت يمثل من خاللها مواضيع 

الهوية الوطنية والصدمات.  تم تضمني أعماله يف العديد من 
املعارض اجلماعية يف كروجنوشوسيت لوند، السويد )2016(، 

معهد فالنسيا للفن الحديث، إسبانيا )2018(، مركز خليل 
السكاكيين الثقايف، فلسطني )2018(.  شارك عبد احلميد 
يف )Mediterranea 16(، إيطاليا )2013(، وكاتماندو ترينايل، 

نيبال )Touche( ،)2017(! يف مركز بريوت للفنون، لبنان )2019(، 
وكذلك )Heartbreak(، فينيسيا )2019(، وكان من ضمن 

القائمة القصرية لجائزة الفنان الشاب يف مؤسسة عبد احملسن 
القطان لألعوام 2008 و2010 و2012.

مجد 
عبد احلميد 

 Majd
Abdel Hamid
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Did you hear about the rose that grew from a crack 
in the concrete?
Proving nature’s law is wrong, it learned to walk 
without having feet! 
Funny it seems but keeping its dreams 
It learned to breathe fresh air
Long live the rose that grew from concrete
When no one else even cared!”

The rose that grew from concrete (1989-1991)
Tupac Shakur, American Rapper and Poet. 

A’needa (stubborn, resilient); you are a plant that 
will not go away! It is said that many attempts were 
made since the British Mandate until today to curb 
your growth or eliminate it altogether, however, you 
became known as Al Aneeda (Phalaris Brachystachys 
seed) and managed to survive. Your resilience 
overcame your obsolescence. For that, I decided 
to celebrate and memorialize you in the most 
prestigious way; embroidery! 

Editor: Ahmed Yasin

هل سمعت عن تكل الوردة اليت نمت من شٍق يف اإلسمنت؟ 
لتُثبت أن قانون الطبيعة خاطئ، وأهنا تعلمت امليش بدون 

أقدام! 
يبدو األمر مضحكًا، ولكهنا تحافظ عىل أحالمها

لقد تعلمت تنفس الهواء النيق
فلتحيا الوردة اليت نمت يف اإلسمنت 

حني لم هيتم شخٌص آخر. 

النبتة اليت نمت يف األسمنت )1991-1989(
توباك شاكور، مغين راب وشاعر أمريكي

العنيدة )الُمقاومة(: يبدو أنك لن تذهبني أبدًا! ُيقال إن هناك 
العديد من املحاوالت لكبح نموك أو حىت التخلص منك تمامًا، 

منذ االنتداب الربيطاين وحىت اآلن. أصبحت ُتعرفني باسم 
العنيدة )خرفار قصري السنابل(، واستطعت أن تبيق عىل قيد 
احلياة. تغلبت ُمقاومتك عىل محاوالت إبادتك، ولهذا قررت 

االحتفال بك وبوجودك، بأرىق الطرق، بالتطريز! 

تحرير: أمحد ياسني

Al A’needaالعنيدة
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هو نوع نبايت عشيب حويل شتوي من جنس اخلرفار، الذي 
ينتيم للفصيةل النجيلية، ويضم هذا اجلنس حوايل 25 نوعًا 

نباتيًا، أحدها هو نبات اخلرفار الكناري.  وهو ينترش يف املناطق 
الرطبة يف مجيع القارات، ويعترب أحد املحاصيل الرعوية املهمة.  

موطنه العراق واملناطق املتوسطية من الوطن العريب وجنوب 
أوروبا وتركيا والقوقاز، وقد ورد ذكره ضمن قائمة نباتات بالد 

الشام.

وهو دغل حويل يتكاثر بالبذور اليت يصل عددها إىل حوايل 
)5000( بذرة يف النبات الواحد.  الساق قائمة متفرعة إىل 18 

فرعًا.  الورقة رشيطية تستدق تدريجيًا لتصبح ذات هناية إبرية.  
والنبات ذو لسني شفاف محدب الهناية معدوم األذينات.

البذرة صغرية رحمية ذات لون رصايص غامق.  وعند قطع الساق 
تظهر عصارة محراء تختيف أثناء الزتهري، وتساعد الرياح يف 

عملية اإللقاح لزهورها اخلنثوية.

 يعرف بالعديد من األسماء مهنا )اخلرفار – الكناري – ابو دميم 
– القريم – القرام – العشبة اجملنحة – الفالريس – ذيل القط – 

قبيعان(.

It is a winter herbaceous species of the genus 
Phalaris. This genus includes about 25 plant species. 
One of them Phalars Canariensis. It spreads in the 
humid areas of all continents, and it is considered 
one of the most important pastoral crops. Its home 
is in Iraq and the Mediterranean regions of the Arab 
world, Southern Europe, Turkey and the Caucasus. It 
was also mentioned in the list of plants of the Levant.
 The seeds in each plant can reach (5000). The stem 
is branched into 18 branches. Striped paper gradually 
draws to a needle end. 

The seed is a small with a dark gray color. Upon 
cutting the stem, a red sap appears, which disappears 
during flowering. The winds help in the process of 
pollination its hermaphrodite flowers.

 It is known by many names including (Phalaris - 
Canary - Abu Dumaym - Quraym - Karam - Winged 
Herb - Valeris - Cat's Tail - Qubaiaan).

Phalaris canariensis
خرفار كناري
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Born in Gaza 1976. He was trained by the German 
Arab artist “Marwan Kassab-Bachi” in various art 
practices like drawing, photography, printing, and 
conceptual art.  

Since 2000, he has worked at a prolific rate 
producing daring and innovative work which has 
attracted great publicity and garnered much critical 
acclaim. Projects have included “Metro in Gaza”, 
2012, Shambar, 2013, and “Rahat Al Aalam”, 2017 - 
all of which are concepts comprising installations, 
designs and photographs - that deal with the reality 
in besieged Gaza and envisioning a brighter future - 
a future that is not only plausible but a fundamental 
human right.

Abusal has exhibited extensively around the world 
over the last decade. He participated in a number 
of arts festivals internationally and held a number 
of personal exhibitions between 2000 and 2017 in 
Palestine, the Gulf, Europe, Algeria, and the United 
States. He received an international residency grant 
in 2016 from the “Camargo” Foundation in France, 
and was nominated for several artistic residency 
in France, Switzerland, America, and Jordan. In 
2005 he was awarded the Charles Aspery Prize for 
Contemporary Art. Abu Sal is a founding member of 
“Iltiqa’”, a forum of an active group of contemporary 
artists.

ولد يف غزة العام 1976.  متفرغ للفن . تتلمذ عىل يد الفنان 
األملاين العريب مروان قصاب بايش، وتلىق علومًا متنوعة يف 

الفنون من رسم وتصوير فوتوغرايف وتقنيات احلفر والطباعة 
والفنون املفاهيمية.  منذ العام 2000، يعمل بمعدل غزير 

يف إنتاج أعمال جريئة مبتكرة اقتنيت من قبل متاحف 
ومؤسسات فنية كبرية وحصلت عىل إشادة من النقاد.  

وشملت املشاريع "راحة اآلالم" )2017(، "مرتو يف غزة" )2012( 
و"شمرب" )2013(، وكلها أعمال كبرية تشمل الرتاكيب 

والتصاميم والصور، وتتعامل مع الواقع يف غزة املحارصة، 
وتصور مستقباًل أكرث إرشاقًا.

شارك يف عدد من مهرجانات الفنون دوليًا.  أقام عددًا من 
املعارض الشخصية عىل نطاق واسع بني األعوام 2000 و2017 

يف فلسطني والخليج وأوروبا واجلزائر والواليات املتحدة.  حصل 
عىل منحة اإلقامة الدولية العام 2016 من مؤسسة "كامارغو" 

بفرنسا، ورشح ملنح عدة لإلقامات الفنية يف كل من فرنسا 
وسويرسا وأمريكا واألردن.  ويف العام 2005، حصل عىل جائزة 

تشارلز آسربي للفن املعارص.  وهو عضو مؤسس يف "التقاء"؛ 
جمموعة نشطة من الفنانني املعارصين منذ العام 2002.

Mohamed Abusalحممد أبو سل
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يف هبوب لرياح موسمية متتالية من أقىص الغرب وحىت 
أوروبا، وصواًل اىل الرشق األقىص )روسيا( وحىت الرشق 

األوسط )بالد الشام(، تطايرت بذور حشائش )خرفار الكناري( 
من براري كندا، وبقيت حممولة يف تيار هوايئ انسيايب عىل 

املدار نفسه حىت حّطت يف أوروبا مجعاء، واستمرت يف التحليق 
وصواًل إىل بالد الشام عرب رياح املتوسط ... هكذا ُرسمت 

خارطة انتشارها.

ويف اجتماع للطبيعة مع املناخ، يظهر ذاك الناتج عىل 
مساحات الهسول والرباري ليمر أحدهم يف اخلريف صدفة 

وتعجبه "حزمة كناري" تمايلت مع الريح الناعمة، حىت 
ُذهل واقتهصّا واقتادها إىل أن زّين هبا بيته، حىت حذا حذوه 

الكثريون يف عدوى حلب الطبيعة، وتتاىل القطف إىل الهدر 
وإىل االستباحة، وإىل الهنب وإىل التصحر حينما فتحت أبواب 

اإلتجار بتكل السيقان اجلميةل ... إىل أن أصبحت منتجًا، ثم 
سلعة، ثم تجارة، ثم مااًل، ثم ثروة! إىل أن ُأخضعت للرغبة 

والطلب واملنافسة والتطوير والتسويق.  النبتة وبذورها وحىت 
الطائر الذي يحط علهيا ويتغذى مهنا )الكناري عذب الصوت( 

ُمتتابعة تجارية مرّكبة!

باقة حشائش الكناري "النباتات اجملففة األمجل يف األسواق".  
تجارة مربحة وسلع مجيةل، تليب األذواق احملبة للطبيعة، اليت 

تمنح شعورًا بامتالك جزء من الرباري، ُتذّكر باحلصاد واخلريف 
وتضيف أجواء رومانسية.  سلع تخضع للتطوير واملنافسة 

اإلبداعية حول طرق العرض والتغليف، والرتويج، وحلول 
الشحن والتوصيل! هكذا تبدو يف ظاهرها!

لكن قد تبدو تكل التجارة أن مبدأها أىت من رسقة الطبيعة؛ 
وأرس الطيور الغانية والباهية وحبهسا؛ واإلتجار باحلشائش 

الذهبية، وصناعة املال تحت اّدعاء مكافحة اآلفات أو ما يسبب 
الرضر لألشجار املثمرة "من طيور وحرشات وأعشاب"؛ تطوير 

املنتج "براند احلبوب، املغلفات، التسويق، امللصقات"؛ طرق 
اإلطعام "حاويات احلبوب، أقفاص الكناري، إكسسوارات 

األقفاص ... إلخ.

رسقة طري الكناري من موطنه يف الطبيعة وترويضه يف قفص 
للتمتع بجمالياته، قد يكون تطلَّب وسّبب السطو عىل 

طعامه، أيضًا، الذي كانت تنتجه الطبيعة "حبوب اخلرفار – 
صنف الكناري"، سطو تطور إىل صناعة وتجارة كبريتني، 
إىل أن وصلت احلبوب عىل شكل منتج يف عبوات تحمل 

عالمات تجارية تنافسية، منتجات تخضع ملعايري دولية كثرية، 
هذا لضمان بقاء اإلتجار بطري الكناري ليستمر يف الغناء داخل 

القفص مع ضمان غذائه!

التدخل اإلنساين ومقاطعة سريورة الطبيعة، حيث الذوق والفن 
والرغبة والحاجة واملواكبة والتقليد واالكتفاء واالحتكار ... كلها 

عوامل تعيد صياغة تغريات الطبيعة وتغريات التجارة العاملية، 
حيث ُسجلت )Phalaris Canariensis( يف البورصة العاملية 

كمورد طبييع تحت تصنيفات )بوكهيات النباتات اجملففة، 
أعالف طائر الكناري، حبوب تخسيس، زيوت ومستحرضات 

طبية ومكمل غذايئ(.  ويف تتبع ومسار ُمتخيّل، نالحظ 
مهنجية رشعية املنتجات حىت وصولها إىل املتاجر اإللكرتونية، 

وسياسات تقاُسم العمليات حيث ُتحصد من براري كندا، 
وُتصّدر إىل دول صناعية رخيصة العمالة )دول رشق آسيا( كما 

تعمل )Amazon(، أو ُتحصد من روسيا وُتصدر للتصنيع يف 
أوروبا الرشقية كما يعمل متجر )Etsy(، وهناك أصناف حمتكرة 

ُتزرع يف هولندا وتباع يف اململكة املتحدة فقط، متاحة عىل 
متجر )Atlas( ... والحالة ال تزال يف تطّور ....

فال توجد شكوى ... ألن انتشار البذور أرسع من استالك 
احلشائش! ... وال يوجد مانع ... ألنه ال توجد نقابات ودفاع عن 

تكل البذور الواعدة.

حممد أبوسل
آب، 2019

سلعة جمهولة 
امللكية
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In the course of the successive monsoon extending 
from the Far West to Europe, to the Far East 
(Russia) to the Middle East (the Levant), the canary 
grass, or Phalaris canariensis, seeds flew in from 
the Canadian wilderness. They remained held in a 
streamlined air current until they landed all over 
Europe, continuing their journey to the Levant 
through the Mediterranean wind. This is how their 
dispersion map was drawn. 

The fusion of nature and climate manifests on 
the hills and wilderness, especially when one 
accidentally passes by tufts of canary grass in 
the autumn as it sways with the gentle wind. This 
wonder led to picking some to decorate the home. 
Many people followed these footsteps in a contagion 
to love nature, and the picking became wasteful, 
then a violation, then a desertification when trading 
their lovely stems was allowed. Canary grass was 
reduced to a product, then a commodity, then a 
trade, then money and then finally wealth. It was 
subject to demand, competition, development and 
marketing. The plant, its seeds, and the bird that 
feeds on it—the canary with its sweet voice—are a 
complex commercial sequence.

A canary grass bouquet comprises the most 
beautiful dried plants on the market; a romantic 
commodity that pleases the taste of nature lovers 
who feel that they own part of the wilderness, 
reminding them of autumn harvests. They’re 
subject to development, creative competition on 
the methods of display and packaging, marketing, 
shipping and delivery.

It appears that this trade is based on looting nature; 
caging delightful singing birds; trading the golden 
weed; making money through the claim of pest 

control; developing the product via seed brand, 
packaging, marketing and labels; feeding and housing 
the canaries; etc.

Removing the canary from its natural habitat and 
taming it in a cage to enjoy its beauty might have 
required the looting of its food, canary grass seeds. 
The looting developed into a massive industry until 
the seeds were processed through competitive 
companies. These products are subject to many 
international standards to ensure the continuation 
of the canary market. Canaries will go on singing in 
cages with their food assured.

Canary grass was recorded in the global stock 
markets as a natural resource categorised as part of 
dried flower bouquets, canary food, diet pills, oils, 
medical products and nutritional supplements. There 
is a method of legitimising these products until 
they reach online stores, and the politics of dividing 
the processes. They either start by harvesting 
the product in Canada because of the amount of 
space available there before exporting the product 
to industrial countries with cheap labour (i.e. East 
Asian countries), or it’s harvested in Russia and 
then exported for manufacturing in East European 
countries. Just like Amazon, just like Etsy. There are 
other monopolised plants that are planted in The 
Netherlands and are sold in the UK, and they are 
only available in Atlas Online shopping store. This 
phenomenon is still escalating.

There are no complaints because the dispersion of 
seeds is faster than weed consumption. There is no 
objection because there are no unions to defend this 
seed. 

 Mohamed Abusal
August - 2019

 A Commodity of
 an Unclaimed
 Property
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ويه نوع من األعشاب من جنس اخلرفار. تختلف األشواك 
يف هذا النوع عن األنواع األخرى، إذ تحتوي كل شوكة عىل 
خطاف. موطهنا األصيل هو آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومعروفة 

عىل نطاق واسع. يعترب من احلشائش املرتبطة بالقمح، حيث 
يعزى نجاحه إىل ارتفاع إنتاج البذور. 

Is a species of grass in genus Phalaris. Common 
names include awned canary-grass and hood canary 
grass. The spikelets are very different from those of 
other members of this genus. The spikelet glumes 
each have a hook. It is native to Africa, Asia, and 
Europe, and it has been introduced widely. It is 
regarded as a serious weed of wheat, with its success 
attributed to high seed production, innate dormancy 
and periodicity of emergence.

Phalaris paradoxa
خرفار متناقض 
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A Palestinian visual artist, working across different 
media such as photography, video, installation and 
text.

Some of Essa’s works are made from objects, 
footage and sounds that already exist, which he 
appropriates and manipulates. In his works, he 
touches upon notions of representation, absence 
and loss. His work often originates from an 
examination of his personal narratives within the 
collective history and memory, while often weaving 
in and out of reality and fiction.

His works have been exhibited in Palestine, Lebanon 
and Italy, and his films were screened in numerous 
film festivals, including the Philadelphia Independent 
Film Festival, Toronto Arab Film Festival and Haifa 
Independent Film Festival.

Essa lives and works in Jerusalem.

فنان برصي فلسطيين يعمل يف مجال التصوير الفوتوغرايف، 
والفيديو واالعمال الرتكيبية.

يف أعماله، يالمس مفاهيم إعادة اإلنتاج والتمثيل، احملو 
والغياب. ينشأ عمهل غالًبا عن فحص قصصه الشخصية 

ضمن التاريخ والذاكرة اجلمعية. خالل ممارسته الفنية 
يستخدم املواد األرشيفية، ويعتمد عىل اجلمع، فهرسة وإعادة 

تنظيم املواد البرصية اليت تشكل معًا عماًل تركيبًيا ملحاولة 
استكشاف الوسيط ذاته ولتفكيك املفاهيم، بينما ينسج 

عمهل غالًبا بني الواقع واخليال.

ُعرضت أعماله الفنية يف فلسطني ولبنان وإيطاليا، وُعرضت 
أفالمه يف العديد من املهرجانات السينمائية، بما يف ذلك 

مهرجان فيالدلفيا السينمايئ املستقل ومهرجان الفيلم العريب 
يف تورنتو ومهرجان حيفا املستقل لألفالم.

يعيش عيىس ويعمل يف مدينة القدس.

Essa Grayebعيىس غرّيب 
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بعَد أعوام عدة عىل تقاعدها، قامت عاملة األحياء فدوى 
حّسون املتخصصة يف علم النبات بتجميع املواد واألبحاث 

املتعلقة بالنباتات الربية املنترشة يف أرض فلسطني، تحديدًا 
النباتات التابعة للفصيةل النجيلية اليت تعترب من محاصيل 
 Phalaris( "املرايع.  خالل البحث، استوقفتا نبتة "اخلرفار
Paradoxa(؛ النبتة الربية بأوراقها الُرحمية الطويةل، وشكلها 

القريب من سنابل القمح.

"ما الفائدة من كتاب ال صور فيه وال حوارات؟"، هذا التساؤل 
املرتبط بشكٍل أوتوماتيكي بشخصيِة "أليس" اليت خاضت 

املغامرات يف رواية لويس كارول املعروفة، هو أول ما استحرضته 
عاملة النبات ِتبعًا القتصار األبحاث واملواد اليت بني يدهيا عىل 
نصوص تصف نبتة "اخلرفار"؛ دورة حياهتا ومناطق انتشارها 
من جانب، وعدم وجود الصور التوضيحية من جانٍب آخر، ما 

جعل امللل حتميًا.

فدوى، ومن منطلِق حرشية العاملة ومقاربة املوقف، بدأت 
تصفح راوية "كارول"، وبعَد تمعٍن متأٍن برسم توضييح يف 

الفصل األول للرواية بعنوان "السقوط يف جحر األرنب" الذي 
يظهر فيه األرنب محدقًا يف ساعته، وبالتحديد هناك يف اجلهة 

اليرسى، وجدت فدوى نبتة "اخلرفار".

األرنب األبيض يتحقق من ساعته. رسم توضييح حمفور يف اخلشب عىل 
يد السري جون تينيل من طبعة العام ١٨٦٥ لرواية "مغامرات أليس يف بالد 
العجائب". يف اجلهة اليرسى للرسم تظهر نبتة اخلرفار املتناقض. احدى 

األعشاب الربية األكرث شيوعًا يف فلسطني، ضمن املعرض املتنقل عام ١٩٤٠.

Several years after her retirement, botanist Fadwa 
Hassoun compiled materials and research papers 
related to the wild plants scattered in the land of 
Palestine, particularly those that belong to the 
Poaceae family, considered grassland crops. During 
her search, she came across a wild plant called 
Phalaris Paradoxa, with long spear-like leaves and a 
shape similar to wheat spikes.

“And what is the use of a book without pictures 
or conversations?” This question, linked to the 
character Alice in Lewis Carroll’s famous novel 
“Alice’s Adventures in Wonderland”, is the first 
invoked by the botanist and according to the 
limitation of research materials on hand describing 
the plant, its life cycle and growth areas, on the one 
hand, and the lack of illustrations on the other, made 
boredom inevitable.

Hassoun began scanning Carroll’s novel, and after 
carefully examining the illustration in the first 
chapter of the novel entitled “Down the Rabbit 
Hole”—in which the rabbit is reading his watch—the 
scientist found the Phalaris paradoxa on the left side 
of the drawing.

White Rabbit Checks His Watch. wood-engraved illustration by 
Sir John Tenniel from the 1865 edition of Alice's Adventures in 
Wonderland. On the left side is a botanical illustration of Phalaris 
paradoxa. One of the 33 most common weeds in Palestine and 
part of the 1940 Traveling Weeds exhibition.
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بعد مسٍح رسيع للنباتات اليت شتلها "كارول" يف رسومات 
روايته "مغامرات أليس يف بالد العجائب"، وعملية فرٍز ألنواع 

النباتات، حصلت فدوى عىل جمموعٍة تضم 33 نبتة برية، من 
ضمهنا نبتة "اخلرفار".  ويف طور هذا البحث وإجراء املقارنات، 
وقعت بني يدي العاملة، بشكل عبيث، جمموعُة رسائل موجهة 

إىل السيد ماسون، كبري املسؤولني يف دائرة الزراعة والصيد
يف االنتداب الربيطاين بمدينة القدس )كانون الثاين/يناير 1940(.  

من بني جمموعة الرسائل، لفتت انتباه فدوى وثيقٌة بعنوان 
"مكافحة احلشائش"، تحوي الئحًة ـب 33 بذرة اىل جانب 

رسوم توضيحية، فضاًل عن قضايا متعلقة باألعشاب الضارة، 
خصائهصا وطرق كبحها والتحكم يف نموها وانتشارها.

الصدمُة تمثلت يف استنتاِج عاملة النبات املتمرسة أن جمموعة 
احلشائش اليت ذُكرت يف مراسالت املسؤولني الربيطانيني 

يه اجملموعة ذاهتا اليت ُرسمت يف الصوِر التوضيحية لرواية 
"أليس"، وكاتهبا لويس كارول.

 

 
كلب ينظر إىل أليس الصغرية. رسم توضييح حمفور 

يف اخلشب عىل يد السري جون تينيل. 
يف اجلهة اليمىن للرسم تظهر نبتة القرطم.

After a quick survey of the plants Carroll had planted 
in the drawings of his novel and a sorting process 
of the plant species, Hassoun gathered a collection 
of 33 wild plants, including the Phalaris paradoxa. In 
the course of her research and comparison, a group 
of letters sent to Mr. Masson, Chief Agricultural 
Officer at the Department of Agriculture and 
Fisheries in British Mandate Jerusalem, got into 
the hands of the scientist. The letters were dated 
January 1940. Among the group of letters was a 
document entitled “Weed Control”, containing a 
list of 33 seeds along with illustrations, as well the 
weeds’ characteristics and ways to control their 
growth and spread, grabbed Hassoun’s attention.

The shocking part was that the botanist realized that 
the same list of weed names reported in the British 
officials’ correspondence was the same group of 
plants illustrated in Carrolls “Alice’s Adventures in 
Wonderland”.

Dog Looks at Tiny Alice. wood-engraved illustration by Sir John 
Tenniel. On the right side a botanical illustration 
of Carthamus tenuis.
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أليس تلتيق بدودة القّز. رسم توضييح حمفور يف اخلشب عىل يد السري جون 
تينيل. يف اجلهة اليمىن العليا للرسم تظهر نبتة الهالوك املرصي.

Alice meets the Caterpillar. wood-engraved illustration by Sir 
John Tenniel. On the right upper side a botanical illustration of 
Orobanche aegyptiaca.
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إىل جانِب ذلك، وجدت رسالة إضافية َبعث هبا عميُد جامعِة 
أكسفورد "هرني ليدل"، ُتذكر فهيا روايُة كارول بعنواهنا 

األصيل "مغامرات أليس تحت األرض" اليت ُكتبت عىل يِد 
كارول يف أوكسفورد قبل 75 عامًا من صدور الرسالة هذهِ، 
طلَب فهيا "ليدل" سحَب مجيِع نُسِخ الرواية من محافظات 
بريطانيا ومستعمراهتا خلف البحار كافة، بادعاء أن الرواية 

تحتوي عىل رسائل مشفرة ورموز تتداولها التنظيمات الرسية 
املناهضة للحكم العسكري االنتدايب.

يف هذهِ املرحةل، تتضح الصورة لعاملة النبات فدوى حّسون، 
حني تحرضها فكرة رسد الكاتب للقصة اخليالية حول حيوانات 

ناطقة وحشائش غريبة ُبغيَة تجنِب الرقابة؛ فيف رواية 
"أليس"، الكاتب ينتقد العديد من جوانب إنجلرتا يف العرص 

الفيكتوري، من خالل تجارب بطةِل الرواية، حيث يدمج 
وجهات نظره حول اجملتمع الفيكتوري بشكل غري مبارش، 
ويضعها يف سياٍق درايمٍّ هبدف التعليق عىل الوضع حيهنا.

مكاملة هاتفية مفاجئة تلقتا الباحثة، قطعت شوطًا من البحث 
مرتايم األطراف وُخالصاٍت توصلت إلهيا، بدت يف ظاِهرها جمرَد 

مكاملٍة ُتعلُم بتوقِف تمويل البحث، ويف باطهنا عالقة تربط 
املمولني باململكة املتحدة كسبب مبارش لهذا القرار املباغت، 
األمر الذي قاد العاملة املذعورة اىل إخفاء بحهثا غري املنشور يف 
مكان جمهول حىت اكتُشَف مؤخرًا ووجد طريقه للنرش عىل 

هذه الصفحات.

Along with the papers was an additional letter from 
the dean of the University of Oxford, Henry Liddell, 
who mentions the novel in its’ original title, Alice’s 
Adventures Under Ground, which was written by 
Carroll in Oxford 75 years before this letter was 
issued. In this letter, Liddell demanded that all copies 
of the novel be withdrawn from all British provinces 
and colonies overseas, claiming that it contains 
encrypted messages and symbols circulated by 
secret organizations against the British colonization.

At this point, the picture is more apparent to 
Hassoun: The novelist criticized many aspects 
of Victorian-era England in the novel, where he 
indirectly integrates his views on Victorian society 
through the eyes of the protagonist. The use of 
talking animals and weeds was implemented to avoid 
censorship.

A sudden telephone call received by the researcher 
on its surface seemed to merely inform of the 
cessation of research funding. Within it was a 
relationship linking funders with the United Kingdom 
as a direct cause of this surprise decision, which 
led the panicked scientist to hide her unpublished 
research in an unknown place until it was recently 
discovered, finding its way in these pages.

اثنان ومخسة وسبعة يدهنون شجرية الورد. رسم توضييح حمفور يف اخلشب 
عىل يد السري جون تينيل. من طبعة العام ١٨٦٥ لرواية "مغامرات أليس يف بالد 

العجائب".

Two, Five, and Seven Painting the Rosebush. wood-engraved 
illustration by Sir John Tenniel from the 1865 edition of Alice's 
Adventures in Wonderland.
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هو نوع نبايت من جنس احلوذان، موطنه األصيل أوروبا، 
لكن يمكن العثور عليه يف قارات أخرى، بما يف ذلك أمريكا 
الشمالية وأسرتاليا.  كان يف السابق حشائش صاحلة للزراعة 
يف بريطانيا، لكنه أصبح نادرًا اآلن.  غالبًا ما يوجد يف أماكن 

رطبة، مثل برك الربيع يف املروج.

 ،)anemonina( ويعترب هذا النبات سامًا؛ فهو يحتوي عىل مادة
ويه مادة سامة بشكل خاص للحيوانات والبرش.

يف الواقع، ترىع احليوانات العاشبة أوراق هذه النباتات بصعوبة 
كبرية، وتموت بعد أكلها يف أغلب األحيان.  حىت النحل تجنب 

رحيق "احلوذان".

يستخدم النبات يف بعض املناطق لعالج الربو والروماتزيم 
واحلىم الشديدة واألمراض املعوية؛ بينما يتسبب يف التابات 

جلية إذا ملسه اإلنسان؛ وأثناء وجوده يف الفم، يمكن أن تسبب 
بألم شديد وحرق يف األغشية املخاطية، ويف بعض الحاالت كان 

هناك حروق مرتبطة هبذا النبات.

The corn buttercup, devil-on-all-sides or scratch 
bur, is a plant species of the genus Ranunculus. It 
is native to Europe, but it can be found on other 
continents as an introduced species and sometimes 
a weed, including in North America and Australia. 
It was formerly a common annual arable weed in 
Britain but is now rare there. It is most often found in 
moist places, such as spring puddles in meadows.

These plants are considered poisonous. They 
contain in all parts of the anemonina; a substance 
particularly toxic to animals and humans. 

In fact, the herbivores graze the leaves of these 
plants with great difficulty (in some cases the 
animal is dead) and only after a good drying (hay 
grass) which makes the most dangerous substances 
evaporate. 

Even the bees avoid foraging nectar “Buttercup”. 
In some areas the plant is used for the treatment 
of asthma, rheumatism, high fever and intestinal 
disease; while on human skin these plants can 
create blisters (dermatitis); while on the mouth they 
can cause intense pain and burning of the mucous 
membranes. In some cases, there have been burns 
associated with this plant.

Ranunculus arvensis
احلوذان احلقيل
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An artist who lives and works at Cana of Galilee. 
She got her B.A in psychology and multidisciplinary 
studies at Haifa University in 2012. And then in 2017 
received her MFA also from the same university. 

Ola participated in many exhibitions including: 
“The Gift”, Al-Mamal Foundation, Jerusalem 
(2015), “Natura Art,” Limner Gallery, New York 
(2016), Haifa Fine Arts Fair, Haifa (2016), Pyramida 
Platform, Pyramida Center for Contemporary 
Art in Haifa (2018), “We Shall Be Monsters”, A.M. 
Qattan Foundation in Ramallah (2018), “Bread And 
Roses”, Landings and Takeoffs, Gate 3, Haifa (2018), 
“12Plus1”, Um El Fahem Art Gallery (2018), “Pain 
and Well”, Al Kathrina Foundation ,Moscow (2018), 
“Local”, Al Markaz Contemporary Art Gallery, 
Jerusalem (2019), “New Creatives” , Al Mamal 
Foundation for Contemporary Art, Jerusalem (2019), 
“Youth Artist”, The French Institute, Ramallah (2019). 
Ola won the third place in the YAYA organized by 
A.M. Qattan Foundation in Ramallah in its 10th 
edition (2018).

فنانة تعيش وتعمل يف قانا الجليل.  حصلت عىل هشادة 
البكالوريوس يف علم النفس ودراسات املرأة العام 2012، وعىل 

ماجستري يف الفنون من جامعة حيفا العام 2017.

شاركت زيتون يف معارض عدة مهنا: معرض "الهدية"، مؤسسة 
املعمل للفن املعارص، القدس )2015(؛ "آرت ناتورا"، ليمرن 
جالريي، نيويورك )2016(؛ "إطاللة مجيةل"، حيفا )2016(؛ 

"منصة األهرامات/ ماذا يفعل هنا الهرم؟ مركز الهرم للفن 
املعارص، حيفا )2018(؛ "سنكون وحوشًا"، مؤسسة عبد 
احملسن القطان، رام اهلل؛ "صعود وهبوط"، صالة العرض 

الباب الثالث وحيفا )2018(؛ "12+1" صالة العرض للفنون، أم 
الفحم )2018(؛ "بريك ثرو" مؤسسه كاثرينا، موسكو )2018(؛ 

"محيل" معرض املركز، القدس )2019(؛ "مبدعون جدد" 
مؤسسة املعمل، القدس )2019(؛ "فنانون شباب" املركز الثقايف 

الفرنيس األملاين، رام اهلل )2018(.

حصلت زيتون عىل جائزة املركز الثالث يف مسابقة الفنان 
الشاب اليت تنظمها مؤسسة عبد احملسن القطان يف رام اهلل، 

يف نسختا العارشة العام )2018(.

Ola Zaitounعال زيتون 



WEED CONTROL - 267



الهيمنة عىل احلشائش - 268

تخاطبين نبتة احلوذان احلقيل كامرأة فلسطينّية ُولَدت يف 
إرسائيل تسألُ نفهسَا كلَّ يوٍم: "َمن أنا؟"، وأعجز عن اإلجابة، 

كزهرِة حوذان حقيل تحمل أعضاء أنثوّية وذكورية يف آن 
واحد، خنىث يف وصف نوال السعداوي – تحمل بداخلها رغبة 

األطفال الطبيعية بالتّحول ما بني رجل وامرأة.

إين أستقّل سياريت يومّيًا متوّجهًة إىل "نتسريت عيليت"، 
أو ما تسىمّ اآلن "نوف هجليل"، اليت ُبنيت عىل أراٍض 

لفلسطينيني يقطنون يف القرى املجاورة مثل الرينة، كفر كنا، 
املهشد، عني ماهل وإكسال، ألستنشَق هواًء ُصنع يف إرسائيل، 
خاٍل من ذكورية اجملتمع الفلسطييّن، ومن ثّم أعود إىل حضن 

أيم ألسمع رصخات الفتيات.

يف هذا الهروب الخاطف يف "نتسريت عيليت"، ِوحدة ورغبة 
حزينة يف تحقيق حلم الفنانة فوق مقابر أحالم الفلسطينيني، 

أغدو يف الهروِب يتيمة من جمتمع زرعين كزهرة حوذان حقيل، 
ال تحتاج إىل ذكر عريّب، بل تعيل ذاهتَا من مبيهضا وحبيبات 
لقاحها، ألّن أحالم الفتيات أكرب من فقاعات اجملتمع اليت 

ُتخدش بالرشّف.  ربما كنت حمظوظًة ولست كغريي مّمن 
انتظرن فارس األحالم، أو رّبما أنا األكرث تعاسًة، ألّن ذكورّيَة 

أفكاري فقدت عذريّتا بجامعة إرسائيلية، ما زلت أذكر يف 
سنوايت الجامعية اليت درست خاللها دراسات نسوّية وقضايا 
جندرّية يمكن تلخيهصا بجمةل: "املرأة تستطيع أن تعيل ذاهتا 

بقواها الذاتية دون حاجة لرجل"، وما زلت أذكر املحارضَة األكرث 
غرابة اليت ناقشت مكانة املرأة والقضيّة اجلندرّية معلنًة أنَّ 
املرأة يمكن أن تُشبع رغبتا اجلنسية بمفردها دون الحاجة 
إىل رجل، ودون أّي حاجة إىل إدخال أي غرض إىل جسدها، 
وقد اّدَعت املحارِضة الهيودّية اإلرسائيلية أّن للمرأة عضوًا يف 

أحشائها ُولد معها يستطيع إشباع رغبتا دون حاجة إىل آخر 
يسيطر علهيا.

يف البداية، لم يكن من الهسّل عيّل أن أفهَم هذه النظريات 
النسائيّة، وأن أفهم أّن الرصاع بداخيل ُولد يف ضلعان وثالث 
زوايا كزهرة حوذان حقيل أصابتا طفرة وراثيّة بعضو ثالث؛ 

إّن إيماين باهلل وما رسخ بعقيل طوال السنوات شكال حاجزًا 
منعين من تصديق هذه النظريات اليت تدور حول امرأة تعيش 

بمجتمع بطريركي، وال أعلم إن كانت هناك عالقه بني 
فلسطينييت وإرسائيلييّت، نسوّييت وديين، وأّي جني قد أصيب 

بطفرة، لكّنين أعلم وإن صح التعبري أنيّن أرغب فيي حرييت 
ّّ العظيم وتحقيق رشاكة برشية، جسدان  كما أرغب يف الرس

بروح واحدة ال يفرقهما اثنان، كحوذان حقيل خنىث تماثل 
هريمافروديت رمز احلب - ثمرة العشق بني هريمس وأفروديت، 
اليت عشقت هريمس حّد اجلنون، فطلبت من اآللهة أن تمزج 

جسدهيما فاستجابت اآللهة لذلك، وأنجبا هريمافروديت 
بعضٍو ذكرّي رمزًا لهريمس ومفاتن أنثوّية رمزًا ألفروديت.  

"فـَمن أنا؟" وأّي حوذان حقيل أنا قد ينبت بمركبات ومفاهيم 
الهوّية اخملتلفة؟ وأّي طفرة قد تعالَج ألكوَن سليمة صاحلة 

إلنجاب رصاٍع واحد فقط فأفوز يف بقائه؟

احلوذان 
احلقيل: 

َمن أنا؟
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her body. The Israeli Jewish lecturer claimed that a 
woman has a special organ inside of her that she was 
born with that can satisfy her sexually without the 
need of a controlling man.

It was not easy at first for me to make sense of these 
feminist theories or to understand that my inner 
conflict was born of two ribs and three corners, like 
a buttercup flower struck by a genetic mutation and 
developing a third organ. My faith in the Almighty 
and what has been imprinted in my mind all these 
years is a barrier to believe these theories that 
revolve around a woman living in a patriarchal 
society.

I do not know if there is a relationship between my 
Palestinian and Israeli existence, or my feminist 
and religious identity, and which gene was mutated. 
I do know that I want my freedom as well as the 
classified secret and to fulfil a human partnership; 
two bodies in one soul, not separated, as a 
hermaphrodite buttercup equal to the symbol of 
love and the fruits of passion between Hermes and 
Aphrodite. Aphrodite, who loved Hermes to the 
point of madness, asked the gods to blend their two 
bodies. The gods responded to her request. Hence, 
they gave birth to Hermaphrodite, who had male 
organs as a symbol of Hermes, and female organs as 
a symbol of Aphrodite. Thus, who am I? And what 
kind of buttercup am I? I could grow with various 
concepts of identity. And which mutation could 
become valid?

The corn buttercup addresses me as a Palestinian 
woman born in Israel who asks herself daily, “Who 
am I?” I find it a hard question to answer. As a 
buttercup flower that carries both female and male 
organs—a hermaphrodite as Nawal Al-Saadawi 
describes it—she carries the natural desire of having 
children inside of her and switches between a man 
and a woman.

Every day, I drive to “Natseret Illit,” or what is now 
called “Nof HaGalil,” the city that was built on the 
land of Palestinians living in neighbouring villages, 
such as Reineh, Kafr Kanna, Mashhad, Ein Mahil and 
Iksal to breathe in the air made in Israel and free of 
the masculinity of Palestinian society. I then go back 
to my mother’s lap to hear the cries of the girls. In 
this hasty and brief escape to “Natseret Illit,” there 
lies the loneliness and sad desire to fulfil the dream 
of an artist over the graves of Palestinians’ dreams. 
I become an orphan in a society that planted me as 
a buttercup so that I wouldn’t need an Arab male. I 
support myself and become fully autonomous with 
my ovaries and the pollen grains, since the dreams 
of young women are greater than the bubbles of 
society that are scratched by honour.

Perhaps I was lucky, unlike those who wait for the 
knight of their dreams, or perhaps I am the most 
miserable because the masculinity of my thoughts 
lost its virginity at an Israeli university. I still 
remember the feminist and gender issues I studied 
during my college days, which can be summed up in 
one sentence: “A woman can support herself with 
her own strength without the need of a man.” I still 
recall the most unusual lecture that discussed the 
status of women and gender, stating that a woman 
can satisfy her sexual desire alone without the need 
for a man and without having to insert anything into 

Ranunculus 
arvensis: 
Who/What am I?
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ينمو الفجل الربي كنبتة سنوية، أو كل سنينت، مع جذر واحد 
يشبه ما للفجل املزروع، ولكنه أقل حجمًا، وُيعتقد أنه من 

ساللة الفجل الصالح لألكل.  ُيزهر الفجل الربي يف الفرتة ما 
بني أيار وأيلول.  تشبه الزهور إىل حد كبري تكل املوجودة يف 

القوس البحري، اليت توجد يف بعض املناطق نفهسا )يف الواليات 
املتحدة( ويمكن تميزيها بهسولة عن طريق وجود سيقان وأوراق 

ناعمة غري عصارية.

إنه مصدر مهم حلبوب اللقاح والرحيق جملموعة متنوعة من 
امللقحات، وبخاصة نحل العسل خالل بداية الربيع.

The wild radish, white charlock or jointed charlock 
is a flowering plant in the family Brassicaceae. It is 
sometimes claimed to be the ancestor of the edible 
radish, Raphanus sativus. The flowers very similar to 
those of the sea rocket, which is found in some of the 
same regions (in the US) and is easily distinguished 
from it by having thinner, non-succulent stems and 
leaves. 

It is an important source of pollen and nectar for a 
variety of pollinators, especially honeybees during 
the early spring.

Raphanus raphanistrum
الفجل الربي، الفجيةل
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Is one of Palestine’s preeminent artists whose 
practice over the past years has drawn inspiration 
from the ancient past, oral traditions and cultural 
narratives that are intimately tied to life in Palestine. 
Working primarily in paint, inks and dyes, his 
colour palette is often limited to monochrome 
tones which imbue his works with a sober tone. In 
Barakat’s words the dark colours he uses reflects the 
hardships of our time and our present life. I think the 
pressure on us makes us use dark colours.  

Born in Jabalia Camp in Gaza, Barakat continues to 
be heavily influence by the environment where he 
grew up.  This is reflected in both his subject matter 
and the variety of media he works in including wood, 
metal and glass.  Barakat graduated with a BA in 
Fine Arts from the College of Fine Arts in Alexandria, 
Egypt and soon after moved to Ramallah where he 
has since been based, teaching and producing art.  
He has held ten solo exhibitions and participated 
in numerous international exhibitions including the 
Sao Paolo International Biennial (1997), the Sharjah 
Biennial (2003) and across Europe. 

هو أحد الفنانني البارزين يف فلسطني الذين استمدت 
ممارستم عىل مدار السنوات املاضية اإللهام من املايض 

القديم، والتقاليد الشفوية، والروايات الثقافية اليت ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا باحلياة يف فلسطني.

يعمل، بشكل أسايس، يف الطالء واألحبار واألصباغ، وغالبًا 
ما تقترص لوحة األلوان عىل نغمات أحادية اللون تشبع أعماله 

بلهجة رصينة.  عىل حد تعبري بركات، فإن األلوان الداكنة 
اليت يستخدمها تعكس الصعوبات يف عرصنا وحياتنا الحالية.  

ويعتقد أن الضغط علينا يجعلنا نستخدم األلوان الداكنة.

ولد بركات يف خميم جباليا شمال غزة، وال يزال متأثرًا بالبيئة 
اليت نشأ فهيا.  وينعكس هذا يف كل من مواضيع عمهل واملواد 

اليت يستعملها، بما يف ذلك اخلشب واملعادن والزجاج.

حصل بركات عىل هشادة البكالوريوس يف الفنون اجلميةل من 
كلية الفنون اجلميةل باإلسكندرية بمرص، وبعد فرتة وجزية 

انتقل إىل رام اهلل حيث عمل منذ ذلك احلني يف تدريس الفن 
وإنتاجه.  وقد أقام عرشة معارض منفردة وشارك يف العديد من 

املعارض الدولية، بما يف ذلك بينايل ساو باولو الدويل )1997(، 
وبينايل الشارقة )2003(، وعرب أوروبا.

Tayseer Barakatتيسري بركات
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Suppose my name is Tayseer… Mohammed… Issa… 
No matter what my name is, it really doesn’t matter! 
It takes the form of a man whose wound is laughing, 
and a plant named Raphanus raphanistrum, or a 
swarm of bees sleeps in his wound.

I come from this eloquent place among pure grass: 
here is the guardian of my name which almost 
sprouted before the earth did, or we almost grew 
together in the awe of birds and the landing strip 
of pigeons. A Raphanus raphanistrum slowly 
drinks my pulse in the wideness of the earth and 
feeds from the silence of my eyes to utter earth 
to become the eighth sky and seventh land. Peace 
is upon your petals. You still wear your dress of 
pollen and the nectar of my eyes. I sleep between 
your leaves and I kiss you as I blow the trumpet 
of the flower. It is then when the earth trembles 
because the wind touches the sleepiness of the 
awakening. Now they confiscate your grounding 
sky since founding the first settlements and since 
England’s colonialism in the 1920s. Clearly, it was 
colonialism by all means. They brought to us the 
first settlers and the beginnings of coordination on 
more than one level, so that 33 plants were classified 
as unfriendly (harmful) to the environment. They 
did not notice the deer of Palestine as they fed on 
Raphanus raphanistrum after they are born. They 
are total strangers, so they don’t know! They did 
not notice the usefulness of the 33 plants; instead 
they classified them as weeds! They built their first 
“barns” and called them settlements, camps and 
compulsory checkpoints. In our lives, the spirit of 
the sea, the umbilical cord, the guitar chord, the 
humming of creation and the fingers of water will 
forever break out in the blue coffee. We will sow 
seeds on cloud boats, the sweat of the baker and 
the sleepy café in the evening. In the prance of a 
train on its railway at dawn, we will continue to sow 
seeds in the cracks of a tin house and in children’s 
books. Who will let the other pick it with the fingers 
of breaths and flutes? Who among us will pick up 
the other? Is it me or the Raphanus raphanistrum? 
Or we both shall collect the space to inhabit the 
heavenly scene. However, I’ll let it pick me while I’m 
fascinated by all the colours of the rainbow and the 
impossible painting will inhabit me in this impossible 
world.

Tayseer Barakat

هب أن اسيم تيسري ... حممد ... عيىس ... مهما يكن يف هيئة 
رجل جرحه يضحك، وتنام يف جرحه الفجيةل، أو رسب نحل 

بليغ.

أنا من هذا املكان البليغ املرتحل أبدًا بني عشب حمض: ويل 
حارسة اسيم اليت كادت أن تنبت قبل األرض، أو كدنا ننبت 

معًا يف مندهش الطري ومهبط احلمام - فجيةل ترشب نبيض 
وئيدًا يف راحة األرض، وتقتات من صمت عيين لتنطق األرض 

سماء ثامنة وسابع األرضني.  الفجيةل السالم عىل البتالت 
ما تزالني ترتدين فستانك من غبار طالع، ورحيق عيين.  أنام 
بني أوراقك والقبةل ألنفخ يف بوق الزهرة موعد ارتعاش األرض 
لريح تالمس نعاس الصحو.  واآلن يصادرون سماءك األرضية 

منذ أول املستوطنات ومنذ أن جاء استعمار )اإلنجلتار( إىل 
أرضنا يف حقبة العرشينيات، كان استعمارًا كولونياليًا بامتياز، 
وأدخلوا علينا طالئع املستوطنني وبدايات التنسيق عىل أكرث 

من صعيد، حىت كانت 33 نبتة مصنفة عىل أهنا معادية للبيئة.  
لم يالحظوا غزالن فلسطني ويه تتغذى عىل الفجيةل بعد 

والدهتا -غرباء ال يعرفون- وعىل 33 نبتة اعتربوها معادية.  بنوا 
أوىل زرائهبم، وسموها مستوطنات ومعسكرات وحواجز قهرية 

يف حياتنا اليومية ستظل تندلع يف القهوة الزرقاء روح البحر، 
وحبلنا الرسي، وتر اجليتارة، طني الخلق وأصابع املاء، وسننرث 

البذور عىل مراكب الغيم ويف عرق محال اخلزب، ويف نعاس 
املقهى عند املساء، ويف وثبة قطار عىل سكة الفجر سنظل 

ننرث البذور يف شقوق بيت من صفيح، ويف دفاتر األطفال.  من 
سيدع اآلخر يقطفه بأصابع األنفاس وأصابع النايات.  من 

منا سيقطف اآلخر، أنا أم الفجيةل، أم كالنا سنقطف املكان 
لنسكن املهشد السماوي.  ولكىن سأدع الفجيةل تقطفين 

منخطفًا بكل ألوان قوس قزح.  سأدعها تقطفين ثم تسكنين 
اللوحة املستحيةل يف هذا العالم املستحيل.

تيسري بركات

انا اسيم...!

My name is…!
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جنس من النباتات العشبية، فيه أنواع تنبت يف احلقول مع 
الزرع وحول الطرق، تعيش يف معظم مناطق فلسطني.

موعد اإلزهار لقرة املاء يبدأ من هشر شباط.  وأوراقه متغرية 
يف الشكل واحلجم، واألزهار ذات بتالت صفراء وذات عروق 

داكنة، طول كل مهنا أقل من سنتيمرت واحد.

A genus of herbaceous plants. It grows in fields, 
around roads, and other areas in Palestine. 

It blooms starting February.  The leaves are 
inconsistent in shape and size and flowers have 
yellow petals with dark veins, each less than one 
centimeter in length. 

Rapistrum rugosum
قرة املاء 
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Hanna Qubty born in Nazareth in 1983. Lives and 
works in Jerusalem.

He is an artist and exhibition curator, achieved a 
bachelor’s and master’s degree in photography 
and art from Bezalel Art and Design Academy in 
Jerusalem in 2017 and 2019.

Qubty works as a curator for exhibitions at Al 
Markaz Contemporary Art Gallery in Jerusalem. He 
also participated in a couple of collective exhibitions 
in Haifa and Jerusalem. Most of his artwork is based 
on questioning the national and mixed identity, the 
individual and collective memory of the Palestinians 
inside the green line, and the language in relation to 
the surrounding environment. 

Qubty uses different types of media in his work, 
such as video art, photography, and public 
installation work that has different forms and 
connotations in each artwork. 

من مواليد مدينة النارصة العام 1983.  يعمل ويعيش يف القدس.  
فنان وقيم معارض، حاصل عىل درجة البكالوريوس يف 

التصوير الفوتوغرايف من أكاديمية بتسالئيل للتصميم والفنون 
يف القدس )2017(، وهشادة املاجستري يف الفنون من األكاديمية 
نفهسا )2019(.  يعمل قبطي قّيمًا للمعارض يف جالريي املركز 

للفنون املعارصة يف القدس.

شارك يف العديد من املعارض اجلماعية يف كل من حيفا 
والقدس.  تتمحور أعماله الفنية حول التساؤالت عن 

الهوية القومية والهوية الهجينة، والذاكرة الفردية واجلمعية 
لفلسطينيي الداخل، واللغة وعالقتا بالبيئة احمليطة.

يتعامل قبطي مع العديد من الوسائط الفنية كفن الفيديو، 
والفوتوغراف، واألعمال الرتكيبية يف الفراغ العام، اليت تأخذ 

أشكااًل ودالالت خمتلفة من عمل ٕاىل آخر.

Hanna Qubty حنا قبطي
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شجرة عائلة الكرنيبة

)Rapistrum Rugosum( االسم: قرة الماء

العائلة: الكرنبيات )الكرنيبة(

الجنس: أنثى

العمر: 87 عامًا

مكان الوالدة: الشرق األوسط
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The Family Tree: Brassicaceae

)Karnebah)

Name: Rapistrum rugosum

Family: Cruciferae / Brassicaceae

Sex: Female

Age: 87 years old

Place of Birth: The Middle East
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1
الناصرة 1930

ولدت الكرنيبة في مستشفى العائلة المقدسة بمدينة الناصرة 
العام 1932 دون أب أو أم، وعاشت حتى عمر 16 سنة في بيت 
األيتام "شنّلر" حتى تزوجت من يونس الذي كان يسكن معها في 
دار األيتام أيضًا.  وعند زواجهما، اتخذ يونس من الكرنيبة 

اسمًا لعائلته تعبيرًا عن حبه لزوجته، وأنجبا خمسة توائم.  
والء وباقية، عليا ونمر، عودة وجورج، سالم وجهاد، أمل 

ويعاد.

2
حيفا 1947

والء وباقية
في خريف 1947 أنجبت الكرنيبة توأمها األول "والء وباقية" 
في حي وادي النسناس بحيفا؛ وبعد والدتهما بسنة، اضطرت 

الكرنيبة للنزوح إلى األردن عام النكبة مع زوجها، وقامت 
بترك توأمها والء وباقية في حيفا.

3
األردن 1950
عليا ونمر

في العام 1950، وبعد عامين من الشتات والنزوح من وادي 
النسناس في حيفا إلى مخيم الوحدات لالجئين الفلسطينيين، 

أنجبت الكرنيبة من زوجها يونس توأمها الثاني "عليا ونمر".

4
لبنان 1970
عودة وجورج

بعد أيلول األسود من العام 1970، فرت الكرنيبة برفقة زوجها 
يونس هاربة من مخيم الوحدات في األردن إلى مخيم عين الحلوة 

في بيروت اللبنانية، تاركة وراءها عليا ونمر، حيث قامت 
بإنجاب توأمها الثالث "عودة وجورج".

5
تونس 1983
سالم وجهاد

بعد انتقال منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان إلى تونس، 
اضطرت كرنيبة إلى مرافقة يونس -أحد أعضاء المنظمة- إلى 

تونس مع رفاقه تاركة وراءها توأمها عودة وجورج. واستقروا 
في مدينة حمام الشط، حيث أنجبت توأمها الرابع "سالم 

وجهاد".
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6
رام هللا 1993
أمل ويعاد

وفي سنة 1993 عادت عائلة كرنيبة إلى رام هللا، فأنجبت 
الكرنيبة توأمها الخامس "أمل ويعاد".  استقرت الكرنيبة 
ويونس برام هللا حتى توفيت في العام 2000 من مرض عضال أّلم 

بها ثم لحقها زوجها بعدها بعامين إثر المرض نفسه.

7
بعد نزوح والديه إلى األردن، عمل "والء" االبن األكبر لعائلة 
كرنيبه في مصنع لتكرير البترول "الرفينري" في ميناء حيفا، 

حيث استقر إلى جانب أخته باقية في وادي النسناس، وكان 
عضوًا فاعالً في عصبة التحرر الوطني في فلسطين حتى اغتياله 

على يد مجهولين في طريقه إلى القدس.

8
باقية؛ أكثر بنات كرنيبة جماالً، ذات العيون السود، والشعر 

األسود الطويل، عملت معلمًة في المدرسة اليسوعية بحيفا، 
حيث تعرفت إلى زوجها بالل، وأنجبنا 11 من األبناء: أحمد، 

عوض، إرادة، جهينة، نبيلة، جفرا، نبيل، كرمل، جمال، يافا، 
خلود.  لم تترك باقية حيفا أبدًا.

9
نمر

حتى العشرين من عمره، عمل نمر عامل نظافة في مشفى وكالة 
الغوث "األونروا".  وحين قرر أن يهاجر عبر البحر إلى 

اليونان بطريقة غير شرعية، مات غرقًا في طريقه إلى هناك، 
إلى جانب من كانوا على متن القارب، ولم يعثر على جثته حتى 

اليوم.

10
عليا

مربية منزل لم تغادر المخيم يومًا، سواء إلى المخيمات أو 
القرى المجاورة.  كانت ناقمة على والدتها الكرنيبة لتركها 

في المخيم، ورفضت أي نوع من التواصل معها.  تزوجت من 
منجد، إمام وخطيب مسجد المخيم، أنجبت منه خمسة أوالد ذكور: 

نمر، أسد، أمل، منجد، خليل.

11
جورج

عمل جورج مصورًا سينمائيًا، حيث قام بتوثيق حياة الالجئين 
الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الدول العربية، الضفة 
الغربية، قطاع غزة ومخيمات أراضي العام 48، إضافة إلى 

حياة الالجئين في أمريكا الالتينية، حيث استطاع الوصول إلى 
تلك الشريحة بعد زواجه من "إيميلي" األمريكية.  اغتيل جورج 

وإيميلي على يد مجهولين أثناء تصويرهما فيلم "الخيانة 
العظمى" في إحدى العواصم األوروبية.
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12
عودة

بعد إنهائها الثانوية العامة، تزوجت "عودة" من خضر، 
وهاجرا معًا إلى كندا حيث أنجبا ستة من األوالد: سام، بول، 

كرستين، آدام، مي، جورج.

13
جهاد

أحّب السياسة منذ نعومة أظافره، وعمل في السلك الدبلوماسي 
للدولة الفلسطينية، حيث مثلها في األمم المتحدة.  قام 

بتأسيس منظمة حقوقية تعنى بشؤون الالجئين إلى جانب أخيه 
"سالم".  منع جهاد من الدخول إلى الدول العربية بعد 

اشتراكه في القمة العربية الثالثة، فعاش في منفى الواليات 
المتحدة حتى وفاته.

14
سالم

محاٍم فذ.  أسس مع أخيه "جهاد" منظمة حقوقية تعنى بشؤون 
الالجئين، عرف ببراعته بتخفيف األحكام في قضاياه، عاش بين 

تونس -مسقط رأسه- وباريس ورام هللا.  حقق العديد من النجاحات 
في المحاكم الدولية حتى اغتيل برام هللا على يد مجهولين بعد 

اتهامه بالعمالة؛ تاركًا وراءه سبعة أوالد: حنين، يارا، 
زهير، سلمى، منار، جميل، إميل.

15
أمل

خريج أحد كليات الطب في لندن، حيث حصل على منحة دراسية 
هناك. تعرف إلى "هند" شابة فلسطينية األصل تركت عائلتها 
فلسطين قبل النكبة، حيث تزوجا، ثم عادا معًا إلى رام هللا، 

فقام بافتتاح مشفى خاص لحاالت مرضية نادرة.

16
يعاد

خريجة فنون جميلة، فنانة بصرية عرضت لها أعمال في 
العديد من الدول العربية واألجنبية.  خالل مسيرتها، تعرفت 

على "طارق" فنان فلسطيني من حيفا، وبعد خمس سنوات من 
تعارفهما، قام طارق باستصدار "لم شمل"، حيث تمكنت من 

الزواج منه واالنتقال إلى حيفا حتى يومنا هذا.
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12
Odeh
After Odeh graduated from high school, she married 
Khader and immigrated to Canada where they had six 
children: Sam, Paul, Christine, Adam, May and George.

13
Jihad
He loved politics from a young age. He worked in the 
diplomatic service of the Palestinian state, where he 
represented at the United Nations. He also founded a 
human rights organisation for refugees along with his 
brother Salam. He was denied entry to Arab countries 
after his participation in the Third Arab Summit and he 
lived in exile in the United States until his death.

14
Salam
Salam was an outstanding lawyer. Together with his 
brother Jihad, he founded a human-rights organisation 
for refugees. He was known for his ingenuity in 
reducing sentences in his cases. He often travelled 
between Tunisia, his hometown, Paris and Ramallah. He 
achieved numerous successes in the international courts 
until he was assassinated in Ramallah by an unknown 
person after he was accused of treachery, leaving 
behind seven children: Hanin, Yara, Zuhair, Salma, 
Manar, Jamil and Emil.

15
Amal
Amal graduated from medical school in London, where he 
received a scholarship. He met Hind; a young Palestinian 
woman whose family left Palestine before the Nakba. 
They got married and returned to Ramallah together. 
He opened a private hospital there for rare medical 
conditions.

16
Yu’ad
Yu’ad is a graduate of Fine Arts, and a visual artist 
whose works have been exhibited in many Arab and 
foreign countries. During her career, she met Tariq; 
a Palestinian artist from Haifa. Five years after their 
acquaintance, Tariq was granted a “reunion,” where she 
was able to marry him and move to Haifa.
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6
Ramallah 1993
Amal & Yu’ad
In 1993, Brassicaceae’s family went back to Ramallah, 
where she had her fifth twins, Amal & Yu’ad. The couple 
settled in Ramallah until she passed away in 2000 from 
an incurable illness, and her husband followed two 
years later from the same illness.

7
After his parents fled to Jordan, Walaa the eldest son 
of the Brassicaceae family, worked in a refinery in the 
port of Haifa, where he settled alongside his sister 
Baqiya in Wadi Nisnas. He was an active member of the 
Palestinian National Liberation League until he was 
assassinated by unknown people on his way to Jerusalem

8
Baqiya, one of Brassicaceae’s beautiful daughters, with 
black eyes and long black hair, worked as a teacher 
at the Jesuit school in Haifa, where she met her 
husband Bilal and had 11 children: Ahmed, Awad, Iradah, 
Juhaina, Nabeela, Jafra, Nabeel, Karmel, Jamal, Yafa, 
and Kholoud. Baqiya never left Haifa.

9
Nimer
Until the age of 20, Nimer worked as a cleaner at the 
UNRWA hospital. When he decided to immigrate illegally 
via the sea to Greece, he drowned on the way, along 
with those on the boat, and his body was never found.

10
Alia
A housewife who never left the refugee camp, not even 
to the neighbouring camps or villages. She resented 
her mother Brassicaceae for leaving her in the camp and 
refused to communicate with her. She married Munjed, 
the Imam and preacher of the camp mosque. She had five 
children: Nimer, Assad, Amal, Munjed and Khalil.

11
George
He worked as a cinematographer, documenting the 
lives of Palestinians living in refugee camps in Arab 
countries, the West Bank, the Gaza Strip and the 1948 
camps, as well as the lives of refugees in Latin 
America. It was there that he married Emily, an 
American. George and Emily were assassinated by unknown 
men while shooting a movie called High Treason in a 
European capital.
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1
Nazareth 1930
Brassicaceae was born in 1932 at the Holy Family 
Hospital in Nazareth without a father or mother. She 
lived until the age of 16 in “Schneller” orphanage 
until she married Younis, who also lived with her in 
the orphanage. When they got married, Younis named his 
family after her to express his love for his wife, and 
they had five twins: Walaa & Baqiya, Alia & Nimer, Odeh 
& George, Salam & Jihad and Amal & Yu’ad.

2
Haifa 1947
Walaa & Baqiya
In the fall of 1947, Brassicaceae had her first set of 
twins, Walaa & Baqiya, in Wadi Nisnas neighbourhood in 
Haifa. A year after their birth, she was forced, with 
her husband, to flee to Jordan during the Nakba, leaving 
their twins in Haifa.

3
Jordan 1950
Alia & Nimer
In 1950, after living in diaspora for two years, from 
Wadi Nisnas in Haifa to the Wehdat Refugee Camp, 
Brassicaceae had her second twins, Alia & Nimer, from 
her husband Younis.

4
Lebanon 1970
Odeh & George
After the Black September of 1970, accompanied with her 
husband Younis, she fled from the Wehdat Refugee Camp to 
Ain Al-Hilweh Refugee Camp in Beirut, leaving behind 
Alia & Nimer. She then had her third twins, Odeh & 
George.

5
Tunisia 1983
Salam & Jihad
After the Palestinian Liberation Organization moved from 
Lebanon to Tunisia, Brassicaceae had to accompany her 
husband Younis, a member of the organisation, and move 
to Tunisia with him and his comrades, leaving behind 
Odeh & George. The couple settled in a town named 
Hammam Chott, where she had her fourth twins, Salam & 
Jihad.
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تحتوي بذور وأوراق الكراويا عىل زيت أسايس، وله رائحة 
قوية.  يستخدم كعشب يف صناعة املخلل.  يمكن أن يؤكل 
النبات يف شكهل الخام، أو املطبوخ.  ويستخدم أيضًا للعديد 

من األغراض الطبية، فهو يساعد عىل التخلص من املغص، 
واحتقان اجلهاز الهضيم.

تكرث عشبة الكراويا بني األحراش والرباري، ودائمًا ما تتم 
زراعتا يف احلقول، وأكرث البلان اليت تزرعها يه البلان 

املوجودة يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط.

Caraway seeds or, Ridolfia segetum, leaves contain 
essential oil and have a strong aroma. It is used in 
the production of pickles. The plant can be eaten 
in raw form, or cooked. It is also used for many 
medical purposes, as it helps to relieve colic and 
gastrointestinal irritation.

Caraway grows among the woods and prairies, and 
is always cultivated in the fields, and is mostly found 
around the Mediterranean area. 

Ridolfia segetum
الكراويا، الشمر الزاـئف
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Born in 1943, from Halhul, Hebron. He is one of the 
most prominent Palestinian artists working today. 
He is considered by many as a key founder of the 
contemporary Palestinian art movement.

On graduating in Fine Art from Alexandra University, 
Egypt in 1969, Anani returned to his native Palestine 
and began a fruitful career as an artist and a teacher 
trainer at the UNRWA training college in Ramallah. 
Anani held his first exhibition in Jerusalem in 1972 
and has since exhibited widely in Europe, North 
America, the Middle East, North Africa and Japan – 
both as an individual artist and with groups of his 
Palestinian contemporaries.

Anani is a multi-talented artist, for he is a painter, a 
ceramicist and a sculptor. He pioneered the use of 
local mediums such as leather, henna, natural dyes, 
Papier-mâché, wood, beads and copper. Over the 
past four decades, Anani has built an impressive 
catalogue of outstanding, innovative and unique art.

Anani was awarded the first Palestinian National 
Prize for Visual Art in 1997 and became the head of 
the League of Palestinian Artists in 1998. On retiring 
from his teaching post in 2003, Anani has dedicated 
much of his time to voluntary pastimes, leading on 
the League’s activities and playing a key role in the 
establishment of the first International Academy 
of Fine Art in Palestine – with the assistance of the 
University of Oslo and the Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs.

مواليد العام 1943، وهو من حلحول، الخليل.  يعترب واحدًا 
من أبرز الفنانني الفلسطينيني الذين يعملون اليوم، ويعتربه 

الكثريون مؤسسًا رئيسيًا للحركة الفنية الفلسطينية املعارصة.

بعد تخرجه يف الفنون اجلميةل من جامعة اإلسكندرية يف مرص 
العام 1969، عاد عناين إىل مسقط رأسه فلسطني، وبدأ حياته 
املهنية املثمرة كفنان ومدرب مدرس يف كلية التدريب التابعة 

لوكالة غوث وتشغيل الالجئني يف رام اهلل.

أقام عناين معرضه األول يف القدس العام 1972، ومنذ ذلك احلني 
عرض أعماله عىل نطاق واسع يف أوروبا وأمريكا الشمالية 

والرشق األوسط وشمال أفريقيا واليابان - كفنان فردي ومع 
جمموعات من الفنانني الفلسطينيني.

عناين فنان متعدد املواهب، ألنه رسام ونحات ويعمل باخلزف 
أيضًا.  كان رائدًا يف استخدام املواد املحلية مثل الجلود واحلناء 

واألصباغ الطبيعية واخلشب واخلرز والنحاس.  عىل مدار 
العقود األربعة املاضية، بىن عناين كتالوجًا مثريًا لإلعجاب 

للفن املبتكر والفريد من نوعه.

حصل عناين عىل أول جائزة وطنية فلسطينية للفنون البرصية 
يف العام 1997، وأصبح رئيسًا جلمعية الفنانني الفلسطينيني 

يف العام 1998.  بعد تقاعده من منصبه التدرييس يف العام 
2003، كرس عناين الكثري من وقته للتطوع، ولعب دورًا رئيسيًا 

يف إنشاء أول أكاديمية دولية للفنون اجلميةل يف فلسطني، 
بمساعدة من جامعة أوسلو، ووزارة الخارجية الرنويجية.

Nabil Ananiنبيل عناين 
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مقدمة

يف فرتة االنتداب الربيطاين عىل فلسطني قبل العام 1948، عرث 
عىل جمموعة من املراسالت بني املستعمر والرشكة اإلمبرييالية 
للصناعات الكيميائية؛ مفادها أن هناك 33 نبتة ضارة ويجب 

القضاء علهيا، ووضعت لوائح بأسماء النباتات الضارة، وأظهرت 
صورًا لبذورها، وتم ترقيمها، كما تضمنت لوائح أخرى 

بالكيماويات واألدوية اليت تساعد عىل تدمريها.

هذه املراسالت كانت موجهة لدائرة الزراعة والصيد يف حكومة 
االنتداب الربيطاين يف فلسطني، وعلهيا أختام رسمية بريطانية.

شكلت هذه املراسالت مشكةل، وتدل أن هناك تآمرًا لتدمري 
البيئة الفلسطينية، ويف اعتقادي أن الطبيعة دائمًا يف حالة 

توازن يف التنوع احليوي للنبات واحليوان.

جاء نبات الشومر الربي يف لوائح الربيطانيني عىل شكل بذور 
 Rodolfia( مرقمة، ورقم بذرة الشومر 24، واسمه باإلنجلزيية

Segetum( ومرتجم إىل اللغة العربية.

بعد دراسيت لهذا النبات، وجدت أن هناك منافع له لإلنسان 
واحليوان وكل املخلوقات األخرى يف طبيعة فلسطني.

تعريف لنبات الشومر الربي

هو نبات ذو سيقان ملساء يصل طولها بني املرت واملرتين، 
ولها أوراق خيطية ناعمة وأزهارها صفراء، ويه عىل شكل 
الشمسية من فصيةل اخليميات، وتعيش يف األماكن الرطبة 

املنترشة يف عموم فلسطني ومنطقة حوض البحر األبيض 
املتوسط وأوروبا وأماكن كثرية من العالم، لها بذور بنية فاتحة 

مغزلية الشكل، وتجمع لطحهنا واالستفادة من فوائدها 
الغذائية والطبية، ويندرج تحت هذه الفصيةل اجلزر والبقدونس 

والكمون واليانسون.

تجارب ومالحظات خاصة

يف طفوليت أتذكر أن أيم كانت تضع بذور الشومر الربي يف 
كيس من القماش وتضعه يف خزانة املالبس، وتقول إنه ييق 

املالبس من العث، ويبعد احلرشات بسبب رائحته القوية وزيوته 
الطيارة.

كان جدي لديه نبات آخر يشبه الشومر الربي يسىم بالخةل، 
أزهاره بيضاء، وهو منترش يف فلسطني، ولزهرته سيقان 

طويةل.  كان جدي يستعملها بعد تجفيفها لتنظيف األسنان 
من بوايق األكل، ليرتك رائحة يف الفم تشبه اليانسون، وكنا يف 
طفولتنا نأكل سيقان وأوراق نبات الشومر الربي، وطعمه يشبه 

اليانسون.

فوائد الشومر الربي

الفوائد الغذائية: يدخل يف صناعات عديدة مهنا املخلل، 
وخلطات الزعرت، واخلزب، والكعك والحلويات، واحلساء، 
واملرشوبات الكحولية، ويحتوي عىل الفوسفور والحديد 

والكالسيوم والكربيت والبوتاسيوم.
 

الفوائد الصناعية: يدخل يف تركيب أدوية خمتلفة مهنا أدوية 
السعال، ومعاجني األسنان، وأدوية وقف اإلهسال، والربو، 

ومنع اإلمساك، وتنظيف األمعاء، ومضاد للبكترييا والتخلص 
من الغازات.

العمل الفين

فكرة إبادة نباتات من البيئة الفلسطينية أثناء االنتداب 
الربيطاين عىل أساس أهنا ضارة، لهو عمل استعماري ضد 

الطبيعة واإلنسان، وبخاصة أن هناك إثباتات بفوائد الشومر 
الربي لإلنسان واحليوان، وهو جزء مهم من التنوع احليوي 

للطبيعة يف فلسطني.

وبناء عىل ما تقدم، وبعد إجراء دراسة عىل نبتة الشومر الربي، 
وإثبات عكس هذه التقارير التآمرية، جاء موضوع عميل الفين 
ملا يف هذه النبتة من قيم مجالية وفنية برصية، وما لها من جذور 

ممتدة يف هذه األرض منذ آالف السنني، إضافة إىل فوائدها 
الكثرية، وبذلك سيكون عميل الفين عبارة عن عمل تركيب 
يعرب عن فضح هذا التدخل الظالم، ويظهر مجاليات هذه النبتة 

وقيمتا الفنية.

نبات الشومر 
يف فلسطني
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Introduction

During the British Mandate in Palestine before 1948, 
a collection of correspondence between the British 
coloniser and The Imperial Chemical industries 
(Levant) Limited was found. The correspondence 
stated that there are 33 plants that need to be 
destroyed, and they listed the names of some 
‘noxious’ plants. These numbered lists showed 
images of the plants’ seeds. The letters also included 
lists of chemicals and drugs that help destroy the 
plants. 

The correspondence, which have official British 
stamps, were directed to the Agriculture and 
Fisheries Department in The British Mandate’s 
Government over Palestine. They were problematic, 
as they indicated that there was a conspiracy to 
destroy the Palestinian environment. I believe that 
nature has always balanced between the biodiversity 
of plants and animals. 

Wild fennel appeared on the list as number 24 and 
with its Latin name Ridolfia segetum, which was 
translated to Hebrew. 

After studying this plant, I have found that it has 
many benefits for humans and animals. 

Wild fennel definition

This plant grows to a height of 1-2 metres, with 
a hairless stem, soft feathery leaves, and yellow 
flowers. Its shape resembles an umbrella. Wild fennel 
grows in humid areas in Palestine, the Mediterranean 
region, Europe and other parts of the world. Its 
ridged seeds, light brown in colour, are used for their 

 Fennel
in Palestine

nutritional and medical benefits. This family of plants 
also includes carrots, parsley, cumin, and anise. 

Special Experiences and Observations
In my childhood, my mother used to put the wild 
fennel seeds in a cloth bag and place it in the 
cupboard. She would say that fennel protected 
clothes from moths and repelled pests because of its 
strong smell and oils. As children, we would eat the 
wild fennel stems and leaves, which tastes like anise.

My grandfather would often use a similar plant 
called khella (toothpick plant), which is adorned with 
white flowers. It is widespread in Palestine and its 
flowers have tall stems. My grandfather used the 
dried khella to floss his teeth, which smells similar to 
anise. 

Wild fennel benefits

Nutritional benefits: it contains phosphorous, iron, 
calcium, sulphide and potassium, and it is used in 
the making of pickles, thyme recipes, bread, cake, 
sweets, soups and alcoholic beverages.

Industrial benefits: it is an ingredient in various 
pharmaceuticals such as cough syrup, toothpaste 
and medicines that treat diarrhoea, constipation and 
asthma. It also has anti-bacterial properties and can 
be used as a colon cleanse and anti-flatulence aid.

About the artwork

The idea of eradicating plants from the Palestinian 
landscape during the British Mandate under the 
claim that they are noxious is a colonial act. The 
benefits of fennel to both humans and animals have 
been proven, in addition to its pivotal role in the 
Palestinian biocultural diversity. 

Consequently, and after researching wild fennel 
and refuting the British conspiratorial reports, my 
artwork tackles the aesthetic and artistic value of 
this extremely beneficial plant that has been deeply 
rooted in Palestinian soil for thousands of years. This 
installation reveals this arbitrary intervention and 
highlights the aesthetics of this plant.
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صابونية خمزنية أو عشبة الصابون أو عشبة الدعاك أو عرق 
الحالوة، نبات بري وزرايع معمر من فصيةل القرنفليات.  

سيقانه عديدة، منتصبة، منتفخة عند العقد، حمُمرة اللون، 
وأوراقه ناعمة، لوهنا أخرض زاهٍ، لها 3 إىل 5 عروق.  أزهاره لوهنا 
وردي باهت، كبرية يف َسنَمات غنية.  رائحة األزهار ُمستحبة.  

الطعم ُمّر.

Saponaria officinalis, a wild and perennial plant of 
the cloves group. Its stalks are numerous, swollen 
at the necklace, reddish color. Its leaves are soft, a 
bright green color with 3 to 5 veins. Its flowers are 
pale pink. The floral scent is desirable. The taste is 
bitter.

Saponaria officinalis
صابونية خمزنية
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Is a Palestinian architect exploring questions of place 
through critical cartography and constructions of 
alternative imaginaries of the global south. 

To map the ground, Srouji’s projects allow the 
ground to speak through glass blown objects, 3D 
double-sided maps, and investigations of censored 
archaeological sites in Palestine. 

Srouji aims for projects to be a form of political 
commentary and as a place making or unmaking 
tool. She questions ideas of identity and globalization 
by analyzing historic strata, and spatial edges, in 
connection to the spirit of a place and displace 
through architectural installations, objects, and 
through her writings. Her projects were exhibited 
at the Sharjah Architecture Triennial, Art Dubai, 
London Design Festival, Amman Design Week, Dubai 
Design Week, A.M. Qattan Foundation, and the Third 
Line Gallery Library in Dubai. She’s a graduate of the 
Yale School of Architecture and was recently visiting 
assistant professor at the American University of 
Sharjah.

مهندسة معمارية فلسطينية، تستكشف مسائل املكان من 
خالل رسم اخلرائط وهياكل التصورات البديةل للجنوب العاملي.

كعمليٍة لتخطيط األرض، تسمح مشاريع رسويج لألرض 
بالتحدث من خالل استعمال املواد الزجاجية، واخلرائط ثالثية 

األبعاد عىل الوجهني، والتحقيق يف املواقع األثرية الخاضعة 
للرقابة يف فلسطني.

هتدف رسويج إىل أن تكون املشاريع شكاًل من أشكال التعليق 
السيايس وكأداة لتكوين املكان من عدمه.  تتساءل عن أفكار 
الهوية والعوملة من خالل تحليل الطبقات التاريخية، واحلواف 

املكانية، وعالقتا باملكان والالمكان من خالل الرتكيبات 
املعمارية واملواد والكتابة.  ُعرضت مشاريعها يف تراث الشارقة 

للعمارة، وآرت ديب، ومهرجان لندن للتصميم، وأسبوع تصميم 
عمان، وأسبوع ديب للتصميم، ومؤسسة عبد احملسن القطان، 

ومكتبة اخلط الثالث يف ديب.  تخرجت من كلية ييل للهندسة 
املعمارية، وكانت، مؤخرًا، أستاذة مساعدة يف الجامعة 

األمريكية يف الشارقة.

Dima Srouji ديما رسويج 
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ثمة أمٌّ تشتَُّم "عشبَة الصابون" من فِمها و أنَفها مغلق
لتَِحثَّ عطَسًة، بعد والدة، ستطرِح الَمشيمة 1 خارجا

ُع خليطًا من املاء و األعشاب ثمة أمٌّ ُمرَتَقَبة تتجرَّ
ٌة إلجهاِض جنني 2 خلطٌة ُمَعدَّ

َر اجلسم ويَْشىف ووعاٌء أجَوٌف تملؤه املياُه والتوابُل ليُطهِّ

عشبة الصابون ونبتة األثةل،خصةل شعرعىل شكل  
ضفرية، خاتم من ذهب الساريرو 3 الخالص   

ُيضاُف الهيم جذر الكركم وامللح النيق، وُيفَرك   
الخليط عىل جسد املريض، سبع مرات  

عىس أن تجعكَل عشبة الصابونيه  املستاكال4 
َاَحك سعيَد القلِب وُتطلُق رس

ُد  عشبة الصابونية املستاكال الَلَعنات والقرابني  عىس أن ُتبدِّ
!6 اجلنائزية 5، وعىس ان تجعلنا عشبة الصابونية، أنت وأنا، نُشعُّ

اخُلرَضُة لزتيد الحليب لدى األغنام
الَزَبد لغسيل الرَّحم

وخالصة الجذور للحالوة 7

للتداوي
للطقوس

للفتح واإلغالق
عند الوالدة وعند املوت

  
يف أعماِق األرض، الُجذور ُتَطِهر

يف الليةل الثانية، فوق االرض، تتفتُح األزهار الوردية الستقبال 
النحل

من البتالت واألوراق إىل الجذور يف األرض 8،
هناك ما ال يفهُمه الُمسافرون و"اخلرباء"

ِّون" ، هكذا قالوا "ال تنبعُث مهنم رائحة اإلبل" "املتحرض
لكنَّ "عشبة الصابون ضارة "9

"كانت ُهنا صورٌة مرشقيٌة مهيبٌة، ولكن فقط يف النقوش 
سأقول لنفيس، تبدين رائعة، يا سيديت، لكنَّ قدميِك 

متسختان، وتنبعُث منِك رائحة اإلبل! "10

إنه مارك توين، ترى عيناُه الذباب، وصابوننا اختىف 

ابن اجلزار عن األمراض اجلنسية وعالجها، الفصل الثامن.   1
وردت يف األدب القديم واسع النطاق معلوماٌت عن قوى عشبة الصابون 

واستخداماهتا يف الطقوس واإلجراءات الطبية. أويص بقراءة ابن اجلزار إللقاء 
نظرٍة عىل هذه األساليب.

شيخ، سعدية )2003(. "تنظيم األرسة، وسائل منع احلمل   2
 Daniel( واإلجهاض يف اإلسالم: قيام الخالفة." يف كتاب دانيال يس. مغواير

C. Maguire(، تحرير Sacred Rights: قضية منع احلمل واإلجهاض يف الديانات 
العاملية. مطبعة جامعة أكسفورد، صفحة 107.

مصطلح آشوري شاعري يصف اجلودة العالية لذلهب الضارب   3
فار. إىل الصَّ

مصطلح قديم لعشبة الصابون يف بالد ما بني الهنرين.  4

مرجع للطب القديم يف بالد ما بني الهنرين   5
)Sourcebook for Ancient Mesopotamian Medicine(، صفحة 622.

إنه مصطلح أكادي يشري إىل الطوائف اجلنائزية اليت هتتمُّ باملوىت عرب تقديم 
َّ. كل فرد من أفراد األرسة مسؤول عن شبح. ُيَعدُّ طرُد الـ قرابني ألقارب املتوف

Kispu رغبًة يف احلياة ال املوت. استخدمت ُهنا مفردة Sobona للتطهري بطريقة 
طقسية من أجل تجنب املوت.

قراءات أولية من الرشق األدىن القديم: املصادر األولية لدراسة العهد   6
القديم، تدقيق: بيل ت.أرنولد، برايان أي. بايري. ،2002، صفحة 220.

آر. كامبيل ثومبسون، معجم علم النباتات اآلشوري، لندن،   7
األكاديمية الربيطانية، 1945، صفحة 45.

عند الرتاب الكثيف، تتبدل طبقات األرض عند وضع بذرٍة   8
قويٍة عىل نحٍو دقيق. تنحُت أصابع املزارع الرتبة عند وضع كل بذرة بعناية 
يف الفراغ. تعيش هذه البذرة ويتنفس جلها أثناء نمو جذورها، واليت ُتعترب 

كالقدمني، تربطها ببيئتا. يف أوقات أخرى، ويف الليةل الثانية من إزهاِر بتالهتا 
الوردية، تحمُل نحةلٌ طنانٌة كبريٌة حبوَب اللقاِح من قلب النبات بينما تطلق 

األزهاُر كّل جزٍء مهنا، من مكاٍن آلخر. وما هذه الرحةل أو الهجرة الوادعة لكائناٍت 
حيٍة إالّ شكل من أشكال التوسع البييئ الطبييع.

توقََّف هذا النموُّ والتوسُع الطبييع خالل عملية اإلبادة العنيفة   9
لِما رآُه اخلرباء األجانب نباتات "سامة،" بما يف ذلك عشبة الصابونة؛ املعروفة 
رسمّيًا باسم )Saponaria officinalis(. تُستَخَدُم األوراُق والبتالُت املخلوطُة باملاِء 
َمة النفاذة،  يف صناعة الصابون، أما البذور فتُستخَدُم يف املساحيق الطبية املعقِّ

ويف طقوس التطهري القديمة. يشتر الجذُر بأنه العنرص الرسي املستخدم يف 
صناعة الحالوة. كلُّ جزٍء من هذه "العشبة الضارة" كان دائمًا جزءًا من التجربة 

اإلنسانية للوجود.

10  مارك توين، The Innocents Abroad، صفحات 544-543.
ُِّ مارك توين األرض املقدسة يف هذا الكتاب مكانًا متسخًا وغري سحري،  ُيصري

بعكس الصور اليت رآها يف خياله ويف النقوش. إنه يوثق خيبَة أمهل يف مذكراته. 
أما األكرث  إستجاًنا بالنسبة له فهو رائحة مدينة القدس املعبقة بالروائح القوية 

للبخور والصابون الطبييع الذلين ُيباعاِن يف أسواق املدينة القديمة. 
فهو يُساوي هذه الروائح القوية برائحة اإلبل الكرهية، والنساء القبيحات، 

والذباب والرباغيث عىل ظهر حصانه ذي الذيل املقطوع،يف حني يصنف زمالُء 
توين عشبَة الصابون ضمن األعشاب الضارة.

وصفة 
لتطهري

راـئحة نتنة 
غري متحرضة
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 The Recipe
 for Cleansing
 an Uncivilised
Stench
A mother sniffs soapwort from the mouth
with her nostrils shut
To induce a sneeze after childbirth 
and extract the placenta1 

A potential mother drinks a mixture of herbs 
A concoction for the abortion of a fetus2   

A hollow vessel filled with water and spice for the 
body to purify and heal 

 Sabona (mastakal, soapwort) tamarisk, reed  
  for plaiting, a ring of sariru3 gold
 Tumeric root and pure salt, added, rubbed,  
  the patient’s bodyseven times 
 
May the mastakal4  make the heart happy and 
release you
May the mastakal dispel curses and the kispu5

May the mastakal make you, and I, shine!6

The greens to increase milk in a sheep 
The froth to wash the uterus 
The root extract for halawa7

To heal 
To ritual
To open and close
At birth and at death

In the depths of the earth, the roots purify
On the second night, above, the pink skins blossom 
for bees From the petals and leaves to the roots 
of the ground8, the travelers and “experts” don’t 
understand “The civilized,” they said, “don’t stench 
of camels 
But the soapwort 
is a weed”9 

“Here was a grand Oriental picture but only in 
engravings I shall say to myself, you look fine, 
Madam, but your feet are not clean and you smell 
like a camel!”10

Mark Twain, his eyes see flies 
but our soap has gone missing 

1 Ibn Al-Jazzar on Sexual Diseases and their Treatment 
Chapter 8. There is extensive ancient literature about the 
powers of Sabona and its uses in rituals and medical procedures. 
I recommend Ibn Al Jazzar for a look into these methods. 

2 Shaikh, Sa’diyya (2003). “Family Planning, 
Contraception, and Abortion in Islam: Undertaking Khilafa”. 
In Daniel C. Maguire (ed.). Sacred Rights: The Case for 
Contraception and Abortion in World Religions. Oxford: Oxford 
University Press. p. 107.

3  A poetic Assyrian term describing the high quality of 
yellowish gold.

4 An ancient Mesopotamian term for soapwort.

5 Sourcebook for Ancient Mesopotamian 
Medicine Page 622.
Kispu is an Akkadian term refering to the Funerary Cults that 
care for the dead in forms of providing offerings for deceased 
kin. Each family member was in charge of a ghost. Dispelling the 
Kispu is a wish for life rather than death. Sobona is here used to 
cleanse in a ritualistic manner to avoid death. 

6 Readings from the Ancient Near East: Primary 
Sources for Old Testament Study, Page 220.

7 Thompson, A Dictionary of Assyrian Botany, Page 45.

8 In the thickness of the soil, the strata of the ground 
are altered by the subtle placement of a powerful seed. A 
farmer’s fingers’ carve the soil placing each seed carefully in the 
void.  The slow care of this living and breathing seed unravels 
its skin as it grows roots, feet that bind it to its habitat. Other 
times, on the second night of blooming of its pink petals, a 
bumblebee carries the pollen from the heart of the plant as the 
flowers releases each particle from one space to another. This 
trip, a gentle migration of living organisms, is a form of natural 
ecological expansion. 

9 This natural expansion and growth halted during the 
violent erasure of what foreign experts deemed “poisonous” 
including Sabona, officially Saponaria Officinalis. The leaves 
and petals mixed with water are used to make soap, the seed 
used for pungent purifying medicinal powders and ancient 
cleansing rituals, and the root famously the secret ingredient 
in the production of Halawa. Every particle of this “weed” has 
consistently been part of the human experience of being. 

10 Mark Twain “Innocents Abroad” pages 543-544.
Mark Twain renders the Holy Land in this book as a dirty and 
unmagical place unlike the images he’s seen in engravings and 
his own imagination. He chronicles his disappointment in his 
diary. The most obvious agitation for him is the scent of the city 
of Jerusalem, the overpowering smells of frankinscence, natural 
soaps sold in the markets of the Old City. He equates these 
powerful smells with the stench of camels, ugly women, and the 
flies and fleas on the back of his tailess horse. Yet his collages 
classified Sabona as a weed.
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1 A woman in a bathing costume holding saponaria in hand in 
preparation for cleansing. A reference to the petals is replicated on the 
side of her head as a large accessory 
Ralamb’s Ottoman Costumes Book (1658)

2 A man taking part in a cleansing ritual to releave curses and 
dark spirits Kitab al  Bulhan, The Book of Wonders

Illustrations from Mark Twain’s Innocents Abroad 

3  “An Oriental Well” The “oriental” scene that Twain was used 
to seeing from engravings turned out to be, according to him, unworthy, 
smelly, unpleasant and sore to the eyes.

4 What Madonna-Like Beauty! an ironic and sarcastic state-
ment portraying what Twain considered an ugly and smelly woman of 
Nazareth lifting water from a well

5  Interesting fete representing the fleas and flies surrounding 
the tailless horse Twain rode during his travels across the region

ترتدي امرأٌة زي االستحمام وتحمل يف يدها الصابونية استعدادًا للتطهر.   1
تتواىل اإلشارة إىل البتالت إىل جانب رأهسا كزينٍة كبرية.

Ralamb’s Ottoman Costumes Book )1658(

يشارك رجٌل يف طقس تطهري ليطرد االبتالءات واللعنات واألرواح الرشيرة.  2
)The Book of Wonders كتاب البلهان )كتاب العجائب؛

َّ أنَّ املهشَد “الرشيق” الذي اعتاد توين عىل رؤيته من  3   “برئ رشقية” تبني
النقوش كان، وفقًا ملا قاله، غري جديرٍ، وذا رائحة نتنة، وغري سارٍّ، ومؤملًا للعينني.

ُه  ُد ما َعدَّ "What Madonna-Like Beauty" ! إهنا مجةل ساخرة ومتكمة تجسِّ  4
توين امرأًة قبيحًة وذات رائحة كرهية من النارصة ترفع املاَء من البرئ.

الرسوم مأخوذة من كتاب The Innocents Abroad ملارك توين.

5  مهرجان مثري لالهتمام يمثل الرباغيث والذباب احمُليطة باحلصان أبرت 
الذيل الذي اعتاله توين يف رحالته عرب املنطقة.

2
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هو نبات سنوي موطنه جنوب أوروبا وسوريا.  له أزهار صغرية 
تشبه البازيالء، وأوراق بسيطة.  قروهنا امللونة يه سبب اسمها 

الشائع "الريقة الشائكة".

 Scorpiurus( :يحتوي هذا النوع من النبات عىل نوعني فقط
muricatus(، الذي يستخدم يف البستنة، ويف تزيني السلطة، 

والنوع اآلخر اسمه )Scorpiurus vermiculatus(، وكالهما موجود 
يف منطقة البحر األبيض املتوسط.

Scorpiurus muricatus, the caterpillar-plant or prickly 
scorpion's-tail, is an annual leguminous plant native 
to southern Europe and  Syria with tiny pea-like 
flowers and simple leaves uncharacteristic of a 
legume. Its contorted, pubescent pods give rise to its 
common name “prickly caterpillar”. 

It contains only two species Scorpiurus muricatus, 
which is used in gardening and in salads as a garnish, 
and Scorpiurus vermiculatus. Both are native to the 
Mediterranean region.

Scorpiurus muricatus
نبات الريقة، ذيل العقرب الشائك
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Born in 1983, Majdal Shams, occupied Syrian Golan 
Heights. After finishing courses in painting and 
sculpture at Adham Ismail Center, Damascus in 
2003, she graduated from Damascus University, the 
faculty of fine arts, department of sculpture, 2005. 
In 2007, Randa also took etching courses at the 
Academy of Arts and Design in Jerusalem. Nowadays 
Randa Maddah lives between Majdal Shams and 
Paris where she is completing a masters’ degree in 
arts at the École Nationale des Beaux-Arts de Paris.

مواليد العام 1983 يف مجدل شمس يف اجلوالن السوري 
احملتل.  بعد االنتاء من دورات يف الرسم والنحت يف مركز أدهم 
إسماعيل يف دمشق العام 2003، تخرجت من جامعة دمشق، 
كلية الفنون اجلميةل، قسم النحت، 2005.  ويف العام 2007، 

تلقت رندة، أيضًا، دورات تدريبية يف فن احلفر يف أكاديمية 
الفنون والتصميم يف القدس.  ويف الوقت الحارض، تعيش مداح 

بني مجدل شمس وباريس حيث تكمل درجة املاجستري يف 
اآلداب يف املدرسة الوطنية للفنون اجلميةل يف باريس.

Randa Maddahرندا مداح
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 Scorpiurus( أظهر البحث الذي أجريته حول بذور الـ
muricatus(، أو كما يطلق علهيا يف إحدى التسميات "ذيل 

العقرب الشائك" أهنا تستطيع احلياة والنمو يف أكرث الظروف 
الطبيعية قسوة، كما إهنا تتكاثر بشكل ذايت، بحيث تمتكل 
زهورها الصفراء أعضاء أنثوية وأخرى ذكرية، ما يجعلها غري 
حمتاجة إىل عوامل خارجية مساعدة مثل الرياح أو احلرشات 

لتقوم بنقل حبوب اللقاح ومساعدهتا عىل التكاثر ... هذه 
الخاصية املمزية فرضت عيّل التفكري برصاع البقاء، فكيف 

يمكن لهذه النبتة اليت تكتيف من ذاهتا، فال تحتاج إىل العيش 
يف ثنائية، وال تضطر إىل اآلخر يف رصاعها مع الطبيعة من أجل 

احلفاظ عىل بقائها، ثم قادتين هذه الفكرة إىل مفهوم الالهناية 
أو الالهنائية، حني ال تحتاج إىل آخر كي تواصل احلضور، فأنت 

تقرتب من الخلود وتمتكل أبدية احلياة.  ال تكتيف نبتة "ذيل 
العقرب" بخصائهصا الذاتية، وإنما تعرب عهنا بطريقة مثالية من 
خالل شكل الغالف الذي يحمل بذور هذه النبتة، والذي يويح 

بالالهنائية.

قد يأخذنا التفكري يف هذه القدرة عىل التكاثر دون حاجة إىل 
آخر، نحو تصّور هدوء أبدي ال يعكره أي ضجيج.  ويف قصيدة 

الشاعر اإليطايل جياكومو ليوباردي نعرث عىل ما يضع هذا 
التصور يف سياق أديب بديع، حيث يقول يف قصيدة "الالهنايئ" 

أو "األبدية" واملنشورة ضمن جمموعة "األناشيد":
لطاملا كانت هذه التةل الوحيدة عزيزة عيل

يه وهذا السياج الذي يحجب رؤية األفق الشاسع البعيد،
لكنين عندما جلست وحدقت فيه ...

رأيت بعني قليب مساحات ال هناية لها، وصمتًا مطبقًا
وسكينًة عميقة جدًا.

فزيفت حيهنا أفكاري ألهنا كادت ترعبين.
وعندما سمعت هزيز الريح العابرة بني هذه النباتات

بدأت أقارن ذلك الصمت الالمتنايه ... هبذا الصوت،
فكرت باألبدية، بالفصول املّيتة املنسية،

وتكل الحالية اليت ما برحت حّية،

أتذكر نشيدها.  وهكذا غرق فكري يف شاسع األبعاد
ثم غدا حطامًا يف هذا البحر العذب.

يف الثقافة الشعبية، يتم استعمال مصطلح الالهناية للتعبري 
عن أكرب عدد ممكن أو أبعد مسافة ممكنة.  والالهناية 

احملتمةل تقوم بتحديد وجود الكائنات أو فنائها، وهذا يحدد بدوره 
وجود الكون أو فنائه.  جاء يف خمطوطة هندية قديمة أنه "إذا 

عزلنا جزءًا من الهناية أو أضفنا جزءًا إىل الهناية، فإن ما يبىق 
يظل الهنائيًا" أي إن الالهنائية مكتمةل بذاهتا ال ينتقص مهنا 

وال ُيزاد علهيا.  عن هذا النوع من الالهناية "الالهناية احملتمةل" 
يقول أرسطو: "إهنا حتمًا موجودة، ولكنك لن تقابلها".

وعن معاناة تكل األعشاب أو النباتات اليت لم تحصل عىل 
رعاية اإلنسان، ألنه لم يجد فهيا منفعة له ودون أن يفهم 

رضورهتا يف الطبيعة والوجود، يكتب الشاعر العماين سيف 
الرحيب:

سالمًا
عىل تكل العشبة النابتة
عىل رأس اجلبل األجرد

كم من الوقت يلزمها كي تنمو
كم من العواصف واالهنيارات؟

الربوق اليت تلمع يف ليلها
ربما حِسبتا مالئكًة رحيمة.

يد اإلنسان امللطخة بالدماء
املاعز الذي يتسّلق الصخور املجاورة

النيازك املتاوية عىل مرسح العمليات الغامض.
لكهنا وحيدة ومرشقة

يف هذا العراء الفاغر ِشدَقيه
عىل هاويات احمليط.

الالهناية احملتمةل
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My research on the seeds of the Scorpiurus 
muricatus showed that they can survive and grow in 
the harshest conditions. They also self-propagate, 
so that their yellow flowers have female and male 
organs, removing the need of external enablers 
such as wind or insects to transfer pollen to help 
them propagate. This distinguishing characteristic 
forced me to think about the struggle for survival. 
This species is self-sufficient and a hermaphrodite. 
It does not have to struggle with other species to 
survive. This idea led me to the concept of infinity, 
or the infinite: when you do not need another 
to continue existing, you approach immorality 
and possess eternity. This plant is not only self-
sufficient, but it also suggests infinity through the 
shape of the shell that holds the seeds of this plant.

Thinking about its ability to self-propagate may 
lead us to imagine an eternal calmness that is 
not disturbed by noise. This perception is put 
in a wonderful literary context through a poem 
composed by the Italian poet Giacomo Leopardi. 
As written in his poem “The Infinite” or “Eternity,” 
published in his poetic collection Songs:

This lonely hill to me was ever dear,
This hedge, which shuts from view so large a part 
Of the remote horizon. As I sit
And gaze, absorbed, I in my thought conceive
The boundless spaces that beyond it range, 
The silence supernatural, and rest 
Profound; and for a moment I am calm. 
And as I listen to the wind, that through 
These trees is murmuring, its plaintive voice
I with that infinite compare;
And things eternal I recall, and all
The seasons dead, and this, that round me lives,
And utters its complaint. Thus wandering
My thought in this immensity is drowned;
And sweet to me is shipwreck on this sea.

Potential Infinity
In popular culture, the term infinite is used to 
express as many or as far a distance as possible. And 
the potential infinity determines the existence or 
annihilation of its beings, which in turn determines 
the existence or annihilation of the universe. An 
old Indian manuscript states that, “if we isolate 
part of infinity or add part to it, what remains is 
still infinite.” In other words, infinity is complete in 
itself; not to be diminished or increased. Aristotle 
says about this kind of potential infinity: “it certainly 
exists, but you will not meet it.”

And about the suffering of those seeds or plants that 
were neglected by humans since they did not find 
them useful and did not understand how essential 
they are to nature and existence, the Omani poet Saif 
Al-Rahbi writes:

Peace be upon
That sprouting seed
On top of the bare mountain
How long does it take it to grow?
How many storms and avalanches?
Lightnings that shine at night
Perhaps it took them as merciful angels.
Stained with blood, the human hand
Goats climb nearby rocks
Showery meteors fall on the mysterious theatre of 
operations.
But it is lonely and bright
Its mouth is wide open in the open
On the ocean cliffs.
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تنتيم هذه النبتة جلنس التاجيات وتحتوي عىل عدد من 
األنواع النباتية؛ يه كثرية الزهور، زهورها مجيةل املظهر، 

ملونة، وكثيفة الورق، تنمو يف الربيع.  يجب إعداد الرتبة جيدًا 
وإخصاهبا قبل زراعتا.

The genus Securigera contains a number of plant 
species commonly referred to as crown vetch. It 
is a segregate of the genus Coronilla. It has many 
beautiful looking colorful flowers. Its season is in the 
spring, and the soil must be prepared and fertilized 
well before planting. 

Securigera securidaca
بيقية التاج، صبرية
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Born in Riyadh, Saudi Arabia in 1990 to Jerusalemite 
parents. He has been living in Jerusalem since 1995. 
He studied Fine Arts at Bezalel Academy of Arts and 
Design in Jerusalem and completed his degree in 
2018.

He is currently working in teaching art for children 
in Jerusalem schools. Julani explores various subjects 
in his work tackling identity from its political, 
religious and human dimensions. He approaches his 
subject matter through contemporary art, focusing 
primarily on digital art. He also combines sculpting 
with body art using contemporary digital techniques 
producing video installation, photography and what 
he calls “sculpture videos”.  As a Jerusalemite, Julani 
attempted to discuss topics such as the apartheid 
wall and the Shuafat refugee camp in his graduation 
project.

مواليد الرياض العام 1990 لوالدين مقدسيني.  انتقل مع 
عائلته إىل القدس العام 1995.  أهنى دراساته الجامعية يف كلية 

بتسالئيل للفنون والتصميم يف القدس العام 2018.  

يعمل حاليًا معلمًا للفنون للصفوف االبتدائية يف مدارس 
القدس.  يطمح اجلوالين الكتشاف نفسه وهويته الفنية 

ضمن أبعاد سياسية وإنسانية، ويعتمد مهنجه، بشكل 
أسايس، عىل الفن املعارص، بالتحديد الفن املعارص الرقيم، 
إذ يجمع بني فن النحت ولغة اجلسد بواسطة تقنيات الفن 

الرقيم، والفيديو، والتصوير، وما يسميه "الفيديو املنحوت".  
كمقديس، يحاول اجلوالين أن يطرح املواضيع الصعبة 

واملشحونة مثل جدار الفصل العنرصي، وخميم شعفاط، 
ويمزجها داخل فنه، كما فعل يف مرشوع تخرجه.

عبد الرمحن 
اجلوالين

 Abdul Rahman
Al Julani
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إن اختيار بذرة "الصبرية" كان صدفة حمرية.  يف بداية البحث، 
أول خطوة بحثت عن البذرة يف اإلنرتنت، لم أكن أعرف 

شكلها، وكان اسمها صعب اللفظ، ولكن بدأت أبحث عن 
أصلها، وأين تنبت يف الرشق األوسط، ويف أي هشر تنبت، وما 

يه األجزاء املركبة.  اكتشفت أهنا واحدة من النباتات الربية 
اليت تكرب يف الرشق األوسط بلون وردهتا الصفراء املمزية 

وسيقاهنا اخلرضاء، ويه من عائةل )Fabaceae( واسمها يف اللغة 
اإلنجلزيية ) Hatchet Vetch(.  البذرة يه واحدة من النباتات 
الطبية اليت ُعرف عهنا أهنا مفيدة كعالج فعال ضد الرصع، 

وارتفاع ضغط الدم، وااللتابات الطفيلية مثل املالريا.

كلما بحثت أكرث وسمعت أهنا نبتة برية كانت تخطر يف بايل 
مجةل واحدة كنت أعشقها منذ الصغر، ويه "مثل الزهرة الربية 
يجب أن تسمح لنفسك أن تنمو يف املكان الذي لم يسمح لك 

أناس أن تنمو فيه".  واحدة من اجلمل اليت أثرت يّف، وغريت 
طريقة تفكريي.  يف يوم ما، وأنا أمر يف الشارع الذي كنت 

ألعب فيه، تذكرت أن نبتة الصبرية كانت موجودة يف كل مكان 
يف حارتنا اليت نشأت فهيا )شعفاط(.  لم أفهم الخاطرة، وكانت 

الصورة مشوشة، لذلك قررت أن أذهب يف جولة استكشافية 
يف حارتنا وبخاصة أين كنا نلعب ونحن صغار.  وفعاًل، لم 
تكن النبتة موجودة، ألهنا تنبت يف هشر نيسان/أبريل، وأنا 

بدأت بحيث يف الصيف.  خالل جوليت مررت يف الشارع الذي 
كنا نلعب فيه كرة قدم، يف البيت القديم الذي كان من أعمدة 

اإلسمنت املقوى، واليوم أصبح حمطمًا وكانت نبتة الصبرية 

تنبت يف كل مكان، هذا هو البيت الذي كانت فيه النبتة 
موجودة يف طفوليت، وال تزال مزروعة يف ذاكريت.  كان اللعب 
يف الشارع خطرًا، ولهذا قررنا إنشاء ملعب يف منطقة الهسل 

يف شعفاط.  أذكر جيدًا أننا اقتلعنا النباتات كلها، ومجيع األزهار 
واألشواك وكانت الصبرية واحدة من النباتات.  أذكر الغربة 

اليت أحسستا عندما جاء أوالد أصحاب األرض وأخرجونا من 
امللعب، تمامًا كما اقتلعنا نبات الصبرية ومجيع أخواهتا من 

األزهار والنباتات واألشواك.  وأذكر كيف تصاحلنا وتقاسمنا 
امللعب بيننا.

يف يوم اجلولة االستكشافية، الحظت أنه لم يعد أحد يلعب يف 
امللعب، وأصبح مهجورًا، ويف رأيس مجةل واحدة: "مثل الزهرة 

الربية يجب أن تسمح لنفسك أن تنمو يف املكان الذي لم 
يسمح لك أناس أن تنمو فيه".

صبرية الطفولة
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Choosing the hatchet vetch seed was a bewildering 
coincidence. At the beginning of my search, I was 
researching it on the internet. I did not know its 
shape and its name was difficult to pronounce, but 
I started with its origin, when and where it sprouts 
in the Middle East and its composite parts. I found 
out that it’s a wild plant that sprouts in the Middle 
East with distinctive yellow rose and green stems. 
It belongs to the Fabaceae family and is known in 
English by the name hatchet vetch. Its seed is a 
medicinal plant useful against epilepsy, high blood 
pressure and parasitic infections such as malaria.

The more I heard it was a wild plant, the more I 
remembered a phrase that I adored since childhood: 
“Like a wildflower, you should let yourself grow 
in the place where people do not want you.” This 
sentence influenced me and changed the way I think. 
One day, as I was walking down the street where 
I used to play, I recalled that this plant was spread 
everywhere in the neighbourhood I was raised, 
Shu’fat. I did not fully make sense of the thought 
since the picture in my mind was blurry. I went on 
an exploratory tour in our neighbourhood, especially 

where we played as kids. The plant, however, was 
not there, because it grows in April, and this was 
in the summer. During my tour, I walked down the 
street where we played football. I also went to an 
old house that was made of reinforced concrete 
columns. Today, the house is ruined, and the plant 
grows everywhere. This is the house where the 
plant was in my childhood. Playing in the street at 
the time was dangerous. Therefore, we decided 
to make our own playground in an open area. I 
remember well how we uprooted the plants—all the 
flowers and thorns. The hatchet vetch was one of 
those plants, too. I also remember how alienated I 
felt when the children of the landlords pulled us out 
of the playground we made, just as we uprooted 
the hatchet vetch and all the other plants. Then I 
remembered how we reconciled and shared the 
playground.

On the day of my exploratory tour, I noticed that no 
one played in that area anymore—it was deserted. 
And in my head revolved the sentence, “Like a 
wildflower, you should let yourself grow in the 
place where people do not want you.”

Securigera securidaca 
(Hatchet Vetch)
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لها أسماء شائعة أخرى مثل أشواك الحليب، وأشواك الحليب 
املبارك، وشوك البحر األبيض املتوسط.  يه أشواك كبرية جدًا 

وواضحة، تم اإلبالغ عهنا بالفعل كحشائش ضارة للغاية يف 
القرن التاسع عرش، ولكن النبتة تستعمل لعدد من األغراض، 
بما يف ذلك عالج أمراض الكبد والوقاية من الرسطان وعالجه.

يمكن أن تنمو بطول يصل إىل مرتين، ولها رأس زهرة شائك 
للغاية وأوراق شائكة كبرية متنوعة.  يعود أصلها إىل منطقة 

البحر األبيض املتوسط، وأجزاء من آسيا وروسيا.

Has other common names including, milk thistle, 
blessed milk thistle, Marian thistle, Mediterranean 
milk thistle, It is a very large and conspicuous thistle, 
already reported as a highly invasive weed in the 
19th century, however the plant is used to treat liver 
diseases and preventing and treating cancer. 

It can grow up to 2 m tall and has a very spiky 
flowerhead and large variegated, prickly leaves. 
Originally native to the Mediterranean region, parts 
of Asia and Russia.

Silybum marianum
اخلرفيش، أشواك الحليب
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Born in 1947 in Birzeit, Palestine. Sliman Mansour 
is one of the most recognized and distinguished 
Palestinian artists. Throughout his forty-year career, 
Mansour has established himself internationally, 
dedicated to providing a visual expression of 
Palestinian identity. He studied Fine Arts at the 
Bezalel Art Academy in Jerusalem. Since the 1970s, 
he has contributed to the development of a visual 
iconography of the Palestinian struggle through his 
works on paper.

In 1987, together with artists Vera Tamari, Tayseer 
Barakat and Nabil Anani, Mansour founded New 
Visions, a collective formed in response to the First 
Intifada, 1987-1993. While fostering a revolutionary 
approach to aesthetics in Palestinian art, the artists 
participated in the uprising by boycotting art 
supplies imported from Israel. Working instead with 
natural materials such as coffee, henna, and clay. 
The artists tied the process of art making to both the 
land and the struggle.

مواليد العام 1947 يف بريزيت.  ُيعترب واحدًا من أكرث الفنانني 
الفلسطينيني هشرة وتمزيًا.  استطاع منصور طوال أربعني عامًا 

من حياته املهنية، تأسيس نفسه عامليًا، وكرس وقته لتقديم 
تعبري مريئ عن الهوية الفلسطينية.  درس يف كلية بتسالئيل 
يف القدس، وساهم منذ سبعينيات القرن املايض يف تطوير 

األيقونة الفلسطينية البرصية للنضال الفلسطيين، من خالل 
أعماله عىل الورق.  

أسس منصور مع الفنانني نبيل عناين، وتيسري بركات، 
وفريا تماري، جمموعة "رؤى جديدة" العام 1987، كاستجابة 

لالنتفاضة األوىل، 1987-1993.  حثت اجملموعة الفنانني عىل 
استعمال الوسائل اخملتلفة من البيئة الفلسطينية مثل القهوة 

واحلناء والطني ومقاطعة الخامات الفنية اإلرسائيلية، وهكذا 
ربط الفنانون العملية الفنية باألرض والنضال.

Sliman Mansourسليمان منصور
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While the Greek fleet prepares for their war on Troy, 
Agamemnon mistakenly kills a sacred deer running in 
Artemis’s garden—the goddess of hunt, wilderness, 
and animals. She retaliates by creating strong winds 
to prevent the Greek troops from reaching Troy. 
Unless Agamemnon kills Iphigenia, his daughter, as 
a human sacrifice, the goddess wouldn’t forgive. He 
refuses at first. However, he is forced to sacrifice 
her because of the Greek army’s eagerness for war. 
According to the myth, the gods spared Iphigenia 
and whisked her away, replacing her with a deer. 

This is the story of a world of blood in exchange of a 
truce, and a wreath of thorns to atone for the sins of 
the world.

Text: Lubna Taha

حني يتجهز األسطول اليوناين يف أوليس للتحضري حلرهبم ضد 
طروادة، يقتل أجاممنون زعيم اليونانيني يف أوليس وعن طريق 
اخلطأ غزااًل مقدسًا يركض يف بستان مقدس لإللهة أرتميس: 

إلهة الرباري والغابات واحليوانات.  تغضب اإللهة أرتميس 
وتعاقبه برياح شديدة تمنع أسطوله من اإلبحار إىل طروادة 

ملحاربتم.  وحىت تسامح أرتميس أجاممنون وتوقف تأثري الرياح 
عىل أسطوله ليستكمل حروبه، تجربه عىل أن يضيح بابنته 

ايفيجينيا كقربان.  يرفض يف البداية ولكن ضغط احلرب 
والقادة واجلنود يجربه عىل تقديم ابنته كعفو عن قتهل للغزال 

املقدس.  وتحكي األسطورة أن اآللهة شفعت عن ايفيجينيا 
وحولتا إىل غزال أو ماعز.

إهنا قصة العالم، الدم مقابل الهدنة، وإكليل الشوك للتكفري 
عن خطايا العالم.

نص: لبىن طه

إكليل الشوك 
املقدس

 The Sacred 
Wreath of Thorns
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اخلردل الربي أو اخلردل امليداين، أو خردل احلقل، نبات 
سنوي ينتيم لعائةل الكرنيبيات، ويتواجد يف آسيا وشمال 

أفريقيا وحوض املتوسط.  تتغذى الفراشات البيضاء الصغرية 
والفراشات البيضاء ذات العروق اخلرضاء عىل هذه النبتة خالل 

مرحةل النمو.  

بذورها محراء داكنة أو بنية اللون، وتعترب سامة ملعظم احليوانات 
باستثناء الطيور، إذ يمكن أن تتسبب بمشاكل يف اجلهاز 

الهضيم إذا تم استالكها بكميات كبرية.

Sinapis arvensis, the charlock mustard, field mustard, 
wild mustard or charlock, is an annual in the family 
Brassicaceae. It is found in the fields of North Africa, 
Asia, the Mediterranean, and Europe. The small white 
butterfly, and the green veined white butterfly are 
significant consumers of charlock during their larval 
stages.

The seeds are dark red or brown and are toxic 
to most animals, except birds. It can cause 
gastrointestinal problems, especially if consumed in 
large quantities.

Sinapis arvensis
اخلردل الربي
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Born in Nablus, 1974. 

Has a Bachelor’s degree in Fine Arts/Painting at 
Al Najah University. He’s also a multi-disciplinary 
artist. His recent artworks focus on the Palestinian 
landscape.

Asad participated in group exhibitions including; The 
11th Havana biennale, Cuba (2012), Colors of Life, 
Zawyeh Gallery (2014); Alexandria Symposium for 
Mediterranean Arts, (2015), A Sight of Disjunction 
Exhibition, Ramallah, (2017), Intimate Terrains: 
Representations of a Disappearing Landscape, The 
Palestinian Museum, Ramallah, (2019), and many 
others across the world. 

His works have been shown at solo exhibitions 
such as: Visions and Abstracts, at the Child Cultural 
Center, Nablus (1999); Narrative, at the A. M. Qattan 
Foundation, Ramallah (2006); Maps, at the Delfina 
Studios, London (2006), Marj Ibn Amer, at the 
Zawyeh Gallery, Ramallah (2015), Bypass (Eltifaf), 
Gallery One, Ramallah, (2016).

He also participated in many art workshops and 
residencies; such Delfina Studios Trust, London 
(2006), Slade School of Art, London (2012), and Cite 
Des Arts, Paris (2015). 

Asad was the co-founder and art director of Al-
Mahatta Gallery. 

مواليد نابلس العام 1974.  

حصل عىل هشادة البكالوريوس يف الفنون اجلميةل والرسم من 
جامعة النجاح الوطنية، وهو فنان متعدد التخصصات ُيركز يف 

عمهل عىل املشاهد الطبيعية الفلسطينية.

شارك أسعد يف العديد من املعارض اجلماعية، مهنا: بينايل 
هافانا الحادي عرش، يف كوبا 2012، ألوان احلياة، يف جالريي 

زاوية، فلسطني 2014، مؤتمر اإلسكندرية الدويل األول لفنون 
منطقة حوض البحر املتوسط، اإلسكندرية 2015، قريٌب 

ال أراه وبعيٌد أمايم، رام اهلل، معرض اقرتاب اآلفاق، املتحف 
الفلسطيين، رام اهلل، ... وغريها العديد.

له، أيضًا، معارض فردية عدة، مهنا: رؤى ومخلصات، مركز 
ان، رام  الطفل، نابلس، 1999، رواية، مؤسسة عبد احملسن القطَّ

اهلل، 2006، خرائط، يف دلفينا ستوديو ترست، لندن، 2006، 
مرج ابن عامر جالريي زاوية، رام اهلل، 2015، التفاف، جالريي 

وان، رام اهلل، 2016.

شارك أسعد، أيضًا، يف العديد من التدريبات واإلقامات الفنية 
مثل استوديو دلفينا، لندن، 2006، مدرسة سالدي للفنون، 

لندن 2012، سييت دي آريت، باريس 2015.

يعترب أسعد أحد مؤسيس جالريي احملطة ومديره الفين يف رام 
اهلل.

Rafat Asadرأفت أسعد
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The mustard plant or seed: 
its meanings and uses in Arabic
Religious texts, sayings, folk tales, poetry

Mustard (khardal) plural: plural of the plural 
(kharadel), singular (khardalah): (botanical): a 
pungent plant species that belongs to the cruciferae 
family and grows in the fields and the sides of 
the roads. Its seeds are pungent, tiny and used in 
medicine and in food as spices. 

“and if there be (no more than) the weight of a 
mustard seed, we will bring it – 
-Al Anbiyaa, verse 47.

I don’t have a mustard seed: I have nothing.

Mustard gas in chemistry and pharmaceuticals. 
A poisonous gas used in wars that burns body tissue 
or causes pimples.

Mustard fruit khardaliyah, singular: Botanical: a dry 
fruit with two splits.
Contemporary Arabic 
– Ahmad Mukhtar Omar and others, published in 
2008 

“If the poor knocked on your door, give him… a little, 
even a mustard seed”. - Abu Al Alaa Al Muarri

Abu Al Dardaa, peace upon him, said: I have heard 
the Messenger, peace be upon him, saying:
“When a Muslim is affected by fever and headache, 
and he is more sinful than the mountain of Uhud, and 
the sins upon him are the weight of a mustard seed”. 
- Hadith

He said, “What is the Kingdom of God like? To what 
shall I compare it? It is like a grain of mustard seed, 
which a man took, and put in his own garden. It 
grew, and became a large tree, and the birds of the 
sky lodged in its branches.” 
- Luke 13/18-21 

نبات اخلردل أو حبة اخلردل: 
معانهيا واستخداماهتا يف اللغة العربية 

نصوص دينية، أمثال، قصص عامية، شعر

َخْرَدل )مجع(: ومجع اجلمع َخَراِدلُ، ومفرده َخْردلة: يف النبات: 
يف من الفصيةل الصليبّية، ينبت يف احلقول  نبات عشيّب ِحرِّ

، وُيتَبَّل  وعىل حوايش الطرق، بذوره الذعة تُستعمل يف الطبِّ
غر.  هبا الطعام، وِبَحبِّه ُيرضب املثل يف الصِّ

ٍة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا هِبَا"  "َوِإْن َكاَن ِمْثَقالَ َحبَّ
- سورة األنبياء، آية 47

 ما عندي َخْردلة من كذا: ما عندي يشء.

غاز اخلردل يف الكيمياء والصيدلة: غاز سام يستعمل يف 
احلروب يحرق أنسجَة اجلسم أو يحدث البثوَر فهيا.

َخْرَدِليَّة، مفرد: يف النبات، ثمرة يابسة لها ِفلقتان.
- العربية املعارصة-أمحد خمتار عمر وآخرون-صدر 2008

"ِإذا َطَرَق املسكنُي داَرَك فاْحُبُه ... قلياًل ولو مقدار حبِة خردِل". 
- شعر ألبو العالء املعري

َماَواِت  ٍة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن يِف َصْخَرٍة َأْو يِف السَّ "ِإْن َتُك ِمْثَقالَ َحبَّ
 ." ُ َْْرِض َيْأِت هِبَا اللَّ َأْو يِف األ

- سورة لقمان، اآلية 16

وعن أيب الدرداء ريض اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل صىل 
ْؤِمِن  ِليةلََ الَ َتَزالُ ِبالْمُ َداَع َوالْمَ اهلل عليه و سلم يقول: "ِإنَّ الصُّ

َوِإنَّ َذنَْبُه ِمْثُل ُأُحٍد، َفَما َتَدُعُه َوَعَليْهِ ِمْن َذِلَك ِمْثَقالُ
ٍة ِمْن َخْرَدٍل".   َحبَّ

- حديث 

ُُِّه؟  قالَ الَربُّ يَُسوع:  "َماَذا يُْشِبُه َمَلُكوُت اهلل؟ َوِبَماذا ُأَشهب
َة َخْرَدٍل َأَخَذها َرُجٌل َوَألَْقاَها يف بُْستَاِنهِ، َفَنَمْت  إنَُّه يُْشِبُه َحبَّ

َماِء يف َأْغَصاهِنَا".  َشْت ُطيُوُر السَّ َوَصاَرْت َشَجَرة، َوَعشَّ
إنجيل القّديس 

- لوقا 13 / 18 – 21
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نبات الخردل او حبة الخردل: معانيها واستخداماتها يف اللغة العربية 

نصوص دينية، أمثال، قصص عامية، شعر

يف من الفصيلة الصليبيّة،  َخرَْدل ]جمع[: وجمع الجمع َخرَاِدُل، ومفرده َخرْدلة: ]يف النبات[ نبات عشبّي ِحرِّ

، ويُتَبَّل بها الطعام، وِبَحبِّه يرُضب املثل يف  ينبت يف الحقول وعىل حوايش الطرق، بذوره الذعة تُستعمل يف الطبِّ

غر }َوإِْن كَاَن ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخرَْدٍل أَتَيَْنا ِبَها{]قرآن[ )*( ما عندي َخرْدلة من كذا: ما عندي يشء. الصِّ

* غاز الخردل: ]يف الكيمياء والصيدلة[ غاز سام يستعمل يف الحروب يحرق أنسجَة الجسم أو يحدث البثوَر فيها.¬

َخرَْدلِيَّة ]مفرد[: ]يف النبات[ مثرة يابسة لها ِفلقتان.

العربية املعارصة-أحمد مختار عمر وآخرون-صدر: 1429هـ/2008م

إِذا طَرََق املسكنُي دارََك فاْحبُُه ... قليالً ولو مقدار حبِة خردِل

)شعر(

َمَواِت أَْو يِف اْلَرِْض يَأِْت ِبَها اللَُّه  إِْن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخرَْدٍل فَتَُكْن يِف َصْخرٍَة أَْو يِف السَّ

قرآن(

َداَع َوالَْملِيلََة اَل تَزَاُل ِبالُْمْؤِمِن َوإِنَّ َذنْبَُه ِمثُْل أُُحٍد، فََم تََدُعُه َوَعلَيِْه ِمْن َذلَِك ِمثَْقاُل َحبٍَّة ِمْن َخرَْدٍل  إِنَّ الصُّ

)حديث(

قاَل الرَبُّ يَُسوع: »َماَذا يُْشِبُه َملَُكوُت الله؟ َوِبَاذا أَُشبُِّهُه؟ إنَُّه يُْشِبُه َحبََّة َخرَْدٍل أََخَذها رَُجٌل َوأَلَْقاَها يف بُْستَانِِه، 

َمِء يف أَْغَصانَِها«. وقَاَل أَيًْضا: »ِبَاَذا أَُشبُِّه َملَُكوَت الله؟ إنَُّه يُْشِبُه  َشْت طُيُوُر السَّ فََنَمْت َوَصارَْت َشَجرَة، َوَعشَّ

ِقيِق َحتَّى ٱْختََمَر كُلُُّه«. التأمل:”مثل حبة الخردل…” َخِمريًَة أََخَذتَْها ٱْمَرأٌَة َوَخبَّأَتَْها يف ثاَلثَِة أَكْيَاٍل ِمَن الدَّ

نجيل القّديس لوقا 1٣ / 18 – 21
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نبات عشيب مزهر من جنس الربسيم، يتواجد يف منطقة حوض 
املتوسط وأفريقيا، ويشمل حوايل 300 نوع.  ينمو بكرثة يف 
املرايع الجافة، ويف الفياض والهسول وعىل جوانب الطرق، 

ويتكاثر بالبذور ليشكل غطاء أرضيًا، ويستخدم كأعالف 
للموايش.

ينبت خالل الربيع أو بداية الصيف، وينضج قبل اخلريف من 
العام نفسه.  نبتة النفل شبيه بالربسيم نوعًا ما، ونبتة النفل 

عشبة صغرية ال يتعدى ارتفاعها 35سم، لها أوراق خرضاء 
ممزية مركبة تتكون من ثالث وريقات شبه بيضاوية، وزهوره 

صفراء صغرية جدًا جذابة للغاية للنحل.

Lappa clover or burdock clover, is found natively 
in Mediterranean and Africa. It has 300 species, 
grows abundantly in dry pastures, plains and on the 
roadside. It is used as fodder crops for livestock. 

It grows during spring and early summer and ripens 
before autumn of the same year. It is a small herb 
that does not exceed 35 cm in height and has a 
distinct compound leaves consisting of three semi-
oval leaves. It’s very small yellow flowers are very 
attractive to bees. 

 Trifolum lappaceum
نفل خشن احلواف 
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Palestinian artist. He completed his MFA in 
2010 at Winchester School of Art, University of 
Southampton in the UK. In 2012 Alhroub was 
awarded the first grand prize at the 14th Art Asian 
Biennial, Bangladesh.

He has exhibited his work in Palestine and 
internationally including The Imperial war Museum- 
UK, Aga Khan Museum, Canada, The Institute of 
Contemporary Arts ICA London, The Arab World 
Institute, France, Eli and Edythe Broad Museum- 
USA, China Printmaking Museum- China, Center for 
Contemporary Art Lazania, Gdansk, Poland, Birzeit 
Ethnographic and Art Museum, Palestine,The Barjeel 
Art Foundation, UAE, Al-Ma’mal Foundation for 
Contemporary Art, Jerusalem, and many others.

Alhroub participated in several International 
artists residency such as, China Printmaking 
Museum residency- China, Art Omi International 
Artists Residency – NY. Artist Residency between 
Pittsburgh and New York, Matters Factory Museum 
- USA. Delfina Foundation residency, London. Bag 
Art Camp, Bergen- Norway. “Braziers” International 
Artists Workshop, UK, and many others.

حصل عىل درجة املاجستري يف الفنون املعارصة من مدرسة 
وينشسرت للفنون − جامعة ساوث هامبتون − بريطانيا العام 
2010؛ كما حاز عىل الجائزة األوىل يف بينايل الفّن اآلسيوّي 

الخامس عرش − بنغالدش العام 2012.

عرض احلروب أعماله يف فلسطني وعىل املستوى العالم ما 
بني متاحف ومهرجانات ومؤّسسات خمتّصة بالفنون املعارصة 

مثل: معهد العالم العريب، باريس؛ متحف احلرب اإلمرباطوري، 
لندن؛ ومتحف آغا خان يف تورونتو، كندا؛ مؤسسة املعمل 

للفن املعارص، القدس؛ مركز الفنون املعارصة، بريطانيا؛ 
ومتحف إييل وإيديث، أمريكا؛ بينايل الفّن اآلسيوّي الخامس 

عرش، بنغالدش؛ مؤسسة برجيل الفنية، الشارقة؛ مركز 
الفنون املعارصة يف جدانسك، بولندا؛ ومهرجان إنستنت فيديو، 

فرنسا؛ معرض الفن األخرض، ديب؛ متحف املقتنيات الرتاثية 
والفنون يف جامعة بريزيت؛ قاعات املوزاييك، لندن، ومعارض 

أخرى.

حصل احلروب عىل العديد من اإلقامات الفنية الدوليّة مثل 
إقامة آرت أويم للفنانني الدوليني، يف الواليات املتحدة، وإقامة 
فنان يف مؤسسة دلفينا، يف بريطانيا، وإقامة يف قرية الفنانني 

يف املتحف الصيين للطباعة يف الصني، وإقامة ما بني نيويورك 
وبتسربغ، يف أمريكا، وإقامة باج كامب يف الرنويج، وورشة 

الفنانني الدولية يف بريطانيا، وورشة الفنانني الدولية يف األردن، 
وورشات وإقامات أخرى.

Bashar AlHroubبشار احلروب 
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عندما ُقصفت لندن خالل احلرب، اندلع حريٌق يف متحف 
التاريخ الطبييع، وخالل عملية مكافحة احلريق، غمرت 

املياه بعض األماكن املتواجدة فهيا البذور، ما سبب يف نموها 
وانتشارها.  وبعد الفحص، تبني أنه تم مجعها يف الصني العام 

1713، ونقلت إىل إنجلرتا.  من خالل هذه الحادثة، تم إدراك أنه 
حىت بعد مئات السنني، أن البذور ال تزال قابةل للحياة، وهذا 

كان دافعًا رئيسيًا إلنشاء بنوك البذور.

ال أعلم إن كانت هناك بذور يف هذا املتحف تم مجعها من 
فلسطني خالل فرتة االنتداب!

هذه القصة تعيدنا إىل ما كان يقوم به االستعمار، وبخاصة 
الربيطاين، وبالتأكيد يف أماكن أخرى من العالم، من 

محاربته كثريًا من أنواع البذور الذي اعتربها ضارة، ألهنا تؤثر 
عىل مستوى ونظافة املحاصيل الزراعية يف األرايض اليت 

يستعمرها، وبخاصة أن أحد أهداف االستعمار اقتصادي.  كان 
يقوم بذلك دون األخذ باالعتبار عالقة هذه النباتات بالبيئة 

املوجودة فهيا، ومدى أهميتا للورة احليوية، كذلك عالقتا 
بالسكان األصيلني؛ سواء استخدامها يف صناعة أدويتم 

الشعبية، أو كغذاء للحيوانات ... الخ.  لكن هذا من الطبييع، 
حيث إن االستعمار ال يعطي أهمية لإلنسان يف املناطق 

املستعمرة، وال يرى فيه إال عبدًا، فكيف به سريى العالقة ما 
بني هذا اإلنسان وهذه النباتات.

دعيت إىل املشاركة يف معرض البذور واألعشاب الضارة، ولم 
أكن أتوقع أن البذرة "النفل اخلشن" اليت تم اختيارها يل، 

سوف تأخذين يف رحةل طويةل من البحث تتعدى موضوع الطرح 
الفين وعالقتا بسياق موضوع املعرض.

النفل نبات ينتيم إىل العائةل البقولية، ينترش يف منطقة حوض 
املتوسط ورشق أوروبا والقوقاز وأماكن أخرى يف العالم.

هذه النبتة موجودة يف فلسطني، واعتربت من البذور الضارة يف 
عهد االنتداب الربيطاين مع جمموعة أخرى من النباتات.  تنمو 
هذه النبتة يف فلسطني من كانون الثاين إىل نيسان ثم تختيف.

يف محاواليت للبحث عهنا يف فلسطني ومعاينتا برصيًا كجزء 
مهم للبحث يف هشر أيار، كان من الصعب العثور علهيا.  خالل 

هذه الفرتة سافرت إىل مرص للمشاركة يف مرشوع فين، 
وبشكل تلقايئ أثناء تجويل يف الطبيعة، كنت أبحث عهنا 

لعيل أجدها، وبخاصة أن هذه النبتة موجودة يف منطقة حوض 
املتوسط، وأنا موجود يف شمال مرص، لكن لم أجدها عىل 

الرغم من وجود أنواع أخرى من النفل، أو ما يسىم الربسيم 
يف مرص.

بعد ذلك سافرت إىل فرنسا، وكانت يل زيارة ملدينة فرنسية 
"سيت" يف اجلنوب عىل املتوسط، وبشكل تلقايئ بدأت 

البحث عهنا، وبخاصة أن بيئة املنطقة ومناخها يشهبان تمامًا 
املناخ الفلسطيين، لكين لم أجدها عىل الرغم من عثوري 

عىل أنواع أخرى من النفل.  أثناء ذلك، ذهبت إىل تونس، ويف 
مناطق الساحل املتوسطي وجدت نفيس أحث عهنا، لكين لم 

أجد ما أبحث عنه تحديدًا.

النفل 
خشن احلواف

بعد ذلك كان يل سفر إىل تركيا، قلت ال بد من وجودها هنا 
يف املناطق اليت تواجدت فهيا، وبشكل تلقايئ أثناء تواجدي 

يف أماكن برية، بدأت أبحث عهنا لكن دون فائدة.  بعد ذلك 
سافرت من تركيا إىل هنغاريا للمشاركة يف إقامة فنية يف الريف 

الهنغاري.  كانت لدي معرفة مسبقة أن نبات النفل يتواجد يف 
أوروبا الرشقية، فكانت الصدفة من اليوم األول لوصويل أثناء 
تجوايل يف الغابة، وجدت عىل أطرافها حقاًل كاماًل من نبات 

النفل الذي أبحث عنه، وأن هذه النبتة منترشة يف كل املنطقة، 
وأن طبيعة املناخ الرطب والدافئ يجعل هذه النبتة موجودة حىت 

يف الصيف، ويه البيئة اليت تنمو فهيا.  قمت بمعاينة النبتة 
وترشيحها والبحث عن بذورها ومالمستا، وبخاصة أن املرشوع 
املطلوب هو عمل نحيت، فكنت بحاجة إىل هذه املعاينة املبارشة 

للبذرة بعيدًا عن الصورة.

النفل خشن احلواف بالالتينية )Trifolium Lappaceum(: جنس 
نبايت ينتيم إىل الفصيةل البقولية، ويشمل حوايل 300 نوع 

من النباتات، يستخدم معظمها كمحاصيل علفية، كما يعترب 
النفل من أهم املحاصيل املثبتة للنيرتوجني عن طريق البكترييا 

املستجذرة.  والتثبيت التعاييش للنيرتوجني هو إحدى مزيات 
الفصيةل البقولية، وهذا يساهم يف زيادة خصوبة الرتبة.

االسم العليم )Trifolium lappaceum(، واضع االسم لينيوس العام 1753.
https://www.atlasobscura.com/places/millennium-seed-bank

https://biodiversitylibrary.org/ :معرف مكتبة تراث التنوع البيولويج
 Genera plantarum eorumque :املؤلف: كارولوس لينيوس, العنوان ,page/651345
 characteres naturales, secundum numerum figuram, situm, & proportionem

omnium fructificationis partium.  اإلصدار الخامس - الصفحة 337 
https://dx.doi.org/10.5962/BHL.TITLE.746-
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During World War II, London was bombed, and a fire 
broke out in the Museum of Natural History. While 
the fire was fought, these seeds that were held in 
the museum were flooded, causing their growth 
and spread. Upon examination, it was found that 
these seeds were collected in China in 1713 and later 
transferred to England. This incident made it clear 
that even 100 years after the seeds were harvested, 
they were still viable, a key driver in establishing 
seed banks.

I do not know if the museum had seeds that were 
collected from Palestine during the British Mandate.
This story takes us back to the role that 
colonialism—especially by the British but certainly 
elsewhere in the world—played in eradicating many 
kinds of seeds that were considered harmful (weeds/
poisonous plants) because they affect the level and 
cleanliness of the agricultural crops in the occupied 
lands. One must keep in mind that economic reasons 
were a major factor in colonialism. Colonisers 
would make these decisions without taking into 
account the relationship between the plants and 
their environment. Neither would they consider 
their relationship with the indigenous population, 
whether they use them in the making of traditional 
medicines, as food for animals or something similar. 
But colonisers often do not give importance to 
indigenous people in the colonial areas and see them 
only as slaves. Therefore, how would the coloniser 
understand the relationship between the indigenous 
and the plants?

I was invited to participate in the exhibition with a 
working title: seeds and weeds and did not expect 
to be assigned the Trifolium lappaceum; this seed 
will take me on a long journey of research that goes 
beyond the subject of artistic presentation to the 
context of the theme of the exhibition.
This species is native to the Mediterranean, Eastern 
Europe, Caucasus and other parts of the world.
This plant exists in Palestine, and during the British 
Mandate, was considered a weed alongside other 
types of seeds/plants. This plant grows in Palestine 
from January until April, and then disappears.
My attempts to look for this plant in Palestine and 
examine it were an important part of the research, 
but it was difficult to find in May. During this period, 
I travelled to Egypt to participate in an art project, 
and I was looking for it while on nature walks there. 
I was hoping to find it since the plant especially 
flourishes in that area. However, I did not find it 
despite finding other types of Trifolium, or what is 
called alfalfa or clover in Egypt.

Afterwards, I went to the French city of Sète, in the 
south of the Mediterranean, and I immediately began 
looking for it since the environment and climate is 
very similar to Palestine—but I did not find it, instead 
finding other types of Trifolium. Then, I travelled 
to Tunisia, and I found myself looking for it in the 
coastal region of the Mediterranean, but I did not 
find what I was looking for.

After that I went to Turkey. I said, “The plant must 
be here somewhere.” While I was in the Turkish 
wildnerness, I began looking for it again, but in 
vain. Then I travelled from Turkey to Hungary to 
participate in an artist residency in the Hungarian 
countryside. I knew that Trifolium exists in Eastern 
Europe. It was a coincidence that I found the plant I 
was looking for on the edges of the woods the first 
day I arrived! The plant was scattered throughout the 
area. The humid and warm climate makes this plant 
exist even in the summer;. I examined and dissected 
the plant, looked for its seeds and touched them, 
taking into consideration that the requested project 
is an artistic sculpture. Therefore, the examination of 
the seeds was essential.

Trifolium lappaceum: a plant species that belongs 
to the Leguminosae family. It includes around 300 
species, most of which are used as forage crops. 
These plants are considered one of the most 
important nitrogen-fixing crops through deeply 
rooted bacteria. The symbiotic nitrogen fixation is 
a characteristic of the Leguminosae family, which 
contributes to increasing soil fertility.

The scientific name Trifolium lappaceum was coined 
by the Swedish botanist Linnaeus in 1753.

 Trifolium
lappaceum
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الِبيقّية اسم يطلق عىل 140 نوعًا من نباتات فصيةل البازيالء.  
تتسلق كثري من أنواع نباتات البيقية عىل نباتات أخرى، أو 

تزحف فوق سطح األرض، ويتمزي بعهضا بنمط مستقل من 
النمو، حيث تكون شجرياهتا ذات شكل خاص.

تتكون أوراق البيقيات من عدة وريقات، وتتسلق البيقّيات 
بوساطة محالق )وريقات للتعلق( مفرد أو متشعب، حيث ينبت 
املحالق من أطراف الوريقات، وتشبه أزهار البيقيات أزهار نبات 

البازالء العطرة.  وتنمو األزهار إما مفردة وإما يف هيئة عناقيد 
زهرية خمتلفة األلوان، ومن املمكن أن يكون لون األزهار أزرق 

أو بنفسجيًا ضاربًا إىل الزرقة، أو أمحر ورديًا أو أبيض، أو أصفر.  
تُستعمل البيقيات أساسًا كعلف للماشية أو سماد أخرض.

Vicia or Vetch is a name given to 140 species of 
pea plants. Many species of vetch plants climb 
on other plants or crawl on the ground. Some are 
characterized by a separate pattern of growth, where 
their shrubs are of special shape.

The Vetch consists of several leaves, and they climb 
by means of a single or branched tendril where the 
tendrils grow from the ends of the leaves. 
The Vetch flowers looks similar to the fragrant pea 
flowers. Its flowers grow either as singles or as 
clusters of different colors, and can be blue, purple, 
pink, red, white, or yellow. It is mainly used as fodder 
plants for livestock or green manure.

Vicia angustifolia
بيقية
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Was born in Jerusalem in 1983 and currently lives 
in Deheisheh refugee camp near Bethlehem. He 
holds BA in Contemporary Visual Arts from the 
Academy of International Arts, Ramallah, as well as 
an academic exchange scholarship at the University 
of Brighton. 

His works vary between drawing, composition, 
installation, video and photography. The practice 
of art to him is a journey of productions based on 
experiments, in which he seeks to develop his visual 
skills and relay between subjects and ideas that may 
produce endless questions. He believes that art is 
a process of rephrasing the calcified concepts or 
vocabulary produced by human societies. 

Ayed participated in local group exhibitions in 
Ramallah, Bethlehem, and Jericho, and internationally 
in London, Oslo, Cairo and Beirut. He participated 
in art programs in Amsterdam, the Austrian city of 
Graz, and he also spent art residences in Biella, Italy, 
and the Rockefeller Estate in New York. Afterwards, 
he created a mural for the late struggler, Rachel 
Corre, in the Palestinian Museum before its opening 
as the first Palestinian Museum in the USA.

Ayed recently held art exhibitions entitled “Your 
Place is a Secret” at Bab al-Deir Gallery and another 
exhibition entitled “Thor" or “Bull" at the Walled 
Off Hotel Gallery in Bethlehem. The last exhibition 
he held was in Beirut entitled “From Jerusalem to 
Beirut”. 

He currently lives and works in his own studio in 
Bethlehem. 

مواليد القدس العام 1983.  يعيش حاليًا يف خميم الدهيشة 
لالجئني القريب بيت حلم، وهو حاصل عىل درجة 

البكالوريوس يف الفنون البرصية املعارصة من أكاديمية الفنون 
الدولية، رام اهلل، إضافة إىل منحة التبادل األكادييم يف جامعة 

برايتون.

أعماله تختلف بني الرسم والتكوين، التثبيت والفيديو 
والتصوير الفوتوغرايف.  يعترب ممارسة الفن رحةل اإلنتاج عىل 

أساس التجارب، اليت يسىع من خاللها إىل تطوير مهاراته 
البرصية والتنقل بني املوضوعات واألفكار اليت ُتنتح أسئةل ال 

هناية لها.  يعتقد عرفة، أيضًا، أن الفن هو عملية إعادة صياغة 
املفاهيم املتكلسة أو املفردات اليت تنتجها اجملتمعات البرشية.

شارك عرفة يف معارض مجاعية محلية يف رام اهلل، وبيت حلم، 
وأريحا، ودوليًا يف لندن، وأوسلو، والقاهرة، وبريوت.  وشارك 

يف برامج فنية يف أمسرتدام، ومدينة غراتس النمساوية.  
وشارك يف إقامات فنية يف بييال-إيطاليا، وروكفلر يف نيويورك.

بعد ذلك، رسم جدارية للراحةل راشيل كوري، يف املتحف 
الفلسطيين قبل افتتاحه كأول متحف فلسطيين يف الواليات 

املتحدة األمريكية.  أقام عرفة، مؤخرًا، معارض فنية مهنا 
"مكانك هو رس" يف معرض باب الدير، ومعرض آخر بعنوان 
"الثور" يف فندق )Walled Off Hotel Gallery( يف بيت حلم، 

وكان املعرض األخري يف العاصمة اللبنانية بريوت بعنوان "من 
القدس إىل بريوت".

يعمل حاليًا يف االستوديو الخاص به يف بيت حلم.

Ayed Arafahعايد عرفة
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تحية دون سابق معرفة

لم أكن أسمع عنك قبل هذا العمل، علمت أنك مصنفة 
كواحدة من البذور غري احملبذة يف الربية، ضمن جمموعة أخرى 

من النباتات بحسب بحث األرشيف الربيطاين، لذا قمت 
بالبحث عنك يف القرى، يف اجلوار، وعرفت من بعض املزارعني 

أن من يزرُعِك هم رعاة األغنام. خالل التجوال مررت ببيت 
أبو حممود الذي يستقبل الضيوف فوق سطح مزنله، وهناك 

التقيت بصقر، الذي يعرفك عز املعرفة، وانتابه شعور بأن 
لديكما صديق مشرتك حني تحدثنا بخصوصك. صقر عنده 

أرض يه "احليةل والفتيةل" بالنسبة له، يزرعِك منذ سنوات 
قبل كل شتاء، لم أكن اعرف أنك بنت مزارع، اعتقدت أنك 

فقط تظهرين يف الرباري دون انتظام أو الزتام مع مزرعة ما. 

قام صقر بزراعتك سنوات طويةل، وسألته إن كنِت نبتًة ضارة 
للمزروعات األخرى، أو نبتًة غري حمبذة يف املزارع؟

كان سيعجبك أن تشاهدي ردة فعل صقر حني تجهم وجهه 
وقال إنك أفضل من العلف ألف مرة، وأفضل من السماد 
الُمصنّع ألف مرة، وأنك تنعشني الرتبة، وتشبعني الدواب، 
وتدرين الحليب! أظنك يف حالة من "السخسخة" بعد هذا 

اإلطراء. 

أريد أن تعريف أن صقر "ابن بل" ويعرفك أكرث من كل 
األرشيفات، وال هيمك ذلك التصنيف األرشييف، فأنا وصقر 

واجلريان والقرى واملدن احمليطة مصنفون مثكل، صنفنا 
االستعمار بنفس الطريقة ولكن ربما يف أرشيفات أخرى. 

وألنك تنعشني الرتبة، وتشبعني الدواب، وتدرين الحليب، أود 
أن أكتب رسالة تقدير واعتذار لك، أريد االعتذار عن كل املباين 

اليت استولت عىل ترابك، أعتذر ألين أعرف كل املعلقات 
واالعالنات داخل البنك قبل أن أعرف اسمك. أعتذر ألين 

ُأعجبت برامبو يف أفالمه لسنوات طويةٍل دون أن تمر صدفة 
تعارف بيننا. وبخصوص رامبو أعتقد أنه لم يقتحم فيتنام فقط 
بل اقتحم شاشاتنا وطموحاتنا وألعابنا دون أن أفهم أن الفيلم 
مثل األرشيف، صنف الفيتناميني كأرشار وهم أصحاب أرٍض 
وحٍق مثلنا. لكن وقتا أحببنا البطل رفيق األخيار! أعتذر حىت 

عن علبة الزيت النبايت اليت كانت باسمه ايضًا ال باسمك، 
وأعتذر عن املدارس والجامعات واجلمعيات اليت لم ُتمّرر 

اسمك عىل مساميع حىت مرة. 

يف الهناية ال أعرف كيف أختم الرسالة، لكين أعدك إن 
تمكنت من تمكل ارض يف املستقبل سأشرتي اغنامًا 

وأزرعك، وإن لم أتمكن من ذلك فانا أعرف أنك هنا وهناك 
باقية!   

إىل: الباقية 
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Greetings from a stranger!

I did not hear about you before working on this 
project. I learnt that you were classified as a weed, 
according to the British archives. I searched for you 
in the villages and the neighbourhood. I heard from 
some farmers that shepherds plant you. During 
my stroll, I passed by Abu Mahmoud’s house, who 
welcomes his guests from the roof of his house. 
There I met Saqer, who knows you really well and 
had a feeling that he had a mutual friend when I 
asked him about you. Saqer has a land. It is all he 
possesses. He plants you in it before every winter. I 
did not know that you are the daughter of a farmer. 
I thought that you only grew in the nature without 
regularity or commitments to farms.

Saqer has been planting you for many years. I asked 
him if you were a weed, harmful to other plants or 
if you were unknown to farmers? You would have 
loved to see Saqer’s face when he frowned and said: 
“you are a thousand times better than forage, and a 
synthetic fertiliser”. He also said that you refresh the 
soil, feed the animals, and help in the production of 
milk. I think you feel extremely flattered after all he’d 
said.

I would like you to know that Saqer is from your 
homeland and knows you more than the archives. 
You should ignore the archival classification since 
Saqer, I, the neighbours, the villages, and the 
surrounding cities, are put in a similar classification! 
Colonialism classified us, as humans, in the same 
way, but perhaps in a nearby archive.

Because you do all of these positive things, I would 
like to write a letter of appreciation and an apology 
to you. I would like to apologise on behalf of all the 
buildings that have taken over your soil, because I 
know all the advertisements inside the bank before I 
know your name. 

I apologise for admiring Rambo films for many years 
before getting to know you. Regarding the character 
Rambo, I believe that he broke into Vietnam and 
broke into our screens, ambitions, and games, 
without understating that the film, like the archives, 
classified the Vietnamese as villains, although they 
were the owners of land, just like us. At that time, 
we loved the hero; he was the champion of the good 
guys! 

I even apologise on behalf of the vegetable oil bottle, 
that also had his name instead of yours. I apologise 
on behalf of all the schools, universities and 
associations that never mentioned your name, not 
even once!

In the end, I don’t know how to conclude my letter, 
but I promise if I can afford to buy a land in the 
future, I’ll buy sheep and plant you. However, if I 
can’t, I know that you are here, and there are more of 
you to come since your name is albaqiya “immortal”!

To: Vetch
(Albaqiya)
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