
انشغل الفن الفلسطیني على مدى عقود طویلة بسؤال األرض، ألن األرض تمثل للفلسطیني أساس حیاتھ 
الفلسطیني ھویتھ  وحكایتھ كلھا. فعلیھا وفیھا یمتد تاریخھ الطویل والعریق. وبعالقتھ باألرض، صاغ 
االحتالل  بسبب  وأرضھ  وطنھ  من  األكبر  للجزء  الفلسطیني  فقدان  مّثل  ولذلك  والوطنیة.  الثقافیة 
لماضیھ وھویتھ  لوجوده وحاضره وأسلوب حیاتھ، كما مثل، أیضاً، تھدیداً  مباشراَ  االسرائیلي، تھدیداً 

وثقافتھ.
 

بأرضھ،  الفلسطیني  عالقة  الفلسطینیون  الفنانون  أنتجھا  التي  الفنیة  األعمال  من  كثیر  مجدت  ولذلك 
الجمیلة،  الحجریة  ببیوتھا  القریة  حیاة  تصور  األعمال  ھذه  من  العدید  فنجد  الثقافي.  وإرثھ  وبتاریخھ 
وأعراسھا،  المختلفة،  مواسمھا  تصور  أیضاً  ونجدھا  وآبارھا،  وساحاتھا  الممتدة،  الخضراء  وحقولھا 
الفالح  على  لتركز  أیضاً  وجاءت  سكانھا.  وزي  التقلیدیة،  وأغانیھا  وموسیقاھا  الشعبیة،  وحكایتھا 
الفلسطیني، وارتباطھ بأرضھ، والتي غالباً ما مثلتھا عالقتھ الخاصة مع شجرة الزیتون، على اعتبار أن 

ھذه الشجرة تؤرخ لعالقة طویلة عمرھا آالف السنین باألرض. 

وفي الوقت الذي استطاع فیھ الفن الفلسطیني تقدیم تلك الصورة الجمیلة والمثالیة للعالقة مع األرض، 
ولحیاة القریة فیما مضى، والتي لم یعد الكثیر منھا موجوداً حالیاً على أرض الواقع، تمكن الفنانون من 
العمراني،  والنمط  الطبیعي،  المشھد  في  وتحدث  حدثت  التي  السلبیة  والتغیرات  التحوالت  رصد 

والمناسبات والممارسات االجتماعیة، والطقوس االحتفالیة وغیرھا.
 

یجيء ھذا المعرض لیقدم عدداً من تلك الصور المتناقضة. 



تقدم ھذه اللوحة (یسار) للفنان الفلسطیني المعروف سلیمان منصور، صورة جمیلة لمجموعة من الفالحین 
والفالحات وھي یجّدون أشجار الزیتون في أجواء احتفالیة، ویبدون كأنھم طائرون بخفة احتفاًء بھذه األجواء 
السعیدة.  یعید سلیمان منصور بعد سنوات إنتاج ذات اللوحة بصورة محزنة ومختلفة (أسفل)، فنرى الفالحین 

والفالحات أنفسھم، دون أن نرى شجرة الزیتون، فیبدون ھذه المرة ھائمین في الفراغ، یحاولون قطف الالشيء. 



تقدم ھذه اللوحة (یسار) للفنان الفلسطیني المعروف سلیمان منصور، صورة جمیلة لمجموعة من الفالحین 
والفالحات وھي یجّدون أشجار الزیتون في أجواء احتفالیة، ویبدون كأنھم طائرون بخفة احتفاًء بھذه األجواء 
السعیدة.  یعید سلیمان منصور بعد سنوات إنتاج ذات اللوحة بصورة محزنة ومختلفة (أسفل)، فنرى الفالحین 

والفالحات أنفسھم، دون أن نرى شجرة الزیتون، فیبدون ھذه المرة ھائمین في الفراغ، یحاولون قطف الالشيء. 



نرى في ھذه اللوحة للفنان نبیل عناني القریة الفلسطینیة الوادعة ببیوتھا الحجریة وأدراجھا وزقاقھا 
ورجالھا ونسائھا اللواتي یرتدین الثوب الفلسطیني المطرز، وبحیواناتھا األلیفة وطیورھا وأشجارھا، 

جمیعھم یعیشون بانسجام وتناغم. 



نجد في ھذه اللوحة  للفنان سلیمان منصور، القریة تبدو مھجورة وشبھ فارغة من أشكال الحیاة.



تصور ھذه اللوحة  للفنان نبیل عناني المشھد الطبیعي بجمالھ األخاذ وأشجاره وبساتیھ وجبالھ 
الخضراء، وتبدو بعیداً مدنیة القدس وادعة على السفوح.



یقدم ھذا الملصق 
القدیم (یسار) الذي 
أعاد إنتاجھ الفنان 

عامر الشوملي المشھد 
الطبیعي لمدینة 

القدس، وقد حجبھ 
جدار الفصل 

العنصري بلونھ 
االسمنتي الرمادي. 

تقدم ھذه اللوحة (یمین) 
للفنان رأفت أسعد 

المشھد الطبیعي لسھل 
مرج بن عامر الشاسع 
في منطقة جنین، وقد 
حجب جزءاً منھ لوح 

إعالنات ضخم تم نصبھ 
على الطریق الرئیسي. 





ھذه اللوحة   (یسار) 
للفنان سلیمان 

منصور تصور 
رجالً فلسطینیاً 

بلباسھ التقلیدي وھو 
یعزف على آلة 

الیرغول، وھي آلة 
موسیقیة تقلیدیة في 

فلسطین ومنطقة بالد 
الشام والتي كان 

الرجال یرقصون 
الدبكة في القریة 
الفلسطینیة على 
نغماتھا الشجیة. 

تقدم ھذه اللوحة  
(یمین) للفنان سلیمان 

منصور صورة 
باألبیض واألسود 
لفالح قوي یرفع 
فأسھ في الھواء، 

لیھوي على التراب، 
مصورة العالقة 

القویة ما بین 
الفلسطیني وأرضھ. 





تصور ھذه اللوحة للفنان سلیمان منصورحالة الجفاف التي طالت األرض فشققتھا، وجعلتھا خالیة من 
كل أشكال الحیاة، ویبدو فیھا أن ھناك شخصاً غارقاً في ذلك الوحل الجاف المتشقق حتى عنقھ، 

تعبیراً عن فقدان المیاه، وأسالیب الري التقلیدیة، والتي كانت جزءاً من الموروث الزراعي للشعب 
الفلسطیني.



سلیمان منصور فنان تشكیلي من موالید بیرزیت عام ۱۹٤۷، 
یسكن ویعمل في مدینة القدس، وھو صاحب اللوحة المشھورة 
"جمل المحامل" والتي تمثل عجوزاً یحمل القدس على ظھره.

(أنظر/ي الصورة الغالف)

نبیل عناني فنان تشكیلي من موالید حلحول عام ۱۹٤۳، تخرج من 
كلیة الفنون الجمیلة في اإلسكندریة، مصر، یسكن ویعمل في مدینة 

رام هللا.

رأفت أسعد من موالید نابلس عام ۱۹۷٤، یسكن ویعمل في مدینة 
رام هللا في فلسطین، حاصل على شھادة بكالوریوس فنون جمیلة 

تخصص تصویر زیتي من جامعة النجاح الوطنیة، نابلس.

عامر شوملي فنان تشكیلي ومصمم غرافیكي من موالید الكویت 
عام ۱۹۸۱. تخرج من جامعة بورنموث في بریطانیا، یسكن 

ویعمل في مدینة رام هللا.



انشغل الفن الفلسطیني على مدى عقود طویلة بسؤال األرض، ألن األرض تمثل للفلسطیني أساس حیاتھ 
الفلسطیني ھویتھ  وحكایتھ كلھا. فعلیھا وفیھا یمتد تاریخھ الطویل والعریق. وبعالقتھ باألرض، صاغ 
االحتالل  بسبب  وأرضھ  وطنھ  من  األكبر  للجزء  الفلسطیني  فقدان  مّثل  ولذلك  والوطنیة.  الثقافیة 
لماضیھ وھویتھ  لوجوده وحاضره وأسلوب حیاتھ، كما مثل، أیضاً، تھدیداً  مباشراَ  االسرائیلي، تھدیداً 

وثقافتھ.
 

بأرضھ،  الفلسطیني  عالقة  الفلسطینیون  الفنانون  أنتجھا  التي  الفنیة  األعمال  من  كثیر  مجدت  ولذلك 
الجمیلة،  الحجریة  ببیوتھا  القریة  حیاة  تصور  األعمال  ھذه  من  العدید  فنجد  الثقافي.  وإرثھ  وبتاریخھ 
وأعراسھا،  المختلفة،  مواسمھا  تصور  أیضاً  ونجدھا  وآبارھا،  وساحاتھا  الممتدة،  الخضراء  وحقولھا 
الفالح  على  لتركز  أیضاً  وجاءت  سكانھا.  وزي  التقلیدیة،  وأغانیھا  وموسیقاھا  الشعبیة،  وحكایتھا 
الفلسطیني، وارتباطھ بأرضھ، والتي غالباً ما مثلتھا عالقتھ الخاصة مع شجرة الزیتون، على اعتبار أن 

ھذه الشجرة تؤرخ لعالقة طویلة عمرھا آالف السنین باألرض. 

وفي الوقت الذي استطاع فیھ الفن الفلسطیني تقدیم تلك الصورة الجمیلة والمثالیة للعالقة مع األرض، 
ولحیاة القریة فیما مضى، والتي لم یعد الكثیر منھا موجوداً حالیاً على أرض الواقع، تمكن الفنانون من 
العمراني،  والنمط  الطبیعي،  المشھد  في  وتحدث  حدثت  التي  السلبیة  والتغیرات  التحوالت  رصد 

والمناسبات والممارسات االجتماعیة، والطقوس االحتفالیة وغیرھا.
 

یجيء ھذا المعرض لیقدم عدداً من تلك الصور المتناقضة. 



رسم صفاء نبعة (من كتاب قول يا ط� �ؤسسة الدراسات الفلسطينية)  

تنفيذ ر� �يف وع�ء ابو صاع

اريحا



رسم صفاء نبعة (من كتاب قول يا ط� �ؤسسة الدراسات الفلسطينية)  

تنفيذ ر� �يف وع�ء ابو صاع

اريحا



رسم عامر الشوم� وتنفيذ ع�ء ابو صاع

برق�



رسم عامر الشوم� وتنفيذ ع�ء ابو صاع

برق�



رسم نضال الخ�ي وتنفيذ را� �با�

الخليل-البلدة القد�ة



رسم نضال الخ�ي وتنفيذ را� �با�

الخليل-البلدة القد�ة

تقدم ھذه اللوحة (یمین) 
للفنان رأفت أسعد 

المشھد الطبیعي لسھل 
مرج بن عامر الشاسع 
في منطقة جنین، وقد 
حجب جزءاً منھ لوح 

إعالنات ضخم تم نصبھ 
على الطریق الرئیسي. 





رسم وتنفيذ نور أبو هشهش

بيت ساحور
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Ã عام ٢٠١٨ ، منح اÇتحاد اÆوروÅ منحة �Àوع "تراÄ... هويتي" Ã فلسط�، يجري تنفيذ ا�Àوع بشكل مش¿ك من قبل ٤ �كاء وهم:  مؤسسة 

آفرات فرنسا  (www.afrat.com)) ، جامعة بيت لحم / معهد الÀاكة ا�جتمعية - فلسط� (www.bethlehem.edu) ، ا�ركز الفلسطيني للتقارب 

.(www.tetraktys-association.org) ومؤسسة تي¿اكتس - فرنسا (www.pcr.ps) ب� الشعوب  - فلسط�

ويهدف ا�Àوع إÑ ا�ساهمة عÎ الحفاظ وتعزيز ال¿اث ا�وجود عÎ طول مسار إبراهيم، وهو مسار ا�Í ا�جتمعي Ã فلسط�، لتعزيز ا�واطنة 

والهوية الفلسطينيّة.

ع�وة عÎ ذلك، يقدم ا�Àوع أنشطة تساهم Ù Ãاسك الشعب الفلسطيني. ويعزز ا×دماج والثقة ، ويهدف إÑ خلق شعور باÇنت¼ء من أجل التأث� 

.Åا×يجا

www.myheritage.ps : وعÀزيد من ا�علومات الرجاء زيارة صفحة ا��

www.facebook.com/myheritagemyidentity وعÀجت¼عي للمÇو صفحة التواصل ا

 

مسار ابراهيم الخليل هو طريق  ثقاÞÃ  طويلُ  ا�سافة. يبلغ طول ا�سار ٣٣٠ كيلوم¿ا و�تد من قرية رمانة ش¼ل غرب جن� إÑ بيت مرسم جنوب 

الضيافة  تجربة  وا�سافرين  وا�شاة  للمتجّول�  �كن  حيث  وقرية  مدينة   ٥٧ ع¤   âو�ر الخليل.   Ã ا×براهيمي)  (ا�سجد  ا×براهيمي  الحرم  غرب 

الفلسطينية اÆصيلة.

.ÅوروÆتحاد اÇمن ا ãتم إصدار هذا ا�نشور بدعم ما

.ÅوروÆتحاد اÇورة وجهات نظر اäتعكس بال Çهويتي“ هو ا�سؤول الوحيد عن ا�حتوى و ...Äوع "تراÀم




