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هل

من املمكن لعلبة
دهان أن تكون
أقوى من السيف؟ بهذا السؤال
يبدأ الكاتب وليام باري
مقدمته.
يف كانون األول  /ديسمبر
 2007أعلن فنان الرسم على
اجلدران (غرافيتي) اإلجنليزي
بانكسي ،وبالتعاون مع منظمة
"صور على اجلدران" اللندنية،
نقل فاعليات مهرجان سانتاز
غيتو ) (Santa’s ghettoالذي
يقام سنوي ًا يف لندن إىل بيت
حلم .وجرت دعوة  14فنان
شارع عاملي ًا إىل العمل مع
فنانين فلسطينيين .وكانت
الفكرة بسيطة :على كل فنان أن
ال كي يباع يف مزاد
ينجز عم ً
علني ،وعلى َمن يريد الشراء
التوجه إىل بيت حلم للمزايدة
شخصياً ،كي يكون املشاركون
شاهدين على ممارسات
االحتالل اإلسرائيلي وجدار
الفصل العنصري واحلواجز...
وبحسب الكاتب ،فقد ح ّول
الفنانون اجلدار إىل "لوحة

إعالن" حتتوي على خمتلف
الرسائل السياسية والرسومات
الصغيرة والضخمة التي
تتحدى اخلطاب اإلسرائيلي
املتعلق بالصراع .وعمد أحد
الفنانين إىل كتابة عبارة
"أن توجد هو أن تقاوم" على
مواضع متعددة وكثيرة من
اجلدار.
وخالل أسابيع قليلة،
تم ّكنت "سانتاز غيتو" من جمع
ما يزيد على مليون دوالر
أميركي من مبيعات املزاد،
وتبرعت بهذا املبلغ جلمعيات
خيرية حملية.
كتاب باري يتحدث عن هذا
ال رسم عالقة
املشروع حماو ً
بين الرسومات وسياقاتها
املتنوعة ،وتسليط الضوء على
معاناة الفلسطينيين اليومية
بفعل اجلدار .وبالتايل ،فإن أي
حماولة لقراءة الكتاب بمعزل
عن نقد بسيط للمشروع نفسه،
مآلها الفشل.
ويرسم الكتاب خريطة
بين الرؤية واملسافات ،وبين

الزمن واحلواجز ،ويص ّور،
بطريقة شعرية ،أنماط احلركة،
وسرعتها ،ومع ّوقاتها ،طارح ًا
بذلك مفهوم ًا معقداً للحركة
والزمن :ليس كل ما تراه يمكن
بالضرورة الوصول إليه .ومع
أن األمر ربما يبدو بديهياً ،إ ّ
ال
إن السياق الفلسطيني اخلايل
بمعان ُأخرى.
من املنطق يرفده
ٍ
ويسرد لنا الكاتب أثر اجلدار
من خالل قصص وجوه أناس
املكان اليومية والشخصية،
وهذه القصص هي بالتأكيد
جمعية وعامة ،فيبدأ من صورة
معينة على اجلدار ،ويربطها
بمحيطها املباشر من خالل
منزل عائلة ،أو رحلة طفل إىل
املدرسة ،أو انعكاس اجلدار
اخلرساين الالمتناهي يف
مرآة امرأة ،أو أرض ال يمكن
الوصول إليها.
ومن الالفت ما يذكره
الكاتب من ردات أفعال
املقيمين حول اجلدار على هذه
الرسومات ،فهناك تخ ّوف عام
يميل إىل الرفض لفكرة "جتميل
اجلدار" ،وهو ليس رفض ًا
للفعل بحد ذاته ،وإنما تخ ّوف
من التع ّود الذي من املمكن
أن يؤدي إىل التقبل وتطبيع
عالقة الناس باجلدار .وبغض
النظر عن هذه احلوارات وردات
األفعال واملواجهات ،فإن
بانكسي وغيره من الفنانين
أكملوا رسوماتهم .وهذا املوقف
يترك انطباع ًا لدى قارىء الكتاب
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بأن هذا املشروع يمكن تصنيفه
ضمن ما يس ّمى التعنيف
الثقايف ،وهو مشروع تم
إسقاطه من فوق ومن موقع
امتياز خماطب ًا جمهوراً غربياً.
ويمكن تلمس هذا التوجه
يف بعض املواقف التي يصفها،
مثل رحلة العناء اليومية
للعمال الفلسطينيين املتوجهين
إىل العمل يف الطرف اآلخر
من اجلدار ،من جت ّمعهم يومي ًا
يف الساعة اخلامسة صباحاً،
وإعاقة احلواجز اإلسرائيلية
لهم مدة ربما تتجاوز الثالث
ساعات ...ويقول الكاتب يف
وصف هذا املشهد" :داخل
احلاجز ،يتعرض هؤالء العمال
إلجراءات أمنية قاسية ومهينة،
تفوق ما يواجهه أي غربي يف
املطارات".
وهنا يتح ّول خطاب الكتاب
إىل طرح إنسانوي غالب ًا ما
يتّسم بالقصور وعدم االكتمال

يف السياق الفلسطيني .وكلما
تابعنا القراءة يتضح لنا هذا
اخلطاب ونستعيد تلقائي ًا
ما يقوله رون إنغليش ،أحد
الفنانين األجانب املشاركين
بهذه الفاعلية ،إذ يخ ّير القارىء
بين "فعل تدميري ضخم ،أو
خلق فني ضخم؟ مقاومة
عنيفة؟ أم جدارية؟" وتستفز
ال
هذه املقارنة املبسطة سؤا ً
ال هو :لو ُخ ّيرت بين الفعل
مقاب ً
والتعبير ،ماذا تختار؟
ونحن لسنا بصدد مفاضلة
أو مزايدة ،غير أن من الصعب
غض النظر عن موقف الكاتب
وبعض الفنانين املشاركين
املتعايل واملطالب "بمقاومة
مهذبة" تتماشى مع نظرة غربية
للصراع .وبالنتيجة ،كثر اجلدل
بشأن بعض هذه الرسومات،
ومنها رسم بانكسي حلمار
يحاول عبور نقطة تفتيش
إسرائيلية بينما ينظر اجلندي
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يف تصريح عبوره .وقد أثار هذا
الرسم استهجان الرأي العام
الفلسطيني نتيجة االختالف يف
املفاهيم الثقافية.
وعلى الرغم من قراءة
وليام باري املبسطة للواقع
الفلسطيني ،فإن الكتاب يبقى
ذا أهمية من ناحية توثيقية
متعددة األبعاد وتتجاوز توثيق
ال عن
ما هو على احلائط ،فض ً
قيمة جمالية عالية تتمثل
يف الصور املتنوعة للجدار
ورسوماته وسياقاته املتعددة.
مالحظة :أغلب الرسومات
التي يوثقها الكتاب مل تعد
موجودة على اجلدار ،إذ قام
الناس بإعادة دهنها ورسمها
بحسب رغباتهم.
صبا ع ّناب
فنانة ومعمارية
فلسطينية ـ أردنية
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رسم لطفل رضيع ضخم ،ينفخ على جنود من أوراق نقدية.
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مشهد من منزل إنطوانيت ،معلمة املوسيقى سابق ًا يف خميم عايدة لالجئين ،والذي صادرت إسرائيل عند بناء
اجلدار  80دونم ًا كانت ملك ًا للعائلة.

كَ تب الناشط من إفريقيا اجلنوبية ،فريد إسحاق ،رسالة إىل الشعب الفلسطيني على اجلدار ،والتي تكونت من
 1998كلمة ،وامتدت على  2,6كم من اجلدار.
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رسم بانكسي للحمار واجلندي اإلسرائيلي ـ الذي أثار اجلدل ـ وقد جرى رسمه على جدار منزل .وهذا الرسم مل
ْ
يعد موجوداً ،إذ باعه ساكنو املنزل بـ  200.000دوالر أميركي يف سنة !2009
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جانب من اجلدار.
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