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السردیات هو بل التوالي على مشاهد فیه تحدث الذي السرد لیس الخصوصي نمطنا "إن سعید إدوارد                  كتب
الفلسطیني" الرسم فن "قصة المقالة هذه في أناقش أن أستطیع ال لذلك المجزأة..." والعملیات                المكسورة

 ولكن یجب أن أعطي صورة, سواء تكون مبهمة أم واضحة, لهویة هذا الفن وأهم مالمحه وابداعه الالمع.
والجامعات الرسمیة المؤسسات بعض نذكر أن نستطیع اغلبیًة وطني, فن تاریخ عن نتكلم               عندما
أجل من المحافظات من فنانین وتجذب البلد عاصمة في مرموق وضع في تقع التي والمعارض                 والمتاحف
الفلسطیني. الفن لتمركز أمل أي 1948 نكبة دمرت التمركز. بكلمة, أو, - مشتركة وطنیة تقالید                 تشكیل
مؤسسات هناك لیس الیوم حتى العالم. انحاء لكل الفلسطینین الفنانین وانفصال النتشار الباب               وشرعت
إلى الفلسطیني الشعب وانقسم الماضیة) السنة ُأسس وهو اهللا رام في واحد متحف (اال الفلسطیني للفن                  رسمیة
لهم الفلسطینیین الثاني: غزة, وقطاع الغربیة الضفة في العرب األّول: قویة: صلة تنقصها عادةََ أقسام                 أربع
الغرب. في الفلسطینیین الفنانین والرابع: العربیة, البلدان في الفلسطینیین الفنانین الثالث: إسرائیلیة,              جنسیة
الفن تاریخ تطور زال ما والتعاون التواصل أعاقت التي القسریة والهجرة اإلنقسام هذا من الرغم على                  ولكن
وهما الفلسطیني اللوحات رسم یمّیزان عاملین نرى أن نستطیع ولذلك مشتركة. أسس على               الفلسطیني
بهذان فنان كل یتمّسك وال استثناءات توجد ذلك ومع لتمثیل الغربیة األسالیب ورفض رمزیة لغة                 استعمال

 المبدئین االثنین.  في الفقرات القادمة سأشرح المبدئین وسأعطي أمثال من لوحات تمّثلهما.
 

 المبدئین
 

في یشتركون كذلك متحٍد, تراٍث في خلفیتهم أو تعلیمهم عن النظر بغض الفلسطینیین الفنانین یشترك                 كما
الفلسطینیة الهویة مالمح إلى الرموز هذه تشیر المجازات. عدد من تتكّون التي متحدة رمزیة لغة                 احتضان
العودة حق الى ومفتاح المقاومة انسجام إلى والناي الثورة إلى الحصان یرمز المثال, سبیل من                 المشتركة.
هذه النكبة.تأتي قبل كانت كما الفالحیة المزارع إلى والصبار االحتالل ظلم إلى العنصري الفصل                وجدار
كل في ایضًا تروج بل فقط البصري الفن إلى تقتصر فال مركزي مصدر من ولیس ضمني اتفاق من                    اللغة
تجسید تمّثل التي نفسها األرض هو األهم الرمز كله ذلك وفوق والنحت. والموسیقى الكتابة - فنیة                  وسیلة

  الهویة الفلسطینیة وتوّفر موضوع للرسم.
التمثیل في الغربیة االبتكارات استعمال رفض هو الفلسطیني الرسم فن معظم یمّیز الثي الثاني                المبدأ
العربیة التقالید في اإللهام مصدر الفلسطینیین الرسامین یجد والتظلیل). المنظوري الرسم (مثل              البصري
اإلسرائیلي لإلحتالل الرمزیة المقاومة أجل من وهذا االوسط الشرق في القدیمة الحضارات أوسع               وبشكل
لثقافة جدیدة طریقة اختراع الفلسطینیین الفنانین من الكثیر یقصد العربي. التوراث في واإلفتخار               الغربي

 مستقرة.



 
 نبیل اناني

 
القدس من قریبة اللطرون قریة في اناني نبیل          ولد
وسكن االسكنریة في الفن درس .1943        سنة
كان اهللا. رام في یسكن یزال وال حیاته          معظم
الوطنیة الجائزة على حصل الذي األول        الفنان
من مأثرًا أكثر من وُمعتبر 1997 عام         الفلسطینیة
عنوان بال اللوحة هذه رسم الفلسطینیین.        الفنانین
والتظلیل المنظوري الرسم فیه یطّبق .2015        في
من مشاعر المشاهد في یجعل كامًال غیر         تطبیقًا
الفلسطینیة. عالم إلى وتسحبه والتنفیر       االستغراب
الفلسطینیة, األرض الخلفیة: هو اللوحة       أساس
وراء أم أمام سواء والطبیعیة المبنیة البیئة         بمعنى
المستدامة المنفى حالة إلى الحقیبة ترمز        الجدار.
مثل عدیدة سیاقات في ایضًا موجود الرمز         وهذا
الجدار یخّل درویش. لمحمود أثینا" "مطار        القصیدة
مدینتها. عن الفتاة عزلة سبب ویوّفر الحیز         هدوء
  الحقیبة والجدار واألرض: ثالثة رموز من العشرات التي تظهر مشتركًا وملتزمًا سیاسیًا في الفن الفلسطیني.

 
 جمانة الحسیني

 
في الحسیني جمانة الرسامة      ولدت
في وترسم وتسكن 1932      القدس
لوحاتها من األغلبیة تصّور      باریس.
أي بدون بعدین في وذلك القدس        مدینة
على المنظوریة. لتقنیة     استخدام
الغرب في الطویل سكنها من       الرغم
بأرضها مهووسة تزال ما      هي
من كالكثیر - وتصویرها      األصلیة
أمام الحصان الفلسطینیین.     الرسامین
أن مع واألمل. الشجاعة رمز       المدینة



متفائل أكثر الحسیني بینهما: تناقض نجد أن بنا فیجدر المدینة نفس ولعّلها مدینة, فیهما والسابقة اللوحة                  هذه
العنف عن منفصل أكثر الفنانة حیاة إلى هذا نعزو أن یمكننا الجدار. وینقصها أحلى ومدینتها اناني                  من

 والمعاناة الیومیة في فلسطین المحتلة.
 

 عاصم أبو شقرة
 

داخل ُولد فلسطیني فنان شقرة أبو عاصم         كان
إسرائیلیة. جنسیة له فكان اإلسرائیلیة       الحدود
موته وكان (1990-1961) قصیرة فترة       عاش
الفن عالم في كارثة السرطان من        المبكر
ورسمه الصبارة برمز مهووس كان       الفلسطیني.
متین رمز الصبار آخر. موضوع أي من         أكثر
بسبب النكبة قبل كان كما الفلسطینیة        للحیاة
المزارع انقسام كإشارة النبات ذلك       استخدام
الصبارة كانت الوقت وبنفس األسر. بین        التقلیدیة
في الحتمیة المشّوكة المقاومة عن وكنایة        شائكة
"أبد القصیدة في نرى كما المحتلین ضد         األرض
اإلسرائیلیین ولكن درویش لمحمود      الصبار"
وطني كرمز الصبار اقتناص ایضًا       حاولوا
استثناء بال الصبارة شقرة أبو رسم و         إسرائیلي.
اإلیداع هذا ویلّمح األصیص. في اللوحة:        كهذه
مع بریة قوة من الفلسطینیة الثقافة تحّول         إلى
علیه مسیطر مروض شئ إلى ملموسة        تأثیرات
الفوضى تكشف البیت. تزیین في       ومستخدم
المحدد الفلسطیني الغضب عن اللوحة في        المرئیة

  داخل االختالل واالصیص.  وال حاجة إلى القول أبو شقرة كالذین سبقوه رفض المنظوریة.
 

 
  



 صوفي حلبي
 

 الفنانة الوحیدة سأناقشها من الفترة ما قبل النكبة هي
 صوفي حلبي (1906-1998) من القدس.  ركزت

 على استخدام األلوان المائیة لرسم مناظر طبیعیة.
 بسبب سیاقها قبل االحتالل لم تشترك حلبي بنفس
 المعاداة للتقنیات الغربیة وبنفس رموز المقاومة.

 ومع ذلك, مع موقفها المختلف جدًا بالنسبة لألحداث
 السیاسیة, اشتركت بنفس الحب لألرض.  وفي نهایة

 المطاف یشیر ذلك إلى استدامة رمز األرض في
 الثقافة الفلسطینیة بمستوى أعلى من الرموز والتقالید

 اآلخرى.  بمجرد رسم بیئتها مّهدت حلبي طریق
 لتطور الفن الفلسطیني.

 
 

 
 
 
 
 
 

 


