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ما الذي نسعى اليه يف هذه النسخة 
 من معرض املدن؟ 

 

يقدم لنا معرض املدن كام يف كل عام، فرصة الختبار عالقتنا 

باملدينة و تغيري منظورنا لها من خالل االبتعاد عن املفاهيم 

النمطية والراسخة، ليست فقط عن املكان بل وعن االنسان 

الذي يعيش فيها. كام يشكل املعرض فرصة للتأمل يف اللحظة 

الراهنة والتي ال تبتعد عن املايض املسجل واملتخيل وال عن 

املستقبل املأمول به واملتصور.

هذه الرؤية التي يتبناها متحف جامعة بريزيت ملعرض 

املدن  كتجربة مستمرة يف انتاج معرفة بديلة ، والتي يأخذها 

قيم املعرض يزيد عناين والفنانني املشاركني لهذا العام  سارة 

بدنجتون،سوزان بوش،اياد عيىس،رشوق حرب،سامح حجاوي يف 

محاولة إلنتاج تصور عن أريحا بفضاءاتها املمتدة والشاسعة، 

واملحدودة يف نفس الوقت، متكننا معاً من استكشاف التاريخ 

املايض املسجل ،املروي٫املؤرشف٫ املؤسطر ٫ املتخيل٫ واملريض 

عنه احياناً واملنكر واملنيس احياناً اخرى. كام تهتم  بالحارض 

واإلشكاليات التي ينضوي عليها يف العالقات االنسانية و يف 

عالقة االنسان بالطبيعة والكون ٫انها فرصة مفتوحة لكل 

مشارك يف معرض املدن ان يقدم تصوره الخاص من خالل 

العمل عىل مرشوع فني او من خالل الرتحال اىل املدينة من 

خالل املسارات املرافقة .

عندما بدأنا بالعمل عىل املعرض و البحث يف األسئلة التي 

ميكن ان يبحث فيها، و يف احد الرحالت اىل أريحا، كنت استقل 

الباص العمومي ، ورد اىل سمعي حديث لرجل يف املقعد 

الخلفي يروي قصة مل اتبني ان كان يقصد انها قصة حقيقية ام 

انها حكايته ،املتخيلة رمبا، لتسلية الركاب. فتحدث عن ماعزه 

التي اختفت من بني القطيع، فسمع صوتها يأيت اليه من داخل 

البرئ. مل اسمع جيداً بسبب الضجيج، ان كان فعالً قد اقرتب 

من البرئ وتأكد من وجودها داخل البرئ ٫إال انه٫وحسب روايته 

٫ ذهب إلحضار املساعدة٫ وعندما عاد، فوجيء باملاعز تقف 

بجانب البرئ. مل اسمع اكرث من ذلك وغادرت الباص وانا كيل 

فضول ان اعرف تفسري القصة وقد بدا صوت الراوي مطمئناً 

لجامل قصته٫ وسحرها عىل من يستمعون اليها .غادرت الباص 

وانا يف حالة انزعاج ألنني مل استطع معرفة مراده من وراء 

الحكاية وأخذت احاول تفسري ما حدث. بعد فرتة،  قرات خرب 

فوز الطفلة  صالحة حمدين  من عرب الجهالني  بجائزة هانز 

كريستيان الدولية للقصة الخيالية بقصة »الخروف حنتوش«  

ذو االجنحة الخيالية. تتخيل صالحة احد الخراف يخبئ جناحيه 

يف صوفه و يطلقهام حني يصفو الجو ويهدأ ليطري بصديقته 

بعيداً عن بيتها الذي يصبح مرمى إلطالق النار يف اوقات 

تدريب الجيش اإلرسائييل.  يحمل حنتوش صالحة عىل ظهره 

اىل برشلونة ليلعب االثنان كرة القدم مع مييس)العب فريق 

برشلونة الشهري( ويقف حنتوش حارس املرمى. اعادتني قصة 

صالحة اىل قصة املاعز وأشعرتني اخرياً باالرتياح تجاه الروايات 

والقرءآت التي ترتاوح بني ما ميكن ان يطلق عليه الحقيقي 

واملتخيل واملأمول به وهي املساحة التي تعمل عليها هذه 

النسخة من معرض املدن .

ضمن هذه املساحة  وخالل عملهم ألسابيع، وجد الفنانون ، 

قيم املعرض و فريق العمل يف املتحف الكثري ليشاركوه عن 

اريحا يف هذا الكتيب امللهم حول املدينة، اإلنسان ،الطبيعة، 

الكون واللحظة الراهنة والتي تصبح اكرث تعقيداً كل يوم. 

سيكون »دفرت املالحظات« مقدمة لخمسة مسارات اىل مدينة 

اريحا تدعو املجتمع املحيل اىل استكشاف املدينة من خالله 

.كام سيتم توظيف »دفرت املالحظات« يف برامج تعليمية 

مختلفة تحفز عىل استكشاف وإنتاج املزيد من االفكار حول 

موضوع املعرض لدى طالب جامعة بريزيت و معلمي الفنون 

يف املدارس. سسيتمر البحث حول املدينة من قبل الفنانني وكل 

من يشاركهم العمل واالهتامم لحني انتاج معرض املدن الرابع 

أريحا االقرب من االرض االبعد من السامء«  يف متحف جامعة 

بريزيت يف يناير٢01٣

ايناس ياسني

مديرة متحف جامعة بريزيت

WhAt Are We looKing For 
in thiS edition oF CitieS 
exhibition?
every year “Cities exhibition” offers us the oppor-
tunity to examine our relationship with the city by 
looking into change, navigating away from precon-
ceived stereotypical perceptions. it invites us to look 
attentively at the present moment, exploring every 
possible interpretation that is associated with both 
the lived history and the aspired for and imagined 
future of the city.

it is the approach that enriches the museum vision 
of the “Cities exhibition” as constant experience of 
generating the alternative knowledge ,where curator 
Yazid Anani and artists Sarah Paddington, Suzan 
bosh, iyad issa, Shorouq harb and Samah hijawi, 
have produced a “notebook”, introducing a new 
perception of Jericho within its expansive yet equally 
restricted spaces. in this “note book” they present 
their research on present day Jericho by looking 
into all types of resources: the registered, narrated, 
archived, mythical, imagined in addition to both  
the real and the contested history of the city. The 
artists perceive the current moment in the history 
of Jericho as an incubator of complex relationships 
between humans, nature and the cosmos, offering 
open possibilities for anyone who wants to make his 
or her own interpretation or create his or her own 
story. everyone can visualize different kind of reality 
by traveling to Jericho within the five trails.  

during the preparation, i was traveling by a public 
mini bus, when i overheard the man sitting in the 
back seat telling a story to another man beside him. i 
couldn’t be certain whether the story being told was 
a real one or merely an imagined tale to entertain the 
bus passengers. in his story the man recounted that 
he once missed one of the goats in his herd, but later 
heard bleating coming from a nearby well. because of 
noise in the bus, i couldn’t follow  exactly what he said 
next and i didn’t know if he actually had seen the goat 
inside the well, but i gathered that he went to bring 
some help to rescue the goat. When he returned, the 

goat was standing near the well’s hole. This was all i 
had heard and had to leave the bus feeling curious 
but at the same time annoyed not to know if the story 
which i missed part of, was meant to be a real story 
or not. The man’s voice was serene and convincing 
and he sounded happy to have attentive listeners but 
somehow i left the bus feel irritated and tried to find 
my own interpretations. 

After a while, i read that that the hans Christian 
Andersen – Fairytale bay Prize was awarded to Salha 
hamadin a 14 year old girl who lives and studies in 
Wadi Abu hindi-part of the Arab Jahalin bedouin 
community in the israeli-controlled Area C of the 
Palestinian territories. in her story, one of her sheep, 
called hantoush, had hidden wings which he spread 
on clear days to fly away with. hantoush flew with 
Salha from her home to barcelona where they both 
played football with Messi )famous football player 
in barcelona’s football league(, the flying goat acting 
as goal-keeper. hantoush’s story reminded me of the 
other goat story, thus helping me dispel my previ-
ous annoyance at not being able to define exactly 
the margin between the so called “truth” and the 
imaginary which became the intense boundary in 
this exhibition.

Similarly pivoting between the truth” and the 
imaginary, the artists, curators and team in “Jericho: 
beyond the Celestial & terrestrial” found a lot to 
contribute in this inspiring “notebook” on people, 
nature, the cosmos and the complexity of the current 
moment. The “notebook” will inaugurate “Jericho: 
beyond the Celestial & terrestrial” and its five trails 
to Jericho. it will invite the local community to 
explore Jericho from different perspectives as it will 
offer inspiring materials the museum educational 
program. The indoor exhibition will follow in 
January 2013 at birzeit University Museum.

Inass Yassin 
Director, Birzeit University Museum
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The CUraTor’s ConCepT 

Throughout history the landscape of Jericho has 
been a reflection of the cosmological inquiry on the 
relationship between humans and deities; engaging 
in an unending yearning for connection with the 
infinite and eternal. 

Myth, religion, philosophy and science are all rooted 
in the interpretation of the creation of the cosmos 
out of chaos. The cultural production of human 
societies reflected in space and time has always 
been a way of positioning humanity in relation-
ship to divine power and in alignment with cosmic 
coordinates associated with mythical forces. The 
vertical dimension known as axis mundi is a central 
pole uniting heaven, earth and the underworld. The 
horizontal plane, as in the land of Jericho, defined by 
the east and the west rotational movement of the sun 
across the heavens gave human beings their primary 
orientation. With the bisection of the east and west 
with the north south axis, the sky and earth are 
divided into four quadrants, providing an elemental 
framework for celestial and terrestrial navigation 
and meditation.  

Jericho – beyond the celestial and terrestrial 
unfolds five intertwining trails exploring concepts 
based on the four states of perceiving )thinking, 
feeling, intuition, and sensation(. Artists are invited 
to explore the metaphoric nature of the landscape 
of Jericho in relationship with the mythical cosmic 
affiliations. each trail is an attempt to seeking cosmic 
alignment within nature and finding ways of ritual 
practices that link humans with the cosmos.   

Land | geography, geology, water, topography,   
seismology  

Wildlife | botany, flora, fauna, habitats, ecology,  
migration 

humanity | history, archeology, architecture,  
agriculture, ethnology

Cosmos | mythology, theology, religion, folklore,  
astrology 

Contemporaneity | geopolitics, society, 
anthropology, economy, tourism 

actors – The journey beyond the celestial and 
terrestrial is a process of inquiry and investigation in 
5 trails crossing Jericho and its landscape. heading 
each of the trails is an artist working with a group of 
diverse actors including: Scientists as a instigators of 
systematic universal knowledge; Schools as systems 
of knowledge exchange and re-production repre-
sented by schoolteachers and pupils; Universities as 
factories baptizing new members to the productive 
society represented by students; trail Curators who 
perform as the muses of Apollo, stimulating creativ-
ity, discourse, and inspiration for other members. 

sequels – The work on each trail is marked by three 
benchmarks designated to harvest the experiences of 
the research team through collapsing space and time 
into an object )notebook(, an event )Jericho Walks( 
and an experience )exhibition(. 

notebook – the notebook Jericho – beyond the 
celestial and terrestrial is a document that marks 
a moment in the research process that includes 
archival investigation, texts, stills, graphics, inter-
views, discussions and interventions in the theme of 
the trails. 5 trails are subsided in 5 chapters in the 
notebook intercepted by spaces for personal notes 
and remarks. Actors are not considered neutral 
researchers; by the four states of perceiving, actors 
become reactors, activists and interveners. The 
research material is directed by each artist where the 
axis mundi intercepts the horizontal plane of Jericho 
and its landscape; and where myth can be perceived 
by thinking, feeling, intuition, and sensation. 

Jericho Walks – As a celebration for the notebook 
the actors headed by the artists invite people to join 
them to experience the 5 trials in 5 days celebration. 
The artist is entitled to have criteria or maybe tasks 
for those who wish to join a specific trail. The public 
intervention is an event that views the participants 
not only as passive observes, but also players who 
provoke reactions, activism and interventions. based 
on the theme of the trail and the curatorial concept, 
a series of rituals, meditations and ceremonies are 
proposed for each trail in an attempt to explore the 
interception of axis mundi with the horizontal plane.     

exhibition – is a materialization of the acquired 
knowledge and experiences from both the notebook 
and the Public intervention into artwork in the 
exhibition space of the museum. The 5 trials are a 
curious temptation into the elemental framework of 

Jericho beyond the celestial and terrestrial. When 
the trails intertwine and intersect in nodes, a stron-
ger link to the axis mundi is established. The exhibi-
tion is informative and is designed as material for 
further education and interaction with the student 
community of birzeit University and the locals.

by Yazid anani 
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فكرة قيم املعرض

عىل امتداد التاريخ كان مشهد أريحا مبثابة إنعكاس للبحث 

األزيل عن عالقة اإلنسان بالكون واآللهة. وعىل الدوام كانت 

هذه التساؤالت مثقلة بتوق ال نهايئ من أجل تفكيك الصلة 

بني املوت والخلود.

األسطورة والدين والفلسفة والعلم هي إنتاجات معرفية ترتبط 

بتفسريوتأويل إنبعاث الكون وخلقه من الفوىض. ولطاملا كان 

النتاج الثقايف للمجتمعات اإلنسانية املنعكس يف بعده املكاين 

والزماين، طريقة لربط اإلنسان مع القوى اإللهية ووصله 

بإحداثيات النسق الكونية من خالل الديانات والفلكلور 

والرويات امليثولوجية. 

البعد العمودي املسمى )Axis Mundi( هو قطب أسايس 

يوحد السموات واألرض وما تحت األرض. املستوى األفقي، 

املتمثل يف أرض أريحا ومشهدها يتحدد بالقوس الساموي 

املمتد من الرشق إىل الغرب، والذي تقطعه الشمس مكونة 

بوصلة لإلنسان . تقاطع الرشق والغرب مع الجنوب والشامل 

يقسم األرض إىل أربعة أقسام متساوية، كوجهة أولية لإلبحار 

يف السامء وعىل األرض عىل حد سواء، كام مينحنا فرصة للتأمل 

يف ما بعد السامء وأعمق من األرض. 

أريحا األقرب من األرض، األبعد من السامء تقوم عىل خمسة 

مسارات متداخلة تهدف إىل استكشاف مشهد أريحا من خالل 

حاالت اإلدراك األربعة )التفكري، الشعور، الحدس والحساسية(. 

تدعو هذه النسخة من معرض املدن الفنانني املحليني والعامليني 

للبحث يف الطبيعة امليتافورية ملا )عىل وفوق وتحت( أرض 

أريحا وعالقتها مع إتصال املشهد بالكون. كل مسار هو محاولة 

للتقرب من ما هو أبعد من السامء وأعمق من األرض و إيجاد 

أمكنة وأزمنة لطقوس ومامرسات تصل البرشية بالكون.

فكرة الخمس مسارات يف النسخة الرابعة ملعرض املدن مربوطة 

باألرض وما فوقها وتحتها وما عليها من برشي وغري برشي، 

وصوال إىل اللحظة الراهنة ملشهد أريحا املعارص وما يحتويه من 

عالقات أفقية وعمودية. مواضيع املسارات املطروحة: 

األرض | جغرافيا، جيولوجيا، مياه، طوبوغرافيا، علم الزالزل

الحياة الربية | علم النبات، علم الحيوان، أيكولوجيا، الهجرات

اإلنسان | تاريخ، أركيولوجيا، عامرة، زراعة، دميوغرافيا

الفضاء | ميثولوجيا، ثيولوجيا، دين، فولكلور، علم الفلك

املعارصة | جغرافيا سياسية، مجتمع، أنرثبولوجيا، اقتصاد، 

سياحة

املُفعلون رحلة أريحا ما بعد الساموي واألريض هي عملية 

مستمرة من البحث والدراسة من خالل خمس مسارات 

تتقاطع مع أريحا ومشهدها. يقود كل مسار فنان أو مجموعة 

من الفنانني يعملون جنبا إىل جنب مع جملة من املفعلني: 

العلامء كقطب من املختصني باملعارف العلمية. املدارس 

كنظم لبث املعرفة وتبادلها وإعادة إنتاجها، متمثلة باملدرسني 

والطالب. الجامعات بوصفها رصوح لإلنتاج املعريف تعنى بصقل 

وتصنيع أعضاء املجتمع الجدد وميثلهم ضمن املسار مجموعة 

من الطلبة. قيمو املسارات ويقومون مقام امللهمني ملسألة 

البحث واإلنتاج املعريف يف مراحل متقطعة.

متمامت-ـ العمل عىل كل مسار موسوم بثالثة مخرجات، 

أوجدت لجني مثاربحث وتجارب الفريق من خالل توثيق 

العمل يف جسم )دفرت مالحظات(، حدث ) تدخالت يف املشهد( 

وتجربة )معرض(.

دفرت املالحظات هو وثيقة لتوقيع لحظة من لحظات البحث يف 

مسارات أريحا األقرب من األرض ،األبعد من السامء، و يحتوي 

عىل تحقيقات ونصوص وصور ومقابالت ورسومات وتوثيقات 

ألريحا ومشهدها متصلة مبوضوع املسار. خمس مسارات 

تستقر كل واحدة منها يف فصل من فصول دفرت املالحظات 

وقد تعرتضها مساحات للمالحظات الشخصية والخواطر. 

املواد التوثقية داخل دفرت املالحظات هي نتيجة دوراملفعلون 

كباحثني غريمحايدين، فمن خالل حاالت اإلدراك األربعة، 

يتحول املفعلون إىل ناشطني ومتدخلني ومتفاعلني. مادة البحث 

املدارة من قبل كل فنان تستند إىل اإلطار املفاهيمي العام 

للمرشوع وأيضا إىل ثيمة املسار. كل فصل من الفصول الخمسة 

ينتهي بخريطة تربز األمكنة حيث يعرتض البعد العمودي 

)Axis Mundi( املستوى األفقي ألريحا وأرضها.

مسارات أريحا كاحتفال بإنجاز دفرت املالحظات يدعوا املفعلون 

بقيادة الفنانني الناس للمشاركة يف فعاليات املسارات الخمس 

طوال خمس أيام. يستطيع الفنان تقديم معايريورشوط خاصة 

مبساره حيث يلتزم املدعوين وأولئك الذين يودون االنخراط 

يف تدخالت أي من املسارات بهذه املعايري وتكون ملزمة. 

التدخالت يف املشهد هي أحداث ال يبقى املشرتك فيها مراقبا 

من بعيد بل عليه أن يتفاعل بحيوية يف عملية املشاركة والنقد 

والتغيري ضمن نشاطات املسار. وبناء عىل موضوع املسار 

وفكرة املرشوع، يقوم الفنان مع مجموعته بتحضري وتصميم 

عدد من النشاطات والطقوس واالحتفاالت املرتبطة بكل مسار 

 Axis( يف محاولة الكتشاف نقاط اإللتقاء بني البعد العمودي

Mundi( واملستوى األفقي ملشهد أريحا.

املعرض أريحا األقرب من األرض ،األبعد من السامء هومعرض 

يجسد ويحول املعرفة والتجارب املكتسبة أثناء العمل عىل 

دفرت املالحظات والتدخالت يف مشهد أريحا إىل أعامل فنية يتم 

عرضها داخل قاعة متحف جامعة بريزيت. املسارات الخمس 

هي عبارة عن نقاط جذب وإغواء تتداخل وتتقاطع داخل 

فراغات املتحف، تتغري وتتحول بالشكل واملضمون ممثلة 

الخربة واملعرفة املكتسبة التي تتصل بالبعد األفقي والعمودي 

للكون. املعرض ليس إلنتاج مواد جاملية فقط، بل هو إخباري 

مصمم لدفع العملية التعليمية لطالب جامعة بريزيت 

وللمجتمع قدما. 

يزيد عناين
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refLeCTIons on 
CUraTorIaL ChoICes for 
CITIes exhIBITIons 
At this particular juncture when birzeit University 
Museum is launching the fourth edition of “ 
Cities exhibitions” Jericho– beyond the Celestial 
and terrestrial, it is perhaps opportune now to 
contemplate on the project in its totally and within 
the context of an evolving contemporary visual arts 
environment in Palestine. 

 The first exhibition “Jerusalem our home” and the 
subsequent editions ramallah the Fairest of them 
all?2010 and between ebal and gerzim 2011, each 
followed a different curatorial approach, because 
each city by force of its own reality dictated its own 
particularity- its specific dynamism, its history, its 
geography and its local culture. henceforth each 
exhibition required its individual dynamic concept 
and design. on another level the Museum in birzeit 
was ready to make a shift in its role as promoter of 
art and culture, moving its course of activities to 
levels that embrace contemporary directions in art 
practice, where multi-disciplinarity, diversity , critical 
discourse, have become an agency for socio-political 
re-direction and change. The Museum’s role had 
to be viewed more in terms of cultural activism , 
whereby a closer and more pragmatic relationship 
is created between the exhibitions and the public, 
specially the student community. “Cities exhibition” 
provided perfect grounds for the Museum to move 
on in this direction. 

Up till recently the overwhelming style of exhibi-
tions in Palestine conformed to conventional codes, 
whereby art pieces or objects were placed or hung 

in the exhibition space in front of the direct - often 
passive - gaze of the viewer. The main function of 
such a form, was to make the objects on display 
accessible and the information about them easily 
comprehensible. Jerusalem our home was designed 
in that mode of traditional exhibitions. The selected 
object d’art, photographs and documents on the 
social life and family histories of the Jerusalemite 
middle class between the First World War and the 
nakba in 1948, created a positive impact on the 
public but stood short of raising pertinent questions 
about the disputed reality of the city. The exhibition 
was merely a kind gesture towards Jerusalem. it 
boosted many impressions, mostly sad realizations 
of loss accompanied by deep nostalgia for the city, 
now out of bounds to all. Also generated by this 
exhibition was a curious sense of wonderment and 
appeasement as the public momentarily savored a 
selective representation of Jerusalem’s glorious past. it 
did not activate dialogue, it did not provoke activism 
nor inspire perspectives for change.

 Contemporary arts hold a big role especially in an 
era of mass culture, where media and communica-
tion play an important role in shaping opinion 
and in creating platforms for didactic debates and 
interactivity. The opportunity for the Museum to 
move towards a more contemporary approach in 
its activities and to engage more vigorously with 
collective concerns came with ramallah the Fairest 
of them all? The curatorial path for this exhibition 
conformed in many ways to some of the challenging 
curatorial practices in the art world today. Sound , 

video and sculptural installations complemented the 
conventional wall exhibits of the Museum, giving 
the visitors occasion to enjoy the diversity of themes 
and artworks . Also for this exhibition the curators 
matched the indoor displays by inviting 4 artists to 
install their interventions in the public spaces of 
ramallah itself . 

These site-specific interventions challenged overtly 
some of the contentious issues that led to the “arti-
ficial” development and transformation of the city 
of ramallah in recent years. everyone living there 
is aware of the factors behind the enforced change- 
living uncomfortably with it, but it was the art works 
themselves that went to the heart of the issues, thus 
instigating some active reaction and discussion from 
the passersby and the public at large. 

it was a conscious decision by the curators of “Cities 
exhibition” to move out of the enclosed exhibition 
space of the Museum towards the public domain, to 
be there in situ exploring and studying each city at 
depth and making direct contact with it contextually 
and physically. That is how the 12 art interventions in 
between ebal and gerzim in nablus re-appropriated 
some of the public spaces in the historical center 
of the city, giving renewed significance to these 
once important but neglected locations. each artist, 
Palestinians and internationals, ventured in nablus’s 
alleys and marketplaces, entered houses, soap facto-
ries, the old train station, the burnt down monumen-
tal flour mill etc.. meeting people, recording sound, 
videoing interviews to explore some distinctive 

aspects of the spirit and narrative of the place. 

between ebal and gerzim created a profound plat-
form for exploration and research. What came about 
was the dynamic fusion of these collective experi-
ences into 12 unique art works all mounted in site 
specific locations. The historic center of nablus acted 
like a large Museum, the people in the streets viewers 
and interactors . later on the works were reshaped to 
be installed in the birzeit University Museum space. 
Perhaps the new form in the Museum environ-
ment was less organic and less targeted than when 
the works were set in their original locations , yet 
they found another coherence there, becoming in 
addition to their inherent aesthetic and intellectual 
value, 12 stimulating knowledge catalysts and lively 
pedagogic tools. 

“Cities exhibition” in its past and forthcoming 
editions, is an ongoing adventure for the birzeit 
University Museum, the curators and the public alike 
. The project has since its inception in 2009 created 
a plethora of fresh and enriching experiences, each 
time growing in vitality and deepening in meaning 
and experience. The project does not aim to reach 
any specific confining target, it is an on-going open 
process of exploration and knowledge sharing. it is 
also an open source of opportunities for carrying 
forth contemporary art practices to the fold of the 
Palestinian public. 

Vera Tamari
ramallah, 2012
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 تأمالت يف خيارات القيمني عىل

معرض املدن

فيام يتحرض متحف جامعة بريزيت إلطالق النسخة الرابعة من 

”معرض املدن“ أريحا-األقرب إىل األرض، األبعد من السامء، قد 

تكون هذه املرحلة هي األنسب للتأمل يف هذا املرشوع ككل 

ضمن سياق من التقدم يف مجال الفنون البرصية املعارصة يف 

البيئة الفلسطينية.

عند املقارنة مابني معرض املدن يف نسخته األوىل ”القدس 

بيتنا“، والنسخ التي تلته متمثلة مبعرض ”رام الله األكرث فتنة؟ 

٢010“ ومعرض ”ما بني عيبال وجرزيم ٢011“، نرى بأن كل 

من هذه املعارض اتخذ نهجاً تنظيمياً مختلفاً، حيث أن كل 

مدينة من هذه املدن قد فرضت خصوصيتها من ضمن واقعها 

الداخيل املتمثل يف ديناميكيتها الخاصة وتاريخها وطبيعتها 

الجغرافية وثقافتها املحلية. وبسبب العوامل السابقة، فقد 

تطلب كل معرض من معارض املدن أفكاراً وتصاميم ديناميكية 

متفردة ومختلفة عن املعارض السابقة له. كام وعمل 

متحف جامعة بريزيت عىل التحول يف دوره من مروج للفن 

والثقافة إىل مرحلة يقوم بها عىل احتضان التوجهات املعارصة 

للمامرسات الفنية حيث أصبحت التعددية والتنوع والرواية 

النقدية كلها عوامل اساسية يف احداث التغريات اإلجتامعية 

السياسية. وأصبح من الرضورة النظر إىل دور املتحف عىل أنه 

نوع من النشاط اإلجتامعي القائم عىل خلق عالقة براغامتية 

ما بني املعرض واملجتمع، وباألخص املجتمع الطاليب. وقد وفًّر 

معرض املدن الوسط األمثل للمتحف للتقدم يف هذا االتجاه.

وحتى وقت قريب، قامت الغالبية العظمى من املعارض يف 

فلسطني بااللتزام يف األساليب التقليدية إلقامة املعارض حيث 

تعرض القطع الفنية يف فضاء املعرض عىل مرأى من املشاهد. 

الهدف الرئييس لهذا النوع من املعارض هو متكني وصول 

املجتمع لهذه العنارص الفنية وعرض املعلومات املتوفرة عنها. 

وقد تم تصميم معرض ”القدس بيتنا“ عىل هذه الشاكلة 

من املعارض التقليدية. وقد نجحت العنارص الفنية والصور 

الفوتوغرافية والوثائق القامئة عىل الحياة اإلجتامعية وتاريخ 

العائالت املقدسية من الطبقة الوسطى ما بني الحرب العاملية 

األوىل والنكبة عام 1948 يف خلق أثر إيجايب عىل املجتمع 

لكنها فشلت يف إثارة أسئلة تتعلق يف واقع املدينة املتنازع 

عليه. وبهذا، مل يتعد هذا املعرض كونه مجرد بادرة طيبة 

اتجاه مدينة القدس. وقد قام هذا املعرض بتأجيج عدد 

من اإلنطباعات املتعلقة بالقدس يقوم معظمها عىل إدراك 

للحقيقة املؤسفة للفقدان مرتافقة مع مشاعر الحنني ملدينة 

أصبحت بعيدة املطال. كام وخلق املعرض شعوراً بالدهشة 

والهدوء حيث قام الحضور بتذوق واالستمتاع بعدد من 

التصورات املختارة للاميض املجيد ملدينة القدس. ولكن املعرض 

فشل يف إثارة الحوار أو إلهام روح التغيري يف الحضور.

ويلعب الفن املعارص دوراً محورياً يف ظل حقبة من الثقافة 

الجامعية حيث يلعب كل من اإلعالم واالتصاالت دوراً هاماً 

يف تحوير اآلراء وخلق منصات للحوار والتفاعل. وقد الحت 

الفرصة أمام املتحف ليتقدم نحو نهج أكرث معارصة من حيث 

النشاطات ومن حيث التفاعل مع الجامعة عن طريق معرض 

رام الله األكرث فتنة؟ حيث تطابقت املسارات التي اتبعها 

القيمون عىل هذا املعرض بأوجه عديدة مع التحديات املتمثلة 

يف اعداد املعارض املعارصة. وقد استخدمت التسجيالت 

الصوتية واألفالم املصورة واملنحوتات كوسائل إلغناء املعروضات 

الجدارية التقليدية املستخدمة يف املتحف مام سمح للحضور 

باإلستمتاع بالتعددية والتنوع يف املواضيع واألعامل الفنية. 

كام وقام القيمون عىل هذا املعرض مبقابلة العروض الداخلية 

بأخرى يف الفضاءات العامة يف مدينة رام الله عرب الطلب 

من 4 فنانني بأن يقوموا برتكيب تدخالتهم الفنية يف هذه 

الفضاءات العامة.

وقد قامت هذه التدخالت الفنية بالتحدي الجهري لعدد من 

املواضيع الجدلية والتي أدت إىل التحوالت والتطورات ”الزائفة 

واملصطنعة“ التي أملت مبدينة رام الله يف السنوات القليلة 

املاضية. ويعلم كل سكان مدينة رام الله األسباب الكامنة وراء 

هذه التغريات القرصية للمدينة حيث تعلموا كيفية التأقلم 

معها. ولكن األعامل الفنية لهذا املعرض هي التي غاصت إىل 

أعامق هذه القضية محرضة ردة فعل ونقاشات بني املشاهدين 

واملجتمع بشكل عام.

لقد كان قراراً واعياً من القيمني عىل معرض املدن بالخروج 

عن الشكل التقليدي املتمثل يف مساحات العرض املغلقة يف 

فضاءات املتحف إىل النطاق العام للتواجد يف املوقع للقيام 

باالستكشاف والدراسة لكل مدينة من املدن بشكل متعمق 

وتحقيق االتصال املبارش معها عىل الصعيدين الفكري واملادي. 

ويهذه الطريقة قامت التدخالت الفنية االثني عرش يف معرض 

ما بني عيبال وجرزيم يف مدينة نابلس بإعادة تخصيص عدد 

من الفضاءات العامة يف مركز املدينة التاريخي مام أعاد لهذه 

املواقع أهميتها التي فقدتها بسبب اإلهامل والال مباالة. قام يف 

هذا املعرض كل من الفنانني الفلسطينيني والدوليني املشاركني 

بالرتحال عرب أزقة مدينة نابلس وأسواقها حيث دخلوا البيوت 

ومصانع الصابون ومحطة القطارات القدمية والطاحونة القدمية 

املحرتقة... قابلوا سكان املدينة وسجلوا اصواتها وصوروا 

املقابالت للتحري يف جوانب خاصة من الروح ورواية املكان.

لقد قام معرض ما بني عيبال وجرزيم بخلق منصة لالستكشاف 

والبحث حيث نتج عنه انصهار دينامييك لهذه التجارب 

والخربات الجامعية يف اثني عرش عمل فني فريد كلها تجسدت 

يف أعامل فنية قامئة عىل مواقع محددة. وقد لعب املركز 

التاريخي ملدينة نابلس دور متحف عمالق، واملشاة يف الشوارع 

لعبوا دور املتفرجني واملتفاعلني مع هذا املعرض. فيام بعد، تم 

اعادة تشكيل هذه األعامل الفنية لرتكيبها يف فضاءات متحف 

جامعة بريزيت. رمبا مل تصل األعامل الفنية بشكلها الجديد 

يف بيئة املتحف إىل ذات الدرجة من العضوية والتوجه مقارنة 

بأثرها يف مواقها األصلية، والكنها نجحت بالرغم من هذا 

بتحقيق نوع من الرتابط مام جعلها متثل اثني عرشًة محفز 

معريف وأداة تربوية تعليمية باإلضافة إىل قيمتها الجاملية 

والثقافية الفكرية.

وميثل معرض املدن يف ماضيه ونسخه القادمة مغامرة مستمرة 

ملتحف جامعة بريزيت وللقيمني عليه وللمجتمع. لقد خلق 

املرشوع منذ نشأته عام ٢009 عدداً وفرياً من التجارب 

الغنية والجديدة، تنموا يف كل مرة بنوع من الحيوية واملعاين 

والتجارب العميقة. وال يهدف هذا املرشوع إىل أية نقطة أو 

هدف يحد من تقدمه حيث ميثل هذا املرشوع عملية مستمرة 

قامئة عىل االستكشاف ومشاركة املعرفة. كام وميثل مصدراً 

مفتوحاً للفرص يف التقدم يف املامرسات الفنية املعارصة يف 

النطاق الفلسطيني العام.

فريا متاري
رام الله، ٢01٢
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its the first publication of the 4th edition of Cities 
exhibition ‘Jericho – beyond the celestial and terres-
trial‘ produced by birzeit University Museum and 
curated by Yazid Anani. The notebook is a document 
that marks a moment in the artistic research process 
and includes archival investigation, texts, ideas, stills, 
graphics, interviews, discussions and interventions. it 
opens up a new insight about Jericho that escapes the 
stereotypical and excavates the city and its landscape 
through the eyes of the 5 artists. 

5 themes are subsided in 5 chapters in a publication 
that is intercepted by spaces for personal notes and 
remarks by the user of this document. each of the 
5 themes is an attempt to explore the metaphoric 
nature of the landscape of Jericho in relationship 
with the mythical cosmic affiliations; seeking cosmic 
alignment within nature and researching ritual prac-
tices that link back humans with the cosmos.

british artist Sarah beddington takes the theme of 
bird migration in Palestine to explore the natural 
and cultural landscape around Jericho. beddington 
follows the journey of birds, inspired by The birds, 
an ancient greek play by Aristophanes )414 bCe( 
and The Conference of the birds a book of poems 
by Farid ud-din Attar )1177 Ad(. Poetry becomes a 
lens through which she contemplates the relationship 
between earth, sky, time and space, while drawing 
attention to endangered species, biodiversity in 
relationship to contemporary Jericho. 

german artist Susanne bosch adopted a different 
approach examining Jericho›s landscape; together 
with a ‹geomancer›, someone who analyses the ‹earth 
energies› she examines the ebb and flow of energy 
throughout the landscape of Jericho, influencing 
health and wealth, home, garden and office alike. 
bosch traverses the landscape, covering themes of 
migration and escape, water, political activism and 
spirituality in relation to this location.

Jordan-based Samah hijawi›s embraced a fictional 
and performative trail to investigate the geological 
possibility of a massive earthquakes that will have 
its epicenter in Jericho. Samah examins playfully 
the aftermath of this fictitious earthquake in which 
the whole of Palestine is submerged under the 
Mediterranean Sea transforming the geopolitical 
history into a relic for adventurous exploration and 
archeological excavation under Sea. The trail focuses 
on questioning identity upon the loss of territoriality 
and geography. 

Palestinian artist iyad issa examines Jericho as 
divided islands )oases( in the form of utopias or 
heterotopias, wherein regulations are substantially 
different from that of the city’s public spaces, such 
as Swimming Pools; resorts; Military and Police 
Camps; refugee Camps; border Points )istiraha(; 
israeli Settlement; Al-Qamar City; religious Sites; 
Archeological Sites; bedouin encampments and 
other locations. iyad’s contribution deconstructs 
the representation of contemporary Jericho through 
researching the dichotomy between these oases. 

Finally, Shuruq harb’s interest lies in myth and reli-
gion as potent mediums of story-telling built around 
characters and objects. her project investigates the 
notion of performance through myth, theology and 
religion in Jericho's landscape. her contribution to 
the notebook will be built around a fictional char-
acter whose story is told via existing and made-up 
artifacts, objects and personal accounts.

يعترب دفرت املالحظات املنشورة األوىل للنسخة الرابعة من 

معرض املدن »مسارات إىل أريحا« من انتاج متحف جامعة 

بريزيت وتحت إرشاف قيم املعرض يزيد عناين. دفـرت املالحظات 

هو عبارة عن وثيقة تدل عىل لحظة يف عملية البحث الفني 

بحيث تحتيوي عىل تحقيق أرشيفي ونـص وأفكار ولقطات 

ثابتة ورسومات ومقابالت وحـوارات وتـدخالت فنية، كام 

تقوم بالكشف عن رؤية جديدة ملدينة أريحا تخرج عن ما هو 

تقليدي ومنطي وتعمل عىل إظهار أرسار املدينة ومشـهدها 

الطبيعي من خالل أعني خمسة فنانني.

تكمن خمسة مواضيع مختلفة يف خمسة فصول من منشورة 

تعرتضها مساحات ملالحظات شخصية ملستخدم هذه الوثيقة. 

وتأيت كل من هذه املواضيع الخمسة كمحاولة للكشف عن 

الطبيعة الرمزية للمشهد يف مدينة أريحا يف عالقته مع االساطري 

الفلكية املرتبطة بها وكطريقة للبحث عن املالمئة الكونية يف 

الطبيعة والبحث يف املامرسات الشعائرية والتي شكلت حلقة 

وصل ما بني االنسان والكون.

تتخذ الفنانة الربيطانية سارا بيدنجتون من هجرة الطيور 

يف فلسطني موضوعاً لها بحيث تبحث يف املشهد الطبيعي 

والثقايف يف أريحا. وتتبع بيدنجتون مسار هجرة الطيور، 

واملستوحى من مرسحية »The birds« وهي مرسحية يونانية 

 The( ومن كتاب )قدمية ألريستوفانيس )414 قبل امليالد

 Conference of the birds( لفريد الدين عطار

)1177 ميالدي(. وتتحول األبيات الشعرية يف هذا العمل إىل 

عدسة كامريا تتأمل من خاللها العالقة ما بني األرض والسامء 

والوقت واملكان حيث تسعى للفت االنتباه إىل أصناف حيوانية 

مهددة باإلنقراض وإىل التنوع البيولوجي يف عالقتهام مع 

أريحا املعارصة.

وقد اتخذت الفنانة سوزان بوش مقاربة مختلفة يف دراسة 

املشهد يف مدينة أريحا. تقوم بوش، وباالستعانة ب«رّمال«، 

وهو الشخص الذي يقوم بتحليل طاقة األرض، بدراسة انحســار 

وتدفق الطاقة عرب املشهد الطبيعي يف أريحا وتأثري هذه الطاقة 

عىل الصحة والرثوة والبيت والحديقة واملكتب عىل حد سواء. 

وتتنقل بوش عرب املشهد الطبيعي يف أريحا بحيث تعمل عىل 

تـغـطية مواضيع تتعلق بالهجرة والنزوح واملاء والنشـوط 

السيايس والروحانية، كلها يف عالقتها مـع املوقع.

وتقوم الفنانة املقيمة يف األردن سـامح حجاوي باعتناق 

اسـلوب املحاكاة القصصية واألدائية للتحري يف اإلمكانيات 

والتأثريات الجيولوجية لزلزال ضخم يكون مركزه يف مدينة 

أريحا. وتقوم سامح بالتحري يف أبعاد هذا الزلزال التصـوري 

بشكل هزيل بحيث تصور كافة الفلسطينيني عىل أنهم 

مغمورين تحت سـطح البحر األبيض املتوسط مام يحول 

التاريخ الجيوسيايس يف املنطقة إىل أثر قديم موجود لغرض 

الرحالت االسـتـكـشافية والحفريات األثرية تـحت البحر. 

ويركز هذا املسار عىل طرح األسئلة املتعلقة بالهوية الشخصية 

يف حالة فقدان األرض.

سيقوم الفنان الفلسطيني اياد عيىس بالتحري يف مدينة أريحا 

متعامالً معها عىل أنها مجموعة من الجزر املنفصلة )الواحات( 

كل منها عىل شاكلة يوتوبيا منعزلة عن محيطها، وحيث 

تختلف القوانني فيها بشكل جوهري عن قوانني الفضاءات 

العامة ملدينة أريحا كربك السباحة واملنتجعات ومراكز الرشطة 

والجيش ومخيامت الالجئني والنقاط الحدودية )اإلسرتاحة( 

واملستوطنات اإلرسائيلية واملواقع الدينية واألثرية وخيم البدو 

وغريها من املواقع. وتقوم مساهمة اياد بتفكيك وتحليل 

الصورة املعارصة ملدينة أريحا عرب البحث يف اإلختالفات فيام 

بني هذه الواحات املنعزلة.

وأخرياً، يكمن اهتامم رشوق حرب يف االسطورة والدين 

كوسيلتني قويتني يف رواية القصـص املـبنية حـول الشـخصيات 

واألشــياء. ويقوم مرشوعها بالتحري يف مفهوم األداء عرب 

األسـاطري وعلم الالهوت والدين يف مشهد مدينة أريحا. 

وستكون إضافتها اىل دفرت املالحظات مبنية حول شـخصية 

وهمية تروى قصتها عرب عدد من القطع األثرية الحقيقية 

واملصطنعة.
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سامح حجاوي

JerICho fIrsT: The neW roaD Map

اريحا اوالً: خارطة الطريق الجديدة
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BIographY
Samah hijawi is a cross-disciplinary visual artist 
working in various media with a particular interest 
in participatory works in public spaces. her works 
include the Sexual Psychology of hermaphrodites 
)2011( for meeting Point 6 curated by okwui 
enwazor ; This work does not mean Anything to 
Me; Musings on Art and Art discourse )2011( for 
darat Al Funun in Amman curated by Abdellah 
Karroum; ‘Where Are the Arabs?’ curated by Jack 
Perkisian; Arab Unity Chorale 2009 for The other 
Shadow of the City, curated Saram Martha. Samah 
is also working in the collective Makan art Space 
in Amman. hijawi is also a cultural manager in 
several local independent projects in the visual arts, 
and works with Makan Art Space in Amman. She 
is also a researcher on modern and contemporary 
Jordanian arts with contributions in several local 
and international publications, and also lectures in 
Contemporary Art in Jordan and the Arab World.

ConCepT
The proposal investigates the geological possibility 
of earthquakes along the dead sea fault zone which 
runs across from the red Sea on the south all the 
way up to the south of turkey- otherwise known 
in Arabic as “shaq al inhidam”, - with the imagined 
)and darkly humorous ( result of the earthquake in 
which the whole of Palestine would disappear under 
the sea .The earthquake may even be so strong that 
it crosses into southern lebanon )and even up to 
beirut which already has a history of earthquakes(.

The question that i want to pose through this 
investigation is what would it mean to the region if 
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Biography	  	  	  
	  
Samah	  Hijawi	  is	  a	  cross-‐disciplinary	  visual	  artist	  working	  in	  various	  media	  with	  
a	  particular	  interest	  in	  participatory	  works	  in	  public	  spaces.	  Her	  works	  include	  
The	  Sexual	  Psychology	  of	  Hermaphrodites	  (2011)	  for	  Meeting	  Points	  6	  curated	  
by	  Okwui	  Enwazor;	  This	  work	  Does	  Not	  mean	  Anything	  to	  Me;	  Musings	  on	  Art	  
and	  Art	  Discourse	  (2011)	  for	  Darat	  Al	  Funun	  in	  Amman	  curated	  by	  Abdellah	  
Karroum;	  'Where	  Are	  the	  Arabs?'	  2009	  shown	  in	  several	  cities	  including	  Abu	  
Dhabi	  for	  Disorientation	  curated	  by	  Jack	  Perkisian;	  Arab	  Unity	  Chorale	  2009	  for	  
The	  Other	  Shadow	  of	  the	  City,	  curated	  by	  Saram	  Martha.	  Samah	  is	  also	  working	  
in	  the	  collective	  Makan	  art	  Space	  in	  Amman.	  Hijawi	  is	  also	  a	  cultural	  manager	  in	  
several	  local	  independent	  projects	  in	  the	  visual	  arts,	  and	  works	  with	  Makan	  Art	  
Space	  in	  Amman.	  She	  is	  also	  a	  researcher	  on	  modern	  and	  contemporary	  
Jordanian	  arts	  with	  contributions	  in	  several	  local	  and	  international	  publications,	  
and	  also	  lectures	  in	  Contemporary	  Art	  in	  Jordan	  and	  the	  Arab	  World.	  
	  
Concept	  	  
	  
The	  proposal	  investigates	  the	  geological	  possibility	  of	  earthquakes	  along	  the	  
dead	  sea	  fault	  zone	  which	  runs	  across	  from	  the	  Red	  Sea	  in	  the	  south	  all	  the	  way	  
up	  to	  the	  south	  of	  Turkey	  -‐	  otherwise	  known	  in	  Arabic	  as	  ‘fi	  «·«‰Âœ«„	  -‐	  with	  
the	  imagined	  (and	  darkly	  humorous)	  result	  of	  the	  earthquake	  in	  which	  the	  
whole	  of	  Palestine	  would	  disappear	  under	  the	  sea.	  	  The	  earthquake	  may	  even	  be	  
so	  strong	  that	  it	  crosses	  into	  southern	  Lebanon	  (and	  even	  up	  to	  Beirut	  which	  
already	  has	  a	  history	  of	  earthquakes).	  
The	  question	  that	  I	  want	  to	  pose	  through	  this	  investigation	  is	  what	  would	  it	  
mean	  to	  the	  region	  if	  Palestine	  no	  longer	  existed?	  The	  recent	  history	  of	  Arab	  

Palestine no longer existed? The recent history of 
Arab identity is very much connect / concerned / 
obsessed with the occupation of Palestine – we also 
add Umkulthoum, who it seems unanimous for all 
Arabs, aside to the Arabic language of coarse. 

in the last 60 years the collective identity of ‘Arabs’ 
in connected by a common sentiment that the 
freedom of the entire region is associated with the 
freedom of Palestine. The existence of the State of 
israel as an occupier becomes an integral reason for 
the deteriorated state of affairs exercised through 
internal and external policies of countries across 
the Arab world, and particularly for those in direct 
proximity through their boarders.

The geographical fault line that exist across the 
Jordan Valley area presents a point of tension, where 
on a daily basis, and on a very minute level the two 
plates on either side of the valley have been shifting 
in opposite direction to each other for centuries. 
Simultaneously, a continuous monitoring of earth-
quakes at The royal Center for geological Studies 
in Jordan, reveal records of tremors and quakes that 
measure up to 5 on the richter scale, originating 
mainly in The Valley area.

The investigation brings forward the question: 
what if?

What if Palestine )and israel( suddenly went 
underwater?

What if Jerusalem becomes a sightseeing experience 
for diving expeditions? 

What if the biggest enemy for the entire Arab world, 
along with the occupied people disappeared? 

saMah hIJaWI
سامح حجاوي
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معرض املدن، النسخة الرابعة

السرية الذاتية

سامح حجاوي فنانة برصية متعددة التخصصات تعمل 

يف وسائط مختلفة مع اهتامم خاص يف األعامل التشاركية 

يف األماكن العامة. تتضمن أعاملها ”النفسية الجنسية 

لهرمفروديت“ )٢011(، يف معرض ميتنغ بوينت 6 للقيّم أوكوي 

إنوازور؛ ”هذا العمل ال يعني شيئا يل“؛ ”تأمالت حول الفن 

م عبدالله  وخطاب الفن“ )٢011( يف دارة الفنون يف عامن للقيّ

كروم؛ ”أين العرب؟“ )٢009( الذي جرى عرضه يف مدن عدة 

من ضمنها أبو ظبي يف معرض ”إغرتاب“ للقيم جاك برسكيان؛ 

”جوقة الوحدة العربية“ يف الظل اآلخر للمدينة للقيّم رسام 

مارثا. كام تعمل سامح يف مكان آرت سبيس الجامعي ”مكان“ 

يف عامن. وحجاوي مدير ثقايف يف عدة مشاريع محلية مستقلة 

يف الفنون البرصية منها مكان آرت سبيس. وهي أيضا باحثة يف 

الفنون األردنية الحديثة واملعارصة ولها مساهامت يف العديد 

من املنشورات املحلية والدولية وتحارض يف موضوع الفن 

املعارص يف األردن والعامل العريب.

الفكرة

يتقىص املقرتح اإلمكانية الجيولوجية للزالزل عىل منطقة البحر 

امليت املمتدة من البحر األحمر يف الجنوب حتى جنوب تركيا 

لة )وفكاهة  – واملعروفة بالعربية شق االنهدام بنتائج متخِيَ

سوداء( للزلزال الذي سيؤدي إىل اختفاء فلسطني بأكملها 

تحت البحر. وقد يكون الزلزال قويا جدا لدرجة أنه قد ميتد 

إىل جنوب لبنان )وحتى إىل بريوت التي لها تاريخ بالهزات 

األرضية(.

السؤال الذي أود طرحه من خالل هذا التقيص هو ماذا يعني 

للمنطقة لو مل تعد فلسطني موجودة عىل وجه األرض؟ التاريخ 

الحديث للهوية العربية مرتبط / معني / مهووس باحتالل 

فلسطني – باإلضافة إىل أم كلثوم، التي يبدو أن جميع العرب 

يجمعون عليها، وبالطبع أيضا اللغة العربية.

يف الستني سنة األخرية، ارتبطت الهوية الجامعية للعرب 

بالشعور املشرتك بأن حرية املنطقة بأكملها مرتبط بحرية 

فلسطني. ويصبح وجود إرسائيل كدولة محتلة سببا لتدهور 

األوضاع املامرسة من خالل السياسات الداخلية والخارجية 

لبلدان العامل العريب وخصوصا تلك الدول املجاورة إلرسائيل.

يقدم خط الخلل الجغرايف املوجود عرب وادي األردن نقطة 

توتر حيث يجري يوميا ويف كل دقيقة ومنذ عقود تغري يف 

اتجاه اللوحني عىل جانبي الوادي كل يف اتجاه معاكس لآلخر. 

وبالتزامن، تكشف املراقبة املستمرة للزالزل يف املركز املليك 

للدراسات الجيولوجية يف األردن عن هزات أرضية وزالزل يصل 

قياسها إىل 5 درجات عىل ميزان ريخرت وتبدأ بشكل اسايس من 

منطقة األغوار.

يطرح التقيص السؤال، ماذا لو؟

ماذا يحدث لو غرقت فلسطني وإرسائيل فجأة تحت املياه ؟

ماذا لو أصبحت مدينة القدس مكانا سياحيا لحمالت الغطس؟

ماذا لو أختفى العدو األكرب لكافة العامل العريب ومعه الشعب 

املحتل؟

سرية ذاتية



The 4th edition of Cities Exhibition ‘Jericho – beyond the celestial and terrestrial 22

23

خرب عاجل!

يتنبأ مركز الدراسات الجغرافية بحدوث زلزال هائل من املتوقع 

أن يرضب منطقة غور األردن وستكون مدينة أريحا يف فلسطني 

النقطة املركزية لهذا الزلزال. شهد غور األردن، الذي يقع عىل 

خط صدع بني الصفيحتني التكتونيتني العربية واإلفريقية الكثري 

من الزالزل عرب التاريخ. ومن املتوقع أن يكون الزلزال القادم 

من أكرب الزالزل التي سترضب املنطقة منذ قرون. 

 

BreaKIng neWs!

The center for geological studies forecasts a massive 
earthquake, which is expected to hit the region of the 
Jordan Valley, with an epicenter near Jericho city in 
Palestine. The Jordan Valley, which lies on the fault 
line between the Arabian and African tectonic plates, 
has historically seen many earthquakes. The forth-
coming quake is expected to be one of the largest to 
hit the region in centuries. 

JerICho fIrsT: 
The neW roaD Map

 اريحا اوالً:
خارطة الطريق الجديدة

تحذر السلطات املختصة من كارثة 

محتملة تعقب هذه الكارثة الطبيعية، 

والتي ستؤدي إىل خسائر فادحة عىل 

كل املستويات وخصوصا عىل الضفة 

الغربية من نهر األردن. ويرتبط هذا 

التوقع بطبيعة حركة الصفيحتني 

التكتونيتني يف إتجاههام املعاكس 

لبعضهام البعض حيث تتحرك الصفيحة 

العربية شامالً، بينام تتحرك الصفيحة 

اإلفريقية جنوبا. 

The authorities are warning of 
the potential aftermath of this 
natural disaster, which would 
result massive losses on every 
level, particularly on the west 
side of the river Jordan. This 
expectation is related to the 
nature of the movement of the 
tectonic plates in opposite direc-
tions to each other, where the 
Arabic plate moves northwards, 
while the African plate moves 
southwards. 
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The authorities predict that the west side of the dead sea would be most affected, expect-
ing lands from the northern parts near the lake of tibris, all the way down to the red 
sea to be immersed under water, with only a slight possibility for some of the high areas 
to survive. Yet, due to the very fragile geological nature of land, even these areas may 
crumble under the impact of the earthquake. The eastern side of the Jordan Valley will 
also be affected, but less as the higher altitude on eastern side of the Jordan Valley will 
help it withstand the intensity of the disasters. 

تتنبأ السلطات أن الجانب الغريب من بحر امليت سيكون املترضر األكرب من هذا الزلزال وأن معظم أجزاء 

اليابسة من األرايض الشاملية الواقعة بالقرب من بحرية طربية نزوال حتى البحر األحمر ستغرق تحت 

املاء مع إحتامل بسيط أن تنجو فقط بعض املناطق املرتفعة من الغرق. ومع ذلك، ونظرا للطبيعة 

الجيولوجية الهشة لألرض، حتى هذه املناطق قد تتفتت بتأثري الزلزال. كام سيترضر الجانب الرشقي 

من وادي االردن، ولكن بدرجة أقل، وذلك ألن اإلرتفاع العامودي عىل الجانب الرشقي من وادي األردن 

سيساعد هذا الجانب عىل تحمل شدة الكوارث. 
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“I head down to the Jordan Valley, to help me visualize what a flood would look like on the ground. 

 

The long winding road spirals alongside Wadi Al-Shita (valley of the rain) the ‘Adasiah area, eventually 
opening up to the low plains of the Jordan Valley. 

We pass the ‘sea level’ marker, where conceptually the floods from the sea would stop.”

منر بجانب عالمة »مستوى البحر« حيث، من وجهة نظر تصورية، ستتوقف الفيضانات القادمة من البحر.« 

So if the seas flooded into the valley, and stopped at sea level, this would be the point at which the water would stop.

And the valley would then look like this....

»أتجه نزوال نحو غور األردن ألتصور كيف سيكون الفيضان عىل األرض.

الطريق املتعرجة الطويلة امللتفة عىل طول وادي الشتى يف منطقة »العدسية« ينفتح عىل السهول املنخفضة من غور األردن. 

وهكذا، إذا غمرت البحار  الغور وتوقفت عند مستوى البحر، ستكون هذه هي النقطة التي تتوقف عندها املياه.

و الوادي سوف يتحول اىل اآليت... 
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“This is what the other bank looks like from the eastern side of the dead Sea…. i am lucky, 
today is a very clear day, which is rare, because the desert around the dead sea usually carries 
a lot of dust…otherwise the humidity from the sea itself creates a haze…but the view today 
is crystal clear “like a mirror” and i can see the tall buildings of the cities about 50 kilometers 
away. if the quake comes this will all be gone….and i may be standing on the beach of the 
Mediterranean sea….” 

»هذا ما تبدو عليه الضفة األخرى من الجانب الرشقي للبحر امليت ... أنا محظوظة، اليوم يوم صاف جدا، وهذا يشء 
نادر، ألن الصحراء املحيطة ببحر امليت تحمل عادة الكثري من الغبار… ويف حال عدم وجود غبار، تُحدث الرطوبة 
القادمة من البحر سديم ضباب. ..ولكن املشهد اليوم واضح وضوح الكريستال »مثل مرآة« وأستطيع رؤية املباين 
العالية يف املدن عىل بعد 50 كلم. وإذا ما جاء الزلزال، سيأخذ كل هذه املباين ... ورمبا واقف عىل الشاطىء أمام 

البحر االبيض املتوسط.« 
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Once in a lifetime opportunity
Deep sea Diving to see the Holy City
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From a series of the first aerial photographs of Palestine and Syria. herodian Jericho from 4500 m., 1900 - 1920.
من املجموعة األوىل لصور جوية من فلسطني وسوريا. أريحا الهريودية من 4500 م.، 19٢0-1900.
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german officers heading a line of 600 prisoners captured near Jericho, July 15th, 1918.
ضباط أملان يقودون مجموعة من 600 اسري تم ارسهم قرب أريحا، متوز 15، 1918.

منطقة أريحا و االردن. دير أثيويب بالقرب من نهر االردن، 19٣9-19٣4.
Jericho & Jordan area. ethiopian convent near river Jordan, between 1934-1939.
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Palestine events. The earthquake of July 11, 1927.

View of Jericho and the Jordan hotel, 1940.
منظر من أريحا و فندق األردن، 1940.

أحداث يف فلسطني، هزة  أرضية يف 11 متوز 19٢7.
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WILDLIfe
  الحياة الربية



The 4th edition of Cities Exhibition ‘Jericho – beyond the celestial and terrestrial 40

41

sarah BeDDIngTon

سارة بدينغتون

JoUrneY To The Moon

رحـلـة إىل القـمـر
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BIographY
Sarah beddington is a london-based british artist 
and filmmaker. her work, in a variety of media, 
investigates the intersection between the social, the 
personal and the political and often revolves around 
historical moments re-examined within the present 
in relation to journeys and migration. 
She has exhibited widely with recent solo shows at 
bloomberg SPACe, london and dAC, new York as 
well as film festivals and group exhibitions at Centre 
Pompidou, Paris; reina Sofia Museum, Madrid and 
MASS MoCA, USA among others. She has been 
shortlisted for the Paul hamlyn Foundation award 
in the UK and her work is in a number of public 
collections including Arts Council england. She is 
currently working on a feature-length documentary 
and a large-scale permanent public artwork for 
Percent for Art in new York.

ConCepT
Manteq al-Tayr takes the subject of birds and bird 
migration in Palestine as an initial starting point 
from which to consider the natural and cultural 
landscape around Jericho, raising questions 
about the environment and our relationship to it. 
Combining actual and imagined realities, Manteq 
al-Tayr )‘logic of the birds’ in Arabic( is inspired by 
a 12th century Sufi poem by Farid ud-din Attar in 
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Biography	  	  	  
	  
Sarah	   Beddington	   is	   a	   British	   artist	   and	   filmmaker	   whose	   work	   in	   a	   variety	   of	  
media	   investigates	   the	   intersection	   between	   the	   social,	   the	   personal	   and	   the	  
political.	   Much	   of	   her	   work	   revolves	   around	   historical	   moments	   re-‐examined	  
within	  the	  present,	  and	  often	  materializes	  in	  relation	  to	  journeys	  and	  migration.	  	  
Beddington’s	   films,	   in	  video	  or	  16mm,	  are	  unstaged	  and	  are	  almost	  always	  shot	  
from	   an	   unmoving	   camera.	   Long,	   uninterrupted,	   and	   meticulously	   composed	  
shots	  reveal	  her	  sensibility	  as	  a	  painter	  and	  challenge	  the	  viewer	  to	  slow	  down	  in	  
order	   to	   experience	   a	   real-‐time	   quality	   that	   convey	   a	   very	   particular	   sense	   of	  
time	  and	  place.	  
	  
Beddington’s	  work	  has	  been	  shown	  in	  many	  public	  and	  non-‐profit	  art	  spaces	  as	  
well	   as	   commercial	   art	   galleries	   and	   film	   festivals.	   	   She	   received	   a	   Bloomberg	  
special	  commission	  in	  2008,	  for	  which	  she	  made	  a	  thirty-‐scree	  video	  installation,	  
and	  has	  been	  shortlisted	   for	   the	  Paul	  Hamlyn	  Foundation	  award	   in	   the	  UK.	  She	  
has	  been	  selected	  for	  artist	  residencies	  at	  ISCP	  in	  New	  York,	  Cité	  des	  Arts	  in	  Paris	  
and	  ArtSchool	  Palestine	  in	  Ramallah.	  
	  
Beddington	  is	  currently	  working	  on	  a	  large-‐scale	  permanent	  public	  art	  project	  in	  
New	  York	  and	  a	   feature-‐length	  documentary.	   She	   is	  now	  based	   in	  London	  after	  
almost	   a	   decade	   living	   abroad	   in	   New	   York	   and	   Paris.Solo	   exhibitions	   include:	  	  
Crossing,	  DAC,	  New	  York	   	   (2008);	  Places	  of	   Laughter	   and	  of	  Crying,	  Bloomberg	  
SPACE,	   London	   (2008);	   Panoptiscope,	   Petrie	  Museum	   of	   Egyptian	  Archaeology,	  
UCL,	   London	   (2006).	   Recent	   group	   exhibitions	   include:	   City	   States,	   Liverpool	  
Biennale,	  UK;	  Les	  Rencontres	  Internationales,	  Centre	  Pompidou,	  Paris	  and	  Reina	  
Sofia	  Museum,	  Madrid;	   Bucharest	   Biennale,	   Bucharest;	   Panoramica,	   The	  Rufino	  

which a group of birds set out on a difficult journey 
to search for a leader. 

 A procession up a wadi close to Jericho marks the 
opening chapter of this multi-part work. Poetry 
and performance become a lens through which the 
artist, actors and an environmental expert offer a 
contemplation on connections, both ancient and 
contemporary, between earth and sky and time and 
space. A group of actors performing extracts from 
Manteq al-Tayr are juxtaposed with an environmen-
talist’s interpretation of the surrounding landscape in 
which attention will be drawn to the biodiversity of 
the region, endangered species and the importance 
of the bird migration route up the Jordan Valley. 
Palestine is on one of the main bird migration 
highways in the world with over 500 million birds 
passing over or through twice a year on their jour-
neys between three continents.

The procession of participants with banners, 
culminating in a shared meal at sunset, also refers to 
the history of pilgrimage, procession and collective 
gatherings in the Palestinian landscape. Actual and 
imagined worlds overlap: an interpretation of an 
ancient text describing the spiritual migration of the 
birds offers a parallel narrative to the contemporary 
lived experience on the ground below.  

sarah BeDDIngTon
سارة بدينغتون

arTIsT profILe

CitieS exhibition, 4th edition
معرض املدن، النسخة الرابعة

السرية الذاتية

سارة بدينغتون فنانة وصانعة أفالم بريطانية تتخذ من لندن 

مقرا لها.  تقوم أعاملها، يف وسائط مختلفة، التقاطع بني ما 

هو اجتامعي وشخيص وسيايس. تدور معظم أعاملها حول 

لحظات تاريخية يعاد تفحصها ضمن الحارض فيام يتعلق 

بالرحالت والهجرة. 

عرضت بدينغتون مؤخرا يف معارض فردية عىل نطاق واسع 

يف بلوومربغ سباس، لندن ويف داك نيويورك؛ كام شاركت 

يف مهرجانات سينامئية ومعارض يف مركز بامبيدو، باريس 

ومتحف رينه صوفيا، مدريد وماس موكا، الواليات املتحدة. 

وأُدرج اسمها عىل القامئة القصرية لجائزة مؤسسة بول هاملن 

يف اململكة املتحدة.  وتتواجد اعاملها يف عدد من املجموعات 

العامة من ضمنها مجلس الفنون، انكلرتا. تعمل بدينغتون 

حاليا عىل فيلم وثائقي رئييس طويل وعىل عمل فني عام دائم 

عىل نطاق واسع لـ برسنت للفن يف نيويورك.

الفكرة 
يتخذ منطق الطري موضوع الطيور وهجرة الطيور يف فلسطني 

كطريقة ملشاهدة املشهد الطبيعي والثقايف حول مدينة أريحا، 
مام يطرح أسئلة حول البيئة وعالقتنا بها. ومن خالل جمع 

لة، أُستلهم منطق الطري من خالل  وقائع حقيقية ووقائع متَخيَ
شعر صويف يرجع إىل القرن الثاين عرش لفريد الدين عطار حيث 

تنطلق مجموعة من الطيور يف رحلة صعبة بحثا عن قائد. 

يشري املوكب الذي يسري صعودا يف وادي قريب من مدينة 
أريحا إىل الفصل اإلفتتاحي من هذا العمل املتعدد األجزاء. 

ويصبح الشعر واألداء عدسة تقدم من خاللها الفنانة واملمثلون 
والخبري البيئي تأمالت حول العالقات، قدميا وحديثا، بني 

األرض والسامء والزمان واملكان. مجموعة من املمثلني تقوم 

بتمثيل مقتطفات من منطق الطري موضوعة جنبا إىل جنب مع 
تفسريات عامل بيئة حول املشهد املحيط الذي يجذب االنتباه 

إىل التنوع الحيوي يف املنطقة واألجناس املعرضة للفناء واهمية 
مسار هجرة الطيور بالنسبة لغور األردن. تعترب فلسطني مسارا 
من أهم مسارات هجرة الطيور يف العامل حيث مير فوقها ومن 
خاللها أكرث من 500 مليون طائر مرتني سنويا يف رحالتهم بني 

القارات الثالث.

كام يشري موكب املشاركني بالرايات، الذي يبلغ أوجه 
بوجبة طعام عند غروب الشمس، إىل تاريخ الحج واملوكب 

والتجمعات يف املشهد الفلسطيني. تتداخل العوامل الحقيقية 
لة: يقدم تفسري نص قديم، يصف الهجرة  مع العوامل املتَخيَ
الروحية للطيور، رسدا موازيا للتجربة املعارصة املعاشة يف 

األسفل عىل األرض.  

سرية ذاتية
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There are so many different ways of beginning a 
journey. There are inside journeys and outside jour-
neys - journeys in our minds and journeys we make 
in the physical reality of the world. And journeys 
can also be migratory. Animal and bird migrations 
are instinctive and seasonal, informing us of the 
changing times of year. human migrations are largely 
forced by factors such as war, famine and drought as 
well as the search for work or new feeding grounds 
for animals. This notebook shares some of my think-
ing journey around Jericho, along paths both actual 
and metaphysical.

The entity that connects earth and sky in its 
trajectory is the bird. often portrayed as a divine 
messenger and given special attributes beyond its 
earthly capacity, birds have always been part of the 

spiritual landscape. The eagle, hawk, heron, dove 
and raven in particular have played their parts in 
mythologies and religious belief systems around 
the world. birds follow instinctive impulses, their 
in-built clocks are sensitively attuned to planetary 
fluctuations that dictate when to leave for spring 
breeding grounds or return to their winter locations. 
our ancient ancestors looked to the sky to read time 
and understand the changing seasons and weather 
patterns vital to both physical and spiritual wellbeing. 
in our largely urban contemporary existence our 
bodies have become largely separated from the cycli-
cal patterns of the natural world and these days we 
rarely look up to the skies. An excess of artificial light 
spills out from towns and cities )and particularly 
from israeli settlements and the roads leading to 
them in this geographical vicinity(, largely obscuring 

the multi-layered complexity of light sources above 
us and condemning us to an earthbound, and often 
screen-reliant, existence.

My introduction to birds in Palestine began with 
a chance meeting on a bus five years ago with 
Sami backleh, an ornithologist and environmental 
consultant from Jerusalem. Sami told me that the 
geographical area of Palestine lies on one of the 
busiest routes for migrating birds in the world. each 
spring and autumn over 500 million birds pass over 
on their way to and from Africa, europe and Asia. 
Soaring birds, including white storks and raptors, 
follow the eastern Mediterranean route using the 
warm air thermals that rise from the sun-heated 
land to carry them along, saving energy on the 
long distances they need to cover. Sami described 
to me his methodology in the field, which includes 

JoUrneY To The Moon رحـلـة إىل القـمـر

journey → birds → migration → moon → labyrinth → procession → banner → kite

Photograph of migrating birds against the full moon by bob King

يوجد طرق عديدة مختلفة لبدء رحلة وهناك رحالت داخلية 

ورحالت خارجية – رحالت يف عقولنا ورحالت نصنعها يف الواقع 

املادي من العامل وقد تكون هذه رحالت مهاجرة. رحالت الحيوان 

والطيور غرائزية وموسمية تخربنا بالتغيريات الزمنية للسنة، بينام 

تكون الهجرات البرشية قرسية غالبا بحكم عوامل مختلفة مثل 

الحروب واملجاعة والجفاف والبحث عن عمل أو سعيا وراء ارض 

جديدة إلطعام الحيوانات. دفرت مذكرايت هذا يشاركني بعض 

من رحلتي التفكريية حول مدينة أريحا عرب املمرات الحقيقية 

وامليتافيزيقية. 

الكيان الذي يربط األرض والسامء يف مساره هو الطري، الذي نصوره 

غالبا كرسول ساموي ونعطيه صفات خاصة فيام وراء قدراته 

الدنيوية، حيث كانت الطيور دامئا جزءا من املشهد الروحي. لقد 

لعب النرس والصقر والحاممة والغراب أدوارهم يف امليثولوجيا 

واملعتقدات الدينية حول العامل. تتبع الطيور يف مسارها نبضات 

غرائزية وساعاتها املوجودة يف داخل أجسامها مدوزنة بدقة مع 

الرتددات الكوكبية التي تشري لهذه الطيور عن موعد الهجرة إىل 

أرض الربيع أو العودة إىل مواقعها الشتوية. أجدادنا القدامى، كانوا 

ينظرون إىل السامء ليقرأوا الوقت ويدركون تغري الفصول وامناط 

الطقس املناسب لوضعهم الجسدي والروحي. يف وجودنا املعارص 

املديني، انفصلت أجسادنا عن األمناط الدورية للعامل الطبيعي ونادرا 

ما ننظر هذه األيام إىل السموات. تنبعث أضواء مفرطة من البلدات 

واملدن وخصوصا من املستوطنات اإلرسائيلية املجاورة، مام يخفي 

التعقيد املتعدد الطبقات ملصادر الضوء فوقنا ويحكم علينا بوجود 
صورة طيور مهاجرة تجاه البدر )القمر الكامل( لـِ بوب كنغ

رحلة ← طيور ← هجرة ← قمر ← متاهة ← موكب ← راية ← طائرة ورقية

counting migrating birds against the full moon - an 
image that has stayed with me through the years and 
which offered a poetic dimension, beyond the many 
problems of working under occupation, that i felt 
would one day become part of a project.

When invited to work on the 4th Cities exhibition, 
this year in Jericho - ‘City of the Moon’ - the idea 
of birds on their long migratory journeys in the 
darkness, momentarily spotlit by the moon, seemed 
to offer a helpful connection between the moon city 
and birds and an imaginary sphere in the dark space 
between. The following pages show some of the 
routes i began to follow around these subjects, mostly 
before making the physical journey to Palestine. They 
do not attempt to reveal any logical path but rather 
show random wanderings, a sharing of initial jottings 
and fragments of research.

يحرص تفكرينا باألمور اليومية.

معرفتي بالطيور يف فلسطني بدأت بالصدفة عندما التقيت مع 

سامي بقلة بالباص قبل خمس سنوات وهو عامل طيور وعامل بيئة 

من مدينة القدس. أخربين أن املنطقة الجغرافية لفلسطني تقع يف 

أكرث الطرق ازدحاما بالطيور املهاجرة يف العامل، حيث مير أكرث من 

خمسة ماليني طائر يف الربيع والخريف من كل سنة يف طريقهم 

إىل ومن أفريقيا وأوروبا وأسيا. تتبع الطيور املحلقة ومن ضمنها 

اللقلق والطيور الجارحة الطريق الرشقي للبحر املتوسط مستخدمة 

الهواء الداىفء املنبعث من األرض الساخنة بالشمس لتوفري الطاقة 

للمسافات الطويلة التي ستقطعها. وصف يل سامي بقلة منهجياته 

يف هذا املجال الذي يتضمن عّد الطيور املهاجرة تجاه البدر – وهي 

صورة بقيت يف مخيلتي لسنوات وقدمت يل بعدا شاعريا يتجاوز 

املشكالت الكثرية للعمل تحت اإلحتالل وشعرت أنها ستصبح يوما 

ما جزءا من مرشوعي. 

عندما ُدعيت للعمل يف مرشوع معرض املدن – األقرب من األرض، 

األبعد من السامء الذي يقام هذه السنة يف أريحا – مدينة القمر – 

قدمت يل فكرة الطيور يف رحالتها املهاجرة يف الظالم مسرتشدة بضوء 

القمر عالقة مفيدة بني القمر والطيور وفلك خيايل يف املكان املظلم 

بينهام. تبني الصفحات التالية بعض الطرق التي بدأت أتبعها حول 

هذه املواضيع وغالبا قبل القيام برحلتي إىل فلسطني، وهي ال تحاول 

الكشف عن أي ممر منطقي ولكنها عوضا عن ذلك تكشف عن 

تجوالت عشوائية تشارك يف خربشات أولية وقطع من بحث. 
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The BIrDs

Words can give everyone wings
from ‘The Birds’ by Aristophanes

My thinking journey began with two books. The first 
was simply called ‘The birds’, by the greek playwright 
Aristophanes, which was first performed in 414 bCe. 
in it two men, disenchanted with life in Athens, set 
out to find a better place to live and call a meeting 
with the birds, led by a hoopoe called tereus, who 
they manage to persuade by flattery to build a new 
city in the sky. Separating the mortals on earth from 
the gods above, would mean no communication 
between the two had to pass through this bird city or 
‘Cloudcuckooland’. 

‘It is from us, the birds, that Man receives all his 
greatest blessings. 

From us he learns of the coming of spring, of winter, 
or autumn. 

The cry of the crane as it flies back to Libya tells him it 

is the season for sowing. . .

But when the kite appears, another season is at hand. 

Time for sheepshearing! Spring is here! 

Then comes the swallow: time to sell those warm wool-
len clothes and buy something more summery.’
The Chorus, from ‘The Birds’ by Aristophanes

The attempt of making such a utopia, away from 
normal land-bound constraints, of course creates its 
own set of problems but this image of a floating city 
made me think of buckminster Fuller’s idea of float-
ing cities as a way of accommodating an expected 
surge in population. 

http://www.theecologist.org/reviews/events/271315/
radical_nature_art_exhibition.html

The ‘Cloud nine’ project )image left( shows 
buckminster Fuller imagined floating spheres whose 
interior air temperature, being warmer than the 
exterior air, would keep them in the sky and allow 
for cities to be built inside them. With a geodesic 
dome becoming stronger the larger it is, he envisaged 
thousands of inhabitants inside these giant balloons 
tethered or free flying like mobile moons.

The second bird-related book i became interested 
in, ‘The Conference of the birds’, or Manteq al-Tayr 
)meaning 'logic of the birds' in Arabic(, by the Sufi 
poet Farid ud-din Attar, was written in 1177 bCe. 
it is the tale of of a spiritual migration among the 
birds who are once again led by a hoopoe. There is 
an initial bird meeting, as in the greek play, but here 
the discussion is about the lack of having a leader, a 
king, and the hoopoe suggests making the journey to 
see the great Simorgh, a mythical phoenix-like bird. 
The poem narrates the excuses made against making 
this perilous journey by the birds, each of whom 
represents a human fault. The hoopoe responds:

‘So many errors throng the world - then why
Should we not risk this quest? To suffer blame
For love is better than a life of shame.
No one has reached this goal, so why appeal
To those whose blindness claims it is unreal?
I’d rather die deceived by dreams than give
My heart to home and trade and never live.’

They finally set out on ‘the Way’ to find the Simorgh, 
a difficult route that will entail crossing seven valleys:

‘Before we reach our goal,’ the hoopoe said,
‘The journey’s seven valleys lie ahead;
How far this is the world has never learned,
For no one who has gone there has returned -
. . .The first stage is the Valley of the Quest;
Then Love’s wide valley is our second test;
The third is Insight into Mystery,
The fourth Detachment and Serenity -
The fifth is Unity; the sixth is Awe,
A deep Bewilderment unknown before,
The seventh Poverty and Nothingness, And here you 

richard buckminster Fuller: Floating Cloud Structures )Cloud nine(, circa 1960.

are suspended, motionless,
Till you are drawn - the impulse is not yours -
A drop absorbed in seas that have no shores.’

by the end of the journey only 30 birds remain to 
meet the Simorgh. his chamberlain keeps them wait-
ing long enough for them to deduce that they them-
selves are the si )thirty( murgh )bird( and their final 
realisation, in a brilliance of light, is that whatever it 
was they were looking for exists within themselves. 

http://sufibooks.info/Sufism/The_Conference_of_the_birds_

Fardiuddin_Attar.pdf

detail from a manuscript page of the Manteq al-tayr )The logic 

of the birds( by Farid al-din Attar; c. 1600 with illustrations by 

habib Allah; Safavid, iran )isfahan(; Metropolitan Museum of 

Art, new York

ريتشارد بكمنسرت فولر: هياكل الغيمة العامئة )غيمة 9(، حوايل عام 1960.

تفاصيل من نسخة مخطوطة من منطق الطائر لفريد الدين عطار أيضا، 

1600 نسخة مع صور توضيحية لحبيب الله الصفوي، ايران )اصفهان(؛ 

متحف الفن العاملي، نيويورك.
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الطيور

ميكن للكلامت أن تعطي أجنحة لكل واحد

من “الطيور” ألرسطوفانس

بدأت رحلة تفكريي بكتابني، األول بسيط جدا يدعى ”الطيور“ 

للكاتب املرسحي اإلغريقي أرسطوفانس الذي كتبه يف عام 

414 قبل امليالد. يتحدث الكتاب عن رجلني غري سعيدين 

يف الحياة يف أثينا، ينطلقان للبحث عن مكان أفضل للعيش 

ويدعوان إلجتامع مع الطيور برئاسة الهدهد املسمى تريوس 

الذي استطاع الرجالن اقناعه من خالل التملق واإلطراء ان 

يبني مدينة جديدة يف السامء تفصل الفانيون عىل األرض عن 

اآللهة يف السامء، وهذا يعني عدم وجود اتصال بني العاملني 

إال من خالل املرور من مدينة الطيور هذه أو من خالل أرض 

الوقواق، الغيمة.

“منا نحن الطيور يتلقى اإلنسان الربكات العظيمة

منا يتعلم موعد مجيء الربيع او الشتاء أو الخريف

رصخة الغراب أثناء طريانه راجعا إىل ليبيا يخربنا مبوسم البذار

ولكن عندما يظهر أبو خطاف يكون موسام آخر قد بدأ

ومع جز الغنم، يأيت الربيع

وبعد ذلك يأيت االبتالع: زمن بيع املالبس الصوفية الدافئة 

ورشاء مالبس أكرث مالمئة للصيف.”
الجوقة من “الطيور” ألرسطوفانس 

محاولة صنع مدينة طوباوية بعيدا عن املعيقات الدنيوية 

العادية، تخلق بالطبع، مشكالتها الخاصة؛ ولكن هذه الصورة 

للمدينة العامئة جعلتني أفكر بفكرة بكمنسرت فولر حول املدن 

العامئة كطريقة إليواء تدفق متوقع من السكان.

تبني الصورة أعاله مرشوع ”غيمة 9“ الذي تخيل فيها بكمنسرت 

فولر مناطق عامئة حيث أن حرارة الهواء الداخلية األكرث 

دفئا من الهواء الخارجي تبقيها يف السامء وتسمح ببناء مدن 

داخلها. وبقبة جيوديسية تصبح هذه املناطق أكرث قوة كلام 

ازداد اتساعها، تصور فولر آالف السكان داخل هذه البالونات 

العمالقة التي ميكن تقييدها أو ابقاءها حرة مثل األقامر 

املتحركة. 

الكتاب الثاين حول الطيور الذي أصبحت مهتمة به هو ”منطق 

الطري“ الذي ألفه الشاعر الصويف فريد الدين عطار عام 1177 

قبل امليالد. وهو قصة هجرة روحية بني الطيور الذين قادهم 

أيضا الهدهد. وهنا أيضا يوجد اجتامع أويل للطيور، كام هو 

الحال بالنسبة للمرسحية اإلغريقية؟ ولكن هذا النقاش يدور 

حول غياب القائد، امللك، ولكن الهدهد يقرتح القيام بالرحلة 

ملشاهدة سيمورا العظيم وهو طائر خرايف. يروي الشاعر أعذار 

الطيور للقيام مبثل هذه الرحلة الخطرية حيث ميثل كل طائر 

خطأ انساين. يجيب الهدهد قائال:

“أخطاء كثرية متأل العامل – إذن ملاذا

ال يجب أن نخاطر بهذا املطلب؟ لنعاين اللوم

للحب أفضل من حياة الخجل.

مل يصل أحد إىل هذا الهدف، إذن ملاذا نلجأ

ألولئك الذين مطالبهم عمياء غري واقعية؟

أفضل املوت مخدوعا باألحالم عىل أن أعطي

قلبي للوطن ولحرفة وال أعيش أبدا.”

وأخريا انطلقت الطيور يف ”طريقها“ إليجاد سيمورا، طريق 

خطر يتضمن عبور سبعة وديان:

“قبل وصول هدفنا، قال الهدهد،

رحلة السبعة وديان أمامنا؛

منذ متى مل يعلم العامل هذه الطريق

حيث مل يرجع أحدا ذهب إليها

املرحلة األوىل هي وادي املطالب؛

ووادي الحب الواسع اختبارنا الثاين؛

الثالث نفاذ بصرية يف الغيب

والرابع انسالخ وسكينة

الخامس وادي الوحدة والسادس وادي الخوف،

ذهول عميق مل نعرفه من قبل،

والسابع هو وادي الفقر والاليشء، وهنا أنت معلق بدون حركة،

إىل أن تغرق – النبض ليس نبضك –

نقطة غارقة يف بحار ليس لها شطآن.”

ويف نهاية الرحلة، ال يبقى سوى ٣0 طائرا ليقابلوا سيمورا، 

ولكن حارسه يبقيهم منتظرين لفرتة طويلة كافية لهم 

ليستنتجوا أنهم هم أنفسهم الثالثني طائر ويكون انجازهم 

النهايئ، يف بريق الضوء، هو أنه مهام كان الذي يبحثون عنه، 

هو موجود داخلهم. وبالتخلص من هواجسهم، اكتسبوا قوة 

داخلية فردية.

http://sufibooks.info/Sufism/The_Conference_of_

the_birds_Fardiuddin_Attar.pdf

 

While focusing on these two books, and wondering 
how they might be related to a Palestinian context, 
i also made investigations into bird-related stories 
and myths from many different cultures. i became 
interested in where human and bird forms are 
morphed together such as with the egyptian god 
horus whose falcon head is usually shown on a 
human body, while the soul or ‘ba’ of a person was 
often shown as a human-headed bird. Above is an 
image from an egyptian tomb that shows horus 
with the bennu bird, mostly represented as a type 
of heron. The bennu has been attributed with the 

mythological status of breaking the silence of eternal 
darkness with his cry and bringing light and cyclical 
time to the world, and is associated with the sun and 
rebirth and linked to the god osiris and the sacred 
site of heliopolis. 

The heron is a common bird around the wet areas 
of palestine. 

horus, standing behind the bennu bird in the image 
above, represented the sky with his right eye symbol-
ising the sun and his left the moon. A representation 
of his eye, the wedjat, usually associated with his left, 

horus, the bennu bird and four other deities in the solar barque 

of the Underworld; wall painting from the tomb of Sennedjem, 

the Workers’ Village, new Kingdom, egyptian 19th dynasty 

)c.1297-1185 bCe(; deir el-Medina, Thebes, egypt 

حورس وطائر البينو واربعة آلهة يف مركب بثالثة صوار شميس يف العامل األسفل؛ 

لوحة جدارية من قرب سندجم، قرية العامل، اململكة الجديدة، الساللة التاسعة عرش 

املرصية )1٢79 – 1185 قبل امليالد(؛ دير املدينة، طيبة، مرص.
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lunar eye, and representing healing and complete-
ness, was believed to have healing and protective 
powers. its form was used as a protective amulet and 
was often part of funerary rites, as well as function-
ing as a medical measuring device that used the 
mathematical proportions of the eye to determine the 
proportions of ingredients in medical preparations.

The lesser kestrel can be considered as a horus-like 
bird whose rarity has raised its status to almost 
mythological status. it is on the world endangered 
species list but there is a healthy community of this 
bird, that likes to nest near humans, in the isolated 
building complex of St george’s monastery in Wadi 
el-Qelt close to Jericho.

Alchemy is supposedly derived from the Arabic 
al-kimiya, itself developed from the ancient greek 
with the addition of the article. 

www.history-science-technology.com/Articles/

articles%2010.htm
The above link lists the islamic history and influence 
on the practise of alchemy.

Alchemy was the science and belief system that 
set out to prove that through a chain of chemical 
reactions base metals could be transmuted into 
gold and silver while the earthly human body could 
also evolve to a heavenly state through a series of 
procedures. 

in alchemical texts the names of birds were used to 
describe some of the stages in the process of meta-
morphosis from the earthly to the heavenly. There 
were seven stages necessary to make this transition 
)seven as the cosmic number(. Five of the stages 
were represented by birds. The alchemist was seen 
as an 'augur' )a priest or official from the classical, 
largely roman, world who divined future events by 
watching the movement of the birds(, observing the 
flight of birds as representations of the soul flying 
upwards, freed from the constraints of the earthly 
body. The progression by bird-named sequence of 

the alchemical stages to reach a heavenly state is: 
black Crow or raven, White Swan, Peacock, Pelican, 
Phoenix. The phoenix-like Simorgh in the Sufi poem, 
Manteq al-Tayr, here overlaps with the alchemical, 
westernised use of the bird as a creature capable of 
aiding the transition between one way of being and 
another. These stages in alchemy were also linked to 
the seven planets whose names are still embedded 
in the western names for the days of the week: Sun, 
Moon, Venus, Mars, Jupiter, Mercury, Saturn.

The dove is a bird that is frequently associated 
with being a messenger between the heavenly and 
terrestrial spheres. 

in the bible it was the dove that produced proof that 
the flood waters were receding when noah released it 
from the ark and it returned with an olive twig in its 
beak. The image below shows the bird as messenger, 
and as a representation of the holy ghost. in this 
17th century image Jerusalem appears as the flood-
threatened city to the right side.

The god’s or bird’s eye perspective that gave an 
aerial all-seeing view of the earth, became somewhat 

shifted with the invention in the 18th century of the 
manned hot air balloon which, together with the 
kite, were used in military surveillance of terrain and 
battlegrounds. 

‘in 1907, german apothecary Julius neubronner 
invented an aerial photography technique known 
as pigeon photography. by affixing a lightweight 
time-delayed miniature camera to an aluminium 
breast harness, neubronner attached his design to 
homing pigeons who would then be able to capture 
aerial photographs during their flight. . .initially, the 
military potential of pigeon photography for aerial 
reconnaissance appeared attractive. battlefield tests 
in the First World War provided encouraging results, 
but the ancillary technology of mobile dovecotes for 
messenger pigeons had the greatest impact. owing 
to the rapid perfection of aviation during the war, 
military interest in pigeon photography faded and 
neubronner abandoned his experiments.’

Frontispiece from Johann daniel Mylius Philosophia reformata, 

Frankfurt, 1622.

قطعة أمامية من جوهان دانييل ميليوس، فلسوفيا رفوماتا، فرانكفورت، 

.16٢٢

Jacob boehme, Theosophische Werke, Amsterdam, 1682, 
Universitätsbibliothek heidelberg

جاكوب بوهيمي، ثيوسوفتيش ورك، أمسرتدام، 168٢، جامعة بيبليوتك، هدلبريغ.

http://twistedsifter.com/2012/05/history-of-pigeon-camera-photography/
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أثناء تركيزي عىل هذين الكتابني وتساؤيل عن كيفية ربطهام 

بالسياق الفلسطيني، قمت بتقصيات حول قصص وأساطري 

طيور من ثقافات مختلفة. وأصبحت مهتمة يف املكان حيث 

اإلنسان والطري متواجدان معا يف شكل واحد مثل اإلله املرصي 

حورس الذي له رأس صقر عىل جسم انسان، بينام روح اإلنسان 

أو ”باء“ الشخص غالبا ما تظهر كإنسان له رأس طري. فيام ييل 

أدناه نجد صورة من قرب مرصي يظهر حورس مع طائر البينو 

وهو غالبا ما مُيثل كنوع من مالك الحزين. يُنعت طائر البينو 

بالوضع األسطوري لكرس صمت العتمة األبدية برصاخه وجلب 

الضوء والزمن الدوري للعامل وهو يرتبط بالشمس واإلنبعاث 

وكذلك باإلله أو سرييز وموقع هيليوبولس املقدس. 

مالك الحزين طائر شائع حول املناطق الرطبة يف فلسطني.

حورس واقفا خلف طائر البينو يف الصورة أعاله، ممثال السامء 

بعينه اليمنى والقمر بالعني اليرسى. وكان يُعتقد أن متثيل 

عينه، لإلالهة وودجات، الذي يرتافق عادة مع عينه القمرية 

اليرسى وميثل الشفاء والكامل، لها قوة شفائية وحامئية. وكان 

يستخدم شكل عينه كتعويذة حامية وكانت غالبا جزءا من 

طقوس الجنائز وكانت تقومأيضا بوظيفة أداة قياس طبية 

التي تستخدم النسب الرياضية للعني لتقرير نسب املواد يف 

التحضريات الطبية. وميكن اعتبار العوسق االصغر مثل حورس 

الذي يشبه الطائر والذي بسبب ندرته ارتفع وضعه إىل وضع 

أسطوري وهو عىل قامئة األجناس املعرضة للخطر ولكن يوجد 

مجتمع صحي لهذا الطائر يحب أن يعشعش قرب البرش يف 

مبنى دير سانت جورج يف وادي القلط.

من املفرتض ان كلمة ألكمي مشتقة من الكلمة العربية 

الكيمياء وهذه الكلمة جرى تطويرها من اإلغريق القديم مع 

ملحق املقالة.

http://www.history-science-technology.com/

Articles/articles%2010.htm

يبني الرابط أعاله قامئة بالتاريخ اإلسالمي وتأثريه عىل مامرسة 

الكيمياء. لقد كانت الكيمياء نظام علوم ومعتقد جاءت 

لتثبيت أنه من خالل سلسلة من التفاعالت الكيميائية، ميكن 

تحويل املعادن القاعدية إىل ذهب وفضة بينام ميكن أيضا 

تطوير جسد اإلنسان الدنيوي إىل حالة ساموية من خالل 

سلسلة من اإلجراءات. 

أستخدمت أسامء الطيور يف النصوص الكيميائية لتصف 

بعض املراحل يف عملية التحول من ما هو دنيوي إىل ما هو 

ساموي. كان يوجد سبع مراحل إلنجاز هذا التحول )سبعة مثل 

عدد األكوان(، مثلت الطيور خمسة مراحل منها. كان يُنظر 

للكيميايئ مثل أوجار )كاهن أو موظف من العامل الكالسييك، 

روماين بصورة عامة، الذي يتكهن األحداث املستقبلية من 

خالل مراقبة حركة الطيور( ومالحظة حركة طريان الطيور 

كتمثيالت للروح الطائرة إىل األعايل، املتحررة من معيقات 

الجسد الدنيوي. كام أن تسلسل الطيور يف املراحل الكيميائية 

للوصول إىل الحالة الساموية هو: الغراب األسود، البجعة 

البيضاء، الطاووس، البجع، العنقاء. هنا يتداخل سيمورا يف 

الشعر الصويف، منطق الطري، مع اإلستخدام الغريب الكيميايئ 

للطائر كمخلوق قادر عىل املساعدة يف اإلنتقال بني طريقة 

كينونة وأخرى. كام ارتبطت هذه املراحل يف الكيميايئ 

بالكواكب السبعة التي ال زالت أسامئها راسخة يف االسامء 

الغربية أليام األسبوع: الشمس، القمر، فينوس )الزهرة(، مارس 

)املريخ(، جوبيرت )املشرتي(، عطارد، زحل. 

كانت الحاممة دامئا متثل مخلوقا ايجابيا ولطيفا وهي طائر 

يرتبط تكرارا بأنه رسول بني السامء واألرض. 

يف اإلنجيل، مثة إثبات أن مياه الطوفان كانت ترتاجع عندما 

كان نوح يطلقها من سفينته وترجع ومعها غصن زيتون يف 

قمتها. تظهر الصورة أعاله الطائر كرسول وكتمثيل للشبح 

املقدس. يف هذه الصورة التي ترجع إىل القرن السابع عرش، 

تبدو القدس كمدينة مهددة بالطوفان إىل الجانب األمين. 

واصبح منظور عني الله أو عني الطائر، لهذه الحاممات، 

مبنظرها الجوي من األرض متغريا نوعا ما يف أوائل القرن 

العرشين عندما جرى تقدميها كمصوري تجسس، إمتداد يحمل 

هواء لبالون الهواء الساخن يف القرن الثامن عرش والخطاف 

اللذان كانا يستخدمان ملراقبة ساحات املعارك.

يف عام 1907، اخرتع الصيديل األملاين يوليوس نيوبرونر تقنية 

تصوير جوي معروف بتصوير الحاممة. من خالل تثبيت كامريا 

مصغرة خفيفة الوزن ذات توقيت متأخر إىل طوق صدر من 

األملنيوم ، استطاع نيوبرونر جذب الحامم ليستخدمه الحقا يف 

أخذ صور جوية خالل طريانها. يف البداية، بدت القدرة العسكرية 

للتصوير بالحامم لإلستطالع الجوي جذابة، حيث أعطت اختبارات 

ساحات املعارك خالل الحرب العاملية األوىل نتائج مشجعة لكن 

التقنية املساعدة لربج الحامم املتنقل للحامم الراسل كان له اثرا 

كبريا. وبالنظر للطريان الرسيع خالل الحرب، انخفض اإلهتامم 

العسكري بالحامم وتخىل نيوبرونر عن اختباراته.

The Moon aBoVe

it seemed important to connect the birds back to 
my initial mental image of their fleeting migratory 
presence against the full moon. While also thinking 
about Jericho as ‘City of the Moon’, i started looking 
further at the points where birds, humans and the 
moon might intersect. 

‘The Arabic appellation of the oldest city on earth, 
Ariha, is derived from Yarikh, the name of the 
Canaanite god of the moon. Among his many attri-
butes, Yarikh is the provider of nightly dew. Married 
to the goddess nikkal, his moisture enables her 
orchards to bloom in the desert. From the same root 

of the Canaanite word, reah is derived with the refer-
ential value of fragrance. The modern Arabic Ariha 
unites both referential values of the Canaanite word, 
that of fragrance and the name of the moon god.’

http://palestinianmissionuk.com/jericho/

i had come across books of journeys to the moon, 
pre-space travel, in earlier research for a different 
project. in two 17th century books, precursors of 19th 
and 20th century science fiction books, a narrator 
travels to the moon and encounters other life forms 
whose behaviour and belief systems can be used to 
satirise their human counterparts back on earth. 

The image below on the left is from ‘The Man in the Moone or 
A discourse of a Voyage Thither,’ by the englishman Francis 
godwin, who wrote under the pseudonym of domingo gonsales. 
The book was published posthumously in the 1638. The prota-
ganist is carried heavenwards in a swan or ‘ganza’-driven machine 
in which the birds take off at the call of a migratory instinct 
and rise upwards until they reach the moon where the narrator 
encounters a utopian society before falling back to earth and 
landing in the forbidden realm of China.

The right hand image is from ‘Journey to the Moon’ or ‘The 
other World or the States and empires of the Moon’ )1657(, by 
Cyrano de bergerac )1619 - 1655(, which was also published 
posthumously and follows a narrative that is obviously influ-
enced by godwin. in this book the protagonist initially imag-
ines the possibility of the earth being like the moon to those on 
the moon before propelling himself in a dew-fuelled transparent 
sphere on an adventure to find out what peoples live there. it 
is largely a critique of 18th century French society but it also 
offers speculative ramblings on science and philosophy. 
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The number seven began appear with increasing 
frequency in my research. The roman astronomer 
Ptolemy )c. 90 bCe - c. 168 bCe(, living in egypt, 
envisioned the seven planets of the solar system 
with the earth as the supposedly fixed planet around 
which the others revolved. This model lasted 1400 
years until Copernicus proved that the sun was the 
central planet in the solar system:

When i finally arrived in Palestine it was the middle 
of ramadan. As the end of the fasting period 
approached, i became fascinated how my research 
into the moon was being superceded by real life 
around me. dependent on the siting of the new 
crescent moon with the naked eye to end the fasting, 
there was still an uncertainty as to which of two days 
would mark the actual end and the beginning of eid 

al-Fitr, despite all the technological and astronomical 
sophistication of the 21st century. The necessity of 
looking to the skies for a sign seemed to collapse 
time and space back to an ancient lunar dependency.

Astrology was a vital part of early islamic culture 
- the necessity of observing precise religious dates 
and times was in large part the reason so many 
islamic astronomers and mathemeticians made 
many important advances in the sciences during the 
period 8th-14th centuries. These included the field of 
trigonometry and perfecting the astrolabe, from its 
original greek invention, as a timekeeping and navi-
gational device that measured the distance between 
the stars and planets - all invaluable information in 
relation to prayer times and locating the direction 
of Mecca.

The Ptolemaic solar system; from Moll’s ‘The Compleat geographer: or The Chorography and topography of All Known Parts of The 

earth,’ 1729 )london: Awnsham and Churchill(

‘. . .The traces of medieval islamic astronomy are conspicuous even today. When an astronomer refers to the 
zenith, to azimuth or to algebra, or when he mentions the stars in the Summer triangle - Vega, Altair, deneb - 
they are using words of Arabic origin.’

http://faculty.kfupm.edu.sa/PhYS/alshukri/PhYS215/islamic_astronomy.htm
This site is interesting about the influence of islam on science and astronomy:
http://www.history-science-technology.com/Articles/articles%2010.htm
in Arabic: http://www.history-science-technology.com/edited%20Arabic%20texts/edited%20texts%201.htm

نظام بطليموس الشميس؛ من كتاب مول ”الجغرايف الكفوء: أو الرقص وطوبغرافيا جميع أجزاء األرض املعروفة“ 17٢9 )لندن: اونشام وترششل(.
Astrolabe made by badr ibn Abdallah in 525 Ah )1130/1131Ad(, Adler Planetarium, Chicago. USA
 األسكراُلب من صنع بدر بن عبدالله عام 5٢5 هجري )11٣1/11٣0 ميالدي( آدلر معرض الفضاء، شيكاغو، الواليات املتحدة
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The earTh BeLoW

The seven heavenly circles of Ptolemy’s planetary 
image are mirrored on earth by the seven convoluted 
circles of what is known as the Cretan labyrinth.

القمر فوقنا

يبدو أنه من األهمية مبكان ربط الطيور بالصورة التي أحملها 

يف ذهني حول هجرتهم تجاه القمر. وبينام أفكر مبدينة أريحا 

كـ ”مدينة القمر“ بدأت أنظر أبعد إىل النقاط التي ميكن أن 

يتقاطع فيها الطيور والبرش والقمر. 

أُشتقت التسمية العربية ألقدم مدينة عىل األرض من ياريحو 

وهو اسم إله القمر الكنعاين. ومن بني عطاءاته الكثرية، يعترب 

ياريخو العاطي للندى اللييل. تزوج ياريخو اإللهة نيكال 

حيث استطاعت رطوبته أن تجعل بساتينها تزهر يف الصحراء. 

ومن نفس جذر الكلمة الكنعانية اشتقت كلمة ريح بقيمتها 

العطرة املرجعية. توحد كلمة اريحا العربية الحديثة القيمتني 

املرجعيتني للكلمة الكنعانية: العطر وإله القمر. 

history-of-pigeon-/05/٢01٢/http://twistedsifter.com

/camera-photography

قرأت كتبا عن رحالت إىل القمر وعن السفر ما قبل الفضاء يف 

بحث سابق ملرشوع مختلف. يف كتابني من كتب القرن السابع 

عرش، وهام مادتان شكلتا كتب القصص العلمية للقرنني التاسع 

عرش والعرشين، يسافر الراوي إىل القمر ويواجه أشكال حياة 

أخرى ميكن استخدام نظم ترصفاتها ومعتقداتها لهجاء نظرائها 

عىل األرض. 

الصورة أدناه عىل الشامل من ”الرجل يف القمر أو خطاب 

رحلة بعيدة“ لإلنجليزي فرانسيس غدوين الذي كتب باسم 

دومينغو غونسلز املستعار، ونرُش كتابه بعد وفاته عام 16٣8. 

ينتقل بطل الرواية إىل السامء يف آلة تقودها بجعة يبدأ الطيور 

رحلتهم فيها بنداء غريزي للهجرة ويرتفعون حتى يصلوا القمر 

حيث يواجه الراوي مجتمعا طوبويا قبل رجوعه إىل األرض 

والهبوط يف منطقة ممنوعة يف الصني.

الصورة التي عىل يدي اليمنى من ”رحلة إىل القمر“ أو ”العامل 

اآلخر أو دول وامرباطوريات القمر“ )1657( للمؤلف سريانو 

برجرياك )1619-1655( نرُش بعد وفاته وهو كتاب رسدي 

يبدو واضحا فيه تأثر الكاتب بغدوين. يف هذا الكتاب، يتخيل 

البطل امكانية أن تكون األرض مثل القمر ألولئك الذين عىل 

القمر قبل ان يدفع بنفسه يف كرة شفافة وقودها من الندى يف 

مغامرته إلكتشاف من هم الناس الذين يعيشون هناك. وهو 

كتاب نقدي للمجتمع الفرنيس يف القرن الثامن عرش بشكل عام 

ولكنه يقدم أيضا تجوالت تأملية حول العلوم والفلسفة. 

بدأ الرقم سبعة يظهر تكرارا وبتزايد يف بحثي. تخيل الفليك 

الروماين بطليموس الذي عاش يف مرص )168 قبل امليالد-90 

قبل امليالد( الكواكب السبعة للنظام الشميس واألرض كام هو 

مفرتض كوكب ثابت تدور حوله الكواكب األخرى. استمر هذا 

النموذج 1400 سنة إىل ان أثبت كوبرنيكوس أن الشمس هي 

الكوكب املركزي للنظام الشميس. 

عندما وصلت أخريا إىل فلسطني، كان منتصف شهر رمضان. 

وعندما اقرتب شهر الصيام من نهايته، أصبحت مفتونة بكيفية 

تحول بحثي حول القمر إىل حياة واقعية حويل. اعتامدا عىل 

مشاهدة موقع القمر الهالل الجديد بالعني املجردة إلنهاء 

الصيام كان هناك عدم يقني أي من اليومني سيكون نهاية شهر 

رمضان وبداية عيد الفطر، عىل الرغم من جميع التطورات 

التكنولوجية والفلكية للقرن الحادي والعرشين. إن رضورة 

النظر إىل السامء ملشاهدة إشارة بدت وكأنها تصيب الزمان 

واملكان باإلنهيار رجوعا إىل اإلعتامد القمري القديم. 

لقد كان الفلك جزءا حيويا يف الثقافة اإلسالمية املبكرة – 

رضورة مالحظة التواريخ واألزمنة الدينية الدقيقة كان سببا 

لقيام الكثريين من الفلكيني والرياضيني اإلسالميني بتحقيق 

تقدم هام يف العلوم خالل الفرتة من القرن الثامن حتى القرن 

الرابع عرش. وتضمن هذا مجال علم املثلثات واستكامل 

األسكراُلب )آلة فلكية قدمية لقياس ارتفاع الشمس أو النجوم( 

وهي اخرتاع إغريقي أصيل، كجهاز لحفظ الوقت واإلبحار 

تقيس املسافة بني النجوم والكواكب – جميع املعلومات 

القيمة بخصوص أوقات الصالة وتحديد اتجاه مكة. 

تبدو آثار الفلك اإلسالمي يف العصور الوسطى واضحة وجلية 

حتى يومنا هذا، وعندما يشري فليك إىل زينس أو أزموس أو 

الجرب أو عندما يذكر النجوم يف مثلث الصيف – فيغا، دنب 

–يستخدم كلامت أصلها عريب.

http://faculty.kfupm.edu.sa/PhYS/alshukri/

islamic_astronomy.htm/PhYS٢15

هذا املوقع مثري لإلهتامم حول تأثري اإلسالم عىل العلوم والفلك:

http://www.history-science-technology.com/

htm.٢010%Articles/articles

in Arabic: http://www.history-science-technology.

.٢01%٢0texts%٢0texts/edited%٢0Arabic%com/edited

htm

rock carving of labyrinth in tintagel, Cornwall, england; possibly bronze Age

The Fall of icarus, 17th century carved relief, Musée Antoine Vivenel, Compiègne, France

حفر صخري ملتاهة يف تنتاغل ، كورنوول، انكلرتا؛ احتامال من العرص الربونزي.

The ancient form of the labyrinth stretches back 
to the bronze Age and was made famous in greek 
mythology as the gated subterrranean structure 
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which contained the half-man, half-bull creature: the 
Minotaur. This prison to control an entity that was 
considered manifest evil was devised by the inventor 
daedalus who was locked up there himself for a while 
but managed to escape, together with his son icarus, 
by constructing wings from feathers and wax. in the 
well-known myth, icarus failed to listen to his father’s 
warning not to fly too close to the sun - his wings 
melted and he fell into the sea and drowned. in this 
story my interest is in the hybridised birdman )like 
the egyptian soul bird or ‘ba’( who inhabits a space 
between earth and sky sandwiched between Ptolemy’s 
arrangement of the seven planetary circuits and the 
labyrinthine seven-walled labyrinth on the ground. 

in the medieval period, when pilgrims and Crusader 
armies held Jerusalem as their goal, the form of the 
labyrinth came to represent a spiritual pilgrim-
age and was built into the stone floors of several 

cathedrals. The european devout could follow the 
path on their knees at places such as Chartres in 
France, saving themselves the trouble of making the 
long and hazardous journey to the actual holy City. 
The grecian version of a form that was about enclos-
ing evil at its core was thus converted into a structure 
where the centre symbolised the heavenly realm, in 
the shape of a flower at Chartres, referencing the 
Virgin Mary. The violence and trauma of the grecian 
version is thus transformed into an individual path 
which must be travelled in order to reach a heavenly 
state. The form of this labyrinth that encouraged 
inward reflection also seems to echo the interior 
body: an intestinal coil.

‘one of the strangest things for me to grasp is the 
powerful hold the locale [Palestine] must have 
had on european crusaders depite their enormous 
distance from the country. . . An idealised landscape 
gradually took shape that sustained the european 
imagination for years. That bernard of Clairvaux 
standing in a church in Vezelay, in the heart of 
burgundy, could announce a crusade to reclaim 
Palestine and the holy places from the Muslims never 
fails to astound me, and that after hundreds of years 
living in europe Zionist Jews could still feel Palestine 
had stood still in time and was theirs, again despite 
millenia of history and the presence of actual inhab-
itants. This too is an indication of how geography can 
be manipulated, invented, characterized quite apart 
from a site’s merely physical reality.’

Said, edward; ‘invention Memory and Place’, in 
‘landscape and Power’, edited by Mitchell, W.J.t., 
2002, University of Chicago Press, p. 180

And finally along the labyrinthine trail, below, is an 
image of Jericho which has a seven ringed labyrinth 
imposed upon it and is from a 14th century hebrew 
bible made in France. The seven walls become a 
gated community that enclose the town at its vulner-
able centre. 

The labyrinth in the nave of Chartres Cathedral, a classic eleven-
circuit labyrinth, circa 1194 - 1220. insert top left shows Chartres 
labyrinth by robert ouellette.

Manuscript page from the hebrew Farhi bible by elisha ben 

Avraham Crescas, circa 14th century, private collection of 

Sassoon family

املتاهة يف صحن كاتدرائية تشارترس، متاهة كالسيكية مؤلفة من إحدى عرش دورة، 

حوايل 1194 – 1٢٢0. الرسم البياين يظهر متاهة تشارترس لـ روبرت أوليت. 

صفحة مخطوطة من إنجيل فرحي العربي لـِ إليشع بن أفرام كرسكاس، حوايل 

القرن الرابع عرش، مجموعة خاصة لعائلة ساسون. 

األرض تحتنا

تنعكس دوائر بطليموس الساموية السبع عىل األرض من خالل 

الدوائر امللتفة املعقدة ملا يعرف باملتاهة الكريتية.

يرجع الشكل القديم للمتاهة إىل العرص الربونزي وأصبح 

مشهورا يف االسطورة اليونانية كهيكل خفي له بوابة يحتوي 

عىل نصف رجل ومخلوق نصف ثور: املنتور. هذا السجن 

مخصص ملراقبة كيان كان يعترب دليل رش أوجده املخرتع 

دادلوس الذي سجن هناك لفرتة ولكنه استطاع الهرب مع 

إبنه إكاروس من خالل تركيب أجنحة من الريش والشمع. يف 

األسطورة املشهورة، فشل إكاريوس يف اإلصغاء إىل والده الذي 

حذره بعدم الطريان قريبا جدا من الشمس – ذابت أجنحته 

وسقط يف البحر وغرق. يف هذه القصة، لدي إهتامم بالرجل 

الطائر املهجن )مثل طائر الروح املرصي أو باء( الذي يسكن 

مكانا بني األرض والسامء مركون بني ترتيب بطليموس للدوائر 

الكوكبية السبعة واملتاهة ذات الجدران األربعة عىل األرض. 

يف العصور الوسطى، عندما كانت القدس وجهة وهدف 

الحجاج والجيوش الصليبية، جاء شكل املتاهة ليمثل حجا 

روحيا مبنيا يف أرض حجرية يف عدة كاتدرائيات. وكان الحجاج 

األوروبيني يتبعون املمر عىل ركابهم يف أماكن مثل تشارترس 

يف فرنسا، مام يخلصهم من متاعب القيام بالرحلة الطويلة 

والخطرية إىل املدينة املقدسة الحقيقية. تحولت النسخة 

اإلغريقية لنموذج كان عىل وشك محارصة الرش يف عقر داره 

إىل هيكل حيث كان املركز يرمز إىل العامل الساموي يف شكل 

زهرة يف تشارترس يف إشارة إىل مريم العذراء. وهكذا تحول 

عنف وصدمة النسخة اإلغريقية إىل ممر فردي يجب السفر 

من خالله للوصول إىل حالة ساموية. كام يبدو شكل هذه 

املتاهة التي شجعت التأمل الداخيل وكأنها صدى الجسم 

الداخيل: التفاف األمعاء.

أحد أغرب االشياء بالنسبة يل هو السيطرة القوية التي كانت 

لدى السكان املحليني )فلسطني( عىل الصليبيني األوروبيني عىل 

الرغم من املسافة الهائلة التي تفصلهم عن البالد. وتدريجيا، 

اتخذ مشهد طبيعي مثايل شكال بقي يف الخيال األورويب 

لسنني. ال يدهشني أن يعلن برنارد كلريفو الواقف يف كنيسة 

يف فيزالي يف قلب بريغندي حملة صليبية للمطالبة بفلسطني 

واألماكن املقدسة من املسلمني وأنه بعد مئات السنني ال زال 

يهود صهاينة يعيشون يف أوروبا منذ مئات السنني يشعرون أن 

فلسطني تقف ساكنة يف الزمان وكانت لهم، ثانية عىل الرغم 

من مرور ألف سنة ووجود سكان حقيقيني فيها. وهذا أيضا 

مؤرش كيف ميكن التالعب بالجغرافيا واخرتاعها وإعطائها 

ميزات بعيدة عن الواقع املادي للمكان. 

سعيد، إدوارد؛ ”اخرتاع الذاكرة واملكان“ يف ”املشهد والقوة“، 

تحرير متشل، دبليو. جى. يت، ٢00٢، مطبعة جامعة شيكاغو، 

ص. 180. 

وأخريا عىل طول مسار املتاهة، أدناه، مثة صورة ألريحا بسبع 

متاهات عىل شكل حلقات مفروضة عىل املدينة وهي من 

اإلنجيل العربي يف القرن الرابع عرش صنع يف فرنسا. تصبح 

الجدران السبعة كتجمع مقفل ببوابة يحيط باملدينة عند 

مركزها املعرض للخطر. 
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hoLY LanD

‘but every holy landscape seems to be shadowed by 
evil. The tempter looks with an evil eye on the goodly 
prospect, ready to pounce. The holy place is a para-
dise from which we have been expelled, a sacred soil 
that has been defiled, a promise yet to be fulfilled, a 
blessed site that lies under a curse. The perverse logic 
of holy landscape seems to turn it from god’s gift into 
an obscene idol that demands human sacrifice.’
Mitchell, W.J.t., landscape and Power, 2002, 
University of Chicago Press, pp. 261 - 262

‘The promised land is the greatest collective 
landscape mirage the human imagination has ever 
projected for itself.’
ibid. pp. 282

google earth aerial image of Jericho

Aerial view of Palestine, 1917, exact location unknown, courtesy imperial War Museum, london

صورة جوية ألريحا من خالل غوغل ارث

مشهد جوي لفلسطني، 1917، املوقع املضبوط غري معروف، متحف الحرب اإلمرباطورية، لندن

األرض املقدسة

”ولكن يبدو ان كل مشهد مقدس مظلل بالرش. ينظر الغاوي 

بعني رشيرة عىل املشهد الحسن، مستعد لإلنقضاض. املكان 

املقدس جنة طُردنا منها، تربة مقدسة تدنست، وعد مل يتحقق 

بعد، موقع مبارك تحت اللعنة. كام يبدو ان املنطق الشاذ 

للمشهد املقدس يحول املشهد من هبة من هبات اإلله إىل 

معبود فاسق يتطلب تضحية إنسانية.

املشهد والقوة لـِ ميتشل،٢00٢، مطبعة جامعة شيكاغو، 

صفحات ٢61 – ٢6٢

”األرض املوعودة هي أكرب رساب مشهدي جامعي تنبأ به خيال 

البرشية لنفسه.“ 

نفس املصدر. ص. ٢8٢
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KITes

i always found the sight of young men selling plane 
kites near to Qalandia checkpoint a poignant image 
- a harmless avian fleet that can enter the air space 
forbidden to Palestinians. Kite and kite flyer are simul-
taneously both separated and joined together by a 
thread between earth and sky; there is a symbolic link 
to another sphere, a looking up into infinite space and 
a defying of the constrictions on the ground. 

Through several chance conversations since arriving 
in Palestine i learnt how kite flying was sometimes 
also a form of protest, particularly during the curfews 
of the First and Second intifada. The rooftops were 
the one available outside space for people to use and 
there was a big kite-flying culture as a form of defi-
ance against confinement and occupation. The kites 
were homemade and usually from newspaper. They 
were sometimes painted with the Palestinian flag, 
banned by the israelis during this period, and many 
kites were shot out of the sky. At times of approach-
ing danger the kite flyer would run off leaving the 
still airborne kite tied to some inanimate object in 
order to escape arrest or possible death.

proCessIon

The shrine of nebi-Musa is found in an isolated posi-
tion in the hills 7km south-west of Jericho, close to 
the main Jerusalem road which in former times led 
on east across the Jordan Valley towards Mecca. The 
building was apparently constructed on the orders of 
Salah el-din in the 12th century. it incorporates what 
is believed to be the tomb of Moses contained within 
an arcaded courtyard with many guest rooms built 
on two levels. Since this early time a procession has 
taken place to the shrine in the week before Christian 
orthodox easter. initially seen as a counterpoint to 
the huge influx of Christian pilgrims to Jerusalem at 
that time, many thousands of Moslems gathered from 
towns and villages all over Palestine for the proces-
sion with banners special to the occasion. A week of 
festivities at the nebi Musa site began and ended at 
the haram al-Sharif in Jerusalem. The journey was 
made with musicians and dancers in attendance. 

Chinese Kite-flying
original steel engraving drawn by t. Allom, engraved by A. Willmore, 1843.

طيارات ورقية

كنت أجد دامئا شبابا يبيعون طائرات ورقية بالقرب من حاجز 

قلنديا، صورة مؤثرة – أسطول طائري غري مؤذ ميكنه دخول 

املجال الفضايئ املمنوع عىل الفلسطينيني دخوله. الطائرة 

َها منفصالن ومتصالن يف ذات  الورقية والشخص الذي يُطرِيِِِ

الوقت مع بعضهام بخيط بني األرض والسامء، حيث يوجد 

رابط رمزي مع عامل آخر، نظر إىل فضاء ال محدود وتحدي 

للقيود عىل األرض. 

من خالل حديثي مع عدة اشخاص منذ وصويل إىل فلسطني، 

علمت كيف أن الطائرات الورقية كانت شكال من اشكال 

االحتجاج خاصة خالل منع التجول يف االنتفاضة األوىل والثانية. 

كانت أسطح البيوت املكان املتوفر الوحيد خارج املنازل 

للناس حيث أصبحت ثقافة الطائرات الورقية الكبرية شكال من 

أشكال التحدي للحصار واالحتالل – وكانت هذه الطائرات 

مصنوعة من ورق الرائد واحياناً بلون العلم الفلسطيني وكان 

هذا العمل يحمل مخاطر الن العلم كان ممنوعا من قبل 

اإلرسائيليني، الذين كانوا يطلقون عليه النار يف السامء، خالل 

تلك الفرتة. وعند إقرتاب الخطر، كان مطريوا الطائرات الورقية 

يهربون تاركني طائراتهم تطري وهي مربوطة بشيىء جامد، 

لتجنب االعتقال او املوت. 

While the emphasis on the route of the procession 
from Jerusalem has had to change, the pilgrimage 
still takes place today. i am very grateful to Vera 
tamari for introducing me to this subject.

Details about the festival by Tewfik Canaan in the 
1920s:

‘. . .The ridge on which the sanctuary is erected is 
composed of a bituminous stone, which burns easily 
and gives an offensive asphaltitic odor. The people 
think that this natural sign, which is not found in 
the case of any other saint, is a decisive proof of the 
greatness of the prophet. naruh min hdjarah, “his fire 
is )comes( from his stones” has become proverbial.’

Canaan, tewfik, ‘Mohammedan Saints and 
Sanctuaries in Palestine’, p. 195, first published 1927, 
fascimile edition published by Ariel Publishing 
house, Jerusalem

nebi Musa procession leaving Jerusalem, 1920s, icourtesy of the library of Congress

موكب النبي موىس مغادرا القدس، 19٢0، مكتبة الكونغرس

إطالق طائرات ورقية صينية يف الهواء

حفر أصيل عىل الفوالذ، رسم ت. ألوم، حفر ا. ويلمور، 184٣.
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‘every day about one quntar )300kg( of meat is 
cooked by the huseini family and about the same 
by the Yunis. This meat is cooked in large vessels 
belonging to the maqam. At the same time a great 
quanitiy of rice is prepared as ruzz mfalfal. Yahaneh 
)pl. of yahneh( are also cooked. Yahnet ful )broad 
beans(, y. basal )onions(, y. mluhiyeh )garden 
mallow(, y. bedindjan )egg plant(, etc. are the most 
important dishes. by yahneh cooked vegetables 
with meat and samneh is understood. every day 
two public meals, dinner and supper, are prepared. 
When the food is ready the visitors come and take 
their share. 

. . .The rooms, courtyard and a great area surround-
ing the building are crowded with visitors. it is a 

موكب

يقع مقام النبي موىس يف مكان معزول عىل تالل تبعد 7 كلم 

جنوب غرب أريحا، بالقرب من طريق القدس الرئييس الذي 

كان يؤدي يف األزمنة السابقة رشقا عرب وادي األردن إىل مكة. 

الظاهر أن املقام قد تّم بناءه بأمر من صالح الدين األيويب 

يف القرن الثاين عرش. ويعتقد أن هذا املقام يضم قرب موىس 

املوجود ضمن ساحة مقنطرة فيها غرف للضيوف مبنية عىل 

مستويني. ومنذ قديم ذلك الزمان، يتم تنظيم موكب إىل 

ذلك املقام يف األسبوع الذي يأيت قبل عيد الفصح عند الروم 

األرثوذكس. وبالتطابق مع تدفق الحجاج املسيحيني إىل مدينة 

القدس يف هذه الفرتة، يتجمع آالف املسلمني من املدن والقرى 

من جميع أنحاء فلسطني يف موكب يحملون فيه رايات خاصة 

باملناسبة. أسبوع من اإلحتفاالت يف موقع النبي موىس يبدأ 

وينتهى يف الحرم الرشيف يف مدينة القدس مبرافقة موسيقيني 

وراقصني. وبالرغم من التغيري الذي طرأ عىل مسار املوكب من 

القدس، ال زال الحج مستمرا إىل مقام النبي موىس حتى يومنا 

هذا. كل اإلمتنان إىل فريا متاري لتعريفي بهذا املوضوع.

فيام ييل توثيق لتوفيق كنعان حول احتفالية النبي موىس

” ... تتكون قمة الجبل التي بني عليها املزار من حجر قاري 

ُحمري يحرتق بسهولة ويعطي رائحة إسفلتية كريهة يعتقد 

الناس أنها إشارة طبيعية غري موجودة ألي قديس آخر وهي 

إثبات واضح لعظمة هذا النبي حيث أصبح تعبري ناره من 

حجره مثاال يقال. 

توفيق كنعان ”األولياء واملزارات اإلسالمية يف فلسطني“ ص. 

195، نرش أوال عام 19٢7، دار أريل للنرش، القدس

كل يوم تطبخ عائلة الحسيني قنطار )٣00 كلغ( من اللحم 

وتطبخ عائلة يونس تقريبا نفس الكمية يف أوعية كبرية خاصة 

باملقام. ويف الوقت ذاته، يتم تحضري كمية كبرية من األرز 

املفلفل باإلضافة إىل طبخ اليخاين )جمع يخنة(. تعترب يخنة 

الفول والبصل وامللوخية والباذنجان وغريها من أهم األطباق، 

واليخنة هي عبارة عن خضار ولحم وسمنة. يف كل يوم، يجري 

تحضري وجبتني، الغذاء والعشاء، وعندما يجهز الطعام يأيت 

الناس ويأخذ كل واحد حصته. 

... الغرف والساحة وأرض واسعة تحيط باملبنى مزدحمة 

بالزوار. النظر إىل الوجوه واألزياء والترصفات واأللعاب 

املختلفة الخاصة بهذه الجامهري الزائرة يعطي مشهدا رائعا 

ومثريا وتثقيفيا، حيث يختلط الفالحون والبدو ونصف البدو 

مع سكان القدس ونابلس والخليل. وبإستثناء نساء املدينة، 

اللوايت يبقني يف غرفهم معظم الوقت أو يقفون عىل البلكونات 

املفتوحة يف الطابق الثاين من منازلهم، تشارك جميع النساء 

الزائرات يف أنشطة الرجال الذين يختلطون بهم باستمرار. 

الجميع يرتدي أفضل املالبس التي تظهر كل لون من ألوان 

قوس القزح. يف بعض األوقات يكون عدد الحجاج هائال 

ويبلغ أقصاه أيام اإلثنني والخميس. بعد هذا الوقت، يبدأ 

الكثريون باملغادرة وحاملا ينتهي موسم النبي موىس يصبح 

املكان مهجورا.

نفس املصدر، ص. ٢06.

very picturesque, interesting and instructive sight 
to observe the different faces, costumes, manners, 
games and other characteristics of this mass. 
Peasants, half-bedouin and bedouin mix with people 
of Jerusalem, nablus and hebron. . . With the excep-
tion of the city women, who keep the rooms most of 
the time or stand on the open veranda of the second 
storey, all female visitors take part in the activities 
of the men, with whom they mix continually. All 
are dressed in their best clothes, which exhibit every 
colour of the rainbow. The number of pilgrims is at 
times enormous, and it reaches its climax on Monday 
and tuesday. After this time many begin to leave. 
. . As soon as nebi Musa feast is over the place is 
deserted.’
ibid. p. 206

bAnnerS

‘in many religious rituals Muslims partake in, one 
prominent symbolic image that appears in larger 
public celebrations, such as festivals )singular: 
mawsim, plural: mawasim(, are banners, termed 
sanjak )plural: sanajik(, `alam )p. a`lam( and 
bayraq )p. bayariq(. banners have a rich history in 
Middle eastern and islamic society. in the realm of 
popular religion, many pilgrims considered banners, 
representing a local sufi order or a revered holy site, 
such as the haram al-Sharif, as sacred, and vied to 
touch and kiss them when these banners appeared in 
religious processions or when they draped the tomb 

left: bronze Age carving with lunar symbols, Amman Archaeological Museum

right: nebi Musa banner holder circa 19th century. At the top of the circle a similar moon shaped hlal )crescent( form appears; Al Aqsa 

museum 

)image taken from Vera tamari’s essay on “two ottoman Ceremonial banners in Jerusalem”; ‘ottoman Jerusalem, The living City: 1517-

1917’; S. Auld and r. hillenbrand )eds(; Altajir World of islam trust, london, 2000(

of a holy person. And as nascent national identities 
emerged in the modern Middle east, banners and 
flags became powerful, emblematic representations of 
these new national identities.’

halabi, Awad, ‘Symbols of hegemony and resistance: 
banners and Flags in british-ruled Palestine,’ p. 66, 
Jerusalem Quarterly 37

‘Peasants challenged the roles they had been 
assigned in the Prophet Moses ceremonies, as 
passive participants who were assembled to evoke 
the idea of a unified national movement loyal to its 

عىل الشامل: لوحة منحوتة برموز قمرية من العرص الربونزي، متحف عامن األثري

عىل اليمني: حامل راية النبي موىس من حوايل القرن التاسع عرش، ويف أعىل الدائرة يظهر قمر عىل شكل هالل، متحف األقىص.

)الصورة مأخوذة من مقالة فريا متاري حول ”رايتان احتفاليتان عثامنيتان يف القدس“ القدس العثامنية، املدينة الحية: 1517-1917؛ س. أولد و ر. هيلينرباند؛ التاجر 

وورلد أوف إسالم ترست، لندن، ٢000(. 
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elite leadership. instead. . .peasants chose to assert 
their own agency, by attempting to reorder the 
festival ceremonies, and especially the appearance of 
banners, as a way to communicate values and identi-
ties important to them. The experience some villagers 
had in participating in the Prophet Moses festivities 
reveals the vibrancy of traditional social structures 
and an unwillingness to submit to a notable-led 
nationalist movement, ideals these villagers mani-
fested symbolically by ordering the appearance of 
village banners.’
ibid. p. 72

‘The banners would carry either the name of the 
season, the city, village, or the family name of the 
household whose members were bearing it. The 
banner bearers would lead the procession. The 
banners had specific social and religious significance 
especially in a growing popular consciousness. in 
some cases, it indicated the high social standing of 
the family, the importance of the city, or a certain 
village. The raising of the banner was traditionally 
restricted to certain religious and social processions, 
limiting it to the local people, who considered it a 
form of social prestige.’
http://www.discoverislamicart.org/database_item.
php?id=object;iSl;pa;Mus01;45;en 

Wednesday 5th september, 2012

Today I finally made the journey to Nebi Musa. Ziad 
from the Museum at Birzeit University kindly drove 
me and acted as my translator. Approaching the site 
from the main Jerusalem road, the shrine building 
appears after cresting a low hill. A thin brown horse 
was wandering freely in front as we drove up, its head 
near the ground hunting for food in the dusty ground 
of late summer. We were the only visitors. A young 
Bedouin man stepped towards us from the shadow of 
a small gift and refreshment stall and, taking a set of 
keys from his pocket, he offered to show us round. He 
had a gentle way about him and a shy smile. 

We walked into a courtyard surrounded by the arcades 
that were familiar from the archival images of the 
Nebi Musa festival I had been looking at - strange to 
make the transition from the people-filled black and 
white photographs of past processions to the three-
dimensional colour reality of the actual yet empty 
place.  We followed our guide across the worn stone 
floor, past well-watered plants and a tree, to where he 
was holding open a window. Looking through we could 
see the tomb believed to contain the remains of Moses. 
Dark green fabric was draped over it, embroidered in 
gold thread with a verse from the Qu’ran in flowing 
Arabic calligraphy. 

Our young guide was very knowledgeable and seemed 
genuinely interested in the site and its history, having 
made research of his own into various details. As he 
shut the window to the tomb I asked him his name. 
“Saqr,” he replied. With my very limited Arabic 
vocabulary I knew I had heard this word before but 
never as a name. I asked Ziad for a translation. 
“Hawk,” was the reply. I looked astonished. Here on 
a mission to find a route for a proposed walk in the 
landscape in which birds were the main protagonists, 
this seemed like some sign. Ziad explained why I was 
smiling to Saqr and he also looked pleased. 

When we were back outside, Saqr pointed out the 
unassuming pale grey rocks that littered the dry 

ground and told us that if lit they would burn like 
pieces of wood (as described in Canaan’s book). He 
also said that he once took a piece of this rock home to 
Bethlehem but it would not burn there. He shrugged 
and smiled before changing the subject to explain how 
in the past, during the festival time, the people would 
roast three whole camels on a single spit. These days, 
we were told, people bring their own food but sheep are 
still killed adjacent to the site and people share their 
meals as in the past.

We finally prepared to leave and Saqr brought us 
cold bottles of mineral water and would accept no 
payment for them or for his time. His generosity 
also extended to offering the use of the horse and a 
camel that belonged to the shrine if we should need 
them for the future event.  We drove away from this 
ancient complex and I felt sure that this had been an 
important meeting - one in which past and present had 
come together through a bird-named man and for the 
first time it seemed this project was beginning to leave 
the page and come to life.

With particular thanks to:

Yazid Anani and also to Vera tamari.

Sami backleh.

From birzeit University: inass Yassin, Ziad haj Ali, Feda’ tannira, 
tamara Mosha’sha’.

everyone at Auja environmental Center.

And everyone else for all their help.

i am very grateful for the generous support of the british 

Council. 



The 4th edition of Cities Exhibition ‘Jericho – beyond the celestial and terrestrial 68

69

الرايات

”يف الكثري من الطقوس الدينية التي يشارك فيها املسلمون، 

مثة صورة رمزية مشهورة تظهر يف االحتفاالت الشعبية الكبرية 

مثل املهرجانات املوسمية وهي رايات تسمى سناجق )مفردها 

سنجق(، علم )جمعها اعالم( وبريق )جمعها بيارق(. للرايات 

تاريخ غني يف املجتمع الرشق أوسطي واإلسالمي. يف مجال 

الدين الشعبي، اعترب كثري من الحجاج الرايات التي متثل نظام 

صويف محيل أو موقع مقدس موقر مثل الحرم الرشيف كمكان 

مقدس يتنافسون عىل ملسه وتقبيله عندما كانت تظهر هذه 

الرايات يف املواكب الدينية أو عندما كانوا يكسون قرب شخص 

مقدس. ومع ظهور الهويات الوطنية الناشئة يف الرشق األوسط 

الحديث، أصبحت الرايات واألعالم صورا قوية ورمزية متثل 

هذه الهويات الوطنية الجديدة.“ 

حلبي، عواد، ”رموز السيطرة ورايات وأعالم املقاومة يف 

فلسطني تحت الحكم الربيطاين“ ص. 66، القدس الفصلية، 

عدد ٣7. 

”يف احتفاالت النبي موىس، تحدى الفالحون االدوار التي كانت 

منوطة بهم يف احتفاالت النبي موىس كمشاركني سلبني كانوا 

يحشدون إلظهار فكرة حركة وطنية موحدة موالية للقيادة 

النخبوية. بدال من ذلك، اختار الفالحون تأكيد قوتهم الخاصة 

بهم مبحاولتهم اعادة تنظيم اإلحتفاالت وخصوصا اظهار 

الرايات كطريقة إليصال القيم والهويات املهمة لهم. تكشف 

الخربات التي عاشها الفالحون يف مشاركتهم يف احتفاالت النبي 

موىس قوة البنى اإلجتامعية التقليدية وعدم رغبة يف الخضوع 

إىل حركة وطنية بقيادة الوجهاء وأظهر هؤالء القرويون املثل 

العليا بطريقة رمزية من خالل إظهار الرايات القروية.“

نفس املصدر، ص. 7٢ 

”كانت تحمل الرايات اسم املوسم، أو املدينة، أو القرية أو اسم 

عائلة األرسة التي كان يحمل أفرادها الراية/ وكان يقود املوكب 

حاميل الرايات، التي كان لها أهمية دينية وخصوصا مع تزايد 

الوعي الجامهريي. يف بعض الحاالت، كانت هذه الرايات تشري 

إىل وضع اجتامعي عايل للعائلة أو أهمية مدينة أو قرية ما. 

وكان رفع الرايات محصورا ببعص املواكب الدينية واالجتامعية 

والناس املحليني الذين كانوا يعتربونها شكال من أشكال النفوذ 

والهيبة االجتامعية.“

http://www.discoverislamicart.org/database_item.

 php?id=object;iSl;pa;Mus01;45;en

األربعاء 5 أيلول 2012 

وأخريا اليوم قمت برحلة إىل النبي موىس برفقة زياد الحج عيل 

من متحف جامعة بريزيت الذي عمل كمرتجم يل. ومع إقرتابنا 

من املوقع عن طريق القدس الرئيسية، ظهر مبنى املقام وراء 

تلة منخفضة؛ ومع تقدمنا إىل األعىل شاهدنا حصانا بنيا نحيفا 

يعدو حرا ورأسه نحو األرض يلتقط طعامه من األرض املغربة 

صيفا. كنا وحدنا الزائرين للموقع حيث اقرتب منا بدوي 

شاب من ظل كشك صغري يبيع هدايا ومرطبات. أخذ هذا 

الشاب، بإبتسامته الخجولة، مجموعة مفاتيح من جيبه وتربع 

مبساعدتنا يف مشاهدة املكان. مشينا يف ساحة محاطة برواق 

عرفته من خالل صور أرشفية إلحتفاالت النبي موىس التي كنت 

قد شاهدتها من قبل. كان اإلنتقال من صور املواكب املاضية 

البيضاء والسوداء للناس التي نظرت إليها كثريا إىل واقع اللون 

الثاليث األبعاد للمكان الحقيقي ولكن الفارغ من الناس غريبا 

يل. لحقنا مبرشدنا عرب األرض الحجرية القدمية ومررنا بنباتات 

وشجرة مروية جيدا إىل حيث يوجد نافذة مفتوحة. نظرنا 

من خالل هذه النافذة وشاهدنا القرب الذي يعتقد انه يحتوي 

عىل بقايا النبي موىس وكان مغطى بقامش أخرض غامق مطرز 

بخيوط ذهبية وآية قرآنية بحروف عربية مكتوبة بخط جميل.

مرشدنا الشاب كان حسن اإلطالع وبدا يل أن له اهتامما صادقا 

باملوقع وتاريخه وقام، مببادرة ذاتية، ببحث حول مختلف 

التفاصيل. وعندما أغلق نافذة املقام، سألته عن اسمه، وأجاب 

أن اسمه ”صقر“. ومبفردايت العربية املحدودة، عرفت أنني 

أعرف هذه الكلمة من قبل ولكن مل أعرفها كإسم أبدا. طلبت 

من زياد ترجمة لهذه الكلمة، وأجاب ”صقر“ نظرت عند ذلك 

مندهشة. كيف من املمكن أن أكون هنا مبهمة ألجد مسار 

رحلة مقرتحة يف مشهد طبيعي كانت الطيور أبطاله الرئيسية 

وهذا الرجل اسمه صقر؟ اعتربت ذلك مؤرشا وكنت سعيدة 

جدا. رشح زياد لصقر سبب ابتسامتي وهو أيضا )أي صقر( 

فرح لذلك. 

وعندما خرجنا، أشار صقر إىل الصخور الرمادية الباهتة 

املتواضعة التي غطت األرض الجافة وأخربنا أنه لو أُشعلت 

هذه الصخور ستحرتق مثل قطع الخشب )كام وصفها كنعان(. 

وقال صقر ايضا أنه أخذ مرة قطعة من هذا الصخر إىل بيته يف 

بيت لحم ولكنها مل تحرتق هناك. هز صقر كتفيه وابتسم قبل 

أن يغري املوضوع ليرشح لنا كيف كان الناس يف املايض يشوون 

ثالثة جامل يف الوقت ذاته خالل احتفاالت النبي موىس. أخربنا 

صقر أيضا أنه يف هذه األيام، يُحرض الناس طعامهم معهم 

ولكن ال زالت الخراف تُذبح بالقرب من املوقع ويتشارك الناس 

بالطعام كام كانوا يف املايض. 

أخريا، استعدينا للرحيل وقدم لنا صقر قناين مياه معدنية باردة 

ومل يقبل مثنها وال مثن وقته. وملزيد من الكرم والضيافة، عرض 

علينا صقر استخدام حصان وجمل املقام إذا احتجنا لهام يف 

الفعالية التي سننفذها مستقبال. ركبنا سيارتنا ورجعنا من 

ذلك املكان القديم وكنت متأكدة من أهمية هذا اللقاء – لقاء 

اجتمع فيه املايض والحارض من خالل رجل له اسم طائر 

وشعرت ألول مرة أن هذا املرشوع قد بدأ ينتقل من الورق 

ويأيت إىل الحياة. 

مع شكر خاص:

 إىل يزيد عناين وفريا متاري

سامي بقلة

طاقم مركز العوجا البيئي

ومن جامعة بريزيت: إيناس ياسني وزياد حاج عيل وفداء تنريا ومتارا مشعشع. 

وكل من ساهم يف انجاح هذا العمل

مع جزيل الشكر واإلمتنان للدعم الكريم الذي قدمه يل املجلس الثقايف 

الربيطاين. 
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Solanum incanum
سوالنوم
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Commiphora opobalsamum  شجرة املر او البلسم
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Calotropis - Apple of Sodom بيض العرش
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CosMos
 الفضاء
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shUrUq harB

رشوق حرب

When rahaB speaKs…
a sTorY of BeTraYaL anD sUrVIVaL

 عندما تتكلم رحاب...
قصة خيانة وبقاء
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ARTIST	  PROFILE	  	  	  	  	  	  CITIES	  EXHIBITION,	  4th	  EDITION	  

	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  
	  
	  
	  	  	  Shuruq	  Harb	  	  	  	  harbsh80@yahoo.com 

      	  
Biography	  	  	  
 
Shuruq	  Harb	  is	  a	  visual	  artist	  and	  writer	  based	  in	  Ramallah,	  Palestine.	  
Her	  latest	  work	  “The	  Keeper”	  is	  a	  limited	  edition	  artist	  book	  on	  the	  circulation	  
and	  distribution	  of	  images	  within	  the	  Ramallah	  city	  landscape.	  
Her	  work	  has	  been	  exhibited	  locally	  and	  internationally,	  A	  Book	  of	  
Signatures,	  a	  mixed	  media	  installation	  collected	  250	  signatures	  from	  different	  
individuals	  named	  ‘Mohammad’	  in	  Palestine	  and	  was	  exhibited	  at	  Ikon	  Galley	  
(Birmingham,	  2010);	  and	  Istanbul	  Biennial	  2011,	  All	  The	  Names,	  a	  public	  
installation	  around	  Ramallah’s	  street	  names	  was	  part	  of	  ‘Wein	  ala	  Ramallah’	  
Festival,	  2011.	  She	  was	  a	  contributing	  editor	  to	  A	  
Prior	  Magazine’s	  latest	  issue	  ‘Picasso	  in	  Palestine’,	  and	  she	  is	  the	  cofounder	  of	  
ArtTerritories,	  an	  online	  publishing	  platform.	  
	  
Concept	  	  
	  
I	  am	  interested	  in	  myth	  and	  religion	  as	  forms	  of	  story	  telling	  that	  are	  built	  
around	  characters	  and	  objects.	  Myth	  and	  religion	  are	  preserved	  in	  popular	  
memory	  through	  narratives	  around	  objects,	  artifacts,	  locations	  that	  also	  become	  
the	  sites	  of	  rituals.	  
I	  would	  like	  to	  propose	  to	  work	  with	  the	  Trail	  as	  a	  ‘Performance’	  that	  explores	  
myth,	  theology	  and	  religion	  in	  Jericho’s	  landscape.	  The	  performance	  would	  be	  
built	  around	  a	  fictional	  character	  that	  is	  narrated	  around	  existing	  and	  made	  up	  
artifacts,	  objects	  and	  personal	  accounts.	  The	  performance	  would	  combine	  
commentary	  by	  real	  experts	  as	  well	  as	  scripted	  performances	  by	  actors	  that	  
engage	  the	  audience	  through	  the	  mythical	  and	  unexpected,	  and	  in	  turn	  produces	  

shUrUq harB
رشوق حرب

arTIsT profILe

CitieS exhibition, 4th edition
معرض املدن، النسخة الرابعة

السرية الذاتية

فنانة وكاتبة مقيمة يف رام الله، فلسطني. عرضت أعاملها يف 

العديد من املعارض املحلية والعاملية، حيث عرض لها عمل 

بعنوان »كتاب التواقيع« وهو تركيب فني من وسائط متعددة 

يجمع تواقيع ٢50 شخص فلسطيني يحملون اسم »محمد«، 

يف جالريي ايكون يف بريطانيا )٢010( ويف بينايل اسطنبول الثاين 

عرش، تركيا، ٢011.  كام شاركت يف مهرجان »وين عرام الله« 

عام ٢011 برتكيب فني يف املساحة العامة حول اسامء شوارع 

رام الله بعنوان »كل األسامي«. ساهمت رشوق يف تحرير 

العدد األخري ملجلة« أ برايور«، »بيكاسو يف فلسطني«، وهي 

أحد مؤسيس موقع«آرت ترييتوريز«، ملتقى إلكرتوين يعنى 

بقضايا الفن والثقافة.

الفكرة

تتقىص الفنانة رشوق حرب األسطورة والدين كوسط قوي 

لرسد قصة مبنية حول شخصيات وأشياء مختلفة. وتأخذنا أيضا 

إىل مواقع أثرية متنوعة من خالل تعقب شخصيات حقيقية 

وخيالية، نعرف عن قصصهم من خالل أعامل فنية وأشياء 

وقصص شخصية.

تركز الفنانة عىل إعادة رسد لقصة املرأة الكنعانية رحاب 

التي استضافت وخبأت جواسيس يوشع برشط حفظ سالمتها 

وعائلتها من احتالل اإلرسائيليني ملدينة ألريحا. تعترب قصة 

رحاب حدث مهم يف كتاب يوشع حيث أنها تسلط الضوء 

عىل كيفية اندراج مجموعة من الكنعانيني يف الدين اليهودي 

.بدراسة مكتشفات أثرية ظهرت حديثا وإستشارة آراء خرباء 

الدين والفلسفة ، فان هذا املسار يلفت النظر اىل مأزق خيار 

رحاب االخالقي والتاريخي والرمزي عىل حد سواء.

سرية ذاتية

BIographY

Shuruq  harb is a visual artist and writer based in 
ramallah, Palestine.

her latest work “The keeper” is a limited edition 
artist book on the circulation and distribution of 
images within the ramallah city landscape.

her work has been exhibited locally and internation-
ally, A book of signatures, a mixed media installation 
collected 250 signatures from different  individuals 
named `Mohammad` in Palestine and was exhibited 
at i Kon galley)birmingham,2010(; and istanbul 
biennial 2011, All The names, a public installation 
around ramallah`s street names was part of `Wein 
ala ramallah` festival,2011. She was a contributing 
editor to A prior Magazine`s latest issue `Picasso in 
Palestine` and she is the cofounder of Art territories, 
an online publishing platform.

ConCepT

Shuruq harb investigates myth and religion as 
strong mediums for story telling around fictional 
personalities and different objects. The artist takes 
us, as well, to various archeological sites through 
tracking fictional and real personalities whose 
personalities and stories slowly uncover through 
performance, artwork and objects.     

The artist focuses on her personal retelling of 
rahab’s story, a Canaanite woman, who hosted 
and hid Joshua’s spies on the condition that her 
life and family would be spared upon the israelite’s 
conquest of Jericho. A significant event in the book 
of Joshua, rahab’s story also brings to light how one 
group of Canaanites became incorporated into the 
Jewish faith.

examining newly surfaced archeological findings, 
and consulting expert religious and philosophi-
cal opinions, the project of Shuruq harb engages 
the moral, historical and symbolic predicament of 
rahab’s choice.
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looking for ‘Ai’

When rahaB speaKs…
a sTorY of BeTraYaL anD sUrVIVaL

 عندما تتكلم رحاب...
قصة خيانة وبقاء

البحث عن آي

‘Ai’ in Hebrew means  
“heap of ruin” 

According to the Book of Joshua, 
‘Ai’ is a Canaanite royal city that 
was conquered by the Israelites 

after their conquest of 
Jericho. 

 تعني كلمة “آي” في العبرية
 “كومة من الدمار”. ووفقا لكتاب يوشع، 
“آي” مدينة ملكية كنعانية تغلب عليها بني 

 إسرائيل بعد استيالئهم
على مدينة أريحا.
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مسارات عسكرية
Military tracks A stone believed to mark the area designated “C” in deir dweik in Jericho. 

حجر يُعتقد أنه يُعني حدود املنطقة ”ج“ يف دير دويك يف مدينة أريحا.
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The stoning of achan (Joshua 7:25)

images from Walters manuscript W.106 depict scenes from the story of Joshua.
William de brailes )english, active ca. 1230( )Scribe & Artist(, ca. 1250 )Medieval(. ink and pigment on parchment )Walters 
Art Museum(

 رجم آخان (يوشع 7:25)

صور من مخطوطة ولرتز دبليو.106 تصور مشاهد من قصة يوشع.

عنوان الصورة: وليم دي بريلز )انجليزي، active ca 1٢٣0( )خطاط وفنان(، ca 1٢50 )العصور الوسطى(. حرب وصبغة عىل برشامن )ورق نفيس(، 

متحف ولرتز للفنون

Top: Achan son Zerah had stolen some 
silver and gold, which had been promised to 

God, from the conquest of Jericho. 
God is angry and condemns the Israelite 

army to a humiliating defeat 
by the men of Ai. 

Achan confesses his crime to Joshua. 
Achan and his family are stoned to death. 

Bottom: In their second attack under the 
command of Joshua, the Israelites capture 

and burn the city of Ai.

في األعلى: زيرا ابن آخان سرق بعض الفضة 
 والذهب، املوعود بها لله،

 من اإلستيالء على مدينة آريحا.
غضب الله وحكم على جيش بني إسرائيل الهزميه 
املذلة أمام رجال آي. يعترف آخان بجرميته أمام 

 يوشع ونتيجة لذلك ُيرجم آخان وعائلته
باحلجارة حتى املوت. 

في األسفل: في هجومهم الثاني حتت قيادة يوشع، 
يحتل بني إسرائيل مدينة آي ويحرقونها.
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وفقا لكتاب يوشع، أرسل يوشع رجلني جاسوسني 
لتقصي القوة العسكرية ملدينة أريحا. مكث 

اجلاسوسان عند راحاب، وهي إمرأة محلية تعيش 
داخل أسوار مدينة أريحا التي وافقت أن تخبىء 
الرجلني في بيتها شرط احلفاظ على حياتها وحياة 

عائلتها عند احتالل أريحا.
عندما سقطت مدينة أريحا، اندمجت راحاب 

وعائلتها ضمن الشعب اليهودي. 

According to the book of Joshua, Joshua 
sent out two spies to investigate the mili-
tary strength of Jericho. The spies stayed 
with Rahab, a local woman living inside 
Jericho city’s walls, who agreed to hide 
them in her house on the condition that 
her life and the lives of her family would 
be spared upon the conquest of Jericho. 

When the city of Jericho fell Rahab and her 
whole family, were incorporated within 

the Jewish people.

The harlot of Jericho and the two Spies, c. 1896-1902, by James Jacques Joseph tissot )French, 1836-1902( or follower, gouache on board, 

9 1/16 x 6 5/8 in. )23.1 x 16.9 cm(, at the Jewish Museum, new York. c. 1896-1902
زانية أريحا والجاسوسان، 1896 – 190٢ لـ جيمس جاك جوزيف تيسوت )فرنيس 18٣6-190٢( أو تابعه، غواش عىل لوحة، 16/91* 8/65 انش. )٢٣٫1* 16٫9 

سم(، يف املتحف اليهودي، نيويورك. 1896-190٢ 

The Conquest of Jericho غزو أريحا
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كازينو أويسس (أريحا)

جرى إطالق كازينو أريحا عام 1998، مشكال أكرب مرشوع 

استثامر خاص يف املناطق الفلسطينية كأول مرشوع تنموي كبري 

عرب الحدود تشارك فيه إرسائيل والسلطة الفلسطينية واألردن، 

وجرى افتتاحه يف أيلول ٢1998.

ولللسخرية، تعترب املقامرة عمل غري قانوين يف إرسائيل ويف 

املناطق الفلسطينية نظرا ألن هذا العمل يعترب مخالفا للقوانني 

الدينية. لذلك، أعترب كازينو أريحا وكأنه يقع يف مكان يف 

الخارج يستطيع فيه اإلرسائيليون اإلنغامس يف حبهم للمقامرة 

خارج ”إرسائيل“ يف منطقة يديرها الفلسطينيون. من جانب 

آخر، استطاعت السلطة الفلسطينية جمع ايرادات من الكازينو 

يف حني بقي الكازينو ممنوعا عىل الفلسطينيني الذين يحملون 

الهوية الفلسطينية. 

كموقع، تعترب مدينة أريحا مكانا مثاليا نظرا لوضعها الرمزي 

كأول املدن التي سلمتها إرسائيل لإلدارة الفلسطينية. ونظرا 

لقرب الكازينو من جرس األردن، كان يأمل املستثمرون أن 

يجذب الكازينو مقامرين عرب آخرين بدون الحاجة للذهاب 

إىل إرسائيل. 

The oasis Casino 

The oasis Casino was launched in 1998, and 
constituted the largest private investment project in 
the Palestinian territories, as well as the first major 
cross-border development project involving israel, 
the Palestinian Authority )PA( and Jordan, the oasis 
Casino opened its doors in September 19982. 

ironically, gambling is illegal in both israel and the 
Palestinian territories since it is against religious 
laws. The Casino oasis in Jericho was almost like an 
offshore location, where israelis could indulge their 
love of gambling outside “israel” in a Palestinian 
administrated territory. on the other hand, the 
Palestinian Authority could collect revenues from the 
Casino while the gambling remained illegal for those 
holding Palestinian ids. 

As a location, Jericho was ideal because of its symbolic 
status as one of the first cities to be handed over to 
Palestinian administration. investors also hoped that 
its proximity to the Jordan bridge would lure other 
Arab gamblers without having to go to israel. 

“Rahab the whore is laughing in 
her grave: Jericho has opened, 3000 
years late, a casino. Its patrons will 

no longer have to scuttle around 
the city’s dark alleys.... Joshua is 
also content. The trumpets heard 
at the opening ceremony knocked 

down the divides.1” 

Israeli commentator, Yousef Lapid

“الزانية راحاب تضحك في قبرها: مدينة 
أريحا تفتتح كازينو بعد 3000 سنة. لم 
يعد على زبائنها املشي سريعا حول زقاق 
املدينة املظلمة ... كما أن يوشع مرتاح 
البال. األبواق التي ُسمعت عند افتتاح 

اإلحتفال أسقطت اإلنقسامات1. “

يوسف البيد، معلق إسرائيلي.

1 “oasis Casino: gambling succeeds where peace fails”, 9/23/1998, 

)© 1995-2003 Arabic news.com(

2 http://blog.toursinenglish.com/2012/03/jericho-tour-casino.html

1 “-1995 ©( ،1998/9/٢٣  

)٢00٣ أربيك نيوز.كوم

http://blog.toursinenglish.com/2012/03/jericho-tour-casino.html ٢
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exert from gabriel Chouinard’s interview 
with Matthew Woodring stover3 

“it only looks ambiguous if you insist on framing 
a story's conflict in terms of good vs. evil. it's not 
that simple. real life does not operate in those terms. 
neither does my fiction.

i know it's sometimes hard for people to get their 
minds around, but the whole concept of the good/
evil duality was, essentially, invented circa 600 bCe 
in Persia. You'll discover that evil qua evil does not 
even appear in the old testament of the bible until 
the Prophets - the books that were written after the 
Persian Captivity. it doesn't appear in the illiad, or 
the odyssey, or any work by Sophocles, euripides, 
or Aeschylus.

People who try to tell you that life is about the 
struggle between good and evil are either 1( fooling 
themselves, 2( lying to you, or 3( both. As Caine 
himself put it, »When somebody starts talking about 
good and evil, better keep one hand on your wallet.«

The black-and-white approach of most fantasy 
is bullshit. it's laziness. by positing a Force of 
Supernatural evil, the writer is relieved of the neces-
sity of motivating his antagonists. »The devil made 
me do it!«

i tell people i'm a fantasy writer - but then, every 
novelist is a fantasy writer. All fiction is a subset of 
fantasy.

 Think about it this way: what we now consider 
»fantasy« is the original whole from which all litera-
ture is distilled, starting with the epic of gilgamesh, 
running through the iliad, and odyssey, the bible, 
beowulf, the bhagavad-ghita -- the list is infinite. 
examples are found in every culture. every other 
genre )i should say: every sub-genre( is defined by 
eliminating fantastic elements: by carving away the 
gods, fate, magic, whatever. »Fantasy« is what we 
call a novel that partakes of the whole of the human 
literary heritage.

مقتطف من مقابلة غربيال تشونارد مع ماثيو 
وودرنغ ستوفر 

تبدو أعاميل غامضة فقط يف حال إرصارك عىل وضع رصاع 

القصة ضمن إطار من حيث الخري مقابل الرش. ليس األمر 

بتلك البساطة. الحياة الحقيقية ال تسري ضمن هذه العبارات 

وال قصيص أيضا. 

أعرف انه من الصعب أحيانا عىل الناس فهم يشء صعب أو 

غريب ولكن مفهوم إزدواجية الخري / الرش أُخرتعت حوايل 

عام 600 قبل امليالد يف بالد الفرس. ستكتشف أن الرش كرش ال 

يظهر يف العهد القديم من التوراة حتى األنبياء - الكتب التي 

تبت بعد األرس الفاريس. الرش ال يظهر يف اإللياذة أو األوذيسة  كُ

أو أي عمل من أعامل سفوقليس أو يوريبيديس أو أسخيلوس.

الناس الذين يخربونك أن الحياة رصاع بني الخري والرش هم 

أما 1( يستغفلون أنفسهم أو ٢( يكذبون عليك أو ٣( كالهام. 

وكام قال كني نفسه ”عندما يبدأ شخص ما الحديث عن الخري 

والرش، من االفضل أن تضع يدك عىل محفظة نقودك.“

كام أن مقاربة األسود واألبيض ملعظم الخيال ليس سوى هراء؛ 

إنه الكسل. من خالل وضع قوة من الرش الخارق الفوق 

طبيعي، تخلص الكاتب من رضورة تحريض أعدائه. ”الشيطان 

جعلني أقوم به“.

أنا أخرب الناس بأنني كاتب خيال – ولكن بالنهاية، كل روايئ هو 

كاتب خيال. كل األدب القصيص درب من دروب الخيال. 

فكر حول هذا بهذه الطريقة: ما نعتربه اآلن ”خيال“ هو 

الكل األصيل الذي نستخلص منه كل األدب، بدءا من ملحمة 

جلجامش وصوال إىل اإللياذة واألوديسة والتوراة وبيوولف 

وبهاغفاد غيتا – والقامئة ال تنتهي. يوجد أمثلة كثرية يف كل 

ثقافة من الثقافات. يُحدد كل أسلوب بالتناوب )يجب أن 

اقول: كل أسلوب فرعي( بإلغاء العنارص الخيالية: من خالل 

نحت اآللهة، القدر، السحر، أيا كان. ”الخيال“ هو ما نسميه 

رواية يشرتك فيها كل الرتاث األديب اإلنساين. 

3 http://www.sfsite.com/04a/mws101.htm http://www.sfsite.com/04a/mws101.htm ٣
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herod’s palace

A thirteen- year old boy from the Jahaleen tribe 
walks me through the ruins of harod’s palace. 

he walks in front of me with ease, as this archeologi-
cal site is literally in his family’s backyard. 

There is very little signage or information around 
the ruins, and it starts to blend with the life of the 
settled bedouins around it. in that way, the ruins 
feel active and alive by the lives of the people who 
live around it.

The little boy speaks of the stories that his grand-
father told him about harod the great, King of the 
Jews, who was a roman client king of Judea. harold 
had built many lavish palaces and spent his winters 
in Jericho escaping Jerusalem’s cold winters. it is 
believed that he killed a young popular prince in one 
of the swimming pools in his palace, fearing that he 
would challenge his thrown. 

This is a very different experience than the one that 
i had visiting the site of Qumran around the caves 
of Khirbet Qumran, where the dead Sea Scrolls 
were found. 

قرص هريود

مييش معي صبي يف الثالثة عرش من عمره من قبيلة عرب 

الجهالني يف بقايا قرص هريود. 

مييش أمامي براحة طاملا أن هذا املوقع األثري يقع يف الساحة 

الخلفية لعائلته.

يوجد الفتة صغرية أو معلومات قليلة حول بقايا هذا القرص 

الذي بدأ يختلط بحياة البدو املستقرين حوله. بتلك الطريقة، 

تبدو بقايا القرص نشطة وحية بحياة الناس الذين يعيشون 

حوله. 

يتحدث الطفل الصغري عن القصص التي أخربه إياها جده عن 

هريود العظيم، ملك اليهود، الذي كان ملك روماين تابع ليهودا 

والذي بنى عددا كبريا من القصور الباذخة وكان يقيض شتاءه 

يف مدينة أريحا هربا من برد شتاء القدس. يُعتقد أن امللك 

هريود قتل أمريا شابا يف أحدى الربك يف هذا القرص خوفا من 

ان يتحدى عرشه. 

هذه تجربة مختلفة جدا عن التجربة التي مررت بها أثناء 

زياريت ملوقع قمران حول كهوف خربة قمران حيث توجد 

لفائف من ورق الربدي لبحر امليت. 
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qumran

i manage to enter the main building just in time to 
watch a short film narrating the story of the found 
scrolls. They are ancient manuscripts approximately 
two thousand years old, mostly written in hebrew, 
with a smaller number in Aramaic or greek. The 
scrolls are important because they reveal important 
details about Jewish society during the hellenistic 
and roman periods.4 There have been many debates 
around the scrolls, their authenticity, who wrote 
them, and why they hid them in the cave.5 The 
original scrolls are on display in israel Museum in 
Jerusalem, and some of the scrolls are now available 
to view online through a collaboration between the 
israel museum and google. 

in the winter of 1947, Muhammad Abu-dieb and his 
friend, bedouins of the ta’amra tribe, came across 
the scrolls in a cave while they were looking for their 
lost sheep. Muhammad and his friend thought the 
skin of the scrolls would be excellent material for 
new sandals! So they took them to a shoemaker and 
antique dealer in bethlehem, who told them that the 
scrolls were worth a fortune since they are ancient!6 

As i walk through the archeological site, everything 
is mapped and signed to explain to me what would 
otherwise feel like abstract holes in the ground.

قمران

إستطعت دخول املبنى الرئييس يف الوقت املناسب ملراقبة فيلم 

قصري يروي قصة لفائف بحر امليت وهي عبارة عن مخطوطات 

ترجع إىل ألفي سنة تقريبا مكتوب معظمها بالعربية وجزء 

صغري منها مكتوب باللغة اآلرامية او اإلغريقية. تكمن أهمية 

هذه اللفائف لكشفها تفاصيل هامة عن املجتمع اليهودي 

خالل العرصين الهليني )اليوناين( والروماين . جرت نقاشات 

عديدة حول هذه املخطوطات ومدى صحتها ومن كتبها وملاذا 

هي مخبأة يف املغارة . اللفائف األصلية معروضة يف متحف 

إرسائيل يف القدس وبعض هذه اللفائف متوفر للمشاهدة 

إلكرتونيا من خالل تعاون بني متحف القدس وغوغل. 

يف شتاء 1947، عرث محمد ابو ديب وأصدقاؤه وهم بدو 

من قبيلة التعامرة عىل هذه اللفائف يف مغارة بينام كانوا 

يبحثون عن خرافهم املفقودة. ظن محمد وأصدقاؤه أن الجلد 

املصنوعة منه هذه اللفائف مادة ممتازة تصلح لصنع صندل 

جديد! لذلك أخذ محمد وأصدقاؤه هذه اللفائف إىل صانع 

أحذية ومشتغل باألنتيك يف بيت لحم، الذي اخربهم أن هذه 

املخطوطات تساوي ثروة ألنها من العصور القدمية .

Muhammad Abu-dieb and his friend, bedouins of the ta’amra tibe, who first discovered the scrolls.
محمود أبو ديب وصديقه، بدو من عرب التعامرة، كانوا أول من اكتشف املخطوطات.

4 gal, Zvi, “Qumran, Scrolls in the desert”, p. 6, ostracon  

  Press )2010(.

5 “Scrolls from the dead Sea”, library of Congress exhibition.  

   http://www.loc.gov/exhibits/scrolls/expl.html

6 gal, Zvi, “Qumran, Scrolls in the desert”, p. 6, ostracon 

  Press )2010(.

4 غال، زيفي، ”قمران، لفائف يف الصحراء“ ص. 6، مطبعة أوسرتاكون )٢010(. 

5 ”لفائف من البحر امليت“، معرض مكتبة الكونغرس.

http://www.loc.gov/exhibits/scrolls/expl.html

6 غال، زيفي، ”قمران، لفائف يف الصحراء“ ص. 6، مطبعة أوسرتاكون )٢010(. 
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Song Thrush
 القليعي املطوق
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Asio otus بومة طويلة األذن
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Purple-heron  مالك الحزين االٔرجواين
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hUManITY
 اإلنسان
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sUsanne BosCh

سوزان بوش

CrossIng JerICho

ُعبور أريحا
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BIographY
Susanne bosch )*1967, Wesel, germany( works on 
exhibitions and projects in public space, e.g. City)re(
searches )in Cork, derry, Kaunas and rotterdam, 
2012-2014(, City exhibitions )Jericho, West bank, 
2012(, art-based research/research-based )ramallah, 
West bank 2010/11(, Madrid Abierto 2009/2010, 
berlin/istanbul )2009(, The Pre-history of Crisis 
)ii(, Project Arts Centre dublin and belfast exposed 
)2009(, the CoMMon good: The enterprise of 
Art, PAn, naples, italy )2008(. She is co-editor and 
editor of several publications.

her work addresses long-term questions around 
ideas of democracy. bosch has taken on issues of 
money, migration, survival, work, societal visions, 
and models of participation. She formally uses site- 
and situation-specific interventions, installations, 
video, drawing, audio, dialogical work, writing, 
speaking, workshops, seminars and open Space 
conferences )including Mexico City )2010(, limerick, 
galway, hilltown, belfast and glencree )all in 2011(, 
Cork )2012((. From 2007-2012, she developed and 
led the MA Art in Public program together with dan 
Shipsides at the University of Ulster in belfast. She 
lives in belfast since 2006. www.susannebosch.de

ConCepT

The science of geomancy refers to us being part of 
nature and thus both longing for a universal connec-
tion. “based on the principle of multidimensionality, 
the modern geomancy is teaching how to perceive 
landscapes and environments as composed of 
several visible and invisible levels and how to behave 
accordingly. Mainly the following four dimen-
sions are considered relevant: Vital energy network 
composed of energy centres )earth chakras(, energy 
channels )ley-lines, acupuncture meridians( and 
energy fields )aura(; consciousness of places and 
landscapes consisting of innumerable information 
units called nature spirits and elemental beings. 
Material body composed of mountains and seas, 

valley and rivers, plants and animals, also human 
beings, including our cultural creation. Seeing it in 
the context of pluridimensionality, different forms 
of landscapes, trees, rocks etc. are to be considered 
as a direct expression of the earth being. landscape 
temples represent the spiritual level of the earth 
composed of divine qualities embodied by different 
places and landscapes.

The word “geomancy” comes for the greek name of 
the earth Soul [geōmanteía], “gea” and the greek 
word “mantein”, which means interpreting, also 
reading an oracle. [it is a translation of the Arabic 
term ‘ilm al-raml, or the “science of the sand”. other 
Arabic names for geomancy include khatt al-raml 
and darb al-raml.] in this sense geomancy means 
interpreting of visible and invisible dimensions of 
places and landscapes, so that a holistic )pluridi-
mensional( understanding of their true essence can 
emerge in our consciousness.” [1]

The concept sets out to explore Jericho with it 
unique features as a site with diverse visible and 
invisible phenomena in place. Using a systemic 
methodology developed by the art group “artway of 
thinking” [2], i divided my findings in fours sections 
which allow a conscious understanding of oneself in 
and place itself: body, intellect, energy and emotion.

A three hours silent walk with up to 50 participants 
allows to use an experimental exploration leading 
to individually perceptions of landscapes and 
environments as composed of several visible and 
invisible levels. 

This performative action allows a different form of 
experience not only for oneself and the collective 
walking in one line from one end for Jericho to the 
other, but also for the observing audience.

[1] online available at http://www.markopogacnik.com/

geomancy.html [accessed 20 June 2012]

[2] online available at http://process.artway.info/2011/03/

on-methodology/ [accessed 1 August 2012]

sUsanne BosCh
سوزان بوش

arTIsT profILe

CitieS exhibition, 4th edition
معرض املدن، النسخة الرابعة

السرية الذاتية

ولدت سوزان بوش عام 1967 يف مدينة فيسيل يف املانيا، وتقيم 
وتعمل اآلن يف بيلفست وبرلني. تعمل سوزان بوش كفنانة وباحثة 
ومدرسة يف مجال الفن. تعمل منذ عام ٢007، وبالرشاكة مع دان 

شيبسايدس، عىل إدارة برنامح املاجيستري يف مجال الفن يف جامعة 
أولسرت يف بيلفست. تعمل بوش يف الغالب يف العموم وعىل أسئلة 
طويلة األمد والتي تتصدى للحجج الخالقة يف مجال الدميقراطية. 
وتشمل أعاملها مواضيع تتعلق بالنقود والهجرة والبقاء والعمل 
والرؤية اإلجتامعية ومناذج املشاركة. وتقوم بوش بشكل رسمي 

باستخدام التحريات والرتكيبات وأعامل الفيديو والرسم واألعامل 
الصوتية واألعامل الحوارية القامئة جميعها عىل موقع أو حالة 

محددة، باإلضافة إىل استخدام عدد من األشكال املختلفة كالكتابة 
والحديث واالستامع وورشات العمل والندوات واملؤمترات. سوزان 
بوش حائزة عىل شهادة تدرب يف مجال إدارة الفضاءات املفتوحة 
)٢008( باإلضافة إىل تدربها عىل تحليل وإدارة النزاعات )٢004(. 
تعمل سوزان دولياً عىل املعارض واملشاريع. تقيم سوزان حالياً يف 

مدينة بيلفست يف إيرلندا الشاملية.

الفكرة

أريحا هي مرسح لعدد من السيناريوهات لكونها يف موقع 
مميز جغرافياً وتاريخياً وعىل الصعيد السيايس، باإلضافة إىل 

الحياة اليومية يف املدينة. ويأيت هنا السؤال املتعلق مبا يحمله 
املوقع من طاقة عرب الوقت؟ وألغراض هذا اللقاء فإنني أقرتح 

بأن تتم دراسة ومعاينة مناطق مختارة عرب االستعانة برّمال 
)geomancer(. علم الرمال )geomancy(، واملشتقة من اللغة 

اإلغريقية اليونانية القدمية من كلمة geōmanteia ومعناها 
الحريف ”التبرص عرب األرض“. وقد اخذ اإلغريق القدامى كلمة 

”رمل“ مبارشة من اللغة العربية واشتقوا منها كلامت مثل 
)rhamplion( و كلمة )rabolion(. ومن املعاين االخرى لكلمة 
)geomancy( يف للغة العربية تشمل خط الرمل ودرب الرمل.

يعترب علم الرمل علم قائم عىل تحليل طاقات األرض الكامنة 
والتي تتدفق وتنحرس عرب املشهد الطبيعي يف املدينة مؤثرة 
عىل الصحة واملال والبيت والحديقة واملكتب عىل، كلها عىل 

حد سواء. قامت البعثات التبشريية إىل الصني يف القرن التاسع 
عرش برتجمة علم الفنج شوي إىل ”geomancy“ أو علم الرمل 

وذلك استناداً إىل ما الحظوه من الشامانات والكهنة من تالعب 
بتدفق الطاقة وتوجهها معتمدين عىل الجامليات واملكان 

ومواقع األشياء واملباين. وبالرغم من انها تتبع لنوع فريد من 
التقاليد، ولكن علم الرمل يشمل يف طياته الفنج شوي. وتشمل 
تعاليم علم الرمل يف اوروبا هذه األيام اعتقاد بأنه علم شامل 

يعمل عىل أرس هوية املسكن عرب الفن واملكان وتصميم 
املشهد ويعمل عىل اعطائه نوع من التعبري املتفرد. كام ويقوم 
علم الرمل عىل قدرة التعرف عىل والشعور باملواقع الجيدة عرب 

املشهد العام وبالتايل الوصول إىل منط حياة صحي ومتناغم.

تشمل مهمة علم الرمل عىل التوحيد ما بني علم العامرة 
واملعرفة البيولوجية مع فنون علم الرمال بغرض تنظيم 

الفضاءات والتعرف عىل األماكن املالمئة والوصول إىل حالة من 
التناغم بني هذه العنارص واإلنسان. وتبعاً ملبادئ علم الرمل 

الحديث، تحاط األرض بشبكة عاملية من الطاقة. وهنالك عدد 
 “Curry lattices” من األسامء لهذه الشبكة العاملية منها

 .“benker lines“و “hartmann lattices“و “ley lines“و
وتحظى هذه الخطوط بكمية من الطاقة مام يعطيها آثار 

بيولوجية. ويأيت تصور علم الرمل لهذه الطاقة املفرتضة بشكل 
ال ميكن إثباته علمياً، ولكن العاملون يف مجال التخطيط 

الحرضي والعامرة وغريهم يحرصون عىل الطلب من الرّمال 
بفحص وتقييم الطاقة واملكان بشكل دوري.

سيكون املرشوع الفني باستكشاف العالقة بني علم الرمال 
والنتاج الثقايف والتاريخ اإلجتامعي ملدينة أريحا.

سرية ذاتية
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Kreshner, Lawrence (1977) Honey from the Rock, p. 22, Harper+Row,
San Francisco image © S. Bosch, 2012
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يشري علم الرمل (geomancy) إىل البرش عىل أنهم جزء من الطبيعة مام يجعلنا يف بحث دائم عن صلة مع الكون 
الذي يحيط بنا. لقد بدأت يف استكشاف مدينة أريحا بتضاريسها ومعاملها املميزة آخذة بعني اإلعتبار بأنها يف موقع 

يتصف بتعدد وتنوع الظواهر املرئية والغري مرئية. وقد قمت بتقسيم نتائج بحثي، وباإلستعانة بآليات منهجية 
طورتها املجموعة الفنية آرت واي اوف ثينكينج “artway of thinking”، إىل أربعة أقسام مام يتيح املجال لفهم 
واعٍ للذات وللمكان. وهذه املساهمة هي عبارة عن نسخة معدلة ومقتطفات من نتائج بحثي. وقد قادين البحث 

الذي قمت به والقائم عىل االستكشاف التجريبي والحواري إىل الوصول إىل أجوبة فيام يتعلق بشعوري باإلنجذاب 
ألريحا وملشهدها الحضاري والطبيعي.

إذا كان الفن هو عبارة عن التفكري عرب املادة، فإن هذه املقاربة الفنية تعمل عىل توظيف الذات الفردية واملشهد 
بغرض الكشف عن املريئ والخفي.

متوفر عىل الرابطة اإللكرتونية التالية:
http://process.artway.info/2011/03/on-methodology/
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Yazid Anani and
Vera Tamari

Links to people
background
conceptual ideas

Conference on Area C
and the Jordan Valley

electronicantifada.org

Solid Waste
Management 
Jericho
www.jcspd-jericho.org

Jericho 
Tourist 
Office www.dryinguppalestine.org

Ziad 
Yousef

Trip to Jericho,
springs, dump visit,
Dead Sea, En Hogla
Link to his cousin

Borders of the city

Trip to and tour through House
Waste Dump

Bayan Shbib

Fadi Jueejat
Sa’ad Njoum
Mohanad Saaideh
Environmental Center
www.foeme.org
www.jvec.ps

Info about community engagement

Permaculture in Auja, 
introduction to work of Eco
Center
Host
Guided Walk

Applied Research 
Institute Jerusalem /ARIJ
www.poica.org
www.arij.org

Kamal Abdel Fatah, Geographer 
Nazmi Jo'beh, Historian
Dr. Taleb Harthi, Geographer
Hamed Salem, Archeologist
Dr. Mahmoud Hawari
Munir Fakher Eldin, IPS
Salim Tamari, Historian
Abu Jusuf Esmari, Samaritan
Abl El Karem Khashan, Arabic Literature

Abu Jusuf Esmari

Catrin 
Otto

Tina Sherwell

Sönke Bohn
Jayme Reaves 

Marko and Ana
Pogacnik, Slovenia
Geomancer

Omar Qassis

Gili Plisken

Abdel Jabbar
Abu-Halawa

Dana Masad
Shamsard
www.dezzzme.wordpress.org

Atlas Mapping Technology
www.atlas-pal.com

Artway of Thinking
Frederica Thiene

Iyad Issa

Ahmed R. 
Qatamesh

Siham Fayad

Anselm Schelcher
Khaldoun Frijat

Carolyn Forche
Helena

Zakaria Mohammad

William and Hanya Abdallah
George Hale, MAAN Ma'an News
Agency 

Conversation, research,
geomancer Sustainable local architec-

ture and movement,
permaculture

Areal map of Jericho

Migration research and resources

Tour of and introduction to Arab 
Development Society

Tour of and introduction to family house,
garden and pool

Contact to
Geomancer,
critical friend

Maps 
of Biblical 

movements

Listening, 
feedback 
and local adviceInstitute for

Palestine
Studies
www.pales-
tine-studies.org

Abl El Karem Khashan 

Inass Yassin
Kirsten Scheid
Shuruq Harb 
Sarah Beddington 

Samia 
Shannan 
Tamimi

Tamara 
Tamimi

Beatrice 
Catanzaro

Meaning of Jericho
from Samaritan per-
spective

Jericho Solid Waste
Management: present and
future development, film

Meaning of Bedouin and
arab knowledge of nature
in Literature  

Resistance in
Treblinka

Geomancy book on 
area and maps

Mentioned friend who
does a PhD on settle-
ments in the UK

Political 
history of
Palestine from
1948

Travel and exploration com-
panion through the 
Jordan Valley

Background 
and network

Offer to research 
about En Holga

Recommends sites

Supervision on idea,
form and execution

Introduction in ForumZFD work on 
Do-No-Harm approach

Research and network
conceptual ideas
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Geomancy
“One of the fundamental ideas of
modern geomancy is that the human
being is a holographic fragment of the
Earth or of the landscape. Conversely,
considering the human constitution
leads us to conclude that landscapes
also consists of multiple layers…
Conversely, the soul – or the
“Goddess” of the landscape –
attempts to stimulate certain events in
the local culture with the intention of
enhancing that culture’s sensitivity to
hidden qualities of the land. 
When tenacious prejudices or collec-
tive fears or blockages counteract the
revelation of specific qualities of the
land, the soul initiates specific transfor-
mative processes. The resulting politi-
cal, social and cultural revolutions
may be profoundly painful for local
cultures … In geomancy, a landscape
constellation is staged by constructing
an imaginative model of a landscape
in which individuals or small groups
identify selected places. Assignment of
roles is based on prior experience
with the places in question. In addi-
tion, rituals are used to establish con-
nections with the respective places on
the energetic level. The result is the
development of resonances that per-
mit deeper insights into the inner
world of individual places. Often
insights into the landscape as a whole
also rise to consciousness…. We real-
ized that we were standing at the base
of a spatial axis that runs through
Israel/Palestine from top to bottom,
like a spine. This axis is clearly defined•
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Mount Hermon
source of Jordan
River

Sea of Galilee
Larynx Chakra

Jerusalem 
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Dead Sea
Gigantic whole to
energy center of
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Solar Plexus
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Root Chakra

Pyramids of Giza
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علم الرمال

“إحدى التصورات الجوهرية لعلم الرمل الحديث تكمن 

يف تصوير اإلنسان عىل أنه جزء ثاليث األبعاد من األرض 

واملشهد. وإننا، وبشكل متناقض، وإذا أخذنا بعني اإلعتبار 

األعراف البرشبة فإنها تقودنا إىل استنتاج بأن املشهد بحد 

ذاته يتكون من عدة طبقات... وبالتايل، فإن الروح – أو 

آلهة املشهد – هي يف سعي دائم إلثارة أحداث معينة يف 

الثقافات املحلية بهدف التحسني من حساسية املجتمع 

ووعيه للخصائص الخفية لألرض.

وعندما تعمل عنارص كاإلجحاف أو الرهاب الجامعي أو 

العوائق عىل إبطال عملية الكشف عن خصائص معينة 

للألرض، تبدأ الروح باملرور بسلسلة من التغريات. وتكون 

الثورات السياسية واالجتامعية والثقافية الناتجة عن هذه 

العملية مؤملة للمجتمعات املحلية... أما يف علم الرمال، 

فإن تجمع الفضاءات ينتج عن طريق إعداد وبناء منوذج 

تصوري خيايل للمشهد يحدد فيه األفراد أو الجامعات 

الصغرية عن امكان مختارة. ويأيت اختيار األدوار مستنداً 

عىل تجربة مسبقة وخربة باألماكن املعنية. وباإلضافة إىل 

هذا، يتم استخدام الطقوس لخلق صلة بني األماكن عىل 

مستويات الطاقة. وتكمن النتائج يف تكوين أصداء تتيح 

نظرة أكرث عمقاً إىل العامل الداخيل لألماكن املتفردة. وغالباً 

ما تنتج أفكار تتعلق باملشهد ككل لتصل إىل وعي األفراد... 

وعندها ندرك بأننا كنا نقف عند مركز محور مكاين مير 

عرب فلسطني من األعاىل حتى األسفل كعمود فقري. 

ويتضح هذا املحور بشكل جيل يف املشهد عرب صدع وادي 

األردن واملتمثل يف فجوة عميقة يف قرشة الكرة األرضية. 

ويتكون الجزء الجنويب لهذا الصدع من مجرى نهر جاف، 

أما الجزء العلوي منه شامل البحر امليت يستمد الحياة 

من نهر األردن. وتكمن منابع تهر األردن نحو الشامل 

عىل الحدود السورية عند سفح جبل الشيخ... وبالرغم 

من أن ذكر فلسطني مقرتن دوماً بالنزاع والرصاع مام يتيح 

تصورها وربطها باللون األسود، إال انني، وبشكل مفاجئ، 

أنظر إىل روح هذه البالد عىل أنها تكتيس باللون البلوري، 

اللون األبيض الصايف! لقد ألهمني الجامل املشع من آلهة 

هذه البلد. وقد تعلمنا يف هذه األثناء بأن فلسطني متثل 

الجانب املرشق من الحياء مام يجعل جالء وجودها سهل 

التفسري. لقد كان إرشاقها األبيض شديد اللمعان عىل نحو 

يجعل من الصعب تجاهل رسالتها السامية: لدى فلسطني 

رسالة شديدة األهمية لكل انسان... من منظور املشهد 

الفلسطيني نسطيع التعرف عىل هذه املرحلة الثالثة، 

مرحلة تجسيد ما هو ساموي. (...).]0[

الرمال
علم 

 •
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الحقيقة 
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in the landscape by the Jordan rift val-
ley, a deep indentation in the earth ’ s
crust. Its southern half is a dry
streambed, but the upper portion,
north of the Dead Sea, is enlivened by
the Jordan river. The sources of the
Jordan lie far to the north on the
Syrian Border, at the foot of Mount
Hermon (…)… Israel/Palestine, associat-
ed as it is with conflict, could well have
been presented by the color black, but
to my surprise, I perceived the soul of
the country as a crystalline, totally
unclouded white! I was inspired by the
beauty and that radiated from the
Goddess of the country. As we have
learned in the meantime, Israel/
Palestine represents the sun-filled,
embodied aspect of life. So the clarity
of its presence is easy to interpret. The
white radiance was so bright that its
higher level message was impossible
to ignore: Palestine has something
vitally important to tell us human
beings! ...From the landscape perspec-
tive, we recognized this third stage,
the stage of embodying the divine
(…).”[0]

“In Joseph Beuys, one can witness an
artist who tries to merge a life process,
thinking and creative processes. He
has tried to demonstrate how far you
can push sculpture as a means of com-
munication, as a vehicle for all these
different themes, from normal process-
es of life to the attempts to find com-
plex metaphorical and symbolical
means to express political theory. He
expressed very clearly that the

essence of life and the essence of the perception of the energy of life lies in
our contact with the material world. That is saying that any material is poten-
tially an artistic carrier of meaning.” [1] When looking at Jericho from this
complex perspective, it unfolds its meaning as landscape that is according to
philosopher Karl Jaspers one of places where the Axial Age took place:
…”the spiritual foundations of humanity were laid simultaneously and inde-
pendently in China, India, Persia, Judea, and Greece. And these are the
foundations upon which humanity still subsists today. ” [2] These foundations
were laid by individual thinkers within a framework of a changing social
environment, under similar political circumstances when China, India and the
Occident each comprised multiple small states engaged in internal and
external struggles.
Archaeoastronomy highlights even earlier an ancient culture in form of the
Jericho Tower where people “have understood the phenomena in the sky,
how they used phenomena in the sky, and what role the sky played in their
cultures .” [3] From a geomantic perspective, this region of the world is one
of the five 'grounding systems' of the Earth with the Dead Sea as the deep-
est point on the Earth's surface. A grounding system is where the surface
phenomena of diverse biotopes, energy fields and other subdivisions are
anchored. Within the soul layer of the earth, the region of Jericho represents
the heart-center.  “As a matter of fact, medieval maps of the world placed
Jerusalem in the center, the navel, with the then-known continents and coun-
tries grouped around it.” [4]

[0] Pogacnik, Marko and Pogacnik, Ana (2006) How Wide The Heart, pp. 4-19,
Lindisfarne Books, Great Barrington
[1] Caroline Tisdall on Joseph Beuys (1979) Online available at
http://www.youtube.com/watch?v=HFgSUby6gsA
[2] Jaspers, Karl (2003) The Way to Wisdom: An Introduction to Philosophy, p. 98, New
Haven, CT: Yale University Press
[3] Sinclair, R.M. (2006) The Nature of Archaeoastronomy. In Todd W. Bostwick and
Bryan Bates. Viewing the Sky Through Past and Present Cultures; Selected Papers from the
Oxford VII International Conference on Archaeoastronomy, p. 13, Pueblo Grande
Museum Anthropological Papers, City of Phoenix Parks and Recreation Department
[4] Pogacnik, Marko and Pogacnik, Ana (2006) How Wide The Heart, p. 12, Lindisfarne
Books, Great Barrington
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“ميكن للفرد أن يشهد يف جوزيف بويس فناناً 
يسعى لدمج نهج حياة مع التفكري والنهج 

اإلبداعي. وقد حاول جوزيف بأن يربهن عن 
املدى الذي ميكن بأن يعمل به يف املنحوتات 

كوسيلة للتواصل وكـأداة ملختلف املواضيع 
من العمليات املعتادة يف الحياة إىل محاولة 
الوصول إىل أساليب مجازية ورمزية معقدة 

للتعبري عن النظريات السياسية. وقد عرب بشكل 
واضح بأن جوهر الحياة واساس استيعاب طاقة 

الحياة يكمنان يف تفاعلنا مع الحياة املادية. 
وهذا يعني بأن أي موضوع أو مادة قد تكون 
أداة حاملة ملعنى فني. “]1[ وعند النظر إىل 

أريحا من منظوره املعقد، تكشف املدينة عن 
معاين املشهد، والتي متثل وفقاً للفيلسوف كارل 

جاسرب معنًى للمكان حيث يتخذ العمر املحوري 
مكاناً له:... “لقد وضعت األساسات الروحانية 

لإلنسانية معاً ولكن بشكل منفصل يف الصني 
والهند وبالد فارس ويهوذا واليونان. وهذه 

هي األساسات التي تقوم عليها االنسانية حتى 
اليوم.” ]2[ وقد وضعت هذه األساسات عن 
طريق مفكرين مستقلني يف إطار تغيري البيئة 

املجتمعية وتحت وطأة ظروف سياسية متشابهة 
عندما قامت كل من الصني والهند والغرب بضم 
عدد من اإلمارات الصغرية الراضخة تحت وطأة 

الرصاعات الداخلية والخارجية.

يقوم كل من علامء الفلك واآلثار بتسليط 
الضوء عىل حضارة وثقافة أكرث قدماً يف أريحا 

حيث قام الناس “بفهم ظاهرة يف السامء، 
وكيفية استخدامهم لهذه الظاهرة وما نوع 

الدور الذي لعبته السامء يف ثقافتهم.” ]3[ من 
وجهة نظر علم الفلك، هذه املنظقة من العامل 

تشكل واحدة من خمسة اساسات لألرض حيث 
أن البحر امليت يعترب أخفض نقطة عىل سطح 
األرض. واألساسات األرضية هي حيث تظهر 

الظواهر السطحية املتمثلة بتنوع البيئة الحيوية 
وحقول الطاقة وحيث ترتكز التقسيامت الفرعية 

األخرى. ومتثل منطقة أريحا مركز األرض يف 
الطبقات البطنى للكرة األرضية. “يف الحقيقة 
فإن الخرائط يف القرون الوسطى كانت تضع 
القدس كمركز لها وكنقطة الوسط، ووضعت 
القارات التي كانت مكتشفة حينها متجمعة 

حول القدس.” ]4[
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Map above: Assessment of restrictions on Palestinian Water
Sector Development © 2009 IBRD/The World Bank, Washington
DC

All images © S. Bosch, 2012. Map right: ©Why Cooperate Over
Water? Brochure from Friends of the Earth Middle East, Sept.
2010
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Resistance, perseverance and steadfastness
“ The pure monitoring of the International community of what is going on in
Area C is not enough. Palestinians have to find their own way of response
themselves. Palestinians need allies to their goal to end the occupation; they
need to decide what allies and what type of support. Palestinians need to
find their own political response. 
… After 5 years, the transitional solution of the division in A,B,C was sup-
posed to be handed over to the Palestinian Jurisdiction. The transfer of
power never happened. Security concerns were the main reasons for the
Israelis to not go ahead with it. Planning and controlling of all areas is to
Israel. No transfer was ever made since 1995. The construction of the wall
made anything impossible… All the resources for the Palestinian state are on
the Area C.  Israeli control all aspects of life. Water resources, clinics and
large infrastructure for waste water plants, any waste grounds. It takes
years to get building permissions. Only 50,000 people are left in Area C,
surrounded by settlements and closed military zones.  Without Area C,
there is no Palestinian state, as roads, resources, mobility infrastructure and
water is on that land.
There is growing attention now, because
a) nothing moved in the years to save the two state solution
b) International NGOs demand to process the permissions for large
infrastructures faster (within 6 months) and more transparent and to stop
demolition of international NGO projects, e.g. solar and wind farms in
Hebron...
The processes should be carried out in consensus, not in confrontation with
Israel... 
This will not change the dissimilarity. But will slow down the dispossession of
land.
The focus lays on empowering Palestinian capacity and initiatives in their
own planning and execution... 70% of Area C are closed military zones or
settlements. It becomes hard to imagine to reclaim them back. The discus-
sion comes very, very late . ”

Excerpt from speech by Rene Wildangel at the Present and Future of Area C and the
Jordan Valley. Organized by the Institute for Palestine Studies in Ramallah on July 6-8,
2012. Online available at http://palestine-studies.org/ar_conferences.aspx?id=9
(2012)
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*الطاقة * املوارد * العمل * االستدامة * االبتكار

املقاومة، املثابرة والصمود

“من غري الكايف اكتفاء املجتمع الدويل برصد ومراقبة تطورات األوضاع يف املناطق(ج) يف فلسطني. عىل الفلسطينيني 
أن يحددوا طريقتهم الخاصة بهم للتعمل مع ذلك. كام وعىل الفلسطينيني بأن يجدوا حلفاء يساندونهم يف قضيتهم 

إلنهاء االحتالل؛ وعليهم أن يختاروا حلفائهم بتأٍن وأن يقرروا نوع الدعم واملساعداء التي سيتلقونها من هؤالء 
الحلفاء. عىل الفلسطينيني بأن يقرروا كذلك نوع الردود السياسية التي سيتخذونها. 

... وقد كان من الفرتض، وبعد خمسة سنوات، بأن يتم تسليم حل انتقايل يتعلق بتقسيم املناطق (أ) (ب) و(ج) 
للسلطات الفلسطينية، ولكن هذا االنتقال مل يحدث. وقد تذرع الجانب االرسائييل والسلطات االرسائيلية باملخاوف 

األمنية كسبب لعدم امليض قدماً بهذا االنتقال للسلطات بحيث تعود جميع السلطات عىل جميع املناطق للسلطات 
االرسائيلية، كام ومل يتم نقل أي من السلطات عىل املناظق الفلسطينية منذ عام 1995. بناء جدار الفصل العنرصي 
جعل كل يشء ممكن... حيث تقع جميع املوارد الطبيعية لدولة فلسطني يف مناطق (ج). يتحكم الجانب االرسائييل 

بكافة جوانب الحياة من مصادر للمياه والعيادات والبنى التحتية ومكبات النفايات وأنظمة الترصيف الصحي، 
كام قد متر سنني للحصول عىل رخص للبناء من الجانب االرسائييل يف هذه املناطق. ومل يتبقى سوى خمسون الف 

ساكن ملناطق (ج) محاطني باملستوطنات واملناطق العسكرية املغلقة. ومن غري املمكن ايجاد دولة فلسطينية بدون 
املناطق (ج) حيث أن جميع الطرق واملوارد الطبيعية والبنى التحتية واملياه تقع عىل تلك املناطق.

هنالك اهتامم متصاعد مؤخراً بسبب األمور التالية:

مل يكن هنالك أي تحرك يف السنوات السابقة النقاذ حل الدولتني. 1

مطالبة املنظامت الغري حكومية الدولية بالحصول عىل املوافقة الستخدام البنى التحتية بشكل أرسع (خالل . 2
6 أشهر) وبشفافية أكرث ومطالبتها بتوقف الجانب االرسائييل عن هدم املشاريع التابعة لهذه املنظامت 

كمولدات الطاقة الشمسية يف الخليل...

ويجب امليض قدماً يف هذه املشاريع باالتفاق مع الجانب االرسائييل وليس بالتواجه املبارش...

ولن تقوم هذه العملية بتغيري الخالف ولكنها ستقوم بإبطاء عملية مصادرة األرايض. وتقوم هذه العملية عىل الرتكيز 
عىل متكني الجانب الفلسطيني والقدرات واملبادرات الفلسطينية يف مجايل التخطيط والتنفيذ... 70% من أرايض 

املناطق (ج) هي مناطق عسكرية مغلقة أو مستوطنات. ومع مرور الوقت، يصبح من األكرث صعوبة تخيل استعادة 
هذه املناطق، وتأيت املحادثات متأخرة جداً.

مقتطفات من خطاب رين وايلداتجل عن حارض ومستقبل املناطق (ج) يف غور األردن. تم تنظيم هذه الندوة عن 
طريق معهد الدراسات الفلسطينية يف رام الله من 6-8 يوليو، 2012. متوفرة إلكرتونياً عىل الرابطة التالية: 

http://palestine-studies.org/ar_conferences.aspx?id=9
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The village without
name
On our trip on the highway
90, between the Greek
Orthodox Mona-stery St.
Gerasimus and the Baptism
Site Al Maghtas, there is a
palm tree forest and a number
of abundant mud houses. I
stopped there many times,
clim-bed the street rail and
explored the site. It has some
magic to it with its quietness,
the trees covering the entire floor in leaves, some mys-
teriously looking fossilized tree trunks standing in the
‘ g a rden’ which seem like perfectly arranged stone
columns. The site allows a wide view into the land-
scape. Its silence and beauty intrigued me.
Why is this place empty? What is its name? Who lived
here and until when? What happened? I set to find
out.
No map gave this place a name, no archive was
found that could tell me anything about it.
Mohanad said it was no village but a peasant farm
and left a long time ago. He pointed my attention to
the military site close to it which I had overlooked so
far. No place for any public
events, as it is Area C and in a
military zone.
They will say: “Out of security
reasons, you cannot be here ! ”
The Jericho Tourist Center direct-
ed me to Christos, a priest in the
Greek Orthodox Monastery
next to it. When I went, I was
not able to talk to him. But to
Helena who addressed me in
Bavarian German and wanted
to know from me why I want to

all images © S. Bosch, 2012
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قرية من غري اسم

خالل رحلتنا الطريق الرسيع رقم 90 بني شارع 
الدير اليوناين األرثوذكيس واملغطس، هنالك 

غابة من أشجار النخل وعدد وافر من منازل 
الطني. وقد توقفت لعدد من املرات الستكشاف 
هذا املوقع. وميتلك هذا املكان نوع املن السحر 

يف الهدوء الذي يعرتيه حيث تغطي األشجار 
األرض بأوراقها املتساقطة باإلطافة إىل عدد من 
جذوع األشجار املتحجرة املتواجدة فيام يشبه 

الحديقة كأنها أعمدة حجرية موزعة بعناية. 
ويتيح هذا املوقع رؤية شاملة للمشهد املحيط. 

وقد خلق الهدوء والجامل يف هذا املوقع نوع 
من الفضول واالفتتان يف نفيس.

 ما سبب كون 
هذا املكان 

مهجور؟ ماذا 
يدعى؟ من 
سكن هذا 

املكان ومتى؟ 
ماذا حصل؟ 

انطلقت ألجد 
اإلجابات عن 
هذه األسئلة.

مل أجد اسم 
لهذا املكان يف 

أية خارطة، 
كام مل أجد أي 

أرشيف فيه 
معلومات عن هذا املكان.

أشار يل مهند بأن هذا املوقع ليس قرية بل 
مزرعة رحل عنها سكانها منذ فرتة من الزمن. 

كام لفت انتباهي إىل موقع عسكري قريب 
منها مل التفت اليه من قبل. مل يكن من االمكان 
اقامة أي نشاط عام حيث تقع هذه املزرعة يف 

أرايض منطقة (ج) ويف منطقة عسكرية.
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know this. For what art project? What art
I do? Paint? Her harsh voice did not soft-
en at all, the suspicion or incomprehen-
sion of why I want that information
remained. She gave me her number, said
she would speak to Christos and that I
should call her to get possible info of her.
I left for Ireland the next day. I never
even attempted to call her.
Shuruq suggested to talk to an old per-
son in Jericho as they hold knowledge of
the place. We sat with a large family of
African decent on the bottom of the
Mount of Temptation in Ein Duyuk when
the old man started to talk. He told us
that after the Ottomans, the British came
and when they left, the Husseini family
took over most of the land in Jericho.
And that indeed, this large farm was a
peasant farm owned by the Husseini's.
The peasants abandoned the farm after
the water dried up. They only stayed
temporarily. This happened in the 1960s.
He said the Husseini clan from Al Quds
were worse than the Turks or British.

He called the place En Hogla. 

“ Why are Area C and the Jordan Valley fundamental to the future of the
Palestinian state? Because it is the missing parts in Palestinian state building.
Palestinian institutions are sufficient developed to support the functioning of
a modern state. 
At the same time it is reaching its physical limits. The state building project
only took place on 40% of the West Bank; the rest still being Area C… Cities
are growing and bursting out and are in natural need to expand into the
landscape, e.g. for relocating industries to an industrial park outside. …
Area C is not empty, as this is the base of settlements. The areas are need-
ed for the state building to process. In Area C, state building is taking place
as well, illegally… It is occupied territories. It is by law not allowed to take
such action in Area C. Israel must be held accountable for that… East
Jerusalem is also a vital missing part on state building. Also Gaza. They are
vital areas to keep the two-state solution alive… Very little is happening on
the political horizon. It is turning to a one state reality; not in a solution.
Time is no longer on our side… The demolitions have doubled in 2012. All
these actions are moving us into the reverse direction. I am warning. We
need to find ways to reverse this.  The most important thing is negotiations.
Awareness is very important.”
Excerpt from speech by Robert Serry, UN Special Coordinator for Mid-East Peace 
Online available at http://palestine-studies.org/ar_conferences.aspx?id=9 (2012)

image © S. Bosch, 2012
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سوف يقولون: “ال ميكنك التواجد هنا 
لدواعٍ أمنية!”

وقد دلني املكتب السياحي يف أريحا إىل الكاهن 
كريستوس يف دير الروم األرثوذوكس بالقرب 
من املوقع. عندما ذهبت إىل الدير مل أستطع 

التكلم إىل الكاهن بل إىل هيلينا والتي خاطبتني 
باللغة األملانية حيث أرادت أن تعرف أسباب 
رغبتي يف السزال عن املوقع. ألي مرشوع؟ ما 

هي نوع مامرسايت الفنية؟ الرسم؟ مل يلني صوتها 
يف مخاطبتي وبقي الشك يعرتيها بخصوص 

سبب رغبتي يف الحصول عىل هذه املعلومات. 
أعطتني رقمها الهاتفي وأكدت يل بأنها ستسأل 

القس كريستوس وبأنني يجب أن أتصل بها 
للحصول عىل املعلومات فيام بعد. رحلت إىل 
ايرلندا يف اليوم التايل ومل أحاول االتصال بها 

فيام بعد. اقرتحت عيل رشوق بأن أخاطب أحد 
كبار السن يف أريحا حيث ميتلكون كامً من 

املعرفة عن املكان. جلست فيام بعد مع عائلة 
كبرية من أصول أفريقية يف عني ديوك عندما 

بدأ الرجل الكبري بالسن بالتحدث. قال بأه بعد 
اإلمربطورية العثامية جاء اإلنتداب الربيطاين 

وبعد ذلك سيطرت عائلة الحسيني عىل معظم 
أرايض أريحا. وأكد لنا بأن هذا الحقل الكبري هو 

فعالً حقل زراعي ميتلكه عائلة الحسيني وبأن 
الفالحني هجروه عند جفاف املياه. أكد لنا بأن 
هذا حصل عام 1960 كام وأضاف بأن عشرية 
الحسيني من القدس كانت أسوأ من األتراك 

والربيطانيني.

لقد قال بأن هذا املكان يدعى عني حجلة
”ملاذا تعترب املناطق )ج( يف غور األردن مهمة ملستقبل الدولة الفلسطينية؟ ألنها الحلقة املفقودة من عملية بناء الدولة الفلسطينية. 

املؤسسات الفلسطينية متقدمة بشكل كاٍف لتسيري أمور دولة فلسطينية معارصة. ولكن يف ذات الوقت، فإنها تصل إىل حدودها 

املادية. مرشوع عملية إقامة الدولة الفلسطينية قام عىل ما يقارب ال40% من أرايض الضفة الغربية مع ما تبقى منها كأرايض منطقة 

)ج(... املدن الفلسطينية يف عملية منو دائم وانفجار سكاين مام يجعلها بحاجة طبيعية للتوسع يف املشهد املحيط، عىل سبيل املثال 

لنقل الصناعات إىل مناطق صناعية مجاورة... املناطق )ج( ليست خالية كام يدعي املستوطنني كام أنها أساسية لعملية بناء الدولة. 

املناطق )ج( تشهد بكل تأكيد عملية بناء دولة، ولكن بشكل غري قانوين حيث أنها أرايض محتلة. ويقر القانون عىل عدم رشعية 

املامرسات االرسائيلية يف املناطق )ج( ويجب محاسبة ارسائيل عىل هذه االنتهاكات... غزة والقدس متثالن كذلك حلقة مفقودة يف 

عملية بناء الدولة الفلسطينية ألهميتهام يف إبقاء حل الدولتني عىل قيد الحياة... وقليل ما يحدث يف األفق السيايس. الوضع يتحول 

إىل واقع الدولة الواحدة، لكن ليس كحل. الوقت ليس يف صالحنا... لقد تضاعفت عمليات الهدم يف عام ٢01٢. كل هذه العوامل 

تدفعنا يف التجاه املعاكس. علينا إيجاد طريقة لعكس هذا الواقع. أكرث األمور أهمية هي املفاوضات والوعي.“

مقتطفات من خطاب روبرت سريي، املنسق الخاص لألمم املتحدة للسالم يف الرشق األوسط.

online available at http://palestine-studies.org/ar_conferences.aspx?id=9
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Irrwege / Meandering
While developing the trail, I got stuck and lost along the way. 
One stop occurs already at the Heathrow Airport where I was stuck for 17
hours in a hotel waiting for a next flight to Tel Aviv. Wandering through the
industrial world of services around an airport where everything is made for
transient travellers, nothing is beautiful, all is functional. I sat and waited,
watching the mainly Asian service
workers hop in and out buses com-
ing and going from work. I
watched the stranded travelers,
waiting for the next flight, I would
later meet some of them again in
the K terminal for passengers
going to the USA, Israel or the
Arab countries. Waiting and being
stuck is part of the journey to gain
knowledge about a site. 
I would later wait again, as so
many times before, for my
research material to arrive by
mail, for my computer to be work-
ing again, for restoring informa-
tion and networks. Loosing control
over time is one of the experiences
I made.
Having to go through the “gate ”
at the beginning and end of every
journey to the West Bank, it
became a conversation inside
myself about truth speaking, inher-
ent fear (what or whom do I fear
and why?), freedom and facing

systemic power (they are allowed to ask you everything, to undress you, to
touch all your items, to the most personal). I am civilian over all, on an artis-
tic encounter.  “We say we are afraid of death, but what exactly does that
mean? Well, first and foremost, that fear seems to represent all fears. It's the
leader of the pack... Clearly, all fear has an element of resistance and a
leaning away from the moment. Its dynamic is not unlike that of strong
desire except that fear leans backward into the last safe moment while
desire leans forward to the next possibility of satisfaction.”[1]
[1] Levine, Stephen (1997) A Year to Live, p. 29, Thorsons, London
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ايرويج / التعرج

لقد فقدت طريقي يف أثناء عميل عىل املسار لهذا 
املعرض.

لقد اضطررت للتوقف يف بداية رحلتي يف مطار 
هيرثو حيث علقت ملدة 17 ساعة يف فندق بانتظار 

الرحلة التالية باتجاه تل ابيب. تجولت يف أنحاء 
العامل الصناعي للخدمات يف إطار املطار حيث 

صمم كل يشء للمسافر العابر حيث ال يشء جميل 
وكل يشء عميل. جلست وانتظرت، مشاهدة عامل 

الخدمات يقفزون من وإىل الباصات قادمون 
وذاهبون إىل العمل. شاهدت املسافرين العالقني 

ينتظرون الرحالت التالية حيث سأقابل عدد منهم 
فيام يف محطة اإلنتظار (ك) حيث يتم تحويل 
املسافرين نحو الواليات املتحدة او ارسائيل او 

الدول العربية. اإلنتظار هو جزء من الرحلة وعملية 
جمع املعرفة فيام يتعلق باملوقع.

سأنتظر ملزيد من الوقت فيام بعد، كالعديد من 
املرات السابقة، بانتظار معدات البحث لتصل عرب 

الربيد، ليعمل كمبيوتري املحمول مرة أخرى، الستعادة 
البيانات وللشبكة حتى تعمل. فقدان السيطرة عىل 

الوقت كانت إحدى التجارب التي مررت بها.

اإلضطرار إىل املرور عرب “البوابة” يف بداية ونهاية 
كل رحلة إىل الضفة الغربية جعلني أدخل يف حوار 
مع ذايت بخصوص الكذب وقول الحقيقة والخوف 

الكامن (مام أو من من أشعر بالخوف وملاذا؟)، 
الحرية ومواجهة القوة املنظمة (لديهم الحق يف 
أن يسألوا جميع األسئلة، يف أن يطلبوا منك خلع 

املالبس، بأن يعبثوا بجميع مقتنياتك، حتى أكرثها 
خصوصية). أنا أعترب مواطن مدين يف مهمة فنية. “نقول بأننا نخاف من املوت، ولكن ماذا يعني هذا األمر؟ أوالً، 
هذا الخوف ميثل جميع أنواع الخوف األخرى، هو قائد القطيع... ومن الواضح بأن جميع أنواع الخوف لها عنرص 
مقاومة واالبتعاد عن اللحظة. ديناميكيتها ليست كتلك التي تخلق مع الرغبة العميقة باستثناء أن الخوف يعيدنا 

إىل الوراء، إىل آخر لحظات االحساس باألمان، بينام الرغبة تدفعنا لألمام نحو الفرصة التالية بالرىض.” ]1[

]1[ Levine, stephen (1997) a Year to Live, p. 29, Thorsons, London
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Miracle of the Holy Land 
Siham gives me a description where to be at 6 am. ‘You turn right at the
yellow gate to the Kind Hussein bridge.’ I am 20 minutes late. A beautiful
morning, the sun is still low. Jericho empty, the garbage team empties the
bins. I turn the car into a beautiful treed alley. Fields being watered, I drive
until there is an intersection where she told me to turn left. And there she
stands in a great dress down to her feet, sweating a little bit. Around us, trac-
tors, cows, stacks of hey. I am on a farm with fields, cows, a creamery and
a fish farm. I see the logo of the Arab Development Society and recognize
it from products I shop in Ramallah. We walked the entire space, allowing
me to see the facilities for the 1950s with the former school, housing, shops,
market place and swimming pool.
Siham gives me at the end a brochure, called “Miracle of the Holy Land “ ,
a copy from the 1960s. [1] I learn that this place was founded in 1948 by
Musa Alami in reaction to the Arab refugee situation and to assure the wel-
fare of Arab refugees following the British withdrawal from Palestine. He
wanted to build up his land again. The former Palestinian government offi-
cial and philanthropist bought a piece of salt-encrusted, apparently worth-
less desert land in the Jordan Valley from the Jordanians, convinced he
would find water here, which he did. He, founded the Arab Development
Society and fulfilled his vision to build an experimental farm and a
Vocational Training Center for up to 160 refugee boys. They learned how to
farm, were schooled and also trained in vocational skills including electrical
engineering, weaving, carpentry and metalwork.
The project was destroyed twice through political unrest. In its economic suc-
cess the farm was severely affected by being cut off international market.
With international aid, they survived. Although the vocational center does
not exist anymore, it is an agricultural NGO today. 64 people are currently
employed within the society, some of which are these boys from the 1950s.
The UK archives on this experimental village in the Jordan Valley all end in
the 1980s.
Siham and her family were based on the farm as her father was leading this
enterprise at some stage. For her it is home and that is why she and her
brother work here until today. It is not only the belief in a vision but the lived
experience of a community of people making the difference. It functions in
the present. It is grounded in working the land and coming agriculture with
public welfare projects.
[1] Miracle of the Holy Land, promotional prospect by the Friends of the Arab
Development Society, Year and editor unknown
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معجزة يف األرايض املقدسة

أعطتني سيهان تفاصيل املوقع الذي يجب أن أتواجد 
به الساعة السادسة صباحاً: “إنعطفي مييناً عند البوابة 

الصفراء لجرس املك حسني.” لقد تأخرت 20 دقيقة. 
نهار جميل والشمس ما تزال منخفضة. أريحا فارغة 

وفريق النظافة العامة يقومون بتنظيف القاممة. أوجه 
السيارة نحو شارع ميلء بالشجر. هنالك العديد من 
األرايض التي يتم ريها يف تلك اللحظات، أقود حتى 
أصل إىل تقاطع طرق حيث طلبت مني اإلنعطاف 

يساراً. كانت تقف هناك مرتدية ثوباً ميتد حتى أرجلها 
وقد بدأ العرق يتصبب منها. تسري خلفنا وحولنا 

األبقار والسيارات وأكوام القش، أنا يف أراْض زراعية، 
مزرعة بقر وأنتاج الجبنة والسمك. أرى شعار الجمعية 

العربية للتنمية وأميزه بسبب بعض املنتجات التي 
أشرتيها من رام الله. نسري يف املكان بشكل عام للسامح 
يل برؤية املرافق سنة 1950 من مدرسة سابقة ومنازل 

ومحالت تجارية وسوق ومسبح.

تعطني سهان يف نهاية األمر نرشة تسمى “معجزة 
األرايض املقدسة”، نسخة من عام 1980. ]1[ عليك 

أن تعلمي بأن هذا املكان تم تأسيسه عام 1948 
عن طريق موىس العلمي كردة فعل لحالة الالجئني 
الفلسطينيني وللتأكد من حسن أحوالهم بعد خروج 
الربيطانيني من فلسطني. لقد أراد من أن يبني بالده 

وأرضه مجدداً. وقد قام هذا العامل السابق يف الحكومة 
الفلسطينية واملحسن برشاء قطعة أرض مالحة وتبدو 

بال قيمة يف صحراء غور األردن من األردنيني وهو مقتنع 
من إمكانية إيجاد املاء هناك، وقد فعل. وقد أنشأ 

الجمعية العربية للتنمية وأكمل حلمه ببناء مزرعة 
تجارب ومركز تدريب مهني ألكرث من160 طفل الجئاً. 
وقد تعلموا العمل يف الزراعة، وتم تعليمهم وتدريبهم 
عىل مهارات مهنية مثل الهندسة اإللكرتونية والحياكة 

والنجارة والعمل يف املعادن.

وقد تم تدمري هذا املرشوع مرتني بسبب التوترات 
السياسية. أما فيام يتعلق بنجاحه اإلقتصادي فقد 

تأثرت املزرعة كثرياً يف انقعها عن السوق العاملي. وقد 
استطاعوا االستمرار بفضل املساعدات الدولية بالرغم 
أن املركز املهني غري موجود هذه األيام، حيث تحول 
إىل مرشوع زراعي تابع لرشكات غري حكومية. ويتم 
توظيف 64 شخص يف هذا املجتمع، عدد منهم هم 

أطفال عام 1950. وانتهى األرشيف الربيطاين عن هذه 
القرية التجريبية يف غور األردن عام 1980.

وقد سكنت سيهان وعائلتها املزرعة لفرتة من الزمن 
عندما كان والدها يعمل عىل إدارتها. بالنسبة لها، متثل 

هذه املزرعة منزالً ولهذا تعمل هي وأخيها هنا حتى 
هذا اليوم. ال يتعلق املوضوع فقط باإلميان برؤية بل 
كذلك التجربة التي عاشها سكان هذا املجتمع. وهي 
تعمل يف الحارض حيث انه قائم عىل العمل يف األرض 

وإتيان املزروعات مبشاريع دعم عامة.

[1] Miracle of the holy land, promotional prospect by 
the Friends of the Arab development Society, Year and 
editor unknown

From and conversation with Sihan Fayad 4th August 2012
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Michelsen Foy, George (2010) Zero Decibels, The Quest For Absolute Silence,
Scribner, NY
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From the book The Concaved Universe, 
by dr. Abd Alrahim bader
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directory of the Sky and Stars, by dr. Abd Alrahim bader
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 The astrological ambiguities, by dr. Abd Alrahim bader
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The Wonders of the Sky, by dr. Abd Alrahim bader
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 املعارصة
ConTeMporaneITY
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IYaD Issa

اياد عيىس

aT The eDge of reLaITY:

عىل حافة الواقع 
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BIographY
iyad issa is an architect and researcher at riWAQ-
Center for Architectural conservation, Palestine. 
he has been involved with several rehabilitation 
and renovation projects locally and internationally 
)istanbul, U.K(. The most recent is the rehabilitation 
of birzeit’s historic center, where he worked as a 
coordinator of a multidisciplinary team including 
sociologists, artists, architects and planners. he is 
interested in researching topics related to modern 
history in Palestine and the region. he participated 
in the 3rd cities exhibition )between ebal and 
gerzim( in 2011, and presented the ongoing research 
)with Sahar Qawasmi( : Palestine connected that 
investigate the history , geography and narratives 
of the railways in Palestine during different eras. 
he also participated as an artist assistant in major 
international art exhibitions such as istanbul biennial 
2005 and Venice biennale 2009.

ConCepT

oasis Jericho: Jericho’s social and cultural space 
has been continuously formulated and developed 
through intensive dialogue between Jericho’s unique 
geography and its social representational meaning. 
Such uniqueness has offered new spatial connections 
horizontally with other terrestrial geographies )cities 
such as Jerusalem and empires such as the rome 
and egypt(, and spiritual connection vertically with 
other celestial realities )cosmology and paradise(. 
Those connections offered Jericho several images, 
meanings and spaces through history. The produc-
tion of contemporary Jericho’s social space, as 
historic Jericho,  has been subject to the perception 
of Jericho as an oasis,  a fertile and calm place away 
from the surrounding arid and chaotic reality. 

The on-going research is an attempt to investigate 
the contemporaneity of Jericho through investigating 
the present spatial social reality of Jericho in relation 
to the city’s past images and meanings )archeol-
ogy(, present and future images and meanings 
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)geo-politics, environment , socio-cultural, socio-
economic dynamics(, through the notion of oasis as 
possible reconstruction of places such as paradise, 
utopia, home, garden, and other norm spaces.

The research takes Jericho space as area for explora-
tion, by examining Jericho as an oasis within the 
surrounding geo-political context. The journey 
begins by approaching Jericho from the empty 
‘meaningless’ arid space. This transitional medium 
will open up the terrestrial and the imaginative 
dimension. Putting travelers to Jericho in the 
mood to accept experience beyond his/her daily, 
boring, not satisfying, life style somewhere else. This 
geographical isolation, marginalization or primitive-
ness led to the possibility of introducing many 
present and futuristic projects that is contributing 
significantly to the current Jericho image such as 
leisure spaces, palaces, holiday second houses, etc.

The research will move to examine how far the 
oasis’s geography of isolation brings new isolated/
independent realities, spatially and mentally, within 
the city itself. The intervention will investigate the 
different “oasis” as heterotopologies in contemporary 
Jericho such as the present urban development 
projects, nomad encampment , tourism )resorts & 
archeological sites(, security camps, border points 
)isteraha(, refugee camps and religious sites among 
other sites . Those heterotopologies formulate , away 
from the city’s public space,  its own regulations , 
norms, values and images for the city.

The research intends to built a voyage in time and 
space among the several heterotopologies linking 
them with the visual representation and  text. This 
traveler’s journey among those spaces/places will 
open discussion about the formulation of Jericho’s 
image and social space and to explore what Jericho  
Jericho’s space means to different users: residents, 
workers, second house owners, investors, state policy 
makers, tourists, leisure seekers, Palestinian refugees, 
bypass travelers.

IYaD Issa
اياد عيس

arTIsT profILe

CitieS exhibition, 4th edition
معرض املدن، النسخة الرابعة

السرية الذاتية

اياد عيىس مهندس معامري يعمل يف مركز املعامر الشعبي 

– رواق – فلسطني. شارك عيىس يف عدد من مشاريع الرتميم 

والتجديد محليا ودوليا )اسطنبول واململكة املتحدة(. وكان 

ترميم املركز التاريخي لبلدة بريزيت آخر هذه املشاريع، حيث 

عمل كمنسق لفريق متعدد التخصصات يتضمن علامء اجتامع 

وفنانني ومعامريني ومخططني. كام شارك عيىس يف النسخة 

الثالثة من معرض املدن )بني عيبال وجريزيم( عام ٢011، عرض 

من خالله وبالتعاون مع سحر قواسمه بحثا بعنوان ”فلسطني 

متواصلة“ والذي يقوم بتقيص تاريخ وجغرافيا وقصص سكة 

الحديد يف فلسطني خالل حقبات تاريخية مختلفة. وكفنان 

مساعد، شارك عيىس يف معارض فن دولية كبرية من ضمنها 

بينايل اسطنبول ٢005 وبينايل البندقية ٢009. 

الفكرة

واحة أريحا: تشكل الفضاء اإلجتامعي والثقايف ملدينة أريحا 
وتطور بإستمرار من خالل الحوار املكثف بني جغرافية مدينة 

أريحا املتميزة ومضمونها التمثييل، حيث قدم هذا التميز 
عالقة مكانية جديدة ممتدة أفقيا مع جغرافيات األرض األخرى 

)مدن مثل القدس وامرباطوريات مثل اإلمرباطورية الرومانية 
واإلمرباطورية املرصية(، وعالقة روحية ممتدة عاموديا مع وقائع 
ساموية أخرى. وهكذا، كان إنتاج حيز أريحا االجتامعي املعارص 

موضوعا خاضعا لإلدراك الحيس الريحا كواحة كمكان خصب 
وهادئ بعيدا عن الواقع الجاف والفوضوي املحيط باملدينة. 

البحث الذي نحن بصدده محاولة لتقيص معارَصة مدينة 
أريحا من خالل تقيص واستجواب الواقع اإلجتامعي املكاين 

الحايل ملدينة أريحا يف عالقته بالصور القدمية للمدينة ومعانيها 
)علم اآلثار( صور ومعان من الحارض واملستقبل )ديناميكيات 

جيوسياسية، بيئية، ثقافية اجتامعية، واقتصادية اجتامعية(، 

من خالل فكرة الواحة كوسيلة العادة بناء اماكن مثل الجنة 
واليوطوبيا والبيت والحديقة وأماكن منوذجية أخرى.

سيتخذ البحث حيز مدينة أريحا كمنطقة لإلستكشاف، الذي 
سيبدأ بدراسة املدينة كواحة ضمن السياق الجيوسيايس املحيط. 

وسوف تبدأ رحلة اإلستكشاف باإلقرتاب من الحيز الصحراوي 
الفارغ ”الالمعنى له“، وسيفتح الوسط اإلنتقايل البعد األريض 
والخيايل. ووضع املسافرين نحو مدينة أريحا يف مزاج لقبول 
تجربة تتجاوز أسلوب الحياة اليومية اململة وغري املرضية يف 

جغرافيات أخرى. هذه العزلة أو التهميش أو البدائية الجغرافية 
ادت دوما إىل إمكانية تقديم مشاريع كثرية حالية ومستقبلية 
تساهم بشكل هام باإلنطباعات الذهنية الحالية ملدينة أريحا. 

سينتقل البحث إىل دراسة إىل أي مدى تؤدي جغرافية عزلة 
الواحة إىل وقائع معزولة أو مستقلة جديدة مكانيا وذهنيا 

داخل املدينة نفسها. وسوف يتقىص التدخل ”الواحات“ 
املختلفة كطبولوجيا مغايرة يف مدينة أريحا املعارصة مثل 

املشاريع التنموية الحرضية الحالية وخيم البدو الرحل والسياحة 
)منتجعات ومواقع أثرية( واملخيامت األمنية واملعابر الحدودية 
)اإلسرتاحة( ومخيامت الالجئني واملواقع الدينية ومواقع أخرى. 
تشكل هذه الطوبوغرافيات املغايرة، بعيدا عن املكان العام يف 

املدينة، نُظمها الخاصة بها ومعايري وقيم وصور للمدينة. 

يحاول البحث بناء رحلة يف الزمان واملكان بني العديد من 
الطوبوغرافيات املغايرة وربطها ضمن الرحلة البرصية التالية 
والنص التايل. سوف تفتح رحلة املسافر بني هذه الفضاءات / 

األماكن نقاشا حول صياغة صورة مدينة أريحا والحيز اإلجتامعي 
لها وإىل أي مدى يعني فضاء أريحا ملختلف املستخدمني من 

ضمنهم: سكان، عامل، ماليك بيوت ثانية، مستثمرين، صانعي 
سياسات الدولة، سائحني، الباحثني عن قضاء وقت الفراغ، 

الالجئني الفلسطينيني، املسافرين املارين باملدينة.

سرية ذاتية
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aT The eDge of reLaITY: عىل حافة الواقع 

The presented materials in this notebook includes the 
needed exploration tool for any traveler and visitors 
to navigate the contemporary space of Jericho includ-
ing the independent oasis within, based on personal 
interpretations of the attached text. Thus, the text is 
used as the framework to analyze the city space and 
its representational images. First , i used the text of 
Michel Foucault: of other spaces, heterotopias )1967( 
to explore the heterotopias in Jericho. Where those 
heterotoias space reflects distinct norms and behavior 
among other public spaces within Jericho. This 
distinctiveness is based on several principles such as 
resembling other geographies and landscapses such 
as gardens. others accumulate time and knowledge 
such as museums and libraries. other heterotopias 
include/exclude different society members. Moreover, 
other spaces construct realities that contradict with 
the surrounding geographies such as colonial settle-
ments that resembles order among chaotic, hostile 
and primitive surrounding landscape. Thus, each 
heterotopia constructs and produce new meaning 
and visual representation which creates new experi-
ence within the city space. Second, i use selected 
text of hidden cities written by italio Calvino . The 
novel text describe the distinctive features that gives 
meaning to the city life and escape. This open the 
imaginary space within the city which can be used to 
deconstruct the contemporary city space and discov-
ered different hidden realities within the Jericho.

Using the above mentioned texts gives the possibility 
to explore Jericho contemporary space through juxta-
posing the texts to the visual representation )Photos, 
Posters, brochures , films( of the visited cities and 
landscapes ,such as refugee Camps, leisure Spaces, 
touristic Spaces , Archaeological sites , Museums, 
border crossing points, bedouin enlacements, 
military bases and security compounds. All occurred 
in changing and vanishing landscape.

كثريا ما تم ذكر أريحا بالنصوص التاريخية كمرسح ألحداث 

هامة  سواء كانت دينية أو دنيوية أو طبيعية. فهي مكان 

املعجزات لألنبياء كيسوع املسيح والحروب الرضوس للملوك 

كيوشع بن نون وواحات االستمتاع والجامل لكليوباترا ومارك 

انطوين. لقد أظهرت كافة النصوص عىل انفراد جغرافيا وطبيعة 

أريحا مبميزات أعطتها املكانة للعب هذا الدور كواحة طبيعية 

وذهنية وسط محيط الواقع الجاف.

منذ بدايات القرن املايض تخضع أريحا ملرحلة أخرى من 

عملية التطور الحرضي املكثف معتمدة عىل عنارص التاريخ 

والجغرافيا والطبيعة )املاء والرتبة الخصبة(. فكام منت املدينة 

منذ نهايات القرن التاسع عرش كمشتى مع استمرار استغالل 

الزراعة وبروز السياحة بشكل بدايئ. حاليا تنمو داخل أريحا 

عدة واحات لتلبية رغبات واحتياجات جامعات مختلفة من 

داخل وخارج املدينة. ولكن تجمعها فكرة أنها جميعا تبنى 

باستعامل أو استغالل نفس األدوات التاريخية والجغرافية: 

طبيعة الواحة ، االنعزال، وفرة األرايض، وفرة املاء، األحداث 

التاريخية واآلثار. وعليه فان تطور أريحا املعارص )سواء 

كان سياحيا، اقتصاديا ، اسكانيا، ثقافيا، سياسيا....( قائم عىل 

استغالل صور ومعاين تاريخية وجغرافية: أقدم مدينة بالعامل، 

أخفض مدينة بالعامل، واحة خرضاء، مشتى. مكان هادئ، مكان 

متعة، مدينة حدودية.

وبذلك بدء تطور واحات مختلفة مثل املخيم  كملجأ مؤقت 

لالجئني عقب النكبة عام 1948.  إنشاء مطاعم ومتنزهات 

وفنادق ومنتجعات كمالجئ متعة للزوار هروبا من واقع حيايت 

ممل يف فضاءات أخرى. اقرتاح مدن حديثة ومساكن عطالت 

كمالجئ للهروب من مساكن غري مالمئة يف مدن أخرى مثل 

القدس وغريها. تطوير متاحف ومناطق أثرية كمناطق تواصل 

مع تاريخ أريحا وبناء اقتصاد سياحي عىل صور ومعاين ألريحا 

التاريخية. كل هذا يقع تحت مطرقة الواقع  الجيو سيايس 

الذي يدفع تاره تطور بعض املشاريع اىل االمام وبعض اخر 

اىل الخلف، أو إنشاء فراغات مثل املعابر الحدودية أو معاين 

جديدة للمدينة مثل املدينة الحدودية.

تعترب املواد املعروضة بالصفحات القادمة هي عبارة عن مواد 
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Approaching Jericho…
...االقرتاب من أريحا

Approaching Jericho from east, South, West, north.
االقرتاب من أريحا من الرشق، الجنوب، الغرب والشامل.
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heTeroTopIas / UTopIas / DYsTopIa

 [...] We are at a moment. i believe, when our experi-
ence of the world is less that of a long life developing 
through time than that of a network that connects 
points and intersects with its own skein. [....] one 
could say, by way of retracing this history of space 
very roughly, that in the Middle Ages there was a 
hierarchic ensemble of places: sacred places and 
profane plates: protected places and open, exposed 
places: urban places and rural places )all these 
concern the real life of men(. in cosmological theory, 
there were the supercelestial places as opposed to 
the celestial, and the celestial place was in its turn 
opposed to the terrestrial place. There were places 
where things had been put because they had been 
violently displaced, and then on the contrary places 
where things found their natural ground and stabil-
ity. it was this complete hierarchy, this opposition, 
this intersection of places that constituted what 
could very roughly be called medieval space: the 
space of emplacement. [….]

now, despite all the techniques for appropriating 
space, despite the whole network of knowledge that 
enables us to delimit or to formalize it, contempo-
rary space is perhaps still not entirely desanctified 
)apparently unlike time, it would seem, which 
was detached from the sacred in the nineteenth 
century(. [...] . And perhaps our life is still governed 
by a certain number of oppositions that remain 
inviolable, that our institutions and practices have 
not yet dared to break down. These are oppositions 
that we regard as simple givens: for example between 
private space and public space, between family space 
and social space, between cultural space and useful 
space, between the space of leisure and that of work. 
All these are still nurtured by the hidden presence 
of the sacred. 

in any case i believe that the anxiety of our era has 
to do fundamentally with space, no doubt a great 
deal more than with time. time probably appears to 
us only as one of the various distributive operations 
that are possible for the elements that are spread 
out in space, 

bachelard’s monumental work and the descriptions 
of phenomenologists have taught us that we do not 
live in a homogeneous and empty space, but on the 
contrary in a space thoroughly imbued with quanti-
ties and perhaps thoroughly fantasmatic as well. The 
space of our primary perception, the space of our 
dreams and that of our passions hold within them-
selves qualities that seem intrinsic: there is a light, 
ethereal, transparent space, or again a dark, rough, 
encumbered space; a space from above, of summits, 
or on the contrary a space from below of mud; or 
again a space that can be flowing like sparkling 
water, or space that is fixed, congealed, like stone or 
crystal. Yet these analyses, while fundamental for 
reflection in our time, primarily concern internal 
space. i should like to speak now of external space. 

The space in which we live, which draws us out of 
ourselves, in which the erosion of our lives. our 
time and our history occurs, the space that claws 
and gnaws at us, is also, in itself, a heterogeneous 
space. in other words, we do not live in a kind of 
void, inside of which we could place individuals 
and things. We do not live inside a void that could 
be colored with diverse shades of light, we live 
inside a set of relations that delineates sites which 
are irreducible to one another and absolutely not 
superimposable on one another.[…..]

]UTopIas[ first there are the utopias. Utopias are 
sites with no real place. They are sites that have a 
general relation of direct or inverted analogy with 
the real space of society. They present society itself 
in a perfected form, or else society turned upside 
down, but in any case these utopias are fundamen-
tally unreal spaces. 

heTeroTopIas There are also, probably in every 
culture, in every civilization, real places - places that 
do exist and that are formed in the very founding 
of society - which are something like counter-sites, 
a kind of effectively enacted utopia in which the 
real sites, all the other real sites that can be found 
within the culture, are simultaneously represented, 
contested, and inverted. Places of this kind are 
outside of all places, even though it may be possible 
to indicate their location in reality. because these 
places are absolutely different from all the sites that 
they reflect and speak about, i shall call them, by 
way of contrast to utopias, heterotopias. i believe that 
between utopias and these quite other sites, these 
heterotopias, there might be a sort of mixed, joint 
experience, which would be the mirror. The mirror 
is, after all, a utopia, since it is a placeless place. 

As for the heterotopias as such, how can they be 
described? What meaning do they have? We might 
imagine a sort of systematic description - i do not 
say a science because the term is too galvanized now 
-that would, in a given society, take as its object the 
study, analysis, description, and ‘reading’ )as some 
like to say nowadays( of these different spaces, of 
these other places. As a sort of simultaneously mythic 
and real contestation of the space in which we live, 
this description could be called heterotopology.

Michel Foucault. of other Spaces )1967(, heterotopias.
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الهيرتوتوبيات / اليوتوبيات / دستوبيا

) ...( نحن يف لحظة، أعتقد أنه عندما تكون تجربتنا عن العامل 

أقل من حياة طويلة تتطور عرب الزمان من شبكة تربط نقاط 

وتتقاطع مع خصلة خيوطها. 

)...( ميكن للمرء أن يقول، من خالل اقتفاء أثر تاريخ هذا 

املكان، بأنه كان يوجد يف العصور الوسطى تجمع هرمي 

لألمكنة: أماكن مقدسة وصفائح مدنسة؛ أماكن محمية وأماكن 

مفتوحة معرضة؛ أماكن حرضية وأماكن ريفية )جميعها تتعلق 

بالحياة الحقيقية لإلنسان(. يف النظرية الكونية، كان يوجد 

أماكن ساموية عليا تتعارض مع أماكن ساموية وكان املكان 

الساموي بدوره يتعارض مع املكان األريض. كام كان يوجد 

أماكن ُوضعت فيها األشياء ألنها أُنتزعت من مكانها بعنف 

وبعد ذلك وبالتناقض مع ذلك وجدت أشياء أماكن رأت فيها 

أرضها الطبيعية واستقرارها. وهكذا شكل هذا الرتتيب الهرمي 

وهذا التعارض وهذا التقاطع لألمكنة تقريبا ما يسمى حيز 

العصور الوسطى: حيز الوضع. )...(

عىل أية حال، أعتقد ان القلق والخوف من عرصنا يجب بشكل 

اسايس أن يهتم باملكان أكرث من اهتاممه بالزمان، حيث من 

املحتمل أن يبدو لنا الزمان كعملية من العمليات اإلفرادية 

املختلفة املمكنة للعنارص املنترشة خارج املكان. 

اآلن، عىل الرغم من جميع التقنيات إلعادة تهيئة ملكان 

مناسب، وعىل الرغم من الشبكة الكاملة للمعرفة التي متكننا 

من تخطيط الحدود أو ترسيمها، املكان املعارص رمبا ال زال 

مقدسا )ظاهريا مختلف عن الزمن، كام يبدو، الذي انسلخ 

عن ما هو مقدس يف القرن التاسع عرش(. ورمبا حياتنا ال زالت 

محكومة بعدد ما من التناقضات التي تبقى غري قابلة لإلنتهاك 

والتي مل تجرؤ مؤسساتنا ومامرساتنا حتى اآلن عىل إنتهاكها. 

هذه التناقضات التي نعتربها كمسلامت بسيطة: مثال التناقض 

بني املكان الخاص واملكان العام، بني مكان العائلة واملكانة 

اإلجتامعية، بني الحيز الثقايف الحيز املفيد وبني مكان قضاء 

وقت الفراغ ومكان العمل. جميع هذه األمكنة ال زالت تتغذى 

بالوجود الخفي ملا هو مقدس. 

علّمنا غاستون باشالر يف عمله العظيم وأوصافه لعلامء 

الظواهر أننا ال نعيش يف فضاء فارغ ومتجانس، ولكن عىل 

عكس ذلك نعيش يف حيز ميلء بالكميات ورمبا أيضا فنتازي. 

يحتوي حيز إدراكنا الحيس األويل وحيز أحالمنا وحيز عواطفنا 

يف طياتهم صفات تبدو حقيقية وفعلية: يوجد فضاء ميضء 

أثريي وشفاف أو فضاء معتم وصعب ومرهق؛ فضاء من فوق 

القمم أو عىل عكس ذلك من تحت الوحل؛ أو أيضا فضاء 

ميكنه التدفق مثل مياه متأللئة أو فضاء ثابت متحجر مثل 

حجر او قطعة كريستال. ومع ان هذه مجرد تحليالت أساسية 

للتفكري بزمننا، لكنها أيضا تهم مبدئيا الفضاء الداخيل، وانا هنا 

أود الحديث اآلن عن الفضاء الخارجي. 

الفضاء الذي نعيش فيه، الذي يسحبنا من أنفسنا، والذي فيه 

تتآكل حياتنا، ويحدث زماننا وتاريخنا ... الفضاء الذي يخدشنا 

ويقضمنا هو أيضا بذاته فضاء ال متجانس. بكلامت أخرى، 

ال نعيش يف نوع من الفراغ نستطيع ان نضع يف داخله أفراد 

وأشياء. ال نعيش يف فراغ ميكن تلوينه بظالل مختلفة عن النور؛ 

نحن نعيش ضمن مجموعة عالقات ترسم بدقة أماكن ال ميكن 

إختزالها وال ميكن مطلقا وضعها فوق بعضها. 

(اليوتوبيات)

أوال، هناك اليوتوبيات وهي مواقع بدون اماكن حقيقية. 

هي اماكن لها عالقة مبارشة  أو معكوسة مع فضاء حقيقي 

للمجتمع. تقدم هذه اليوتوبيات املجتمع يف شكل مثايل أو 

مجتمع مقلوب رأسا عىل عقب ولكنها عىل أية حال هي 

أساسا فضاءات غري حقيقية.

الهيرتوتوبيات (اليوتوبيات املغايرة او البديلة أو 
النقيضة)

يف كل ثقافة وكل حضارة ويف األماكن الحقيقية - واألماكن التي 

ال توجد والتي تشكلت يف كل مجتمع – والتي هي يشء يشبه 

مواقع مضادة، من املحتمل أيضا وجود نوعا ما من اليوتوبيا 

التي فيها املواقع الحقيقية، جميع املواقع الحقيقية التي ميكن 

إيجادها يف الثقافة، متمثلة ومتنازع عليها ومقتبسة بالتزامن. 

أمكنة من هذا النوع هي خارج جميع األمكنة مع انه قد 

يكون ممكنا اإلشارة إىل مواقعها يف الواقع الحقيقي. وألن هذه 

األماكن مختلفة متاما عن جميع املواقع التي تعكسها وتتحدث 

عنها، سأسميها بطريقة معاكسة لليوتوبيا، الهيرتوتوبيات. 

أعتقد ان بني اليوتوبيات والهيرتوتوبيات يوجد نوع من 

الخربات املشرتكة واملختلطة، والتي هي املرآة. يف نهاية املطاف، 

املرآة يوتوبيا نظرا ألنها مكانا ال مكان له. 

ومبا ان الهيرتوتوبيات هكذا، كيف إذاً ميكن وصفها؟ ما هي 

معانيها؟ ميكننا تخيل نوعا من الوصف املنظم – ال أقول علوم 

الن الكلمة مجلفنة اآلن – وذلك يف مجتمع ما، يتخذ كموضوع 

دراسة وتحليل ووصف و“قراءة“ )كام يرغب البعض أن يقول 

هذه األيام( عن الفضاءات املختلفة لهذه األماكن. وكنوع من 

الرصاع املتزامن االسطوري والحقيقي للحيز الذي نعيش فيه، 

ميكن تسمية هذا الوصف بالطوبوغرافيا النقيضة او البديلة. 

ميشيل فوكو. من الفضاءات األخرى )1967(، الهيرتوتوبيات 

Computer generated general view of Madenat al Qamar project north of Jericho, PiF.
مشهد عام تخييل ملرشوع مدينة القمر املقرتح شامل أريحا، صندوق االستثامر الفلسطيني.
Source: http://www.planningalliance.ca/project/madenat-al-qamar
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Its first principle is that there is probably not a single 
culture in the world that fails to constitute heteroto-
pias. That is a constant of every human group. but 
the heterotopias obviously take quite varied forms, 
and perhaps no one absolutely universal form of 
heterotopia would be found. We can however class 
them in two main categories. 

in the so-called primitive societies, there is a certain 
form of heterotopia that i would call crisis heteroto-
pias, i.e., there are privileged or sacred or forbidden 
places, reserved for individuals who are, in relation to 
society and to the human environment in which they 
live, in a state of crisis [...]. but these heterotopias of 
crisis are disappearing today and are being replaced, 
i believe, by what we might call heterotopias of 
deviation: those in which individuals whose behavior 
is deviant in relation to the required mean or 
norm are placed. Cases of this are rest homes and 
psychiatric hospitals, and of course prisons, and one 
should perhaps add retirement homes that are, as it 
were, on the borderline between the heterotopia of 
crisis and the heterotopia of deviation since, after 
all, old age is a crisis, but is also a deviation since in 
our society where leisure is the rule, idleness is a sort 
of deviation.

The second principle of this description of 
heterotopias is that a society, as its history unfolds, 
can make an existing heterotopia function in a very 
different fashion; for each heterotopia has a precise 
and determined function within a society and the 
same heterotopia can, according to the synchrony 
of the culture in which it occurs, have one function 
or another. As an example i shall take the strange 
heterotopia of the cemetery. [...]

Third principle. The heterotopia is capable of juxta-
posing in a single real place several spaces, several 
sites that are in themselves incompatible. Thus it is 
that the theater brings onto the rectangle of the stage, 
one after the other, a whole series of places that are 
foreign to one another; thus it is that the cinema is a 
very odd rectangular room, at the end of which, on 
a two-dimensional screen, one sees the projection 

of a three-dimensional space, but perhaps the oldest 
example of these heterotopias that take the form of 
contradictory sites is the garden. We must not forget 
that in the orient the garden, an astonishing creation 
that is now a thousand years old, had very deep and 
seemingly superimposed meanings. The traditional 
garden of the Persians was a sacred space that was 
supposed to bring together inside its rectangle four 
parts representing the four parts of the world, with 
a space still more sacred than the others that were 
like an umbilicus, the navel of the world at its center 
)the basin and water fountain were there(; and all 
the vegetation of the garden was supposed to come 
together in this space, in this sort of microcosm. As 
for carpets, they were originally reproductions of 
gardens )the garden is a rug onto which the whole 
world comes to enact its symbolic perfection, and the 
rug is a sort of garden that can move across space(. 
The garden is the smallest parcel of the world and 
then it is the totality of the world. The garden has 
been a sort of happy, universalizing heterotopia since 
the beginnings of antiquity )our modern zoological 
gardens spring from that source(. 

fourth principle. heterotopias are most often linked 
to slices in time - which is to say that they open onto 
what might be termed, for the sake of symmetry, 
heterochronies. The heterotopia begins to function 
at full capacity when men arrive at a sort of absolute 
break with their traditional time [...]. 

From a general standpoint, in a society like ours 
heterotopias and heterochronies are structured and 
distributed in a relatively complex fashion. First of 
all, there are heterotopias of indefinitely accumulat-
ing time, for example museums and libraries, 
Museums and libraries have become heterotopias in 
which time never stops building up and topping its 
own summit, whereas in the seventeenth century, 
even at the end of the century, museums and librar-
ies were the expression of an individual choice. by 
contrast, the idea of accumulating everything, of 
establishing a sort of general archive, the will to 
enclose in one place all times, all epochs, all forms, 
all tastes, the idea of constituting a place of all times 

that is itself outside of time and inaccessible to its 
ravages, the project of organizing in this way a sort 
of perpetual and indefinite accumulation of time 
in an immobile place, this whole idea belongs to 
our modernity. The museum and the library are 
heterotopias that are proper to western culture of 
the nineteenth century. opposite these heterotopias 
that are linked to the accumulation of time, there 
are those linked, on the contrary, to time in its most 
flowing, transitory, precarious aspect, to time in 
the mode of the festival. These heterotopias are not 
oriented toward the eternal, they are rather absolutely 
temporal [chroniques]. Such, for example, are the 
fairgrounds[...]. 

fifth principle. heterotopias always presuppose 
a system of opening and closing that both isolates 
them and makes them penetrable. in general, the 
heterotopic site is not freely accessible like a public 
place. either the entry is compulsory, as in the case of 
entering a barracks or a prison, or else the individual 
has to submit to rites and purifications. to get in one 
must have a certain permission and make certain 
gestures. Moreover, there are even heterotopias that 
are entirely consecrated to these activities of purifica-
tion -purification that is partly religious and partly 
hygienic, such as the hammin of the Moslems, or 
else purification that appears to be purely hygienic, 
as in Scandinavian saunas. There are others, on the 
contrary, that seem to be pure and simple openings, 
but that generally hide curious exclusions. everyone 
can enter into the heterotopic sites, but in fact that is 
only an illusion- we think we enter where we are, by 
the very fact that we enter, excluded [...]. 

sixth principle. The last trait of heterotopias is that 
they have a function in relation to all the space that 
remains. This function unfolds between two extreme 
poles. either their role is to create a space of illusion 
that exposes every real space, all the sites inside of 
which human life is partitioned, as still more illusory. 
or else, on the contrary, their role is to create a 
space that is other, another real space, as perfect, 
as meticulous, as well arranged as ours is messy, ill 
constructed, and jumbled. This latter type would be 

the heterotopia, not of illusion, but of compensation, 
and i wonder if certain colonies have not functioned 
somewhat in this manner. in certain cases, they have 
played, on the level of the general organization of 
terrestrial space, the role of heterotopias. i am think-
ing, for example, of the first wave of colonization in 
the seventeenth century, of the Puritan societies that 
the english had founded in America and that were 
absolutely perfect other places. i am also thinking of 
those extraordinary Jesuit colonies that were founded 
in South America: marvelous, absolutely regulated 
colonies in which human perfection was effectively 
achieved. The Jesuits of Paraguay established colonies 
in which existence was regulated at every turn. The 
village was laid out according to a rigorous plan 
around a rectangular place at the foot of which was 
the church; on one side, there was the school; on the 
other, the cemetery-, and then, in front of the church, 
an avenue set out that another crossed at fight angles; 
each family had its little cabin along these two axes 
and thus the sign of Christ was exactly reproduced. 
Christianity marked the space and geography of the 
American world with its fundamental sign.

brothels and colonies are two extreme types of 
heterotopia, and if we think, after all, that the boat 
is a floating piece of space, a place without a place, 
that exists by itself, that is closed in on itself and at 
the same time is given over to the infinity of the sea 
and that, from port to port, from tack to tack, from 
brothel to brothel, it goes as far as the colonies in 
search of the most precious treasures they conceal in 
their gardens, you will understand why the boat has 
not only been for our civilization, from the sixteenth 
century until the present, the great instrument of 
economic development )i have not been speaking 
of that today(, but has been simultaneously the 
greatest reserve of the imagination. The ship is the 
heterotopia par excellence. in civilizations without 
boats, dreams dry up, espionage takes the place of 
adventure, and the police take the place of pirates.

Michel Foucault. of other Spaces )1967(, heterotopias.
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Palestine Architectural Museum )rockefeller Archaeological Museum( entrance, Jerusalem.
مدخل متحف اآلثار الفلسطيني )روكفلر(، القدس.

Antiquity collection from hisham palace and tel Al Sultan excavation. now exhibited in Palestine Architectural Museum, Jerusalem.
مجموعة اآلثار التي تم اكتشافها يف خربة املفجر – قرص هشام- وتل السلطان خالل حفريات، واملوجودة حاليا يف متحف اآلثار الفلسطيني )روكفلر(، القدس.

russian Museum Park Complex: Mosaic printed replica placed to show the location and size of the original mosaic.
مجمع املتحف واملتنزه الرويس: نسخة مطبوعة بنفس حجم وموقع الفسيفساء األصلية التي تم اكتشافها بحديقة املتحف.

leisure spaces Jericho. 
مناطق الرتفيه، أريحا.
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Computer generated general view for the proposed car racing track, Jericho. Source: Palestinian motor sport and motor cycles Federation

مشهد عام تخييل لحلبة سباق السيارات املقرتحة، أريحا. املصدر:االتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية. 

Jericho hours riding club 
.departure area, border crossing point )esterahet Areha(, Jerichoنادي أريحا للفروسية

منطقة املغادرين، اسرتاحة أريحا للمسافرين، أريحا.
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اننا ندخل حيث نحن، من خالل حقيقة أننا ندخل، ولكننا 
مستثنئني. 

املبدأ السادس. السمة األخرية للهيرتوتوبيات تتمثل يف أن 
لها وظيفة تتعلق بكل الحيز املتبقي. هذه الوظيفة تنكشف 

بني قطبني متطرفني بحيث يكون دورهام أما خلق حيز وهمي 
يكشف كل فضاء حقيقي، وجميع املواقع التي تنقسم فيها 
الحياة البرشية. أو عىل عكس ذلك، يتمثل دورهام يف خلق 
حيز هو حيز حقيقي آخر مثايل شديد الدقة ومرتب جيدا 

بينام حيزنا وسخ ويسء البناء ومشوش. هذا النوع األخري هو 
الهيرتوتوبيا، ليس هرتوتوبيا الوهم إمنا هرتوتوبيا التعويض. 
وأتساءل فيام إذا مل تعمل بعض املستعمرات بهذه الطريقة 

نوعا ما. يف بعض الحاالت، لعبت هذه املستعمرات عىل 
مستوى املؤسسة العامة للحيز االريض دور الهيرتوتوبيات 

املغايرة. أفكر بأول موجة من اإلستعامر يف القرن السابع عرش 
للمجتمعات البوريتانية التي أسسها اإلنجليز يف أمريكا وتلك 

كانت متاما أماكن أخرى مثالية. وافكر أيضا باملستعمرات 
اليسوعية التي تأسست يف أمريكا الجنوبية: مستوطنات رائعة 
ومنظمة متاما وجرى فيها إنجاز الكامل اإلنساين بفعالية. كام 
أسس يسوعيو البارغواي مستوطنات كان الوجود فيها منظام 

عند كل منعطف. فمثال، ُصممت القرية وفقا لخطة دقيقة 
جدا حول مكان مستطيل وشيدت الكنيسة عند أسفلها؛ عىل 

جانب كانت مدرسة وعىل الجانب اآلخر مقربة وامام الكنيسة 
يوجد جادة تتقاطع مع جادة أخرى؛ كل عائلة كان لها كابني 

عىل طول هذين املحورين مام اعطى إشارة املسيح. ميزت 
املسيحية مكان وجغرافية العامل األمرييك بإشارتها األساسية. 

بيوت الدعارة واملستعمرات نوعان متطرفان من الهيرتوتوبيا، 
وإذا فكرنا أن القارب قطعة عامئة من الفضاء، مكان بدون 

مكان، موجود بذاته، ومغلق عىل ذاته ويف الوقت ذاته لديه 
النهاية البحر ويذهب من ميناء إىل ميناء ومن جانب سفينة 

إىل آخر ومن بيت دعارة إىل آخر بعيدا مثل املستوطنات 
بحثا عن أمثن الكنوز التي يخبأونها يف حدائقهم، سوف تفهم 
ملاذا مل يكن القارب فقط يف حضارتنا من القرن السادس عرش 

وحتى يومنا الحارض األداة العظيمة للتنمية االقتصادية )مل اكن 
أتحدث عن ذلك اليوم( ولكنه كان بالتزامن احتياط الخيال 

العظيم. السفينة هي الهيرتوتوبيا بإمتياز. يف الحضارات التي 
ليس لها قوارب تجف األحالم ويحل التجسس محل املغامرة 

وتحل الرشطة محل القراصنة. 

ميشيل فوكو. من الفضاءات األخرى )1967(، الهيرتوتوبيات – البديلة. 

– البديلة. 

املبدأ األول هو احتاملية عدم وجود ثقافة واحدة يف العامل 
تفشل يف تشكيل هيرتوتوبيات. وهذا يشء ثابت لكل مجموعة 

برشية. ولكن من الواضح ان الهيرتوتوبيات تتخذ أشكاال 
مختلفة ورمبا ال يوجد مطلقا شكال عامليا للهيرتوتوبيا، ولكننا 

نستطيع تصنيف هذه الهيرتوتوبيات يف فئتني رئيسيتني.

يف املجتمعات التي تدعى باملجتمعات البدائية، يوجد شكل ما 
من الهيرتوتوبيا التي أسميها هيرتوتوبيات ازمة، مثال عىل ذلك 

وجود أماكن مميزة أو مقدسة او ممنوعة محجوزة لألفراد 
الذين لهم عالقة باملجتمع والبيئة اإلنسانية التي يعيشون 

فيها بحالة أزمة[...]. ولكن هذه الهيرتوتوبيات لألزمة آخذة 
بالتاليش هذه األيام وتحل محلها، كام أعتقد، ما ميكن ان 

نسميه الهيرتوتوبيات اإلنحراف: تلك التي يكون فيها أفراد 
سلوكهم منحرف عام هو معياري. حاالت مثل هذه تتمثل 

يف بيوت اإلسرتاحة واملستشفيات النفسية وبالطبع السجون، 
ورمبا نستطيع إضافة بيوت التقاعد التي هي عىل الحد الفاصل 

بني هيرتوتوبيات األزمة وهيرتوتوبيات اإلنحراف، نظرا ألن 
الشيخوخة أزمة وهي أيضا انحراف ألنه يف مجتمعنا حيث 
وقت الفراغ هو القاعدة، يكون البطالة نوع من اإلنحراف. 

املبدأ الثاين لوصف الهيرتوتوبيات هذا هو ان املجتمع كام 
يكشف تاريخه ميكن أن يصنع وظيفة هيرتوتوبيا قامئة بطريقة 

مختلفة جدا؛ حيث ان كل هيرتوتوبيا لها وظيفة محددة 
ومقررة يف املجتمع وهذه الهيرتوتوبيا نفسها ميكن أن يكون لها 
وظيفة او أخرى وفقا لتزامن الثقافة التي تحدث فيها. وكمثال 

عىل ذلك، سأتحدث عن الهيرتوتوبيا الغريبة للمقربة. [...]

املبدأ الثالث. الهيرتوتوبيا قادرة عىل وضع فضاءات متعددة 
ومواقع متعددة غري منسجمة بحد ذاتها جنبا إىل جنب يف مكان 

حقيقي واحد. ولهذا، السينام غرفة مستطيلة غري متجانسة 
يوجد يف نهايتها شاشة ثنائية االبعاد بحيث يرى املرء عرض 
لفضاء ثاليث األبعاد ولكن رمبا تكون الحديقة أكرب مثال عىل 

الهيرتوتوبيا التي تأخذ شكل مواقع متناقضة. يجب ان ال ننىس 
ان الحديقة يف الرشق خلق مدهش عمرها ألف سنة ولها معاين 

عميقة جدا. كام ان حديقة الُفرْس )إيران( التقليدية كانت مكانا 
مقدسا تجمع داخل اجزاءها األربعة التي متثل األجزاء األربعة 

للعامل مع وجود فضاء أكرث قدسية من اآلخرين الذين كانوا 
يشبهون رسة البطن، النقطة الوسطى للعامل يف مركزها )يوجد 

فيها حوض ونافورة مياه( وكل نباتات الحديقة كانت موجودة 
يف هذا الحيز، يف هذا النوع من العامل املصغر. أما السجاد، فهو  

إعادة إنتاج للحدائق )الحديقة سجادة صغرية يأيت إليها كل 

العامل للمصادقة عىل إتقانها الرمزي والسجادة الصغرية نوع من 
الحدائق ميكن تحريكها عرب املكان(. الحديقة هي أصغر قطعة 

أرض يف العامل ولذلك هي مجموع العامل. كانت الحديقة نوعا 
من الهيرتوتوبيا السعيدة املعوملة منذ بدايات العصور القدمية 

)حدائقنا الحيوانية الحديثة تأيت من ذلك املصدر(. 

املبدأ الرابع. الهيرتوتوبيات عادة ما تكون مرتبطة برشائح 
يف الزمن – التي ميكن القول أنها تفتح عىل ما ندعوه بهدف 
التناسق، تغيريات تطورية زمنية )heterochronies(. تبدأ 

الهيرتوتوبيا بالعمل بكامل طاقتها عندما يصل اإلنسان إىل نوع 
من اإلنكسار املطلق مع وقته التقليدي[...]. 

من وجهة نظر عامة، يف مجتمع مثل مجتمعاتنا، الهيرتوتوبيات 
والتغيريات التطورية مهيكلة وموزعة بطريقة معقدة نسبيا. 

اوال، يوجد هيرتوتوبيات للزمن املرتاكم بال نهاية مثل املتاحف 
واملكتبات. أصبحت املتاحف واملكتبات هيرتوتوبيات ال يتوقف 

فيها الزمن عن بناء قمته، بينام يف القرن السابع عرش، حتى 
نهايتة ، كانت املتاحف واملكتبات تعبريا عن اإلختيار الفردي. 

وعىل العكس متاما، تعترب فكرة مراكمة كل يشء وتأسيس نوع 
من األرشيف العام واإلرادة للتجمع يف مكان واحد يف جميع 
األزمان، وجميع العصور، وجميع األشكال، وجميع األذواق، 

وفكرة تكوين مكان لكل األزمان هي ذاتها خارج الزمان وغري 
قابلة للنفاذ لخرابها مرشوع تنظيم بهذه الطريقة هو نوع من 

تراكم الزمان األبدي الالمحدود يف مكان ثابت غري متحرك. هذه 
الفكرة مبجملها تنتمي لحداثتنا. املتحف واملكتبة هيرتوتوبيات 

مناسبة للثقافة الغربية يف القرن التاسع عرش. 

مقابل هذه الهيرتوتوبيات املرتبطة برتاكم الزمن، يوجد تلك 
األشياء املرتبطة، بعكس ذلك، بالزمن يف مظهره املتدفق العابر 

الرسيع الزوال، بالزمن بطريقة املهرجان. هذه الهيرتوتوبيات غري 
موجهة نحو األبدي بل هي مؤقتة متاما، مثل أرض املعارض[...]. 

املبدأ الخامس. تفرتض الهيرتوتوبيات مسبقا ودامئا نظام 
انفتاح وإنغالق يساعد عىل عزلها وجعلها قابلة لإلخرتاق. 

بشكل عام، موقع الهيرتوتوبيا ال ميكن النفاذ إليه بحرية مثل 
املكان العام: الدخول إليه اما ان يكون إجباريا كام هو الحال 

يف دخول الثكنة او السجن أو ان عىل الفرد أن يخضع لطقوس 
وتطهري. للدخول إىل موقع الهيرتوتوبيا يجب عىل املرء أن 

يحصل عىل إذن ما ويقوم ببعض اإلمياءات. عالوة عىل ذلك، 
يوجد بعض الهيرتوتوبيات املكرسة ألنشطة التطهري – التطهري 

الذي هو جزئيا ديني وجزئيا صحي مثل تطهري املسلمني أو 
الطهارة التي هي عمل صحي مثل السونات اإلسكندنافية. عىل 

نقيض ذلك، بعض الهيرتوتوبيات تبدو نقية وبسيطة ولكنها 
تخبأ عموما استثناءات غريبة. كل شخص ميكن أن يدخل موقع 

هيرتوتوبيا ولكن بالحقيقة ذلك ليس سوى وهم – نعتقد 

Video stills: Security forces graduation ceremony and car speed 

racing took place within the premises of istiqlal University for 

security science. Jericho. 
مقاطع صور- مأخوذة من فيديو- من حفل تخريج قوات امن وسباق الرسعة 

للسيارات والتي تجري يف ساحات جامعة االستقالل للعلوم األمنية.
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Kublai Khan does not necessarily believe 
everything Marco Polo says when he describes 
the cities visited on his expeditions, but the 
emperor of the tartars does continue listening 
to the young Venetian with greater attention and 
curiosity than he shows any other messenger or 
explorer of his. in the lives of emperors there is 
a moment which follows pride in the boundless 
extension of the territories we have conquered, 
and the melancholy and relief of knowing we 
shall soon give up any thought of knowing and 
understanding them. […..]

ليــس بالرضورة أن يصدق قبالي خان كل ما يقوله 

مــاركو بولو يف وصفه للمدن التي زارها يف حمالته، 

ولكن إمرباطور املغول يستمر يف اإلصغاء للشاب 

الفينييس بإنتباه شديد وفضول أكرث مـمـا يـفـعـل 

عندما يصغي ألي رسول او مكتشف لـديـه. يف حياة 

األباطرة، يوجد لحظة تأيت بعد الكربياء يف املناطق 

املمتدة بـــال حدود التي يفتتحوها. والكآبة واإلرتياح 

الذي ينتابنا عندما نعرف أنــه ســرعان ما سنتخىل عـن 

أي تفكري مبعرفتها وفهمها. )...(

CITIes & DesIre 3

despina can be reached in two ways: by ship or by 
camel. The city displays one face to the traveller 
arriving overland and a different one to him who 
arrives by sea. When the camel-driver sees, at 
the horizon of the tableland, the pinnacles of the 
skyscrapers come into view, the radar antennae, the 
white and red windsocks flapping, the chimneys 
belching smoke, he thinks of a ship; he knows it is a 
city, but he thinks of it as a vessel that will take him 
away from the desert, a windjammer about to cast 
off, with the breeze already swelling the sails, not 
yet unfurled, or a steamboat with its boiler vibrating 
in the iron keel; and he thinks of all the ports, the 
foreign merchandise the cranes unload on the docks, 
the taverns where crews of different flags break 
bottles over one another’s heads, the lighted, ground-
floor windows, each with a woman combing her hair.

in the coastline’s haze, the sailor discerns the form of 
a camel’s withers, an embroidered saddle with glit-
tering fringe between two spotted humps, advancing 
and swaying; he knows it is a city, but he thinks of 
it as a camel from whose pack hang wineskins and 
bags of candied fruit, date wine, tobacco leaves, and 
already he sees himself at the head of a long caravan 
taking him away from the desert of the sea, towards 
oases of fresh water in the palm trees’ jagged shade, 
towards palaces of thick, whitewashed walls, tiled 
courts where girls are dancing barefoot, moving their 
arms, half-hidden by their veils, and half-revealed.

each city receives its form from the desert it opposes; 
and so the camel driver and the sailor see despina, a 
border city between two deserts.

مدن ورغبة 3

ميكن الوصول إىل دسبينا بطريقتني: بالسفينة أو عىل الجمل. 

تعرض املدينة وجها واحدا للمسافر الذي يصلها برا ووجها 

آخر ملن يصلها بحرا. عندما يرى راكب الجمل قمة ناطحات 

السحاب ويصبح رادار األنتني عىل مرآى منه ويرى اكامم 

الريح البيضاء والحمراء ترفرف واملداخن يتصاعد منها الدخان، 

يفكر بسفينة ويعرف انها مدينة، ولكنه يفكر بها كزورق 

سيأخذه بعيدا عن الصحراء، سفينة رشاعية عىل وشك اإلبحار 

ونسيم يحرك األرشعة، ولكن ليس حتى اآلن باد للعيان، او 

قارب بخاري سّخانه يتبخر يف عارضة معدنية؛ يفكر يف جميع 

املوانئ، السلع األجنبية التي تنزلها الرافعات عىل أرصفة امليناء، 

الخامرات حيث يكرس البحارة من بلدان مختلفة القناين عىل 

رؤوس بعضهم، نوافذ الطوابق السفىل املضيئة وعىل كل منها 

إمرأة متشط شعرها. 

ومن خالل ضباب الشاطئ، يدرك البحار عىل كاهل الجمل 

رسجا مطرزا برشاشيب متأللئة بني سنامني منقطني يتقدم 

متأرجحا، يعرف البحار أنها مدينة. ولكنه يظنها جمل تتدىل 

منه أكياس تحمل زقق الخمر واكياس فاكهة محالة وخمر 

التمر واوراق التبغ ويكون قد رأى نفسه يف أعىل الظل نحو 

قصور ذات جدران بيضاء سميكة وساحات مبلطة حيث 

ترقص الفتيات عارية األقدام وتحرك أذرعها التي يغطي نصفها 

الحجاب بينام نصفها اآلخر مكشوفا. 

تأخذ كل مدينة شكلها من الصحراء التي تقابلها وهكذا يرى 

راكب الجمل والبحار مدينة ديسبينا، مدينة حدودية بني 

صحراءين.
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CITIes & DesIre 4 

in the centre of Fedora, that grey stone metropolis, 
stands a metal building with a crystal globe in every 
room. looking into each globe, you see a blue 
city, the model of a different Fedora. These are the 
forms the city could have taken if, for one reason 
or another, it had not become what we see today. 
in every age someone, looking at Fedora as it was, 
imagined a way of making it the ideal city, but while 
he constructed his miniature model, Fedora was 
already no longer the same as before, and what had 
until yesterday a possible future became only a toy 
in a glass globe.

The building with the globes is now Fedora’s 
museum: every inhabitant visits it, chooses the city 
that corresponds to his desires, contemplates it, 
imagining his reflection in the medusa pond that 
would have collected the waters of the canal )if it had 
not been dried up(, the view from the high canopied 
box along the avenue reserved for elephants )now 
banished from the city(, the fun of sliding down 
the spiral, twisting minaret )which never found a 
pedestal from which to rise(.

on the map of your empire, o great Khan, there 
must be room both for the big, stone Fedora and the 
little Fedoras in glass globes. not because they are 
all equally real, but because all are only assumptions. 
The one contains what is accepted as necessary 
when it is not yet so; the others, what is imagined as 
possible and, a moment later, is possible no longer.

مدن ورغبة 4 

يف وسط مدينة فيدورا تلك املدينة ذات الحجارة الرمادية تقف 

بناية معدنية ذات كرة كريستالية يف كل غرفة. وإذا ما نظرت 

إىل كل كرة، ترى يف كل منها مدينة زرقاء وهو منوذج ملدينة 

فيدورا املختلفة. تلك هي األشكال التي كان ميكن أن تتخذها 

املدينة لو لسبب او آلخر مل تصبح عىل ما هي عليه اآلن. يف 

كل عرص من العصور، تخيل، شخص ما وهو ينظر إىل املدينة 

كام كانت، طريقة لجعلها مدينة مثالية ولكنه عندما بنى 

منوذجه املصغر، مل تعد فيدورا عىل الشكل الذي كانت عليه 

من قبل، وما كان حتى البارحة مستقبال ممكنا أصبح فقط 

لعبة يف كرة زجاجية. 

أصبحت البناية ذات الكرات اليوم متحف مدينة فيدورا: كل 

مواطن يقوم بزيارته يختار املدينة التي تتامثل مع رغباته 

ويتأملها متخيال انعكاسه يف بركة ميدوزا التي جمعت مياه 

القناة )لو مل تجف(، املشهد من صندوق عايل مغطى عىل 

طول الجادة املحجوزة للفيلة )املنفية اآلن من املدينة(، فرح 

اإلنزالق يف الشكل اللولبي، املنارة امللتوية )التي مل تجد أبدا 

قاعدة لرتتفع منها(.

وعىل خارطة إمرباطوريتك، يا خان العظيم، يجب أن يكون مثة 

مكان ملدينة فيدورا الحجرية الكبرية وملدن فيدورا الصغرية يف 

الكرات الزجاجية. ليس ألنها جميعها حقيقية بالتساوي، إمنا 

ألنها جميعها إفرتاضات. تحتوي الواحدة ما هو مقبول كرضورة 

عندما ال تكون هي هكذا. األخريات، ما ميكن تخيله كممكن 

وبعد لحظة يختفي حتى املمكن. 

مدن ورغبة 5 

من هناك، بعد ستة أيام وسبع ليايل، تصل إىل زوبيد، املدينة 

البيضاء، املنكشفة عىل القمر، بشوارعها امللتفة حول ذاتها كام 

يف خصلة خيوط. يخربون هذه القصة عن تأسيسها: رجال من 

أمم مختلفة لديهم حلم مشرتك. شاهدوا إمرأة تركض ليال يف 

مدينة مجهولة؛ شوهدت من الخلف وكانت عارية وشعرها 

طويل. حلموا مبالحقتها. وبينام كانوا يلتفون ويدورون فقد 

الرجال أثر هذه املرأة. وبعد الحلم، إنطلق الرجال يبحثون 

عن تلك املدينة ومل يجدوها أبدا. ولكنهم وجدوا بعضهم؛ 

قرروا أن يبنوا مدينة مثل املدينة التي حلموا بها. وأثناء تشييد 

الشوارع، كان كل رجل يتبع مسار مالحقته لتلك املرأة؛ وعند 

النقطة التي أضاعوا فيها مسار املرأة املطاردة، رتب الرجال 

أماكن وجدران بطريقة مختلفة عن الحلم يك ال تستطيع املرأة 

الهرب ثانية. 

هذه املدينة كانت زوبيد حيث إستقر الرجال منتظرين عودة 

ذلك املشهد يف ليلة ما. مل ير أيا منهم، يف نومه أو يف يقظته، 

تلك املرأة ثانية. وشوارع املدينة كانت الشوارع التي ميشون 

عليها كل يوم يف طريقهم ألعاملهم بدون اي عالقة مع املطاردة 

التي حلموا بها. ولذلك األمر، أصبحت تلك املطاردة منسية. 

وصل رجال من بالد أخرى لهم أحالما مثل أحالمهم؛ ويف مدينة 

زوبيد، عرفوا شيئا ما عن شوارع الحلم وغريوا مواقع األروقة 

واألدراج لتصبح أكرث شبها مبمر املرأة املطاردة وهكذا عند 

النقطة التي إختفت فيها، لن يبقى طريق للهرب. 

اول القادمني إىل املدينة مل يفهموا ما الذي جذب هؤالء الناس 

إىل زوبيد، هذه املدينة البشعة، هذه املصيدة. 

CITIes & DesIre 5 

From there, after six days and seven nights, you 
arrive at Zobeide, the white city, well exposed to 
the moon, with streets wound about themselves as 
in a skein.

They tell this tale of its foundation: men of various 
nations had an identical dream. They saw a woman 
running at night through an unknown city; she was 
seen from behind, with long hair, and she was naked. 
They dreamed of pursuing her. As they twisted and 
turned, each of them lost her. After the dream they 
set out in search of that city; they never found it. but 
they found one another; they decided to build a city 
like the one in the dream. in laying out the streets, 
each followed the course of his pursuit; at the spot 
where they had lost the fugitive’s trail, they arranged 
spaces and walls differently from the dream, so she 
would be unable to escape again.

This was the city of Zobeide, where they settled, wait-
ing for that scene to be repeated one night. none of 
them, asleep or awake, ever saw the woman again.

The city’s streets were streets where they went 
to work every day, with no link any more to the 
dreamed chase. Which, for that matter, had long 
been forgotten.

new men arrived from other lands, having had a 
dream like theirs, and in the city of Zobeide, they 
recognized something of the streets of the dream, 
and they changed the positions of arcades and 
stairways to resemble more closely the path of the 
pursued woman and so, at the spot where she had 
vanished, there would remain, no avenue of escape.

The first to arrive could not understand what drew 
these people to Zobeide, this ugly city, this trap.
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Publications published by UnrWA. hanged within the refugee camp space.
منشورات من قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، معلقة يف مناطق مختلفة من املخيم.
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new housing development project under construction in Jericho.
مرشوع إسكان تحت اإلنشاء يف أريحا.
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مدن وذاكرة 5 

يف موريليا، توجه دعوة للمسافر لزيارة املدينة ويف ذات الوقت 

ليتفحص بعض البطاقات الربيدية التي تظهر املدينة كام كانت 

من قبل: ذات الساحة التي كان بها دجاجة يف مكان موقف 

الباص، منصة يف مكان املعرب الفوقي، شابتان تحمالن مظلتني 

لونهم أبيض يف مكان مصنع الذخائر الحربية. ويف حال ان 

املسافر مل يرد تخييب أمل السكان، ميتدح مدينة البطاقات 

الربيدية ويفضل نسختها الحالية، ومع ذلك عليه أن يكون 

حذرا يف ابداء ندمه للتغيريات داخل حدود محددة: يعرتف بأن 

عظمة وإزدهار مدينة موريليا، عند مقارنتها مبوريليا القدمية، 

ال يعوض بعض من النعمة املفقودة، والتي ميكن فقط تقديرها 

اآلن يف البطاقات الربيدية القدمية، بينام من قبل عندما كانت 

املدينة أمام نظر املرء، مل يكن يرى شيئا جميال ويرى ذلك أقل 

يف الوقت الحارض، لو بقيت موريليا كام هي بدون أي تغري. 

عىل أية حال، أصبح للمدينة أماكنها الجذابة ولكن ال زال املرء 

ينظر للوراء بحنني ملا كانت عليه املدينة. 

كن حذرا يف إخبارهم أن مدنا مختلفة تتبع بعضها عىل نفس 

املوقع وتحت نفس اإلسم، تولد ومتوت بدون ان يعرف بعضهم 

البعض وبدون أي اتصال بينها. وأحيانا، حتى اسم السكان 

يبقى نفسه وكذلك لهجة أصواتهم ومالمح وجوههم. ولكن 

اآللهة التي تعيش تحت األسامء وفوق األماكن قد ذهبت 

بدون كلمة واستقر الغرباء يف مكانها. ال جدوى من السؤال 

فيام إذا كان الناس الجدد أفضل او أسوأ من القدامى نظرا 

لعدم وجود أي عالقة بينهام؛ متاما كام تصور البطاقات الربيدية 

القدمية مدينة موريليا كام كانت يف السابق، ولكن مدينة 

مختلفة تدعى بالصدفة موريليا، حلت مكانها. 

CITIes & The sKY 4

Summoned to lay down the rules for the foundation 
of Perinthia, the astronomers established the place 
and the day according to the position of the stars; 
they drew the intersecting lines of the decumanus 
and the cardo, the first oriented to the passage of the 
sun and the other like the axis on which the heavens 
turn. They divided the map according to the twelve 
houses of the zodiac so that each temple and each 
neighbourhood would receive the proper influence of 
the favouring constellations; they fixed the point in 
the walls where gates should be cut, foreseeing how 
each would frame an eclipse of the moon in the next 
thousand years. 

Perinthia--they guaranteed--would reflect the 
harmony of the firmament; nature’s reason and the 
gods’ benevolence would shape the inhabitants’ 
destinies. 

Following the astronomers’ calculations precisely, 
Perinthia was constructed; various peoples came to 
populate it; the first generation born in Perinthia 
began to grow within its walls; and these citizens 
reached the age to marry and have children.

in Perinthia’s streets and squares today you encounter 
cripples, dwarfs, hunchbacks, obese men, bearded 
women. but the worst cannot be seen; guttural howls 
are heard from cellars and lofts, where families hide 
children with three heads or with six legs.

Perinthia’s astronomers are faced with a difficult 
choice. either they must admit that all their calcula-
tions were wrong and their figures are unable to 
describe the heavens, or else they must reveal that 
the order of the gods is reflected exactly in the city 
of monsters.

مدن وسامء 4 

عندما ُدعي الفلكيون لوضع قواعد لتأسيس مدينة برينثيا، 

قاموا بتحديد املكان واليوم وفقا ملوقع النجوم؛ رسم الفلكيون 

خطوطا متقاطعة لشوارع شامل جنوب ورشق غرب. األول 

موجه ملمر الشمس واألخر يشبه محور تدور عليه السموات. 

وقاموا بتقسيم الخارطة وفقا لإلثني عرشة بيتا من دائرة الربوج 

ليك يتلقى كل معبد وكل حي التأثري املناسب من كل برج 

مفضل. كام قاموا بتثبيت نقطة يف الجدران حيث ستوضع 

البوابات، متنبئني كيف ستشكل كل بوابة خسوف القمر يف 

األلف سنة القادمة. وتعهدوا أن تعكس مدينة برينثيا انسجام 

القبة الزرقاء )السامء( كام سيشكل منطق الطبيعة وخري اآللهة 

مصائر السكان. ومن خالل إتباع حسابات الفلكيني بدقة، جرى 

تشييد مدينة برينثيا وجاء ناس من مختلف األنواع للسكن 

فيها؛ بدأ أول جيل ولد يف مدينة برينثيا يكرب وينمو داخل 

جدرانها وتزوجوا وأنجبوا أطفاال. 

هذه األيام وخالل تجوالك يف شوارع مدينة برينثيا وساحاتها 

تُصادف كسحاء وأقزام وذوي حدبات ورجال زائدي األوزان 

ونساء ملتحيات. ولكن األسوأ ال ميكن مشاهدته حيث تسمع 

ولووالت ورصاخ ينبعث من رساديب ودور علوية حيث تخبأ 

عائالت أطفال بثالثة رؤوس أو ستة سيقان. 

يواجه فلكيو مدينة برينثيا اختيارا صعبا؛ أما يجب عليهم 

اإلعرتاف بأن جميع حساباتهم كانت خاطئة وأرقامهم غري 

قادرة عىل وصف السموات أو يجب عليهم كشف أن نظام 

اآللهة معكوس متاما يف مدينة حيوانات مخيفة. 

CITIes & MeMorY 5 

in Maurilia, the traveller is invited to visit the city 
and, at the same time, to examine some old postcards 
that show it as it used to be: the same identical square 
with a hen in the place of the bus station, a band-
stand in the place of the overpass, two young ladies 
with white parasols in the place of the munitions 
factory. if the traveller does not wish to disappoint 
the inhabitants, he must praise the postcard city and 
prefer it to the present one, though he must be care-
ful to contain his regret at the changes within definite 
limits: admitting that the magnificence and prosper-
ity of the metropolis Maurilia, when compared to 
the old, provincial Maurilia, cannot compensate for a 
certain lost grace, which, however, can be appreciated 
only now in the old postcards, whereas before, when 
that provincial Maurilia was before one›s eyes, one 
saw absolutely nothing graceful and would see it even 
less today, if Maurilia had remained unchanged; and 
in any case the metropolis has the added attraction 
that, through what it has become, one can look back 
with nostalgia at what it was.

beware of saying to them that sometimes different 
cities follow one another on the same site and under 
the same name, born and dying without knowing one 
another, without communication among themselves. 
At times even the name of the inhabitants remain the 
same, and their voices’ accent, and also the features 
of the faces; but the gods who live beneath names 
and above places have gone off without a word and 
outsiders have settled in their place. it is pointless to 
ask whether the new ones are better or worse than 
the old, since there is no connection between them, 
just as the old postcards do not depict Maurilia as it 
was, but a different city which, by chance, was called 
Maurilia, like this one.
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مدن رفيعة 4

مدينة سوفرونيا مصنوعة من نصفي مدينتني )نصف من 

كل مدينة(. يف أحد النصفني يوجد سلسلة جبال ذات روايب 

منحدرة، لعبة أطفال عىل شكل دوامة ودرجات سلم عىل 

شكل سلسلة، ودوالب فريس ملصانع غزل، ركوب املوت مع 

راكبي دراجات نارية، القمة العليا مع مجموعة من األراجيح 

تتعلق يف الوسط. النصف اآلخر من املدينة مصنوع من الحجر 

والرخام واإلسمنت مع وجود بنك ومصانع وقصور ومسلخ 

ومدرسة وباقي األشياء. أحد نصفي املدينة دائم بينام النصف 

اآلخر مؤقت، وعندما تنتهي فرتة املكوث، يخلعون النصف 

املؤقت ويفككونه ويأخذونه ويغرسونه يف األرايض الفارغة يف 

نصف مدينة أخرى. 

وهكذا كل سنة تأيت األيام عندما يزيل العامل قطع الرخام، 

ويخفضون الجدران الحجرية، الربج اإلسمنتي، يهدمون الوزارة، 

النصب التذكاري، أرصفة امليناء، مصفاة البرتول، املستشفى، 

ويضعونها عىل مقطورات ليتابعوا من موقف إىل آخر خط 

رحلتهم السنوي. هنا يبقي نصف مدينة سوفرونيا لغالرييهات 

التصوير ولعب األطفال، الرصخة من العربة القادمة من 

سلسلة الجبال متوقفة، وتبدأ املدينة يف عد الشهور واأليام التي 

يجب انتظارها قبل رجوع القافلة وتبدأ حياة كاملة من جديد. 

مدن وعيون 5

عندما تجتاز النهر وتعرب الجبل، تجد امامك فجأة مدينة 

موريانا ببواباتها املرمرية الشفافة يف ضوء الشمس وأعمدتها 

املرجانية التي تدعم قوارص محفورة بشكل متعرج، فيللها 

املصنوعة بأكملها من الزجاج مثل األكوريم حيث ظالل فتيات 

راقصات لهن جلد فيض اللون يسبحن تحت ثريات عىل شكل 

قناديل البحر. إن مل تكن هذه رحلتك األوىل، فإنك تعرف أن 

مدن مثل هذه املدينة لها مظهر آخر: عليك فقط ان متيش يف 

نصف دائرة وستأيت إىل وجه من أوجه مدينة موريانا الخفية، 

مساحة من صفيحة معدن صدأ، قامش أكياس، ألواح خشب 

مثبتة مبسامري، أنابيب سوداء بالسخام، أكوام من علب التنك، 

جدران ظالمية ذات إشارات باهتة، أطر كرايس قش مكرسة، 

حبال صالحة فقط لشنق النفس من عامود عفن.

من قسم إىل آخر، تبدو املدينة مستمرة، يف املشهد، تضاعف 

ذخريتها من الصور: ولكن بدال من ذلك، ليس لها سامكة وهي 

تتكون فقط من وجه ووجه آخر، مثل صفحة ورق عىل كل 

جانب من جانبيها قامة رجل ال ميكن فصلهام وال يستطيعان 

النظر إىل بعضهام.

ThIn CITIes 4

The city of Sophronia is made up of two half cities. 
in one there is the great roller-coaster with its steep 
humps, the carousel with its chain spokes, the Ferris 
wheel of spinning cages, the death-ride with crouch-
ing motor-cyclists, the big top with the clump of 
trapezes hanging in the middle. The other half-city is

of stone and marble and cement, with the bank, the 
factories, the palaces, the slaughterhouse, the school, 
and all the rest. one of the half-cities is permanent, 
the other is temporary, and when the period if its 
sojourn is over, they uproot it, dismantle it, and take 
it off, transplanting it to the vacant lots of another 
half-city.

And so every year the day comes when the workmen 
remove the marble pediments, lower the stone walls, 
the cement pylons, take down the Ministry, the 
monument, the docks, the petroleum refinery, the 
hospital, load them on trailers, to follow from stand 
to stand their annual itinerary. here remains the half- 
Sophronia of the shooting-galleries and the carousels, 
the shout suspended from the cart of the headlong 
roller-coaster, and it begins to count the months, and 
days it must wait before the caravan returns and a 
complete life can begin again.

CITIes & eYes 5 

When you have forded the river, when you have 
crossed the mountain pass, you suddenly find before 
you the city of Moriana, its alabaster gates transpar-
ent in the sunlight, its coral columns supporting 
pediments encrusted with serpentine, its villas all of 
glass like aquariums where the shadows of dancing 
girls with silvery scales swim beneath the medusa-
shaped chandeliers. if this is not your first journey, 
you already know that cities like this have an obverse: 
you have only to walk in a semicircle and you will 
come into view of Moriana’s hidden face, an expanse 
of rusting sheet metal, sackcloth, planks bristling 
with spikes, pipes black with soot, piles of tins, blind 
walls with fading signs, frames of staved-in straw 
chairs, ropes good only for hanging oneself from a 
rotten beam.

From one part to the other, the city seems to 
continue, in perspective, multiplying its repertory 
of images: but instead it has no thickness, it consists 
only of a face and an obverse, like a sheet of paper, 
with a figure on either side, which can neither be 
separated nor look at each other.

.Advertisement banners inside touristic shops, Jerichoملصقات ترويجية داخل محل لبيع املنتجات السياحية، أريحا.
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leisure spaces, Facilities & instructional signs, Jericho. 
مناطق الرتفيه،العاب ولوحات إرشادية، أريحا.
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مدن مستمرة 4

تلومني ألن كل قصة من قصيص تأخذك مبارشة إىل قلب مدينة 

دون أن أخربك عن الحيز الذي ميتد بني مدينة وأخرى، سواء 

كان مغطى بالبحار أو حقول حبوب الجاودار، أو غابات كثيفة 

أو مستنقعات. سأجيب عليك بقصة.

يف شوارع سيسيليا، وهي مدينة شهرية، التقيت مرة براعي 

ماعز يقود قطيعا بقرب جدران املدينة. 

”استحلفك بالسامء“ سألني الراعي متوقفا ”هل تستطيع ان 

تخربين بإسم املدينة التي نحن فيها؟“

”فلرتافقك اآللهة“ رصخت قائال. ”كيف ال تستطيع معرفة 

مدينة مشهورة مثل سيسيليا؟“

”تحملني“، أجاب الراعي. ”أنا راعي متجول. أحيانا يجب عيل 

ان أمر وقطيعي من خالل مدن؛ ولكننا ال نستطيع متييزها. 

إسألني أسامء أرايض الرعي: أعرفها جميعها: املروج بني الصخور 

واملنحدرات الخرضاء والعشب املظلل. املدن بالنسبة يل ليس لها 

أسامء، هي أمكنة بدون أوراق تفصل مرعى عن آخر وحيث تخاف 

املاعز عند زاوية شارع وتتفرق، أركض أنا وكلبي لتجميع القطيع.“

”أنا نقيضك“ قلت مجيبا. ”أعرف املدن فقط وال أميز ما هو 

خارجها. يف األمكنة غري املسكونة، يختلط كل حجر وكل أجمة، 

يف عيوين، مع كل حجر وأجمة.“

سنني عديدة مرت منذ ذلك الوقت؛ عرفت مدن كثرية وعربت 

قارات. ومرة ضعت بينام كنت أسري بني صفوف من بيوت 

متشابهة. سألت أحد املارين: ”فلتحفظك اآللهة، هل ميكنك أن 

تخربين أين نحن؟“

”نحن يف سيسيليا، لسوء الحظ!“ أجابني مضيفا. ”ما زلت أنا 

وقطيعي نتجول يف شوارعها منذ دهر وال نستطيع الخروج منها...“

عرفته عىل الرغم من لحيته البيضاء الطويلة؛ لقد كان نفس 

الراعي الذي قابلته من قبل، وكان يتبعه عدد قليل من املاعز 

األجرب، التي مل ينبعث منها أية رائحة كريهة ألنها كانت 

جلد وعظام. كانت هذه املاعز تعيش عىل نفايات الورق من 

صناديق القاممة. 

”ال ميكن ذلك!“ رصخت ”أنا أيضا دخلت مدينة، ال أتذكر 

متى، ومنذ ذلك الوقت بقيت فيها ودخلت اعمق وأعمق يف 

شوارعها. ولكن كيف استطعت ان أصل إىل حيث ميكنك أن 

تقول، عندما كنت يف مدينة أخرى، بعيد بعيد عن سيسيليا، 

ومنذ ذلك الوقت مل أغادرها؟“

” اختلطت األماكن“ قال الراعي. ”سيسيليا يف كل مكان. هنا 

يف زمان ما، كان يوجد مرج فيه نبات املريميية. يعرف ماعزي 

العشب عىل جزيرة حركة السري.“

مدن التجارة 5

يف إسمرلدا، شبكة من القنوات وشبكة من الشوارع متتد 

وتتقاطع مع بعضها. للذهاب من مكان إىل آخر، ميكنك 

دامئا اإلختيار بني اليابسة والقارب: ومبا أن أقرب مسافة بني 

نقطتني يف إسمرلدا ال تشكل خطا مستقيام، إمنا خطا متعرجا 

يتشعب يف طرق إختيارية ملتوية، الطرق التي تنفتح أمام 

كل عابر سبيل ليس طريقني فقط إمنا طرق كثرية وهي تصبح 

أكرث ألولئك الذين يتناوبون بني نزهة عىل القارب ونزهة عىل 

اليابسة الجافة.

وهكذا، فإن سكان إسمرلدا ال يصابون بامللل نتيجة املرور 

بنفس الشوارع يف كل يوم، وهذا ليس كل يشء: شبكة الطرق 

غري مرتبة عىل مستوى واحد ولكن بدال من ذلك، فيها أدراج 

للصعود والنزول، هبوط عىل اليابسة، جسور محدبة وشوارع 

معلقة. ومن خالل استخدام إجزاء من طرقات مختلفة مرتفعة 

أو عىل مستوى األرض، ميكن لكل ساكن من السكان التمتع 

يوميا بسعادة املرور يف طريق جديد للوصول إىل نفس األمكنة. 

أكرث طرق الحياة ثباتا وهدوءا يف إسمرلدا، يقضيها السكان 

بدون تكرار. 

حياة رسية ومغامرة، هنا كام يف أي مكان آخر، تخضع 

للكثري من القيود، تتحرك قطط إسمرلدا ولصوصها ومحبيها 

املحظورين عىل طول شوارع عالية ومتقطعة وينزلون من 

سطح إىل بلكون متبعني مجارى بخطى بهلوان. يف األسفل، 

تركض الفرئان يف ظالم املجاري واحد بعد ذنب اآلخر مع 

املتأمرين واملهربني: يخرجون من املناهل وأنابيب املجاري 

وينزلقون من خالل الخنادق من مخبأ إىل آخر يسحبون معهم 

كرسات من الجبنة وبضائع مهربة وبراميل صغرية من مسحوق 

البنادق، عابرين كثافة املدينة املخرتقة بدرجات ممرات رسية.

يجب أن تتضمن خارطة إسمرلدا املعلَمة بأحبار من ألوان 

مختلفة، جميع هذه الطرقات، الصلبة والسائلة، الظاهرة 

والخفية. ومن الصعب أن نضع عىل الخارطة الطرق التي 

تسلكها طيور السنونو، التي تقطع الهواء فوق سطوح املنازل 

رامية قطع طويلة غري مرئية بأجنحتها الهادئة، منقضة إللتقاط 

بعوضة، ومرتفعة بطريقة حلزونية، وباحثة عن مرعى يف أعىل 

قمة جبل، ومسيطرة من كل نقطة من ممراتها الهوائية عىل 

جميع نقاط املدينة. 

ConTInUoUs CITIes 4

You reproach me because each of my stories takes 
you right into the heart of a city without telling you 
of the space that stretches between one city and the 
other, whether it is covered by seas, or fields of rye, 
larch forest, swamps. i will answer you with a story.

in the streets of Cecilia, an illustrious city, i met once 
a goatherd, driving a tinkling flock along the walls.

‘Man blessed by heaven,’ he asked me, stopping, ‘can 
you tell me the name of the city in which we are?’

‘May the gods accompany you!’ i cried. ‘how can you 
fail to recognize the illustrious city of Cecilia?’

‘bear with me,’ that man answered. ‘i am a wandering 
herdsman. Sometimes my goats and i have to pass 
through cities; but we are unable to distinguish them.

Ask me the names of the grazing lands: i know them 
all, the Meadow between the Cliffs, the green Slope, 
the Shadowed grass. Cities have no name for me: 
they are places without leaves, separating one pasture 
from another, and where the goats are frightened at 
street corners and scatter. The dog and i run to keep 
the flock together.’

‘i am the opposite of you,’ i said. ‘i recognize only 
cities and cannot distinguish what is outside them. 
in uninhabited places each stone and each clump 
of grass mingles, in my eyes, with every other stone 
and clump.’ [...]

TraDIng CITIes 5

in esmeralda, city of water, a network of canals and 
a network of streets span and intersect each other. 
to go from one place to another you have always the 
choice between land and boat: and since the shortest 
distance between two points in esmeralda is not a 
straight line but a zigzag that ramifies in tortuous 
optional routes, the ways that open to each passerby 
are never two, but many, and they increase further 
for those who alternate a stretch by boat with one on 
dry land. And so esmeralda’s inhabitants are spared 
the boredom of following the same streets every 
day. And that is not all: the network of routes is not 
arranged on one level, but follows instead an up-and-
down course of steps, landings, cambered bridges, 
hanging streets. Combining segments of the various 
routes, elevated or on ground level, each inhabitant 
can enjoy every day the pleasure of a new itinerary to 
reach the same places. The most fixed and calm lives 
in esmeralda are spent without any repetition.

Secret and adventurous lives, here as elsewhere, 
are subject to greater restrictions. esmeralda’s cats, 
thieves, illicit lovers move along higher, discontinu-
ous ways, dropping from a rooftop to a balcony, 
following gutterings with acrobats’ steps. below, the 
rats run in the darkness of the sewers, one behind 
the other’s tail, along with conspirators and smug-
glers: they peep out of manholes and drainpipes, they 
slip through double bottoms and ditches, from one 
hiding place to another they drag crusts of cheese, 
contraband goods, kegs of gunpowder, crossing the 
city’s compactness pierced by the spokes of under-
ground passages.

A map of esmeralda should include, marked in 
different coloured inks, all these routes, solid and 
liquid, evident and hidden. it is more difficult to fix 
on the map the routes of the swallows, who cut the 
air over the roofs, dropping long invisible parabolas 
with their still wings, darting to gulp a mosquito, 
spiralling upwards, grazing a pinnacle, dominating 
from every point of their airy paths all the points 
of the city.
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يحتوي أطلس خان العظيم أيضا خرائط األرض املوعودة التي 

متت زيارتها باألفكار ولكنها مل تُكتشف أو تؤسس بعد: نيو 

أتلنتس، يوتوبيا، مدينة الشمس، أوشينا، تامو، نيو هرموين، 

نيو النارك، اكاريا.

)...(

كان خان العظيم يتصفح صفحات أطلسه مرورا بخرائط املدن 

التي كانت تهدد بالكوابيس واللعنات: إنوك، بابيلون، ياهو 

الند، بوتا، عامل جديد شجاع.

قال: ”كل ذلك بدون جدوى، إذا كان باإلمكان أن تكون املدينة 

الجهنمية آخر مكان هبوط، وهي موجودة هناك، يف دوائر 

دامئة التضيق، التيار يجرنا.“

وقال بولو: ”إن جحيم العيش ليس شيئا سيكون؛ لو كان 

موجودا، فهو هنا أصال، حيث نعيش كل يوم، الجحيم الذي 

نشكله كوننا مع بعضنا. يوجد طريقني للتخلص من عذابات 

الجحيم. الطريقة األوىل سهلة للكثريين: أن تقبل الجحيم 

وتصبح جزءا منها ليك ال تعود تراه. الطريقة الثانية خطرية 

وتتطلب حذر وإدراك دامئني: ابحث وتعلم أن متيز من وماذا 

يف وسط الجحيم، ليسوا يف جحيم، ومن ثم إجعلهم يبقون، 

أعطهم حيز.

The great Khan›s atlas contains also the maps of 
the promised lands visited in thought but not yet 
discovered or founded: new Atlantis, Utopia, the 
City of the Sun, oceana, tamoe, new harmony, new 
lanark, icaria.

[….]

Already the great Khan was leafing through his atlas, 
over the maps of the cities that menace in nightmares 
and maledictions: enoch, babylon, Yahooland, butua, 
brave new World.

he said: ‹it is all useless, if the last landing-place can 
only be the infernal city, and it is there that, in ever-
narrowing circles, the current is drawing us.›

And Polo said: ‹The inferno of the living is not 
something that will be; if there is one, it is what is 
already here, the inferno where we live every day, 
that we form by being together. There are two ways 
to escape suffering it. The first is easy for many: 
accept the inferno and become such a part of it that 
you can no longer see it. The second is risky and 
demands constant vigilance and apprehension: seek 
and learn to recognize who and what, in the midst of 
the inferno, are not inferno, then make them endure, 
give them space.›

Approaching Jericho from South.
االقرتاب من أريحا من الجنوب.
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