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 رانیا جوالني

 

عرفت فلسطین بوادر الفن الفلسطیني أواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرین, حیث
تضمن المسیحیة,  واالیقونات  بالمساجد  التخطیط  وفن  النقوش  الفنیة  األعمال  أسس  كانت 
فنیین قبل  من  اللوحات  ھذه  رسمت  المتمیز,  البیزنطي  بالطابع  وقدیسات  قدیسین  رسومات 
محلیین, كانوا قد تعلموھا على أیدي فنانیین روس وصلوا الى فلسطین وتحدیدا في القدس كما
برزت التحف والمجسمات التي كانت تباع للحاج والمسیحین, فكانوا یدمجون مشاھدة احداث
تاریخیة وشخصیات مھمة في رسوماتھم لدخول الخلیفة عمر بن الخطاب القدس او شخصیة

صالح الدین االیوبي وغیرھا.

المطرزات على  برز  عام  االف  عشر  منذ  المستمر  الشعبي  الفلسطیني  الفن  ان  ومعروف 
من برز  كما  الخاص  ثوبھم  ھویة  وتبرز  ومحافظة  مدینة  بكل  برز  حیث  النسائیة  والثیاب 
المنحوتات السیرامیك  الزجاج  الفخار  النحاس  رق  مثل  المعادن  صناعة  الیدویة  الصناعات 
تطور ھناك  أصبح  المختلفة,  الفنون  لكلیات  فلسطینیون  فنانون  انضمام  مع  وغیرھا  الخشبیة 

مثیر لالھتمام في ھذا المجال حیث أحرزوا قفزة حقیقیة في الفن الفلسطیني.

 ومن الفنانات الفلسطینیات اللواتي برزن على ھذا الصعید الفنانة االولى "زلفى السعدي من
مدینة القدس وكان معرضھا الفني عام 1933, وضم المعرض لوحات لشخصیات تاریخیة
الى اضافة  القدس  مدینة  اسقف  من  المدینة  مفاتیح  استالمھ  اثناء  الخطاب  بن  عمر  مثل 
وقد المختار  عمر  الشھید  والمناضل  شوقي  احمد  للشاعر  ولوحات  معاصرة  شخصیات 
بحساسیة االجتماعي  والحزن  الوطني  مشاعرھم  عن  بالتعبیر  الفلسطینیات  الفنانات  امتازت 

متفردة.

ومن بین الفنانات الفلسطینیات اللواتي تشردن ابرزهم الفنانة "تمام

مع النکبة  شردتها  عام1935م  فیها  املولودة  یافا  مدینة  ابنة  االکحل" 

املشترکة املعارض  عشرات   ! شارکت  عام 1948م,  بیروت  إلی  أهلها 

متاحف من  عدد   ! مقتناه  أعمال  لها  واألجنبیة،  والدولیة  العربیة 

حاصلة أعمالها،  ومحبي  مقتني  قبل  ومن  واألجنبیة  العربیة  الدول 

عامًا خمسین  من  أکثر  مدى   dو عدیدة  متنوعة  جوائز   d
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الفلسطیني الشعب  تراث  ریشتها  بابداع  تصور  ان  تمام  استطاعت 

وواقع معاناته.

وكذلك الفنانة "جولیانا سیرافیم" ثم ھناك جیل جدید منذ التسعینات حتى الیوم ابرزھن "حنان
نسرین عبود,  ایمیل  جومانا  اشقر,  انیسة  شلبي,  احالم  حاطوم,  منى  بشارة,  رنا  حسین,  ابو 

ابو بكر , فاطمة ابو رومي, نوال جبور, منال محامید, مریم عسیر, سناء راشد".

والفن ھو احساس وصدق مثل ان تكون لدیك الموھبة والتقنیات والدراسة االكادیمیة الفنیة,
یعاني التي  والمعاناة  واالحتالل  السیاسي  الوضع  بین  ما  الفصل  یمكن  ال  االساس  ھذا  على 
منھا عموم الشعب الفلسطیني, سواء في الداخل او في الشتات, فالقضیة الفلسطینیة ال تزال
الھاجس االكبر لدى الفنان الفلسطیني, والفن ھو تعبیر رئیسي في بكورة الھویة والشخصیة

الفلسطینیة الوطنیة المستقلة, تحمل االرث الفلسطیني الذي كاد ان یندثر.

على تطورا  فیھا  شھد  جدیدة  مرحلة  الفلسطیني  التشكیلي  الفن  دخل  التسعینات  بدایة  وفي 
مستوى المضمون أوال، من حیث تنوع المضامین والمواضیع التي یطرحھا ومن حیث اختفاء
الفن طور  األدوات  مستوى  وعلى  وثانیا  الفني،  العمل  في  سیاسي  ھو  ما  طرح  في  المباَشرة 
والتصویر والرسم  النحت  جانب  إلى  فاستخدم  المرئیة،  التعبیریة  الوسائل  مختلف  الفلسطیني 

أدوات معاصرة مثل فن الفیدیو. وفن األداء باإلضافة إلى فن اإلنشاء.

في الدكتوراة  شھادة  لنیل  والمرشحة  الفلسطینیة  والفنانة  الباحثة  مسلماني"  "ملیحة  ابرزھن 
الفن في  الھویة  رسالتھا: "تمثیالت  وموضوع  القاھرة،  في  العربیة  والدراسات  البحوث  معھد 
فنیة، المعارض  من  العدید  لمسلماني   ."1948 العام  في  المحتلة  المناطق  في  الفلسطیني 
واألعمال الكتابیة والدراسات. فازت ملیحة مسلماني بالمرتبة االولى في جائزة الورقة البحثیة
في االولى  بالمرتبة  فازت  كما  اعاله،  المنشورة  الورقة  عن   2007 للعام  العودة  جائزة  في 

جائزة ادب االطفال في جائزة العودة للعام 2007 أیضا عن قصة بعنوان "كرم التین".

وجوده قضیة  معالجتھ  في  عمقا  أكثر  الذھاب  على  الفلسطیني  الفنان  ساعد  التشكیلي  التعبیر   
ذاتیة حمیمة  إلى  الكبرى  القضایا  وتحویل  العمق  إلى  الذھاب  في  التحول  ھذا  الفلسطیني، 
نستطیع أن نستقرأه من فنون أخرى، وجعل ما ھو عام ذاتي، یجد الخطاب الثقافي الفلسطیني

حل قضیتھ التي ھي إنسانیة باألساس.
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