


مــوا أطفالكــم عن ِفَلْســطين. عن تضاريس  علِّ

أرضهــا المحفــورة على وجــوه أجدادنا. عن ألذِّ 

ي القلوب وعن  أكالتهــا  التــي تشــبع البطون وتغــذِّ

عظمــة أهلهــا الذيــن يلهموننا كلَّ يوم.

ة  انين من أصول ِفَلْسطينيَّ ا مع ثمانية فنَّ لقد تعاونَّ

هم لِفَلْسطين  روا عن هذا الكتاب وعن حبِّ لكي يعبِّ

ل فيها   ة. ندعوكم للتأمُّ يَّ بواسطة أعمالهم الفنِّ

ها تعيش  لتصبح جزًءا من عالم أطفالكم. لعلَّ

بسالم في قلوبنا.

فَتي الكتاب رســالة مــن مؤلِّ

ديمــة العلمــي ومنى أبودية

تصميــم دينا فواخيري

فَتي الكتاب رســالة مــن مؤلِّ
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الطباعة بدعم من:



تي ِمْن بََلٍد ي َوَجد� َجد�
اِْسُمه ِفَلْسطين... أْيَن تََقع؟

ْرُدن، َولَْيَسْت َعلى اْلَيمين...
ُ
َعلى يَسارِ نَْهِر اْأل

َجُر الز�ْيتون َوَزْهُر الياَسمين...
َ

يُزَي�نُها ش
تُحيُط بِها أْربَُع  بُْلدان...

ْرُدن وسوريا وِمْصر َولُْبنان...
ُ
اْأل

تُِطل� َعلى بَْحَرين...
غير، ْحَمُر الص�

َ
لهما اْلَبْحُر اْأل  أو�

ُط اْلَكبير... ْبَيُض اْلُمتَوس�
َ
وثانيهما اْأل

 في عملي، استلهمُت فكرتي من كلِّ القصص التي أسمعها عن ِفَلْسطين، 
ة في كلِّ  ه من المهمِّ توثيق الثقافة الِفَلْسطينيَّ ة قصص أجدادي. أعتقد أنَّ وخاصَّ

ين الموجودين في كلِّ أنحاء العالم  شيء. شيء آخر يلهمني وهو حبُّ الِفَلْسطينيِّ
لبلدهم األمِّ ِفَلْسطين .

ا     من دير القاســي قضاء عكَّ

نرميــن حماده



القْدس هَي عاِصَمتُها...
َواْلَعَلُم اْلِفلْسطيني� رايتُها

دْيَمة...
َ
ْبواٍب ق

َ
 أ

ُ
في القْدس َسْبَعة

تُحيُط بهِذِه اْلَمدينَِة الَعريَقة

ة أنظر فيها إلى القدس، أراها دائًما في حالة من الفوضى. وعندما  في كلِّ مرَّ
ُطلب إليَّ إنجاز هذا الرسم التوضيحيِّ لألطفال، لكوني أًبا، أردت أن أظهر القدس 
سة الثالث التي تتعايش كأبنية تحت سماء واحدة  ها الضوء لألديان المقدَّ على أنَّ

عندما يكون الجميع نائمين.

رملة

كميــل كرم



ن� فيها 
َ
ْعَظَم ما في الُقْدس أ

َ
َولِكن� أ

 أْدياٍن َسماِوي�ة...
َ
ة

َ
الث

َ
ث

 واإلِْسالمي�ة...
ُ
اْلَيهوِدي�ة َوالَمسيِحي�ة

 تَْجَمْعُهم َمباِدُئ اْلُحب� َواْإلِْنسانِي�ة...
َوإيمانُُهم  بِاْلَعدالَِة َواْلُحر�ي�ة!

صال بي للعمل في هذا المشروع، كانت غريزتي األولى هي إنشاء  عندما جرى االتِّ
ة في  ز رحلتها البصريَّ لوحة من شأنها أن تغرس شعور االنتماء في ابنتي، وتعزِّ

دة لإللهام.  ّي، كان لديَّ مصادر متعدِّ فهم كتاب ِفَلْسطين. من حيث األسلوب الفنِّ
ة، وتصميمات  ة لجون سينجر سارجنت للعمارة الڤينيسيَّ وشملت هذه اللوحات المائيَّ
ة من القرن السادس عشر  ة، إضافًة إلى رسوم المنمنمات المغوليَّ ة إسالميَّ هندسيَّ

ح  ة، والتركيز على المنظور المسطَّ إلى الثامن عشر بسبب حدودها المزخرفة الغنيَّ
واالستخدام القويِّ للخطوط.

ة ة غزَّ  حيُّ الشــجاعيَّ

كرمة الشــوا


