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 בשער: סרי ודומיה אלסּכאּכיני במשחק פינג פונג בביתם בקטמון, 1940 )ארכיון אלסּכאּכיני(
يف الغالف: سري ودمية السكاكيني يلعبان البينج بونج يف بيتهم يف حّي القطمون، 1940 )أرشيف السكاكيني(

دوار عبدين 
ככר עאבדין

א־כאן, מיוזמתה של עמותת זוכרות, הוא הזמנה למבט עכשווי  לּׂ הפרויקט כאן ּבַ

על היחסים שבין המחיקה של המרחב האורבני הפלסטיני בשכונת קטמון בירושלים 

ב־1948, לבין העקבות שהותירה זו במרחב. הוא שואל את כותרתו מהפואמה ״ציור 

קיר״ )1999(, מאת המשורר מחמוד דרוויש. הפואמה עוסקת במרחב שבין החיים בעולם 

הזה לבין מעמקי המוות כליָדה מחדש דרך הדיאלוג המורכב שמייצר דרוויש בין ההווה 

לעתיד. מרחב חדש זה שנוצר, ברצף הטמפורלי שבין ההיעדרות לנוכחות, הינו ציר 

משמעות העומד בבסיס הפרויקט.

מטרת הפרויקט היא לשחזר, למפות ולתעד את הזיכרון וההיסטוריה המחוקות של 

שכונת קטמון הפלסטינית, ולטוות מחדש יחסים, מדומיינים וקונקרטיים, בין אנשים, 

מקומות, בניינים, רחובות, אז, היום ובעתיד בירושלים. במרכז הפרויקט, יוצגו תערוכות 

בתוך בתים פרטיים, סיורים אלטרנטיביים וערב עיון.

האירוע מתקיים לציון יום הנכבה ה־69 הָחל ב־15.5, והינו שיתוף פעולה של זוכרות 

עם החוקרת והאמנית ד״ר דורית נעמן )Queens University, Canada( והפרויקט 

jerusalemwearehere.com :הדוקומנטרי־אינטראקטיבי שָיצרה של השכונה

مشروع ُهنا يف الال ُهنا هو بمثابة دعوة إللقاء نظرة معاصرة عىل العالقات القائمة بني مساعي محو 
الحيز الحضري الفلسطيني يف حي القطمون يف القدس عام 1948، وبني اآلثار املتبقية يف هذا الحيز. 
يستعري املشروع اسمه من قصيدة "جدارية" )1999( للشاعر محمود درويش، والتي ُتعنى بالفجوة 

الزمنية بني الحياة يف عاملنا هذا وبني أغوار املوت، كوالدة متجددة تنتج عن الحوار املركب الذي يخلقه 
درويش بني الحاضر واملستقبل. هذا الحيز الجديد الذي ينشأ عىل سلسلة زمنية تتأرجح بني الغياب 

والحضور، هو املحور الرئييس املنّظم للمشروع. 
يدعـــو املشـــروع الســـرجاع وترســـيم وإعـــادة الذاكـــرة والتاريـــخ املمحّيـــني لحـــّي القطمـــون يف القـــدس، 
وإعـــادة نســـج عالقـــات، متخيلـــة وفعليـــة، بـــني النـــاس، البيـــوت، املبـــاين والشـــوارع، يف املـــايض، الحاضـــر 

واملســـتقبل املقـــديس. يف ُصلـــب املشـــروع ســـتعرض مداخـــالت فنيـــة داخـــل منـــازل خاصـــة يف الحـــي، جـــوالت 
بديلـــة، ونـــدوة مســـائّية.

يقـــام هـــذا املشـــروع إحيـــاًء للذكـــرى الــــ 69 للنكبـــة التـــي تصـــادف يـــوم 15.5، وذلـــك بالتعـــاون بـــني جمعيـــة 
ذاكـــرات ود. دوريـــت نعمـــان )Queens University, Canada( التـــي انتجـــت املشـــروع الوثائقـــي-

jerusalemwearehere.com :التفاعـــي حـــول الحـــي
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ההשתתפות בכל האירועים הינה חופשית.
הצפייה בתערוכות תתאפשר אך ורק בשעות 

המצויינות בתוכניה.
املشاركة يف جميع الفعاليات مجانية.

زيارة املعارض ُمتاحة فقط يف األوقات املذكورة يف 
الجدول الزمن.

מפה: גוש שומה מנדטורית של קטמון, 1934
خريطة: القسائم اإلنتدابية القطمون, 1934

קטמון, ירושלים
القطمون, القدس
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יום שישי

יום שבת

الخميس يوم   18/5/2017
 18:00—21:00

תערוכות בבתים פתוחים
معارض يف بيوت مفتوحة

الجمعة يوم   19/5/2017
 12:00—15:00

תערוכות בבתים פתוחים
معارض يف بيوت مفتوحة

 15:30—17:30
סיור: ״ברחוב רחל אמכם שמאלה...״
جولة: ״يف شارع أمكم راحيل، يساًرا...״

يوم السبت  20/5/2017
 10:00—11:45

סיור: מי שמעה על סמיראמיס?
جولة: من منكن سمعت عن سمرياميس؟

 12:00—15:00
תערוכות בבתים פתוחים

معارض يف بيوت مفتوحة

 19:00—22:00
ערב עיון 

ندوة مسائية



קטמון הישנה: ארכיון ער
متيقـّظ أرشيف  القديمة:  القطمون 

דורית נעמן

دوريــت نــعــمــان

קטמון: מפה מוּערת
مفّسرة خريطة  القطمون: 

עיצוב/מיפוי/קונספט: גיל אדם, יונתן וורד, דורית 

נעמן, דבי פרבר, חגית קיסר

فــكــرة/تــصــمــيــم/تــخــطــيــط: يــونــتــان فــريد، غــيــل آدام, حــجــيــت 
كــيــســار، دوريــت نــعــمــان, ديــبــي فــربــر

 

קטמון המדומיינת: ערוצים
قنوات املُتخيـَّلة:  القطمون 

ראפת חטאב

رأفــت حــطــاب

123

ערב עיון
ندوة مسائية

ערב העיון יבקש להרחיב את השיח אודות קטמון 

הפלסטינית דרך דיון בעשייה עכשווית ובעתיד 

מדומיין ואפשרי. במהלך הערב יציגו יוצרים/

ות שעוסקים/ות במחקר היסטורי, תכנון עירוני, 

אקטיביזם, ספרות ושירה, אשר עבודתם מכוונת 

להכרה בעוול וכתיבה מחדש של המרחב העירוני, 

התרבותי והסימבולי כתנאי לתיקון, יצירת מרחב 

משותף, בירושלים וֵמֵעֶבר לה.

تسعى الندوة املسائية إىل توسيع نطاق الحوار حول حي 
القطمون من خالل مناقشة النشاط الدائر يف الوقت 

الحايل ويف املستقبل املُتخيل املُحتمل. ستتخلل األمسية 
فقرات ملبدعني/ات من مجاالت البحث التاريخي، التخطيط 

العمراين، النشاط املجتمعي، األدب والشعر والذين 
يسعون يف عملهم إىل االعرتاف بالظلم وإعادة رسم الحيز 

العمراين، الثقايف والرمزي كشرط مسبق لإلصالح، ولخلق 
حيز مشرتك يف مدينة القدس وخارجها. 

19:00

1 9 : 1 5

20:30

20:45

דבי פרבר עמותת זוכרות, דברי פתיחה

ديبي فربر جمعية ذاكرات, كلمة االفتتاحية 

 ,Queens University, Canada ,ד״ר דורית נעמן חוקרת ואמנית

ירושלים, אנחנו כאן: המרחב הווירטואלי כארכיון שיתופי 

וכפעולה מנכיחה

מגיבים + שאלות ותשובות:

רואן בשאראת מנכ״לית שותפה סדאקה־רעות, לשמוע על 

מעלול מסבתי ולצאת לפעולה

שמואל גרואג אדריכל ויועץ שימור, בצלאל, העיר הערבית – 

הארכיון המשוטט: מקרה הבוחן של שדרות ירושלים ביפו

גיש עמית היסטוריון ואיש חינוך, ביזה/שיבה: קטמון 

והספריות הפלסטיניות 

د. دوريت نعمان Queens University, Canada, القدس، نحن 
هنا: الحيز االفرتايض كأرشيف تعاوين ومبادرة لتعزيز الوجود

املعّقبني + أسئلة وأجوبة:
روان بشارات مديرة عامة شريكة، جمعية صداقة-ريعوت, معلول 

السيايس الشخصية ونشاطي  ومركزيتها يف قصتي 
شموئيل غرواج مهندس معماري ومستشار يف مجال الِحفظ، 

بيتسالئيل, املــديــنــة الــعــربــيــة-األرشــيــف املــتــجــول: دراســة حــالــة لــجــادة 
الــقــدس يف مــديــنــة يــافــا

غيش عميت مؤّرخ وأخصايئ تربوي, النهب/العودة: القطمون 
الفلسطينية  واملكتبات 

הפסקה اسرتاحة

שירת קטמון: זכות השיבה של הערבית 

בערב ספרות ושירה דו־לשוני עברי־ערבי בקטמון נשאל האם 

השירה והספרות יכולות להעניק לנו זיכרון אחר של העבר, 

תקווה אחרת לגבי העתיד, והאם הדו־לשוניות העברית־הערבית 

יכולה באמת להיות זמן ההווה שלנו? 

משתתפים: שייח׳ה חליוא, נעמה גרשי, ראג׳י בטחיש, נטע 

וינר, אלטייב ע׳נאים, אלמוג בהר

מנחה: יוני מנדל 

العربية  اللغة  القطمون: حق عودة  قصيدة 
يف هذه األمسية األدبية ثنائية اللغة، التي سُتدار بالعربية والعربية، 

سُيطرح السؤال حول ما إذا كان الشعر واألدب قادرين عىل منحنا 
ذاكرة املايض وأمل املستقبل، وما إذا أمكن للثنائية اللغوية العربية-

العربية أن تكون حاضرنا. 
املشاركني: شيخة حليوى، نعمة جريش، راجي بطحيش، نيتاع 

فيرن، الطيب غنايم، املوج بيهار
املوّجه: يوين مندل

״ברחוב רחל אמכם שמאלה...״
ع أمكم راحيل، يساًرا...״ ״يف شار

סיור מודרך עם אנואר בן בדיס

جــولــة إرشــاديــة مــع أنــور بــن بــاديــس

מי שמעה על סמיראמיס?
من منكن سمعت عن سمرياميس؟

סיור מודרך עם דורית נעמן

جــولــة إرشــاديــة مــع دوريــت نــعــمــان

התערוכה מכילה פרגמנטים של חיים: תצלומים, 

התכתבויות, מפות, מסמכי ארכיון וסרטים, ביוגרפיות 

של בתים נפקדים. כאן, במרחב האינטימי של הבית 

בשכונת קטמון, קורסים עבר והווה לֵעֶבר מרחב 

משותף, בו היעדרות הופכת לנוכחות, הלא־כאן 

הופך לכאן.

يشتمل املعرض عىل مختلف الجوانب الحياتية التي تنعكس 
يف الصور، املراسالت، الخرائط، الوثائق األرشيفية واألفالم، 

وقصص بيوت الغائبني. هنا، يف الحيز الخاص للبيت القائم يف 
حي القطمون يف أيامنا هذه، يجتمع املايض والحاضر يف حيز 
مشرتك، حيث يتحول الغياب إىل حضور، والال-هنا إىل هنا. 

נקודת תצפית וירטואלית אל שכבות ההיסטוריה 

האורבנית של קטמון הנעה דרך רבדים של זמן ומרחב. 

המבקרת מוזמנת להאיר ולהעיר את המפה, להרחיב 

ולצמצם את גבולות הנוף המושטח של מבט העל, כך 

שהבלתי אפשרי הופך, ולו רק להרף עין, לאפשרי.

نظرة افرتاضية نحو مختلف مراحل التاريخ الحضري لحي 
القطمون، والذي يتأرجح بني محاور زمنية ومكانية. الزائرة 
مدعوة إللقاء نظرية نقدية عىل الخارطة، توسيع وتقليص 

الحدود والقيود املُحاصرة لصورة الحي، التأرجح بني 
مختلف الفضاءات واملكوث قليال بني األزمنة املختلفة إىل أن 

يصبح املُحال واقًعا، وإن كان لفرتة وجيزة فقط. 

סיורים
جوالت

תערוכות בבתים פתוחים
معارض في بيوت مفتوحة

AB

בין השכבות הנערמות ומוחסרות של ציור הקיר לבין 

ההתפשטות וההתפרקות של האובייקטים הפיסוליים 

של הסּוָרה ״טוהר האמונה״, נוכחים קירות הבית 

אליו מתייחסת התערוכה של ראפת חטאב. אך בעת 

ובעונה אחת, זו חורגת ממנו, מייצרת בו הסטה, 

פוערת בו אפשרות חדשה. 

بني الطبقات املكّدسة واملغّيبة لصورة الحائط من جهة، 
وتمدد وتفكك التفاصيل النحتية لسورة نقاء األيمان״ من 

جهة أخرى، تحُضر جدران املنزل التي يتطرق إليها املعرض. 
ولكن املعرض يحيد قليال عن هذا البيت، يخلق تغيرًيا ما 

ويفتح الباب أمام احتماالت جديدة. 

נתחיל בקונסוליה היוונית ונספר על בנייתה של שכונת 

קטמון דרך כמה אנקדוטות על אנשיה הבולטים 

ובתיהם. נמשיך במעלה רחוב רחל אמנו ונכיר את 

ביתו של המשורר עבד אלכרים אל־כרמי )אבו סלמה(, 

נתמקד באיש, נקריא משיריו ונספר על גורלו ב־1948.

تبدأ الجولة من مقر القنصلية اليونانية، حيث نسرد قصة 
بناء حي القطمون من خالل حكايات تدور حول منازله 
وأبرز الشخصيات فيه. نواصل طريقنا نحو شارع راحيل 
اّمينو حيث نسرد ونتعرف إىل منزل الشاعر عبد الكريم 
الكرمي )أبو سلمى(، نتطرق إىل شخصه، نقرأ أشعاره 

ونقص عليكم ما حّل به عام 1948.

פיצוץ בית המלון ״סמיראמיס״ )רחוב החי״ש( 

כמעט ואינו מוכר לישראלים, אפילו לא לבני שכונת 

קטמון, אבל הוא חקוק בתודעתם של פלסטינים רבים 

כתחילתה של הנכבה בירושלים. הסיור יחל במנזר 

סן סימון, יעבור דרך סמיראמיס וישזור בין השאר 

ארבעה סיפורים על הנכבה בקטמון והחיים אחריה 

מנקודת מבטן של נשים פלסטיניות שחיות ביננו כיום.

لم يسمع معظم اإلسرائيليني أو حتى سكان حي القطمون 
عن االنفجار الذي وقع يف فندق ״سمرياميس״ )شارع 

حايش(، ولكنه محفور يف ذاكرة العديد من الفلسطينيني 
كالحدث االفتتاحي للنكبة. ستبدأ الجولة من دير سانت 
سيمون، مروًرا بسمرياميس، وسُتسرد أربع روايات عن 
النكبة يف القطمون والحياة التي تلتها، من منظور نساء 

فلسطينيات ال يزلن يعشن بيننا. 

יום חמישי يوم الخميس, 18/5, 21:00—18:00
יום שישי يوم الجمعة, 19/5, 15:00—12:00
יום שבת يوم السبت, 20/5, 15:00—12:00

אוצרות: דבי פרבר, חגית קיסר
תחקיר היסטורי: אילן שטייר 

הנחיית סיורים: אנואר בן בדיס, דורית נעמן
ייעוץ אמנותי: הדס זמר בן–ארי

עיצוב: נעם שכטר ואיל זקין
תרגום לאנגלית ועריכה לשונית: עמי אשר

תרגום לערבית: גלוקל תרגומים ופתרונות שפה

תודה לאלונה בידני–אורבך ומרטין אורבך, חסן 
ופתחיה אבו דאלו, לי לוריאן ודני קרונברג, ולסילבי 
ברקוביץ׳ על האירוח הנדיב של התערוכות בביתם. 
ללאה ודייגו מאואס מ׳מעמותה׳. תודה גם לגדעון 

שילה על עזרתו בתחקיר ההיסטורי ולצוות 
זוכרות - נדב ענבר, עמר אלע'בארי, עמיה גלילי, 
רנין ג'רייס, יעל מסר, ג'סיקה נבו, ניבה גרינצוויג 

ועתליה נבו–ישראלי.

القّيمات عىل املرشوع: دييب فربر وحجيت كيسار
البحث التاريخي: إيالن شطاير

إرشاد الجوالت: انور بن باديس،دوريت نعمان
استشارة فنية: هداس زيمر بن آري

تصميم: نوعام شخرت وآيال زكني
ترجمة لإلنجليزية وتحرير لغوي: عامي آرش

ترجمة للعربية: غلوكال للرتجمة والحلول اللغوية

نتقدم بجزيل الشكر لكّل من ألونا بيداين-أورباخ، 
حنس وفتحية أبو دلو، يل لوريان وداين كرونبريغ، 

سيلڤي بركوفيتش عىل استضافتهم الكريمة للمعارض 
يف بيوتهم. نخص بالشكر أيًضا ليئا ودييغو مويس مـ 

"معموتا". شكًر لجدعون شيال عىل املساعدة اليت قدمها 
يف البحث التاريخي، ولطاقم جمعية ذاكرات-نداف 

عنبار، عمر الغباري، عميا غلييل، رنني جريس، 
ياعيل ميرس، جسيكا نيفو، نيفا غرينتسفايغ وعتاليا 

نيفو-يرسائييل.

www.zochrot.org

zochrot@zochrot.org

כתובת: רחוב דוסתאי 15
العنوان: شارع دوستاي 15 

כתובת: רחוב הילדסהיימר 15
 15 العنوان: هيلدزهايمر 

מיקום: נכנסים לבית בדרך עפר מימין לרחוב מעגלי יבנה 116,
סמוך לפארק גוננים )יהיה שילוט במקום(. 

املوقع: ندخل املنزل يف طريق عوفر من يمني شارع ماعغايل يافنيه 
116، بجوار متنزه غوننيم )ستوضع الفتات يف املكان(.

יום שישי يوم الجمعة, 19/5, 17:30—15:30
נקודת מפגש: הקונסוליה היוונית )רחוב רחל אמנו פינת תל חי(

امللتقى: القنصلية اليونانية )شارع راحيل إمينو، عند طرف تل حاي(

יום שבת يوم السبت, 20/5, 11:45—10:00
נקודת מפגש: פארק סן סימון, ליד שער הכניסה למנזר

امللتقى: متنزه سانت سيمون، بجوار مدخل الدير

ההשתתפות בסיור מותנית בהרשמה מראש דרך המייל:
tours@zochrot.org

املشاركة يف الجوالت مرشوطة بالتسجيل املسبق عرب عنوان الربيد 
tours@zochrot.org :اإللكرتوين

ההשתתפות בסיור מותנית בהרשמה מראש דרך המייל:
tours@zochrot.org

املشاركة يف الجوالت مرشوطة بالتسجيل املسبق عرب عنوان الربيد 
tours@zochrot.org :اإللكرتوين

יום שבת يوم السبت, 20/5, 22:00—19:00 
מקום האירוע יעודכן בדף הפייסבוק ובאתר ביום חמישי, 18/5

مكان األمسية سينرش الحقاً يف موقع زوخروت، يف صفحه الفيسبوك ويف 
النرشة األلكرتونية، يوم الخميس 18/5

מספר המקומות בערב העיון מוגבל, ההשתתפות מותנית בהרשמה 
fiestin@gmail.com :מראש דרך המייל

عدد املقاعد يف الندوة املسائية محدود، املشاركة مرشوطة بالتسجيل املسبق عرب 
fiestin@gmail.com :عنوان الربيد اإللكرتوين


