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ب"دأت ف"كرة ه"ذا املش"روع م"ع إب"ني ٌق"دس"ي ع"ندم"ا ب"دأ ي"تعلم ال"كالم .ح"ني ك"نت أراف"قه ه"و وأم"ه إل"ى م"طار ش"ارل دي"غول ل"لسفر
إلى القدس في أواخر العام  ،٢٠٠٩حيث فاجئني بالسؤال ،ملاذا ال تأ ِ
ت معنا يا أبي؟.
من امل ُبكر أن يعي قدسي أني ال أستطيع السفر معهما إلى القدس ،كوني أحمل بطاقة "هوية غزة".
"ُق"دس"ي" م"ثل ك"ل األط"فال ف"ي ع"مره ،ي"نتقي أش"ياءه وأل"عاب"ه ت"بعا ً ل"حاج"ته ل"لتعبير ع"ما ي"جول ب"خاط"ره .ويس"تخدم"ها ب"شكل ال
واع ٍ ل"لتعبير ع"ن ه"واج"سه .ف"منذ ت"لك ال"فترة الح"ظت إزدي"اد اه"تمام"ه ب"األل"عاب ال"تي ت"خص وس"ائ"ل ال"نقل ،م"عتقدا ً ب"أن ه"ذا م"ا
ي"منع س"فري م"عه .وأخ"ذ ي"قترح أل"عاب"ه ك"وس"يلة ل"لسفر م"عه إل"ى ب"يت ج"ده ف"ي ال"قدس .ف"مرة ي"قترح ع"رب"ته ال"صغيرة ل"لسفر ،وم"رة
ي"ري"د وض"عي ف"ي ح"قيبته ،وأخ"رى ي"ري"د إص"طحاب"ي ب"دراج"ته ال"تي ف"رح ب"تعُلْم رك"وب"ها أو ب"ال"طائ"رة ال"تي ي"ختاره"ا م"ن دون ك"ل
األل"عاب ف"ي دار امل"اله"ي ،ف"بحثه ه"ذا ال يه"دأ ،وم"ع ك"ل س"فر َي"ْكبُْر وَت"ْكبُر م"عه أف"كاره .ال ي"زال ي"أت"يني ب"أل"عاب ج"دي"دة ،ت"تغير م"ع
نمو قدراته الفكرية والجسدية على إستخدامها.
ف"من خ"الل ال"رس"م ب"أل"وان ال"زي"ت واألك"ري"ليك وب"عض امل"واد األخ"رى أح"يان"ا ً ،أع"مل ع"لى خ"لق ع"ال"مُ ،م"رك"ب م"ن ث"الث"ة ع"وال"م :امل"نفى
ح"يث ي"عيش ف"يه ال"فنان )األب( ،وال"ذي ي"تمثل ب"عنصر آدم"ي وح"يد ي"تكرر ف"ي س"لسلة األع"مال )االب"ن( ،ض"من م"ساح"ة ك"بيرة
ب"النس"بة إل"يه .ال"عال"م ال"ثان"ي ه"و ع"ال"م ُق"دس"ي ك"ما يظه"ر ف"ي ش"خصه امل"رس"وم وط"ري"قته ف"ي ت"قدي"م م"شاع"ره م"ن خ"الل أش"يائ"ه
وأل"عاب"ه الح"ميمة وت"فاع"له م"عها .أم"ا ال"عال"م ال"ثال"ث ف"هو ال"وط"ن )أو ال"ذاك"رة( وامل"تمثل ب"الج"دران والخ"لفيات ذات ال"طبقات امل"رك"بة،
ك"أث"ر رم"زي ل"لحياة امل"عقدة ف"ي ه"ذا امل"كان ال"تي ي"صعب ل"قاء اإلث"نني ف"يها .وبه"ذا ال"ترك"يب ل"لعوال"م ال"ثالث"ة أح"اول ت"أث"يث ع"ال"م
ذهني إفتراضي ُيستعاد فنيا ً للقاء فيه.
ف"مع ك"ل س"فر ول"عبة ج"دي"دة ي"عطيها "ُق"دس"ي" دورا ً ف"ي ال"قصة وي"ضيفها إل"ى خ"زان"ة أل"عاب"ه ال"تي ت"عج ب"كاف"ة أن"واع امل"واص"الت،
وم"ع ك"ل ل"وح"ة ن"حاول ف"يها إس"تعادة ع"امل"نا ،ي"نتظر ق"دس"ي ال"رح"لة ال"تي س"أس"اف"ر م"عه ف"يها ،وأن"ا أن"تظره"ا أي"ضا ً ،و إل"ى أن ي"عي
الحقيقة والواقع الذي فرضته علينا ظروف االحتالل ،نلعب معا ً لعبة اإلنتظار ونتعلم دروسا ً في الطيران.
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