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أنا وأختي الصغرى )فريق 1( وهو )فريق 2(، اختلفنا عىل 

أغلب األمور، واتفقنا ضمنياً عىل مشاعر معينة تجاه هذا 

املكان. كان له - فريق 2 - طالع الرحالة رغم انعدام ترحاله 

يف السنوات األخرية.

هذا الطالع، حّول كل كل زمان ومكان إىل مؤقتيات، ونحن 

أجسام صغرية تحوم حولها، يف انتظار السكن.

 لطاملا حريين معنى السكن يف املؤقت ويف االنتظار...

 لكّني مل أدرك قط حتميّة وأزلية هذا األنتظار، إال حني 

رقْدَت أنَت به.

21 كانون أول 2014 ، عّمن

إىل ذلك الفتى...



My younger sister and I (team 1) and him (team 2) 

disagreed on most things, but we tacitly agreed on 

how we felt towards this place. He had the fate of 

a traveller, even though he hadn’t travelled in the 

last years.

This fate, changed all time and space into 

temporariness, and we, small bodies orbiting 

around it, waiting to dwell.

I’ve always been intrigued by the meaning of 

dwelling in temporariness and in waiting… 

But I never realized the certainty and the 

timelessness of this waiting, until you laid in it.

December 21, 2014. Amman.

To that young man.







أعمدة “لوكوربزييه” أغرقت الصحراء منتظرة السيارات 

وواعدة - غرينا - بحياٍة أفضل...

 غابات األعمدة أصبحت ملعباً ممتدا يف ظُهٍر ال ينتهي، 

ويف متاهات البناء، التقيت بحوران.



Le Corbusier’s pilotis (columns) drowned the 

desert, waiting for cars and promising – others – 

of a better life.

A jungle of columns became a sprawling playing 

field in an unending noon. 

And in these labyrinths of edifice, I met Hauran.



















أتينا إىل املدينة... وكأننا مل نأِت.



We came to the city … as if we never did.











يعيد مرشوع “الرحالة” التفكري بالسكن والبناء يف املؤقتية، انطالقاَ من 

اللجوء، املنفى، والهجرة الفلسطينية. إنه مسار يقوم عىل جمع األماكن، 

واألمناط املعمرية، واملعرفة املتوارثة عن السكن الذي هو يف طور املعلَّق 

واملؤّجل.

تلك األماكن املستنبَطة من الذاكرة والتجارب الشخصية، أعيد تشكيلها 

وتم تجسيدها عملياً، فتحّولت عاملاً طبوغرافياً بني املايض والحارض؛ 

وشّكلت موقعاً أركيولوجياً، أو سجالً منقوشاً يف الهندسة املعمرية لحياتنا 

اليومية.

تتم استعادة مرحلة الثمنينيات من القرن العرشين من خالل مبنى 

سكني يف الكويت باعتباره نقطة انطالق تتشّعب إىل أماكن أخرى 

وأشكال أخرى من الهجرة واملنفى. عرب تجميد ذكرى برصية لفضاء معني 

ثم تفكيكها إىل زوايا ومواد وظالل، تنكشف طبقة أخرى؛ تربز إشارات 

إىل مناطق معينة،عزلة وإقصاء، ومحاوالت لكشف املجهول يف سياق 

آليات الحداثة-التحديث يف البلدان املضيفة. ال يصبح هذا الحيز امتداداً 

للجوء الفلسطيني وحسب، بل هو أيضاً جزء من انسالخ الطبقة العاملة 

والعمل املهاجرين يف املنطقة والعامل.



Al Rahhalah (The Traveler) rethinks dwelling and building in 

temporariness departing from the Palestinian refuge, exile and 

migration. It is a process of collecting spaces, architectural 

typologies and know-hows of dwelling in suspension and 

waiting.

Reclaimed from personal memory and experience, those spaces 

are then recreated and materialized, becoming a topographic 

realm between the past and the present; forming an archeological 

site, or a record inscribed in the architecture of our everyday life.

The 1980’s are reclaimed through a residential building in Kuwait 

as a point of departure that unfolds into other spaces and other 

forms of migration and exile. By freezing a visual memory of a 

space then deconstructing it into angles, materials and shadows, 

another layer is revealed; regional references, alienation and 

attempts to unravel the unknown emerge in the context of 

processes of modernity- modernization in the host countries.  

This space becomes not only an extension of Palestinian refuge, 

but also part of the de-territorialization of the working class and 

migrant workers in the region and around the world.
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