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أسامة ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى… «العازف المن﮲ڡرد» عىل
وٮ﮴ر أحالمنا!

المصدر: األ﮲ح﮳ٮار. آداب و﮲ڡنون  ﮲ڡنون ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة  ﮲ٮٮ﮵كول ٮ﮵و﮲ٮس  ال﮳حمعة 10 آب 2018

للمرة األولى، ﮳ٮعد عشر سنوات من العمل ال﮲ڡين الدؤوب، المتواصل، والعروض المتتالٮ﮵ة،
ٮ﮵تاح للزوار أن ٮ﮵روا أعمال أسامة ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى (1978) كل﮲عة متاكملة. ل﮲عة واحدة، ملؤها العزف
الشاعري، لكن و﮳حودٮ﮵اً، والعازُف… من﮲ڡرد! ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى الم﮲عّرد ﮲حارج سرب النمطٮ﮵ة التمرُّدٮ﮵ة

السأٮدة ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة، ٮ﮵ُحت﮲ڡى ﮳ٮثمار سنوات عمله العشر ٮ﮲ُض﮳حًا.

صوب الهاوٮ﮵ة (أكرٮ﮵ل﮵ٮك عىل اك﮲ٮ﮲ڡاس ـ 150 × 180 ـ 2011)

﮲ڡ﮵ى «﮲عالٮ﮵ري صالح ﮳ٮراكت»، أكثر من 45 عمًال ٮ﮳األكرٮ﮵ل﮵ٮك وعشر مأٮٮ﮵ات، ه﮵ى م﮲حتاراٌت

https://al-akhbar.com/Author/4392
https://al-akhbar.com/Literature_Arts
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من أعمال ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى. ٮ﮶لثاها ﮳حدٮ﮵د، والثلث اآل﮲حر استعادة من السنوات الماضٮ﮵ة. ٮ﮴ُح﮵ٮك معًا
روح ل﮲عة أسامة ال﮳ٮصرٮ﮵ة. ٮ﮵صهرها الماكن ﮳ٮعرضٍ ﮲ٮوستال﮳حى﮵ّ ﮲عٮ﮵ر ﮲حّط﮵ى، ﮲ڡ﮵ٮضعها ﮲ڡ﮵ى إطارها

االستٮ﮵تٮ﮵﮴ڡ﮵ى األٮ﮳لغ.
«األعمال ال﮲ڡنٮ﮵ة ه﮵ى الحل﮴ڡة األولى الوسٮ﮵طة الم﮲حصصة إلعادة وصل ال﮲حار﮳ح﮵ى

والحساس والزأٮل/ الهالك، ٮ﮳ال﮲ڡكر ال﮲حام. وٮ﮴و﮲ڡٮ﮵ٌق للط﮳ٮٮ﮵عة والح﮴ڡٮ﮵﮴ڡة الالمتناهٮ﮵ة مع
الحرٮ﮵ة الالمتناهٮ﮵ة لل﮲ڡكر الم﮲ڡهوم﮵ى» (هٮ﮵﮲عل).

رحلة ٮ﮳ٮ﮵ن الزر﮴ڡة وألوان ال﮲عسق
ٮ﮵﮲ح﮲ڡق ال﮴ڡلب مع ا﮴ڡتراب موعد ال﮲عوص ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮحر أزرق ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى. ننزل األدراج إلى ال﮴ڡاعة

الك﮳ٮرى ﮲ڡ﮵ى ال﮲عالٮ﮵ري، ﮲ٮل﮴ڡ﮵ى ﮲ٮ﮲ڡسنا ﮲ڡ﮵ى ٮ﮵َّم اللوحات. ه﮵ى سماوات، شموٌس و﮲عٮ﮵وٌم وأش﮳حار…
ٮ﮶م زهرة من﮲ڡردة، ﮲ڡسٮ﮵ارة ص﮲عٮ﮵رة وأسامة ﮲ڡ﮵ى كل ماكن. ٮ﮶م ﮳ٮٮ﮵روت لٮ﮵ًال، ﮳ٮٮ﮵روت عند ال﮲عسق،
﮳ٮٮ﮵روت و﮴ڡت ال﮲ڡ﮳حر، ﮲ڡ﮳ٮودلٮ﮵ر وماٮ﮵اكو﮲ڡسك﮵ى، و﮲ڡان ﮲عوغ! الكنوز ﮲ڡ﮵ى أعماق هذا ال﮳ٮحر كثٮ﮵رة،
ٮ﮴دعو للس﮳ٮاحة ﮲ڡ﮵ى كل اال﮴ٮ﮳حاهات، كما ﮴ٮشاء الن﮲ڡس. ُحرًة. ك﮲ڡعل ر﮴ڡصٍ، ٮ﮵ض﮳ٮط النورُ ﮲ڡ﮵ى
أعمال أسامة إٮ﮵﮴ڡاعه. ﮲ڡالتَلڡُ﮲ّت هنا ﮲ڡعل حرٮ﮵ة ط﮲ڡولٮ﮵ة، ملؤها اال﮲ٮدهاش. ﮲ٮ﮲ڡتح عٮ﮵وننا
كأط﮲ڡال ﮲ٮكتشف للمرة األولى ما ٮ﮴عنٮ﮵ه الرؤٮ﮵ة ﮴ٮحت الماء. ﮲ٮدرك أن اللَّحَظ ٮ﮵لت﮴ڡط اللون
والنور وحىت الن﮳ٮض. ه﮵ى الدهشة الط﮲ڡولٮ﮵ة األولى الرومنسٮ﮵ة، ٮ﮴لك اليت ﮴ٮحٮ﮵لنا ﮳حمٮ﮵عًا
را﮴ڡصٮ﮵ن سا﮳ٮحٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡلك لوحاٍت وا﮴ڡعٮ﮵ة ورمزٮ﮵ة وحىت سرٮ﮵الٮ﮵ة. أن ٮ﮴رى عٮ﮵ناك لوحات

أسامة، ٮ﮵عين أن ٮ﮴﮴ڡرأ ِشعرها، أن ﮴ٮسمع همسها، صرا﮲حها الكتوم، وعز﮲ڡها.
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ألعاب ﮲ٮارٮ﮵ة (أكرٮ﮵ل﮵ٮك عىل اك﮲ٮ﮲ڡاس ـ 115 × 130 سنتم ـ 2018)

أن ﮴ٮشعر ﮳ٮدفء ٮ﮵دها ٮ﮵لمس ﮴ڡل﮳ٮك عند التحٮ﮵ة، تنادٮ﮵ك ٮ﮴ل﮲ڡظ اسمك ﮳ٮصمت عند ل﮴ڡاء
العٮ﮵ون. ﮲ڡه﮵ى ٮ﮴عر﮲ڡك ح﮴ڡًا.. وأ﮲ٮت ال ﮴ٮحتاج ل﮳ٮٮ﮵ان ك﮵ى ٮ﮴علن ح﮳ٮك لنورها. ﮲ڡ﮴ڡد ٮ﮳ُحَت دون كالم
ألف مرة. ﮲ڡهذا الو﮳حد حاصل. هذا الڡ﮴ُرب ﮲ڡطرٌة ه﮵ى أكثر من ٮ﮵عر﮲ڡه. ل﮲عتها لون من ﮲ٮور، ﮳ٮل
وٌد من ﮲ڡ﮵ٮض رؤٮ﮵ة. ه﮵ى دعوة لحوار مع الوا﮴ڡع ُحلمًا ال ٮ﮵﮳حٮ﮵ده إال الُمره﮲ڡون. واألزرق ح﮳ُ
ٮ﮵د﮲عدغ العٮ﮵ون. «األزرق ٮ﮵حيي! األزرق ٮ﮵حّول الصور لمادة ٮ﮵ميش ﮲ڡٮ﮵ها ماء. ﮴ٮصٮ﮵ر راهنة،
ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة، حٮ﮵ة، ﮲حصوصًا المن﮲طر الط﮳ٮٮ﮵ع﮵ى. األزرق ﮳حٮ﮵الٮ﮴ٮ﮵ن ال﮲حٮ﮵ال، ٮ﮵مر ﮳ٮمسام ال﮲حٮ﮵ال. من

دو﮲ٮه، الصور ﮳ٮال لٮ﮵و﮲ٮة» ٮ﮵﮴ڡول ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ﮳ٮشاعرٮ﮵ة صاد﮴ڡة.
المعرض الذي ٮ﮵شمل أعماًال منذ 2010 ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵﮳ٮًا ــ الزمن الذي ا﮲ٮع﮴ڡدت ﮲ڡٮ﮵ه األ﮲ڡاكر عىل

يشء ٮ﮶ا﮳ٮت وش﮲حصٮ﮵ة ﮲ڡنٮ﮵ة ومزاج ﮳ٮصرّي صار ٮ﮵ُمٮِ﮵ّز أعمال ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ــ ٮ﮵حوي مراحل متعددة
من ُرؤاه. من مرحلة العمل عىل الوا﮴ڡع ك﮲ح﮳ٮر صحا﮲ڡ﮵ى، اكل﮲حالء الذي ٮ﮵حوي دماراً ما أو
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حادٮ﮶ة، إلى كٮ﮵﮲ڡٮ﮵ة متا﮳ٮعة ال﮲ڡنان لن﮲ڡسه. ٮ﮶م العمل عىل الط﮳ٮٮ﮵عة كحالة موسٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة شعرٮ﮵ة،
﮲ڡٮ﮵ها ألواٌن، لٮ﮵ٌل و﮲ٮهار. ﮳ٮل ألُق اللٮ﮵ل وألُق النهار. وصوًال إلى المدٮ﮵نة لٮ﮵ًال. «﮲ڡ﮵ى اللون

والضوء، أ﮲ٮا مٮ﮵ال للعتمة و﮲ٮ﮴ڡ﮵ٮضها. ﮲ڡأ﮲ٮا أرى العالم ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵﮳ٮًا ﮳ٮعٮ﮵ون ﮲ڡٮ﮵ها الكثٮ﮵ر من ال﮲طالل،
و﮲ڡٮ﮵ها ﮴ٮطرف ﮳ٮ﮳حهد الضوء وٮ﮳ال﮲طالل اليت ٮ﮵نت﮳حها.

الط﮳ٮٮ﮵عة والضوء الل﮳ٮنا﮲ٮٮ﮵ان، ٮ﮵ناس﮳ٮان كثٮ﮵رًا األكوارٮ﮵ل (أ. ب)

وهناك ال﮲عسق، ﮲عسق األلوان، مو﮳حود. هذه األلوان النحاسٮ﮵ة، ألوان العالم كأ﮲ٮه عىل طرف
﮲ٮهاٮ﮵ته. واإلضاءة الش﮳ٮحٮ﮵ة ﮴ڡلٮ﮵ًال، اإلضاءة اليت ﮴ٮحٮ﮵ل العناصر الط﮳ٮٮ﮵عٮ﮵ة إلى أش﮳ٮاح، سواء
من ش﮳حر أو را﮲ڡعات ﮲ڡ﮵ى المدٮ﮵نة أو ص﮲حرة أو سٮ﮵ارة، أو م﮳ٮانٍ ﮲ڡ﮵ى المشهد الل﮵ٮيل كأ﮲ٮها
ٮ﮵ة وأحٮ﮵ا﮲ٮًا ﮲ڡٮ﮵ها ﮳ٮعض اللعب أش﮳ٮاح، أش﮳ٮاح متحركة. ٮ﮴كون األعمال أحٮ﮵ا﮲ٮًا وا﮴ڡعٮ﮵ة ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ر
الذي ٮ﮵﮲طهر سرٮ﮵الٮ﮵ًا. ٮ﮵﮳حب أن أ﮴ڡول إّن هناك ٮ﮴ٮ﮵اراً من سرٮ﮵الٮ﮵ٍة مض﮳ٮوطة. سرٮ﮵الٮ﮵ة ﮴ٮش﮳ٮه
ال﮲حاطرة الع﮴ڡلٮ﮵ة! ﮲ڡالسرٮ﮵الٮ﮵ة عندي لٮ﮵ست واضحة، لكن ال ما﮲ٮع لدي إن اكن المشهد
ٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة دي وا﮴ڡعٮ﮵ًا ﮳حداً، ﮲ڡأض﮵ٮف إلٮ﮵ه عالمة ﮲ڡٮ﮵ها ﮴ٮض﮲حٮ﮵م سرٮ﮵ال﮵ى. ﮴ڡد ٮ﮵ش﮳ٮه ذلك مٮ﮵تا﮲ڡٮ﮵ز
ٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة الع﮴ڡلٮ﮵ة المنط﮴ڡٮ﮵ة. ﮲ڡ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮعض أعمال﮵ى، ٮ﮴و﮳حد هذه السرٮ﮵الٮ﮵ة كٮ﮵رٮ﮵كو، المٮ﮵تا﮲ڡٮ﮵ز

المنط﮴ڡٮ﮵ة. وهذا ٮ﮴أٮ﮶ر ٮ﮳الشعر، ﮳ٮ﮴ڡصٮ﮵دة النثر، ٮ﮳الشعر الحد﮵ٮث ﮴ٮحدٮ﮵داً، الذي هو شعر ذهين.
﮲ڡهذه كلها م﮲ڡار﮴ڡات ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡلب العمل. واضح أ﮲ٮ﮵ى مٮ﮵ّال للوا﮴ڡع كرسم، أ﮲ٮحت الوا﮴ڡع. أل﮲ٮين
أحب لرسم﮵ى أن ٮ﮵كون متٮ﮵نًا ومحكمًا» ٮ﮵شرح ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى. لكن المعرض ال ٮ﮵﮴ڡتصر عىل

اللوحات األكرٮ﮵لٮ﮵كٮ﮵ة المتٮ﮵نة الصٮ﮵ا﮲عة والس﮳ٮك والح﮳ٮك. هناك أٮ﮵ضًا ﮴ڡرا﮳ٮة 10 أعمال ﮳ٮت﮴ڡنٮ﮵ة
المأٮٮ﮵ات، مو﮴ڡعة ﮳ٮ﮲عال﮳ٮها هذا العام، لمنا﮲طر ط﮳ٮٮ﮵عٮ﮵ة من ل﮳ٮنان: «حدٮ﮵ثًا اكتش﮲ڡت ٮ﮳الصد﮲ڡة

أن هذه المادة اليت كنت أ﮲حشاها، أي االكوارٮ﮵ل/ المأٮٮ﮵ات، ه﮵ى مدعاة ﮴ٮحرُّر، كأ﮲ٮك
ٮ﮴ركضٮ﮵ن! هو ركض حر و﮲ڡٮ﮵ه رشا﮴ڡة. ٮ﮵﮳حب أن ٮ﮴كون ٮ﮵دك اكل﮲حطاط الٮ﮵اٮ﮳ا﮲ٮ﮵ى أو الص﮵ٮين،
﮲حاط﮲ڡة واٮ﮶﮴ڡة، ال إعادات. األكوارٮ﮵ل ﮲ڡٮ﮵ه ﮲ٮور ال ٮ﮴عطٮ﮵ه األلوان السمٮ﮵كة. والط﮳ٮٮ﮵عة والضوء
الل﮳ٮنا﮲ٮٮ﮵ان، ٮ﮵ناس﮳ٮان كثٮ﮵راً األكوارٮ﮵ل ألن الضوء المحيل ٮ﮵وح﮵ى لك أ﮲ٮه منڡَ﮴ّح. وهذا ممكن
﮲ٮ﮴ڡله مع األكوارٮ﮵ل. هذه الش﮲ڡا﮲ڡٮ﮵ة تناسب كثٮ﮵راً رسم المن﮲طر الل﮳ٮنا﮲ٮ﮵ى» ﮳ٮحسب ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى.

من رحاب الط﮳ٮٮ﮵عة إلى حمٮ﮵مٮ﮵ة الدا﮲حل واأل﮲ٮا
«ما هو ال﮲ڡن ال﮲حالص ﮲ٮس﮳ٮة للم﮲ڡهوم الحداٮ﮶وي؟ هو ﮲حلق سحٍر إٮ﮵حأٮ﮵ى ٮ﮵َحوي ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت

عٮ﮵نه الموضوَع وال﮲ڡاعل، العالم ال﮲حار﮳ح﮵ى لل﮲ڡنان وال﮲ڡنان ﮲ٮ﮲ڡسه» (شارل ﮳ٮودلٮ﮵ر).
ٮ﮵أ﮲حذ﮲ٮا ال﮲عوص ﮳ٮٮ﮵ن المنا﮲طر الط﮳ٮٮ﮵عٮ﮵ة، إلى ح﮴ڡلٍ آ﮲حر ح﮵ٮث أسامة هو العنوان األ﮳ٮرز

ألعماله. ٮ﮵را﮴ڡب ذاٮ﮴ه، ٮ﮵رسمها، ٮ﮵نت﮲طر معها، ٮ﮵لعب… إلى أن ٮ﮵سح﮳ٮنا الموج إلى من﮲طر دا﮲حّيل
﮲ڡ﮵ى ﮳ٮ﮵ٮت ال﮲ڡنان، واأل﮲حٮ﮵ر ُممدَّد عىل األرض، ﮲حا﮲ڡٮ﮵ًا رأسه دا﮲حل ﮲حزا﮲ٮة ﮲حش﮳ٮٮ﮵ة ص﮲عٮ﮵رة، ﮲ڡٮ﮵ما
اللوحات عىل حٮ﮵طان المنزل دا﮲حل اللوحة. ﮲ٮمٮِ﮵ّز منها أعمال أسامة كما أحد أعمال والده
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الراحل ع﮳ٮد الحمٮ﮵د ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى: «هذه األعمال ال﮳حدٮ﮵دة ﮲ڡٮ﮵ها استعداد للتحوُّل. ل﮴ڡد ش﮳ٮعُت
من العمل عىل المن﮲طر الط﮳ٮٮ﮵ع﮵ى، ﮲ڡعدُت إلى المنا﮲حات اليت ﮲ڡٮ﮵ها معاٮ﮵شة الدا﮲حل كأ﮲ٮها
﮳ٮٮ﮵ان لل﮲حارج، لكنه ﮳ٮٮ﮵ان ﮳ٮصوت كتوم مكتوم. ﮲ڡ﮲ڡٮ﮵ها الصمت، وهذا ﮳ٮ﮵ٮيت ﮳ٮحذا﮲ڡٮ﮵ره. اسم
هذه اللوحة «الصور الشاهدة». ه﮵ى عن حٮ﮵اة الرسام ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮٮ﮵ته الميلء ٮ﮳العناصر. دا﮲حله

﮴ٮص﮳ٮح اللوحات اكئنات حٮ﮵ة.

الصور الشاهدة (أكرٮ﮵ل﮵ٮك عىل اك﮲ٮ﮲ڡاس ـ 150 × 180 ـ 2018)

﮴ٮصٮ﮵ر كأ﮲ٮها ٮ﮴را﮴ڡ﮳ٮك. وهذا التمدد (ٮ﮴مدد ال﮲ڡنان عىل األرض ﮲ڡ﮵ى اللوحة) هو نتاج إ﮲ٮهاك لكن
﮳ٮشكل طر﮵ٮف، و﮲ڡٮ﮵ه يشء ط﮲ڡول﮵ى، هو الر﮲ع﮳ٮة ٮ﮳أن ﮴ٮحشري ﮲ٮ﮲ڡسك ﮲ڡ﮵ى زواٮ﮵ا آمنة. أحب

الزواٮ﮵ا منذ الص﮲عر، أ﮳حد ﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮴﮴ڡوى معٮ﮵نة، وٮ﮴﮴ڡش﮲ڡاً، ومل﮳حًأ. الزاوٮ﮵ة ٮ﮴وح﮵ى ل﮵ى ٮ﮳الهرب من
العالم ال﮲ڡض﮲ڡاض. ﮴ٮحدد إحساسك و﮲ڡٮ﮵ها يشء د﮵ٮّين. إذا ه﮵ى مسألة ال﮳ٮحث عن استراحة
من عالم مضطرب أ﮲ٮِت مترددة ﮲ڡٮ﮵ه، ﮲ڡاإل﮲ٮهاك مو﮴ڡف. واالضطراب هنا ٮ﮵تحول إلى ٮ﮴مدد.
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والتمدد والصلة الم﮲عناطٮ﮵سٮ﮵ة ٮ﮳األرض، ﮴ٮ﮲ح﮲ڡف من إحساس عالم سرٮ﮵ع. كأ﮲ٮك تث﮳ٮتٮ﮵ن
﮲ٮ﮲ڡسك ﮲حو﮲ڡًا من أن ٮ﮵﮴ڡتلعك الزمن. وهكذا ﮴ٮص﮳ٮحٮ﮵ن مثل عالمة أو وٮ﮴د ضمن الوا﮴ڡع. هذا
التمدد ﮲ڡٮ﮵ه يشء حمٮ﮵م﮵ى ويشء من االستراحة. ﮲ڡالعالم ال﮳حوا﮲ٮ﮵ى عدُت إلٮ﮵ه. ومهما ﮲ع﮳ٮت

عن ﮲ڡكرة أن أرا﮴ڡب حٮ﮵اٮ﮴﮵ى، ﮲ڡعندي إدمان عىل مرا﮴ڡ﮳ٮة أ﮲ڡاكري وو﮳حودي ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت
والماكن» و﮲ڡق ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى. لكن ذات ال﮲ڡنان لٮ﮵ست المحور األوحد، إذ ٮ﮵ضاف لها إع﮳حا﮳ٮه

ٮ﮳الرّسامٮ﮵ن والرسم، لكن هذا اإلع﮳حاب ال ٮ﮵﮲ڡو﮴ڡه إال ا﮲ڡتتا﮲ٮه ٮ﮳الشعراء و﮳ٮحٮ﮵اٮ﮴هم! ﮲ڡهو ﮴ڡارئ
للشعر. لذا ﮲ڡللشعراء حصة ﮲ڡ﮵ى أعماله، و﮲ڡ﮵ى ذا ٮ﮵﮴ڡول: «الشعراء هم األ﮳ٮطال المعنوٮ﮵ون
للعالم! وإذا اكن هناك معىن لل﮲ڡروسٮ﮵ة، ﮲ڡهم ﮲ڡرسان اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة. الشعر مو﮳حود ﮲ڡ﮵ى رأيس،
إلى ﮳حا﮲ٮب سٮ﮵ر الشعراء الذٮ﮵ن أح﮳ٮهم. وال أ﮳حد أ﮲ڡضل من استعادٮ﮴هم رسمًا. ما ٮ﮵﮴ڡر﮳ٮين

منهم. هناك ﮴ڡوة م﮲عناطٮ﮵سٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى صورهم ﮴ٮشعرك أ﮲ٮهم ٮ﮳ا﮴ڡون. ﮲ڡٮ﮵هم يشء أزل﮵ى!».

﮴ٮحلٮ﮵ق ﮲حارج ﮲ٮمطٮ﮵ة التمرُّد
«ال﮲ڡنان، ال﮲ڡنان الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى، الشاعر الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى، ال ٮ﮵﮳حب أن ٮ﮵رُسَم إال كما ٮ﮵رى وٮ﮵شُعر. ٮ﮵﮳حب أن

ٮ﮵كون م﮲حلصًا ح﮴ڡًا لط﮳ٮٮ﮵عته الذاٮ﮴ٮ﮵ة» (شارل ﮳ٮودلٮ﮵ر)
عزٌف من﮲ڡرد، أو ﮴ٮحلٮ﮵ق ﮲حارج السرب، ه﮵ى أ﮴ڡرب التر﮳حمات لعنوان المعرض من التر﮳حمة
الم﮳ٮاشرة: «عكس التٮ﮵ار»، ما ٮ﮵ل﮲حص 10 سنوات من العمل المتواصل. أص﮳ٮحت هذه
األعمال ﮴ٮشكل ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة عملٮ﮵ة، ٮ﮵مكن ال﮴ڡول ٮ﮳أ﮲ٮها مسار ﮳حّدي ُحرٌّ ﮳ٮاكمل المعىن: «لست
أعاكس التٮ﮵ار، ﮳ٮل أٮ﮴﮵ٮح لن﮲ڡيس حرٮ﮵ة ال﮲حٮ﮵ار، حرٮ﮵ة المسٮ﮵ر الحر. أن أرسم المواضٮ﮵ع اليت

أرٮ﮵دها.



9/11/20, 2(11 PMأسامة ٮ﮳علٮ﮳ك﮵ى… «العازف المن﮲ڡرد» عىل وٮ﮴ر أحالمنا! – موڡ﮴ع هوا لٮ﮳نان

Page 7 of 11https://hawalb.com/?p=13651

من دون عنوان (أكرٮ﮵ل﮵ٮك عىل اك﮲ٮ﮲ڡاس ـ 180 × 150 سنتم ـ 2018)

هو ﮴ٮحلٮ﮵ق من﮲ڡرد ﮲حارج السرب. ٮ﮴وهاٌن عن الركب. شرود واسترسال. ﮲ڡاالست﮲ڡزاز
و«ال﮴ڡ﮲ڡشات» ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن صارا ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵داً شأٮعًا ﮲ٮس﮳ٮٮ﮵ًا! لدر﮳حة لم ٮ﮵عودا ٮ﮴مرداً، ﮳ٮل حالة ﮳حامدة.
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صارت حال ال﮲ڡن ساكنة ﮳ٮس﮳ٮ﮳ٮهما. ألٮ﮵ست هناك طرٮ﮵﮴ڡة ٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵ة ك﮵ى ٮ﮵حاور ال﮲ڡن العٮ﮵ن؟ ﮳ٮرأ﮵ٮ﮵ى،
﮳ٮىل ٮ﮵و﮳حد. وما أحاول أن أ﮴ڡوله إّن ال﮲ڡن ﮲ڡٮ﮵ه حساسٮ﮵ة ﮴ڡادرة أن تتمدد عند المشاهد من
دون أن ﮴ٮ﮳حر﮲ڡه. ﮲ڡهذا ال﮲ڡن وهذه األعمال ل﮵ٮس طموحها أن ﮴ٮ﮳حرف، ﮳ٮل أن ٮ﮴﮳ٮهر! لذا هناك
إ﮳ٮهار م﮲عناط﮵ٮيس ٮ﮵سٮ﮵ل. ٮ﮵أٮ﮴﮵ى إلى العٮ﮵ن ﮳ٮطرٮ﮵﮴ڡة هادٔٮة، دراماٮ﮴ٮ﮵كٮ﮵ة. هناك دٮ﮵نامٮ﮵ة ﮳ٮطٮ﮵ئة
ٮ﮴وصل لك ﮲ڡحوى العمل». ٮ﮵شرح ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮵ض﮵ٮف: «ط﮳ٮعًا إذا ﮴ڡلنا أ﮲ٮك ٮ﮴كو﮲ٮٮ﮵ن صوٮ﮴ًا
من﮲ڡرداً، ٮ﮴َرٮ﮵ن حٮ﮵ا﮴ٮك والعالم ﮳ٮمن﮲طار عٮ﮵نٮ﮵ِك. ولكن هناك سالسة ﮲ڡ﮵ى التعاط﮵ى، وحنان ﮲ڡ﮵ى
است﮴ڡ﮳ٮال اآل﮲حر. ﮲ڡهناك هذه الن﮲عمة ال﮲حا﮲ڡتة ﮲ڡ﮵ى األعمال. صح﮵ٮح أ﮲ٮها ﮲ٮ﮲عمة عكس السأٮد
لكنها أعمال ﮲عٮ﮵ر است﮲ڡزازٮ﮵ة. لدي إحساس أن ال﮲ڡنون الحدٮ﮵ثة الٮ﮵وم ٮ﮴ركز ﮲ٮس﮳ٮٮ﮵ًا عىل

االست﮲ڡزاز، ﮲ڡٮ﮵ما ما زلت أرى ﮲ڡ﮵ى عمل ال﮲ڡنان طا﮴ڡة شاعرٮ﮵ة وعاط﮲ڡٮ﮵ة! ما زلت مع الرسم.
أحركه من دا﮲حله. ال﮳حدٮ﮵د ٮ﮳النس﮳ٮة إل﮵ى هو ما أحّسه. ول﮵ٮس ال﮳حدٮ﮵د الذي ٮ﮴﮲ڡرضه هٮ﮵منة

أ﮲ڡاكر سأٮدة ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن. و﮳ٮهذا المعىن: هذا العمل و﮳حودي!».

سٮ﮵نو﮲عرا﮲ڡٮ﮵ا ﮲ٮوستال﮳حٮ﮵ّة
«ل﮴ڡد ﮴ڡرر﮲ٮا أن ﮲ٮ﮲عرد ﮲حارج السرب مع أسامة من ﮲ٮاحٮ﮵ة السٮ﮵نو﮲عرا﮲ڡٮ﮵ا» ٮ﮵﮴ڡول صالح ﮳ٮراكت لـ
. ﮳ٮل عىل الطرٮ﮵﮴ڡة ال﮴ڡدٮ﮵مة، ح﮵ٮث «األ﮲ح﮳ٮار». وٮ﮵ض﮵ٮف: «العرض ﮲عٮ﮵ر مٮ﮵نٮ﮵مالى﮵ّ وال ﮲حطى﮵ّ
﮲ٮ﮳حد لوحًة ﮳ٮمحاذاة األ﮲حرى، أو ﮲ڡو﮴ڡها. ٮ﮶م ل﮵ٮس المعرض ﮳ٮمو﮴ڡع المعارضة، وإ﮲ٮما ذو حٮ﮵ز
﮲حاص ﮲ڡ﮵ى زمن أص﮳ٮحت ﮲ڡٮ﮵ه األولوٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن ه﮵ى للناحٮ﮵ة الم﮲ڡهومٮ﮵ة. إلى در﮳حة ﮴ڡد ٮ﮵ضٮ﮵ع
العمل ال﮲ڡين ﮳ٮذاٮ﮴ه م﮴ڡا﮳ٮل الدٮ﮵كورات وال﮴ڡصة/ السردٮ﮵ة. الٮ﮵وم هذا ال﮲ڡن النا﮳ٮع من األحشاء
ول﮵ٮس من الع﮴ڡل، ٮ﮵﮳حعل من الممكن أن ﮲ٮعرض األعمال ﮳ٮشكل مركب. ﮲ڡاللوحة ﮴ڡٮ﮵متها
﮳ٮذاٮ﮴ها، ال ﮳ٮسردٮ﮵تها، وه﮵ى ٮ﮴دا﮲ڡع عن ﮲ٮ﮲ڡسها ﮳ٮن﮲ڡسها». ما ٮ﮵ؤكده ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى: «هذا رسم ال

ٮ﮵ُما﮲ٮع أن ٮ﮵كون طرٮ﮳ًا. أ﮳حد أن العالم ﮳ٮحا﮳حة للتشوٮ﮵ق من ﮳حدٮ﮵د، للحماس، للعاط﮲ڡة! ٮ﮴ؤذ﮵ٮين
أحٮ﮵ا﮲ٮًا الصٮ﮵غ ال﮳حامدة للتعامل مع ال﮲ڡن كأ﮲ٮه ﮲ڡ﮵ى م﮲حت﮳ٮر طيب أو علم﮵ى. هذه النمطٮ﮵ة

﮴ٮسلب ال﮲حٮ﮵ال الُحر متعة أن ٮ﮵ستل﮴ڡ﮵ى ٮ﮳ُِحرٮ﮵ة. أ﮲ٮا مٮ﮵ال ليشء من التنسٮ﮵ق وال﮲ڡوىض. ﮲حلٮ﮵ط
منهما ٮ﮵﮲حلق لذة الحٮ﮵اة ولذة ال﮲ڡن!».
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إلى ﮳ٮودلٮ﮵ر م﮳حدداً (أكرٮ﮵ل﮵ٮك عىل اك﮲ٮ﮲ڡاس ـ 120 × 120 سنتم ـ 2017)

وٮ﮵ض﮵ٮف: «للمرة األولى، أستطٮ﮵ع أن أرى أعمال﮵ى كل﮲عة. ٮ﮶م إّن ﮴ٮصمٮ﮵م الماكن واإلضاءة
المدروسة والمساحات الم﮲ڡتوحة الض﮲حمة، ﮴ٮضعك ﮲ڡ﮵ى ﮳حو متح﮲ڡ﮵ى. أما طرٮ﮵﮴ڡة التعلٮ﮵ق،
﮲ڡاك﮲ٮت رؤٮ﮵ة صالح (﮳ٮراكت)، وه﮵ى أن ال ﮲ٮعلِّق األعمال ﮳ٮطرٮ﮵﮴ڡة ﮲حطٮ﮵ة. ﮳ٮل أن ﮲ٮ﮴ڡدم صٮ﮵﮲عة
﮳ٮصرٮ﮵ة ﮴ٮش﮳ٮه التشوٮ﮵ق المو﮳حود ﮲ڡ﮵ى األعمال المتح﮲ڡٮ﮵ة. أعمال متراك﮳ٮة، هناك إٮ﮵﮴ڡاع، ألّن
التعلٮ﮵ق ال﮲حط﮵ى والصارم ٮ﮳ات ٮ﮵لٮ﮵ق أكثر ٮ﮳ال﮲ڡنون ما ﮳ٮعد الحدٮ﮵ثة. ﮲ڡالتعلٮ﮵ق المتراكب
ٮ﮵ض﮵ٮف لل﮲ڡضاء ا﮴ٮساعاً، و﮴ٮصٮ﮵ر األعمال تتحرك ﮲ڡ﮵ى إطار ﮲عٮ﮵ر رٮ﮴﮵ٮب. هذه الرشا﮴ڡة ﮲ڡ﮵ى

التعلٮ﮵ق ُتن﮳ح﮵ى من الت﮲عل﮵ٮف والتعل﮵ٮب الطيب». لذا ٮ﮴ركن ﮲ڡ﮵ى حٮِ﮵ّزها الشاعري األٮ﮳لغ. و﮲ڡ﮵ى ذا
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ٮ﮵﮲حتُم ﮳ٮراكت: «﮴ڡد ٮ﮴كون أعمال أسامة ﮳حزٔٮٮ﮵ًا م﮳ٮنٮ﮵ة عىل الشعر ال﮴ڡا﮳ٮع ﮲ڡ﮵ى م﮲حزو﮲ٮه ال﮲ڡكري
والث﮴ڡا﮲ڡ﮵ى. وال شك أن هناك اٮ﮵روٮ﮴ٮ﮵كٮ﮵ة ما، وشاعرٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ما ٮ﮵ُ﮴ڡدِّم. إذ ﮴ٮشعرٮ﮵ن ٮ﮳األلق واألرق
وحىت النزق. المعرض هذا ٮ﮵ُهدي مساحة من الحلم! ﮲ٮراها ﮲ڡ﮵ى عٮ﮵ون الزأٮرٮ﮵ن.. ﮲حار﮳حٮ﮵ن

وهم ٮ﮵حلمون».

* «عكس التٮ﮵ار»: حىت 25 آب (أ﮲عسطس) ــــ «﮲عالٮ﮵ري صالح ﮳ٮراكت» (كلٮ﮵منصو ـ
﮳ٮٮ﮵روت) ـ لالستعالم: 01/345213

﮲ڡنان المرسم
«حزٮ﮵ن هو اإل﮲ٮسان، إٮَ﮲ّما سعٮ﮵ٌد سعٮ﮵ٌد هو ال﮲ڡنان الذي ٮ﮴مزِّ﮴ڡه الر﮲ع﮳ٮة والش﮲عف!» (﮳ٮودلٮ﮵ر).
«كنت ﮴ڡد سألت أسامة عن موضوع ٮ﮵ود معال﮳حته لمعرضه ال﮴ڡادم، ﮲ڡ﮴ڡال ل﮵ى حٮ﮵نها إ﮲ٮه لن
ٮ﮵صٮ﮵ر ﮲ڡنا﮲ٮًا من هذا النوع إطال﮴ڡًا! وال أن ٮ﮵عمل عىل ٮ﮶ٮ﮵مة معٮ﮵نة واحدة. ﮲ڡهو ﮲ڡنان ٮ﮵ستٮ﮵﮴ڡظ

ص﮳ٮاحاً، ٮ﮵شرب ﮴ڡهوٮ﮴ه، ٮ﮶م ٮ﮵ذهب كل النهار إلى محتر﮲ڡه ستة أٮ﮵ام ﮲ڡ﮵ى األس﮳ٮوع. ل﮵ٮس
الموضوع وال ال﮴ڡصة وال السردٮ﮵ة ه﮵ى ال﮳حوهر، «المشترك هو أ﮲ٮا» ﮴ڡالها ل﮵ى». هكذا ٮ﮵﮳ٮدأ
صالح ﮳ٮراكت وصف عالم أسامة ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ال﮲ڡين. ما ٮ﮵ؤكده األ﮲حٮ﮵ر لـ «األ﮲ح﮳ٮار» ﮳ٮإ﮳حا﮳ٮة مسه﮳ٮة
عن عال﮴ڡته ﮳ٮمرسمه وكٮ﮵﮲ڡٮ﮵ة الرسم: «أ﮴ڡٮ﮵ُم اعت﮳ٮاراً ك﮳ٮٮ﮵راً للمرسم. هو عزليت الحٮ﮵اٮ﮴ٮ﮵ة وعزليت

ال﮲ڡنٮ﮵ة. المرسم ﮴ٮ﮳حو﮵ٮف دما﮲ع﮵ى ٮ﮵حوي ال﮲حٮ﮵ال. حٮ﮵طا﮲ٮه ه﮵ى الحدود ﮳ٮٮ﮵ن ﮲حٮ﮵الك وال﮲حارج!
﮲ڡالمرسم ﮲ڡٮ﮵ه ط﮴ڡس. وأ﮲ٮا ما زلت أٮ﮴عامل مع المرسم كأ﮲ٮه ط﮴ڡس. ﮲ڡٮ﮵ه يشء كٮ﮵مٮ﮵أٮ﮵ى، ﮲ڡٮ﮵ه

استحضار. كأ﮲ٮه عالم، لكن هذا العالم ل﮵ٮس ٮ﮳ارداً، ﮳ٮل عالم مشحون ٮ﮳العواطف. أرسم.
والرسم عندي ُلحمة واحدة من ﮲حط ولون.

االست﮲ڡزاز و«ال﮴ڡ﮲ڡشات» ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن صارا ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵دًا شأٮعاً، إلى در﮳حة لم ٮ﮵عودا ٮ﮴مردًا

لذا هناك ا﮲ٮدماج ك﮳ٮٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى س﮳ٮك ال﮲حط واللون ﮲ڡ﮵ى األعمال وه﮵ى نتاج ٮ﮴ر﮳ٮ﮵ٮيت األاكدٮ﮵مٮ﮵ة
والوا﮴ڡعٮ﮵ة. ما ٮ﮵﮳حعل ال﮲حط واللون مطعمٮ﮵ن ومو﮴ڡعٮ﮵ن ﮳ٮطرٮ﮵﮴ڡة ﮲ڡٮ﮵ها س﮳ٮك، م﮴ڡنعة. اللذة
اليت أشعر ﮳ٮها عندما ألّون عىل ال﮳ٮال﮵ٮت، ه﮵ى لذة ﮴ڡرٮ﮵﮳ٮة لّلذة اللسا﮲ٮٮ﮵ة، للطعمة. ﮲ڡأ﮲ٮا ألوِّن
﮳ٮش﮲عف. وكلما أ﮲حرج من عمل، أعد ﮲ٮ﮲ڡيس ﮳ٮتن﮲ڡٮ﮵ذ عمل ﮳حدٮ﮵د، أل﮲ٮين أعدها ﮳ٮسعادة ست﮴ڡوم

مع النهار ال﮳حدٮ﮵د. هناك ﮲ڡرح، وعصب مشدود وم﮲حٮ﮵لة أص﮳ٮحت مر﮳ٮوطة ٮ﮳األسالك
الكهرٮ﮳أٮٮ﮵ة ٮ﮳الٮ﮵د. وهذه الم﮲حٮ﮵لة مع ﮴ڡر﮳ٮها من الٮ﮵د ﮴ٮ﮳حعل كل ﮲ٮ﮳ٮرة، وكل ضر﮳ٮة ه﮵ى ﮲ٮ﮳ٮرة

عاط﮲ڡٮ﮵ة مش﮳ٮعة. والس﮳ٮك هو نتاج ٮ﮴وحدك مع الذات. ونتٮ﮵﮳حة ٮ﮴وحدك مع ذا﮴ٮك و﮲ٮسٮ﮵ا﮲ٮك
للتوٮ﮴رات، ٮ﮵طلع اللون. أ﮲ٮا أطلب أن ٮ﮵كون اللون منحوٮ﮴اً، وهذا ما ٮ﮴﮳ٮنٮ﮵ه لدٮ﮵ك طرٮ﮵﮴ڡة العمل
اال﮲ٮط﮳ٮاعٮ﮵ة. أن ٮ﮵كون اللون ٮ﮳الضرورة مس﮳ٮواكً وم﮳ٮرٮ﮵ًا. واللون ال ٮ﮵نو﮳حد اعت﮳ٮاطٮ﮵اً، ﮳ٮل ٮ﮵نو﮳حد

ألن هناك إرادة. وألن هذه اإلرادة ٮ﮵﮳حب أن ٮ﮴مرِّن عضلة اللون، ﮲ڡ﮵ٮصٮ﮵ر حارًا! ﮲ٮوره صادر منه.
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ال م﮳حرد إضاءات ﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮴كلف أو إحساس ﮳ٮن﮲ڡاد ص﮳ٮر. ﮲ڡاللون عىل العكس م﮴ڡنع، كأ﮲ٮه
معمول ﮳ٮعاط﮲ڡة، ﮳ٮش﮲عف. ﮲ڡ﮵ى المرسم أشعر أ﮲ٮين أرسم ﮳ٮٮ﮵دي وٮ﮳أسنا﮲ٮ﮵ى و﮳ٮعٮ﮵و﮲ٮ﮵ى. ﮲ڡالرسم

أداء ﮳حسما﮲ٮ﮵ى ﮳ٮهذا المعىن. هو عمل عاط﮲ڡ﮵ى وحيس».


