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تشكيليون فلسطينيون (91) الفنان تيسير
بركات

  خاص بمؤسسة فلسطني للثقافة

 عبد اA أبو راشد*

مواهبه برزت   .1959 عام  غزة  بقطاع  جباليا  مخيم  في  املولود  بركات"  "تيسير  الفلسطيني  التشكيلي  الفنان 
الفلسطينية آالمه  ودروب  همومه  وحامالً  ويافعاً  طفالً  عايشه  الذي  املخيم،  ظالل  في  وصُقلت  التشكيلية  الفنية 

االسكندرية بجامعة  الجميلة  الفنون  كلية  في  األكاديمية  دراسته  تابع  املتاحة.  الفنية  أدواته  وفق  الطرقات  متعددة 

الوطن رحاب  إلى  تخرجه  بعد  عاد   .1983 عام  وتصوير  رسم  تخصص  بكالوريوس  بشهادة  مُتخرجاً  املصرية 

في سلك التعليم كمدرس في كلية مجتمع املرأة فيها. وليكون عضواً الفلسطيني للعيش في مدينة رام اm، عامالً 

من مجموعة  أقام  القدس.  بمدينة  للفنون  الواسطي  مركز  مؤسسي  ومن  واإلبداع"  التجريب  "جماعة  في  فاعالً 

في األول  الفردي  معرضه  العربية واألعجمية، ويُعد  الدول  في  وخارجها  الفلسطيني  املدن  داخل  الفردية  املعارض 

مدينة القدس عام 1986 نقطة البداية ملسيرة عروضه املتوالية.  

 

واحة يجوب  الواحد،  التشكيلي  الفني  املجال  نمطية  وتتجاوز  التقنية  والصنائع  الخصائص  متعددة  الفنية  أعماله 

التجريب ما بني تخصصات فنية متعددة، متنقالً في حدائقها الفنية املفتوحة على فطرية التأليف الشكلي والتوليف

التقني والتعبيري املقصود. واملوصول بعوالم طفولة ال تنتهي في حدود مخيمه الذي أحبه وسكن مناطق عديدة من
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مساحة وعيه ومخيلته الثرية بملونات الصور، والتي ترجمها كنصوص فنية تشكيلية متنوعة وعلى طريقته الخاصة.

بعينه. فني  واتجاه  مدرسة  إلى  الركون  تقبل  وال  محددة،  أكاديمية  مدرسية  أو  نمطية  مواضيع  حدود  في  تقف  ال 

ورؤيته الشخصي  مزاجه  وفق  يصوغها  والتي  املتنوعة  التكوينات  فضاء  في  املتحركة  املطلقة  الحرية  دثار  يشوبها 

ملؤتلفات األشكال ومتواليات الصور.  

 

اعماله الفنية تركيبية متحررة من حيث مالمستها ملواضيع مختلفة الرؤى واملواضيع، ومتباينة التقنيات واملركبات

اللونية والخامات متعددة الصنائع.  هي مفتوحة على تيارات الحداثة املنفلتة من عقال التيارات املدرسية املقيدة.

بقدر ما هي موصولة بمداد تجاربه ومكتشفاته لطاقات الخامات واملواد وامللونات املستعملة، وحُسن تعامله معها

وتوظيفها بالشكل الذي يراه مناسبا لوصول فكرته ومبتكراته لجمهور الفن والتلقي. جامعة ما بني الفطرية املدقعة،

والتعبيرية الجامحة، والرمزية الغارقة في قصص املخيم وتلمس معاناة شعبه بعامة، والطفولة الفلسطينية املعذبة

بصورة خاصة. وهي أشبه برسائل تحريض وثورة رافضة لواقع فلسطيني أليم.   



10/9/20, 2(10 PMتشكيليون فلسطينيون (91) الفنان تيسير بركات - مؤسسة فلسطني للثقافة

Page 3 of 5https://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=511#.X4BE4i2B3UY

 

لوحاته التصويرية موزعة ما بني التعبيرية الرمزية، والرمزية التجريدية، تدخل أسوار األنا الفردية املعبرة عن األنا

املتجلية اإلنسان  وظالل  اللجوء،  بدايات  مع  العابرة  واملهانة  الذل  وأيام  والخيمة  املخيم  بلبوس  املتدثرة  الجمعية 

بمرصوف مواضعه املنتشرة في منت نصوصه كأشكال هالمية وتعبيرية، ليتحول املخيم من حالة البؤس ومدارات

األلم والقهر إلى مستودع الثورة وخزانها البشري الذي ال ينضب معينه. ويُصبح للمخيم نكهة فلسطينية خاصة،

باعتباره عنوان عريض للمقاومة الفلسطينية املعبرة عن آمال شعبها في التحرير والعودة. يكون األطفال والصبية

وقودها وجذوة نضالها املتواصل. معبراً الفنان عن هذه الروح في تشكيالت ونصوص بصرية متعددة.  
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أما أعماله التركيبية هي بدورها موصولة بنبش ركام تاريخ املنطقة العربية وتراثها وفلسطني في املقدمة، باحثة عن

من ومؤيديهم  وكهنتهم  الصهاينة  اكاذيب  جميع  على  طبيعي  كرد  معاصرة  تشكيلية  بصور  وتقديمه  مجيد  ماض 

أعاجم وقتلة مارقني. وكأن لسان حاله الفني والفكري يقول ان هذه األرض الفلسطينية املباركة كانت ومازالت منذ

ومقوالتهم الساطيرهم  مكان  وال  واملارقني،  واملغتصبني  القتلة  للصهاينة  فيها  مكان  ال  عربية  أرضاً  األمدين  أمد 

ابعادها في  إنسانية  مسلمة،  عربية  فلسطينية  هي  الفلسطينية  فاألرض  وخالفه.  امليعاد  أرض  حول  ومهاتراتهم 

ووجودها الحضاري.  
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تعامله التقني مع مجمل أعماله، محكوماُ بطبيعة الفكرة ومحتوى املوضوع املطروق، متكيف مع سمات تقنياته، تارة

مشابهة شكلية  صبغية  ليعطيها  اللونية  عجائنه  تماسك  في  وسواها  البحرية  الرمال  من  بعضاً  يستعمل  تجده 

منها الشعبية  املحلية  الخامات  يوظف  وتارة  الطبيعية.  الفلسطينية  مكانه  ذاكرة  مع  متناغمة  جغرافية  لتضاريس 

ومجونه االخر  وعي  من  واقترابه  املعاصر  التشكيلي  الفن  روح  مع  املتناسب  الشكلي  عامله  ليبني  والصناعية 

التشكيلي. وأحياناً يستخدم األلواح والصناديق الخشبية لبناء تكوينات تعطيه أنماطاً من التفرد والخصوصية. في

في تنويعات مقاماته السردية، وتحشيد رؤاه الذاتية في والئم بصرية ومُجدداً  ونشطاً  جميع األحوال نجده فاعالً 

مفتوحة على القراءات الفنية املتعددة.

 

وتفسح املجال للمتلقي العابر والدارس والناقد للتعرف عليه كإنسان وفنان ومناضل على جبهة الفن واملجتمع على

حد سواء. وما البنى الشكلية ملكونات لوحاته التصويرية وأعماله التركيبية، وتوزيع عناصرها في حدود املساحات

الرتابة واتباع  والفراغات.  للسطوح  وعناقها  املرصوفة  للكتل  املعانقة  املكان  حيز  في  توضعها  في  أو  املطروحة، 

الشكلية املعهودة في فنون املنطقة العربية املغرقة بالقدم التي شهدتها بالد الشام منذ فجر التاريخ، من مصفوفات

أفقية ومتوالدة في تراكمات تشكيلية فوقية شبيهة بالرقميات واألختام واملنمنمات، ما هي إال داللة محسوبة للفنان

وجودته في التعاطي مع رموز التاريخ ومعطياته، وعلى وعي دوره الفني والحضاري التي يخاطب فيه العقول قبل

األبصار. وليبقى الفنان وأعماله معزوفة فلسطينية تشكيلية متفردة في مضمونها وتقنياتها املعزوفة.
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* فنان وناقد تشكيلي فلسطيني
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