
10/5/20, 11(32 AMٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ٮ﮳راكت: من حضارتنا الشرڡ﮴ٮ﮵ة ﮳حاءت م﮲ڡردات ل﮲عيت الٮ﮳صرٮ﮵ة - م﮳حلة رمان الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة

Page 1 of 6https://www.rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=5027

ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ٮ﮳راكت: من حضارتنا الشر﮴ڡٮ﮵ة ﮳حاءت
م﮲ڡردات ل﮲عيت ال﮳ٮصرٮ﮵ة - م﮳حلة رمان

الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة
﮵ُعّد ال﮲ڡنان ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ﮳ٮراكت أحد أهم التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن، الذٮ﮵ن أ﮲ٮ﮳ح﮳ٮتهم م﮲حٮ﮵مات ٮ
الل﮳حوء ﮲ڡ﮵ى ﮲عّزة، ومن الذٮ﮵ن ا﮳حتهدوا طوال سنوات حٮ﮵اٮ﮴هم لك﮵ى ٮ﮳﮵حدوا هوٮ﮵تهم اإل﮳ٮداعٮ﮵ة

وال﮲ڡكرٮ﮵ة، وهو من المؤّسسٮ﮵ن لمرحلة مهمة من ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل ﮳ٮ﮳ٮالد﮲ٮا.

لم ٮ﮲﮵عادر ضٮ﮲﮵ڡنا مدرسته أو مذه﮳ٮه ﮲ڡ﮵ى الشكل والمضمون منذ ﮳ٮداٮ﮵ات مشواره الذي ٮ﮵متد
عىل مدار أكثر من ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵ن عاماً، و﮳ٮحسب الن﮴ڡاد، ﮲ڡإن لوحاٮ﮴ه تتشا﮳ٮك ﮳ٮوا﮴ڡعه المتمثل ﮲ڡ﮵ى
كو﮲ٮه ا﮳ٮن ال﮳حئ و﮲حاضع لالحتالل الصهٮ﮵و﮲ٮ﮵ى لألرايض ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة. ولكن ﮳ٮر﮲عم هذا الوا﮴ڡع
المت﮳حهم، إال أ﮲ٮه ال ٮ﮵مكن اعت﮳ٮار لوحاٮ﮴ه ﮲حالٮ﮵ة من األمل أو اعت﮳ٮارها ملٮ﮵ئة ٮ﮳الٮ﮵أس؛ ﮳ٮل إن ما
ٮ﮵همه هو السرد، أن ٮ﮲﮵ح﮳ٮر﮲ٮا من ﮲حالل من﮳حزه ال﮳ٮصري عن حاكٮ﮵ته اليت ه﮵ى ﮳حزء من حاكٮ﮵ة

شع﮳ٮه ال﮲ڡلسطٮ﮵ين.

ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ﮳ٮراكت، الذي ﮴ٮطلع إلى المساهمة ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮناء ﮲ڡن ﮲ڡلسطٮ﮵ين وعر﮳ٮ﮵ى معاصر، عىل أن
ٮ﮵كون األساس لهذا ال﮲ڡن هو ٮ﮴ارٮ﮲﮵حنا ﮲ٮحن ولٮ﮵س االعتماد عىل المصادر ال﮲عر﮳ٮٮ﮵ة، اكن

لـ"رمان" معه هذا الحوار:

كٮ﮵ف ٮ﮴رسم لنا ﮳ٮداٮ﮵ا﮴ٮك ال﮲ڡنٮ﮵ة؟

ال﮳ٮداٮ﮵ة اك﮲ٮت منذ الط﮲ڡولة ﮳ٮم﮲حٮ﮵م ﮳ح﮳ٮالٮ﮵ا ﮲ڡ﮵ى ﮲عّزة. كنت أرسم أثناء منع الت﮳حوال، كنت
ط﮲ڡًال ص﮲عٮ﮵راً عندما عر﮲ڡت االحتالل، واك﮲ٮت الشرارة األولى ه﮵ى التواصل مع الط﮳ٮٮ﮵عة،

حٮ﮵ث اكن أ﮳ٮ﮵ى ٮ﮵صطح﮳ٮين إلى ال﮳ٮٮ﮵ارات والحواكٮ﮵ر، وكنت أتن﮲ڡس الروأٮح من الص﮳ٮاح وحىت
﮲عروب الشمس. هذا ﮳حعل ﮳ٮٮ﮵ين و﮳ٮٮ﮵ن الط﮳ٮٮ﮵عة كٮ﮵مٮ﮵اء من ﮲ٮوع ﮲حاص. أضف إلى ذلك طول
﮲ڡترات منع الت﮳حوال ﮲ڡ﮵ى الم﮲حٮ﮵م، واليت اك﮲ٮت ٮ﮴متد إلى أسا﮳ٮٮ﮵ع، ﮲ڡكنت أست﮲ڡٮ﮵د من هذا

الو﮴ڡت ٮ﮳الرسم.

ومن أس﮳ٮاب ا﮲ٮ﮲عمايس ﮲ڡ﮵ى الرسم صورة ﮲ڡتاة ٮ﮳الحطة ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة وه﮵ى ﮴ٮحمل ﮳ٮند﮴ڡٮ﮵ة،
حٮ﮵ث كنت طوال الو﮴ڡت أعٮ﮵د رسمها.  
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ما ﮳حدٮ﮵دك، وما ه﮵ى مشارٮ﮵عك ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى المست﮴ڡ﮳ٮل ال﮴ڡرٮ﮵ب؟ وماذا عن معارضك ال﮲ڡردٮ﮵ة
وال﮳حماعٮ﮵ة؟

أحّضر حالٮً﮵ا لمعرض من الم﮴ڡرر أن ٮ﮵كون موعد ا﮲ڡتتاحه أوا﮲حر هذا العام، ﮲ڡ﮵ى مدٮ﮵نة رام
هللا، واأل﮲علب أن ٮ﮵كون عنوا﮲ٮه "رحلة ﮲ڡ﮵ى الزمن". أما مشارٮ﮵ع﮵ى المست﮴ڡ﮳ٮلٮ﮵ة، ﮲ڡح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة أ﮲ٮا
لست من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن الذٮ﮵ن ٮ﮲﮵حططون لمشارٮ﮵عهم ال﮲ڡنٮ﮵ة، ﮲ڡ﮲عال﮳ٮًا المشارٮ﮵ع ه﮵ى اليت ٮ﮴﮲ڡرض
﮲ٮ﮲ڡسها عيل. ما أعنٮ﮵ه لٮ﮵س عىل ال﮲ڡنان ا﮲حتالق مشارٮ﮵ع ﮳ٮل علٮ﮵ه أن ٮ﮵نصاع إلى ما ٮ﮴﮲ڡرضه
علٮ﮵ه الحٮ﮵اة. أما إذا كنت ٮ﮴﮴ڡصد ال﮲ڡاعلٮ﮵ات ال﮲ڡنٮ﮵ة المست﮴ڡ﮳ٮلٮ﮵ة، ﮲ڡسأكون هذه األٮ﮵ام ﮲ڡ﮵ى
ل﮳ٮنان، للمشاركة ﮲ڡ﮵ى "سم﮳ٮوزٮ﮵وم لل﮲ڡن الدول﮵ى" ﮳ٮمشاركة عر﮳ٮٮ﮵ة ودولٮ﮵ة. و﮲ڡ﮵ى أوأٮل شهر

﮴ٮشرٮ﮵ن األول/ أكتو﮳ٮر الم﮴ڡ﮳ٮل سأكون ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴و﮲ٮس لل﮲عرض ﮲ٮ﮲ڡسه.

كنت ﮴ڡد شاركت ﮲ڡ﮵ى العدٮ﮵د من المعارض ال﮳حماعٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى معهد العالم العر﮳ٮ﮵ى ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س،
و﮳ٮٮ﮵نال﮵ى سان ٮ﮳اولو ﮲ڡ﮵ى ال﮳ٮرازٮ﮵ل، و﮳ٮٮ﮵نال﮵ى اإلسكندرٮ﮵ة، و﮳ٮعدد ك﮳ٮٮ﮵ر من المعارض ال﮳حماعٮ﮵ة

حول العالم. كما أ﮴ڡمت إثنا عشر معرضًا  ﮲ڡردٮً﮵ا ﮲ڡ﮵ى رام هللا ودول عر﮳ٮٮ﮵ة وأورو﮳ٮٮ﮵ة.

من ٮ﮴رٮ﮵د أن ٮ﮴ذكر من التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن والعرب ممن أٮ﮶ّرت ﮲ڡٮ﮵ك ﮴ٮ﮳حار﮳ٮهم، وأٮ﮶َرٮ﮴َْك
أٮ﮵ضًا؟

أذكر من التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن ال﮲ڡنان المرحوم مصط﮲ڡى الحالج، هذا ال﮲ڡنان الحالج
 الم﮳ٮدع الذي ﮲عاص عمٮ﮴﮵ڡًا ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴ارٮ﮵خ الحضارات ال﮴ڡدٮ﮵مة. واكن أ﮴ڡدمها حضارة ﮳ٮالد
الرا﮲ڡدٮ﮵ن، ﮲ڡعناصره ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮲عنٮ﮵ة ٮ﮳الم﮲ڡردات، و﮳ٮروحها الشر﮴ڡٮ﮵ة، ر﮲عم است﮲حدامه للون

األسود ﮳ٮكثرة، ﮲ڡتلك الحٮ﮵وا﮲ٮات الم﮳حنحة والش﮲حوص المرصوصة والطٮ﮵ور ال﮲حرا﮲ڡٮ﮵ة كلها
عناصر مستمدة من روح الشرق.

لكل ﮲ڡنان أسلوب ٮ﮵متاز ﮳ٮه وأسلوب ٮ﮵مثله، ما ه﮵ى ﮲حاصٮ﮵ات أسلو﮳ٮك ال﮲ڡين؟

ال أعتمد أي أسلوب محدد، ولكن أعمال﮵ى ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮴ٮصل إلى الحداٮ﮶ة. كما ال أعتمد ﮲حامة
واحدة. أ﮲ٮا ﮲ڡ﮵ى رحلة ﮳ٮحث واكتشاف دأٮم مع ال﮲حامات؛ است﮲حدمت ال﮲حشب والنار

واألص﮳ٮاغ والط﮳ٮاعة و﮳ٮرادة الحدٮ﮵د والز﮳حاج، واست﮲حدمت أٮ﮵ضًا األٮ﮶اث ال﮴ڡدٮ﮵م. أشعر ٮ﮳أن
كل موضوع ﮳ٮحا﮳حة إلى حاضنة حىت ﮴ٮحمل ال﮲ڡكرة وٮ﮴وصلها  للمتل﮴ڡ﮵ى.  

ما ه﮵ى مصادرك ال﮲ڡنٮ﮵ة، ومن أٮ﮵ن ﮴ٮستمد ل﮲عتك ال﮳ٮصرٮ﮵ة؟ وما ه﮵ى م﮲ڡردا﮴ٮك للتع﮳ٮٮ﮵ر
عن ورؤاك وأ﮲ڡاكرك وا﮴ٮ﮳حاها﮴ٮك ال﮲ڡنٮ﮵ة؟
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 ٮ﮳النس﮳ٮة للعناصر ال﮲ڡنٮ﮵ة اليت است﮲حدمها ﮲ڡإ﮲ٮها ٮ﮴أٮ﮴﮵ى من رؤٮ﮵ة شر﮴ڡٮ﮵ة للكون والحٮ﮵اة. ﮲ٮحن
﮲ڡ﮵ى الشرق لم ﮲ٮرسم أو ننحت ما ٮ﮴راه العٮ﮵ن دأٮماً، ﮳ٮل اعتمد﮲ٮا عىل ﮲ڡهمنا ال﮲حاص

للط﮳ٮٮ﮵عة وعناصرها المتنوعة، ﮳ٮحٮ﮵ث لم ﮲ٮرسم الش﮲حوص أو الطٮ﮵ور أو الحٮ﮵وا﮲ٮات كما ٮ﮴راها
العٮ﮵ن، إ﮲ٮما رسمنا ﮲ڡهمنا لها. من هنا ﮳حاءت الحضارات الشر﮴ڡٮ﮵ة ﮳ٮم﮲ڡهوم م﮲حتلف وهذا هو
ال﮲ڡرق ﮳ٮٮ﮵ن حضارتنا والحضارة األورو﮳ٮٮ﮵ة، اليت منذ ﮲ڡ﮳حر التارٮ﮵خ اك﮲ٮت ﮴ٮحاك﮵ى الوا﮴ڡع كما
هو، واكن ال﮳حمال هو ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵د الوا﮴ڡع. من حضارتنا الشر﮴ڡٮ﮵ة ﮳حاءت م﮲ڡرداٮ﮴﮵ى، ﮲ڡأ﮲ٮا أرسم ما

وراء ما ٮ﮴راه العٮ﮵ن. وأكثر هذه الم﮲ڡردات ه﮵ى؛ اإل﮲ٮسان وال﮳ٮحر والحٮ﮵وا﮲ٮات والطٮ﮵ور وأشاكل
حدٮ﮵ثة من هذا الزمن.

كٮ﮵ف ﮴ٮطورت عال﮴ڡتك مع المواد ال﮲حام، اليت ه﮵ى ٮ﮳الضرورة وسٮ﮵ط لحمل ﮲ڡكرة العمل/
اللوحة؟

درست ﮲ڡ﮵ى  كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ٮ﮳االسكندرٮ﮵ة ألوان زٮ﮵تٮ﮵ة، و﮳ٮعد الت﮲حرج م﮳ٮاشرة ﮳ٮدأت رحلة ال﮳ٮحث
عن ال﮲حامات واك﮲ٮت ﮴ٮستهوٮ﮵ين، وشعرت ٮ﮳أن لكل ﮲حامة طا﮴ڡة ﮲حاصة ﮳ٮها و﮴ٮحتاج إلى ﮲ڡهم،
﮲ڡمثًال ﮳ٮرادة الحدٮ﮵د، أراها اكئنًا حٮ﮵اً، ٮ﮵ن﮳ٮض وٮ﮵تن﮲ڡس وٮ﮴﮵ڡٮ﮵م معك حوارًا.. إ﮲ٮها ﮲حامة ٮ﮴عطٮ﮵ك
أسرارها الد﮲ڡٮ﮵نة إذا ﮲ڡهمت، وٮ﮴عطٮ﮵ك أكثر إذا عش﮴ڡت، ﮴ٮحاور، تنطوي أحٮ﮵ا﮲ٮاً، وأحٮ﮵ا﮲ٮًا أ﮲حرى

تنعزل؛ تت﮲ڡتق؛ تتملق؛ ﮴ٮستتر؛ تتوارى؛ ٮ﮴﮲ڡا﮳حئ؛ تتسلل؛ ٮ﮴عا﮲ٮق؛ تتصادم؛ وٮ﮳العشق
تت﮳حىل؛ وٮ﮳ال﮲ڡهم ﮴ٮشرق وتنٮ﮵ر؛ أمضٮ﮵ت عامًا أٮ﮴لمس ﮴ڡسماٮ﮴ها، ﮴ٮصورت أ﮲ٮ﮵ى العارف،

وأ﮲ٮ﮵ى أعرف أ﮲ٮها ﮴ٮحمل ﮳ٮذرة النطق وأسرار هذا الكون...

أعرف أ﮲ٮها من المكو﮲ٮات األولى لع﮳حلة حمورا﮳ٮ﮵ى، وال﮴ڡاطع ﮲ڡ﮵ى السٮ﮵وف الدمش﮴ڡٮ﮵ة، والل﮳ٮنة
األولى لحامالت الطأٮرات األمرٮ﮵كٮ﮵ة، ولل﮲ڡرن الذي ال ٮ﮳﮵حد ال﮲عاز ﮲ڡ﮵ى ﮲عّزة، ولوٮ﮴د ٮ﮳﮵ٮحث عن
﮲حٮ﮵مة ﮲ڡ﮵ى الر﮳ٮع ال﮲حال﮵ى.. ال زلت أشم حدٮ﮵د اإل﮲ٮاء الذي ط﮳ٮ﮲حت ﮲ڡٮ﮵ه أم﮵ى أل﮲حوٮ﮴﮵ى لع﮴ڡدٮ﮵ن
من الزمان. أصحو ص﮳ٮاحًا ﮴ڡ﮳ٮل ﮳ٮزوغ ال﮲ڡ﮳حر ألرى ما حل ﮳ٮ﮳حزء مين، هل ا﮲ٮطوى؟ هل أشرق؟
هل ٮ﮴﮴ڡاعس؟ ما الذي ٮ﮵ستنطق هذه المادة، أهو ال﮳ٮرد؟ أم الرطو﮳ٮة؟ أم عصٮ﮵ر الرمان؟
تت﮳ٮعتها ألف لٮ﮵لة وأكثر من شمس، وٮ﮶الٮ﮶ة أرٮ﮳اع رطو﮳ٮة اللٮ﮵ل، و﮲حمس السنة ص﮴ڡٮ﮵ع...

اك﮲ٮت تتكشف ل﮵ى أكثر من ٮ﮵نا﮳ٮٮ﮵ع الماء أحٮ﮵ا﮲ٮًا وتن﮲علق عىل كنوزها عند
احت﮳ٮايس أحٮ﮵ا﮲ٮًا أ﮲حرى. ٮ﮴عط﮵ى عندما أشرق ٮ﮳أسراري، وتنح﮳ٮس عند إسدال ستأٮري عىل
روح﮵ى، أدفئ ﮳حزءاً منها لٮً﮵ال وأعرض أ﮳حزاء للشمس، وأ﮲حئب أطرا﮲ڡًا منها لل﮳ٮرد، وأ﮴ٮساءل هل

الص﮴ڡٮ﮵ع ٮ﮵ل﮲ڡح و﮳حهك أكثر من ٮ﮴ّموز؟

هل ﮲عمام اللٮ﮵ل مع رذاذ الماء ٮ﮳﮵حعلك أكثر ٮ﮴ع﮴ڡًال؟ هل أ﮲ٮا عىل مشارف المعر﮲ڡة ال﮳ٮكر؟
هل ا﮴ڡتر﮳ٮت من المالمسة؟ هل ﮳ٮت عىل أعتاب الهالة؟ أم أ﮲حطو ألكتشف أ﮲ٮ﮵ى ﮳ٮعٮ﮵د.  
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اللوحة ٮ﮳النس﮳ٮة لك هل ه﮵ى مٮ﮵الٌد روح﮵ى أم ﮳ٮناء ع﮴ڡال﮲ٮ﮵ى؟ ٮ﮳التال﮵ى من أٮ﮵ن ﮴ٮستوح﮵ى أعمالك
ال﮲ڡنٮ﮵ة؟

العمل ال﮲ڡين هو ﮳ٮناء روح﮵ى ﮲ڡ﮵ى األ﮲علب، وعندما أ﮳ٮدأ ال ٮ﮵كون عندي أي ﮲ڡكرة عن ماذا
سأرسم، أٮ﮴رك ﮲ٮ﮲ڡيس عىل س﮳حٮ﮵تها، واأل﮲علب أن آ﮲حذ من المادة اليت أعمل علٮ﮵ها

وأعطٮ﮵ها. ه﮵ى عال﮴ڡة حب ﮲ڡٮ﮵ها أ﮲حذ وعطاء. أحول أحٮ﮵ا﮲ٮًا مادٮ﮴ٮ﮵ن متنا﮴ڡضتٮ﮵ن إلى عال﮴ڡة من
الحب اكلنار وال﮲حشب. أ﮳حعل النار ﮴ٮالمس ال﮲حشب وٮ﮳﮵ٮنٮ﮵ان مع ﮳ٮعضهما حٮ﮵اة ﮳حدٮ﮵دة،

﮲ڡأ﮲حلق حالة ﮳حدٮ﮵دة من هذٮ﮵ن المتنا﮴ڡضٮ﮵ن، وأ﮳ٮدل حالة اإل﮲ڡناء اليت ٮ﮵مارسها أحدهما عىل
اآل﮲حر، ومنهما حاولت إطالق رسالة حول ﮴ڡضٮ﮵ة شعب ومعا﮲ٮاة ٮ﮵ومٮ﮵ة ﮲ٮعٮ﮵شها

﮲ڡ﮵ى األرايض المحتلة.

ال﮲حشب عدو للنار، عدوه اللدود، وهاٮ﮴ٮ﮵ن المادٮ﮴ٮ﮵ن من المواد األولٮ﮵ة للحٮ﮵اة إذا المست
النار أكثر مما ٮ﮳﮵حب ﮴ٮحرق، لذا هذه المالمسة ﮳ٮٮ﮵ن النار وال﮲حشب ه﮵ى اكلحب. إن در﮳حة
المالمسة و﮲ٮوعها ه﮵ى اليت ٮ﮴ك﮲ڡل عملٮ﮵ة اإلحٮ﮵اء والتألق واستنطاق الطا﮴ڡة الاكمنة من

المادٮ﮴ٮ﮵ن.

أٌي ه﮵ى اللوحة األ﮴ڡرب إلٮ﮵ك من ﮳ٮٮ﮵ن كل أعمالك، وما ﮴ڡصتها؟

لٮ﮵س لوحة. هو عمل ﮲ڡين، صندوق من ال﮲حشب أرى ﮲ڡٮ﮵ه حاكٮ﮵تنا ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة. إ﮲ٮه صندوق
﮲حشيب ﮲ڡٮ﮵ه س﮳ٮعة ﮳حوارٮ﮵ر، اشترٮ﮵ته من ش﮲حص اكن ٮ﮳﮵ٮٮ﮵ع المهمالت، واكن ٮ﮵حضرها من

﮵ُحضر أ﮲عراض اكن ٮ﮵ست﮲حدمها عناصر ﮳حٮ﮵ش االحتالل، ومنها "إسرأٮٮ﮵ل"، وعىل ما ٮ﮳﮵ٮدو اكن ٮ
هذا الصندوق. اك﮲ٮت علٮ﮵ه كتاٮ﮳ات ٮ﮳الع﮳ٮرٮ﮵ة و﮳ٮ﮴ڡاٮ﮵ا أوراق كتب ﮲ڡٮ﮵ها "ٮ﮵هود ﮴ڡادمون إلى

الم﮳حدل.. ٮ﮵هود ﮴ڡادمون إلى عاك.. إلى حٮ﮲﮵ڡا". اكن والدي ﮴ڡد ٮ﮴و﮲ڡ﮵ى حدٮ﮵ثًا.

الصندوق، مثال ﮳حٮ﮵د عىل أعمال﮵ى أل﮲ٮه ٮ﮵روي حاكٮ﮵ة الوالد اليت ه﮵ى حاكٮ﮵ة ﮲ڡلسطٮ﮵ن، واكن
أن صادرت سلطات االحتالل الصندوق مين ذات مرة، وأزالت عنه كل الملص﮴ڡات، ٮ﮵ومها
كنت سأموت لو أ﮲ٮهم لم ٮ﮵عٮ﮵دوه ل﮵ى. ﮲ڡاستعنت ٮ﮳المحام﮵ى مازن ﮴ڡ﮳ٮط﮵ى لك﮵ى أستر﮳حعه، اكن
صدٮ﮴﮵ڡ﮵ى وطل﮳ٮت منه أن ٮ﮵تد﮲حل ٮ﮳الموضوع. أحب هذا الصندوق كثٮ﮵راً، وكأ﮲ٮه ﮳حزء مين اكن

ٮ﮳﮵حب أن ٮ﮲﮵حرج إلى العالم. 

﮳ٮرأٮ﮵ك ما أهمٮ﮵ة أن ٮ﮵كون لدى ال﮲ڡنان مشروع ٮ﮵عمل عىل ﮴ٮح﮴ڡٮ﮴﮵ڡه؟

لٮ﮵س مهمًا أن ٮ﮲﮵حلق ال﮲ڡنان مشروعًا. ﮳ٮل ٮ﮳﮵حب أن ٮ﮲﮵ڡرض المشروع ﮲ٮ﮲ڡسه ﮳ٮن﮲ڡسه عىل
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ال﮲ڡنان. أرى من ﮲حالل ﮴ٮ﮳حر﮳ٮيت أ﮲ٮه لٮ﮵س المهم إنتاج أعمال ﮲ڡنٮ﮵ة ﮳ٮ﮴ڡدر أن ٮ﮵كون هناك ما
ٮ﮴﮵ڡوله ال﮲ڡنان. وكذلك أن ٮ﮳﮵حد ﮲ٮ﮲ڡسه منطل﮴ڡًا لمشروع أو عمل ﮲ڡين مر﮲عمًا عىل ﮴ٮح﮴ڡٮ﮴﮵ڡه

﮳ٮدا﮲ڡع دا﮲حيل.  

أال ٮ﮴رى أن الوا﮴ڡع الٮ﮵وم﮵ى ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡلسطٮ﮵ن المحتلة ٮ﮵شكل مادة م﮲ڡتوحة لإلنتاج ال﮲ڡين واإل﮳ٮداع
﮲ڡ﮵ى ﮲طّل األحداث المتالح﮴ڡة اليت ﮴ٮشهدها ال﮳ٮالد؟ وهل من ﮲حصوصٮ﮵ة متعل﮴ڡة ٮ﮳اإلنتاج ﮲ڡ﮵ى

﮲طّل دولة االحتالل والوا﮴ڡع السٮ﮵ايس المزدحم ٮ﮳الصراعات؟

ٮ﮴منٮ﮵ت لو لم ٮ﮵كن هناك احتالل، وأن ال ٮ﮴كون مر﮳حعٮ﮵ة أعمال﮵ى ال﮲ڡنٮ﮵ة من موضوعات هذا
ال﮳حرح ال﮲ڡلسطٮ﮵ين الم﮲ڡتوح. كنت أٮ﮴مىن أن أرسم عن الط﮳ٮٮ﮵عة وال﮳حمال والحب. أما

﮳ٮر﮲ٮا ك﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن وسٮ﮵نمأٮٮ﮵ٮ﮵ن وكّتاب وم﮳ٮدعٮ﮵ن ﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن ال﮲حصوصٮ﮵ة، ﮲ڡنحن ح﮳ُ
﮲ڡ﮵ى كل الم﮳حاالت أن ﮲ٮكون اللون الثامن من ألوان ﮴ڡوس ﮴ڡزح. 

أ﮲ٮت مع ال﮲ڡن الذي ٮ﮵ن﮴ڡل الوا﮴ڡع كما هو أم ال﮲ڡن الذي ٮ﮵عٮ﮵د صٮ﮵ا﮲عة الوا﮴ڡع ﮳ٮرؤى م﮲حتل﮲ڡة
م﮳ٮتكراً ومضٮ﮲﮵ڡًا؟

أكٮ﮵د أ﮲ٮا مع ال﮲ڡن الذي ٮ﮵عٮ﮵د صٮ﮵ا﮲عة الوا﮴ڡع. ال﮲ڡن هو ٮ﮴كثٮ﮵ف الوا﮴ڡع والحدث واإلمساك
ٮ﮳اللح﮲طة وتث﮳ٮٮ﮵تها ﮲ڡ﮵ى عمل ﮲ڡين.

هل ٮ﮴وا﮲ڡق ﮳ٮٮ﮵اكسو ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡوله: "الرسم طرٮ﮴﮵ڡة أ﮲حرى لكتا﮳ٮة المذكرات"؟

أوا﮲ڡق ﮳ٮٮ﮵اكسو وأ﮲حتلف معه كذلك. أ﮲حتلف معه ٮ﮳أن الرسم هو كتا﮳ٮة مذكرا﮴ٮك عن الحٮ﮵اة
والمحٮ﮵ط، ولٮ﮵س كتا﮳ٮة مذكرا﮴ٮك ﮲ڡ﮴ڡط.

كٮ﮵ف ٮ﮴﮴ڡرأ الممارسة التشكٮ﮵لٮ﮵ة الراهنة ﮲ڡ﮵ى الض﮲ڡة ال﮲عر﮳ٮٮ﮵ة و﮴ڡطاع ﮲عّزة، وإلى أي حد ﮲ٮ﮳حح
ال﮲ڡنا﮲ٮون ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ون ﮲ڡ﮵ى اال﮲ٮ﮲حراط ﮲ڡ﮵ى الحداٮ﮶ة ال﮲ڡنٮ﮵ة وما ﮳ٮعدها؟

ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل ال﮲ڡلسطٮ﮵ين ٮ﮵مٮ﮵ل الٮ﮵وم إلى الحداٮ﮶ة، ول﮴ڡد أستطاع عدد هام من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن
التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن إٮ﮵صال الرسالة اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة للشعب ال﮲ڡلسطٮ﮵ين إلى ﮳ٮ﮴ڡاع م﮲حتل﮲ڡة

من العالم، ٮ﮳أسلوب أ﮴ڡرب إلى الحداٮ﮶ة ال﮲ڡنٮ﮵ة ٮ﮳أسالٮ﮵ب متنوعة من اللوحة
إلى اإل﮲ٮستٮ﮵لٮ﮵شن إلى ﮲ڡن ال﮲ڡٮ﮵دٮ﮵و، واست﮲حدمنا وسأٮط م﮲حتل﮲ڡة.

أ﮲حٮ﮵راً، ﮳ٮرأٮ﮵ك هل ﮲ٮ﮳ححت اللوحة ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى طرق أ﮳ٮواب العالمٮ﮵ة؟
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﮲ٮعم، ﮲ٮ﮳ححت اللوحة والعمل ال﮲ڡين ال﮲ڡلسطٮ﮵ين ﮲ڡ﮵ى الوصول إلى العالمٮ﮵ة ٮ﮳الكثٮ﮵ر من ﮳ٮ﮴ڡاع
العالم، ول﮴ڡد ﮲ٮ﮳حح ال﮲ڡنان ال﮲ڡلسطٮ﮵ين ﮲ڡ﮵ى انتزاع العدٮ﮵د من ال﮳حوأٮز ال﮲ڡنٮ﮵ة العالمٮ﮵ة. كما

﮲ٮ﮳ححت ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮴ڡل رسالة اإل﮲ٮسان ال﮲ڡلسطٮ﮵ين وهوٮ﮵ته ألص﮴ڡاع المعمورة.  

﮵ُشار إلى أن التشكٮ﮵يل ال﮲ڡلسطٮ﮵ين ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ﮳ٮراكت من موالٮ﮵د عام 1959 ﮲ڡ﮵ى م﮲حٮ﮵م ﮳ح﮳ٮالٮ﮵ا ٮ
﮳ٮ﮴ڡطاع عّزة. حصل عىل ﮳ٮاكلورٮ﮵وس ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة من اإلسكندرٮ﮵ة عام 1983 ﮴ٮ﮲حصص:

﮴ٮصوٮ﮵ر. ﮳ٮعد ﮴ٮ﮲حر﮳حه وعودٮ﮴ه إلى ﮲ڡلسطٮ﮵ن المحتلة انت﮴ڡل م﮳ٮاشرة إلى ﮴ڡرٮ﮵ة دٮ﮵ر ﮲عسا﮲ٮة (25
كم من مدٮ﮵نة رام هللا)، هناك ﮴ڡىض ﮴ڡرا﮳ٮة الشهر لٮ﮵ن﮳حز 15 لوحة ولٮ﮴﮵ڡٮ﮵م معرضه ال﮲ڡردي

األول ﮲ڡ﮵ى ساحة ال﮴ڡرٮ﮵ة.

ٮ﮵عمل وٮ﮵عٮ﮵ش حالٮً﮵ا ﮲ڡ﮵ى مدٮ﮵نة رام هللا المحتلة. وهو عضو ﮲ڡ﮵ى را﮳ٮطة ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن
منذ عام 1984، وعضو ﮲ڡاعل ﮲ڡ﮵ى "﮳حماعة الت﮳حرٮ﮵ب واإل﮳ٮداع"، ومن مؤسيس مركز

الواسط﮵ى لل﮲ڡنون ﮳ٮمدٮ﮵نة ال﮴ڡدس.

من الصعب أن ﮲ٮحصر ﮴ڡأٮمة معارضه ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮲حارج ﮲ڡلسطٮ﮵ن، لذا ﮲ٮكت﮲ڡ﮵ى هنا ﮳ٮذكر ﮳ٮعضها:
معرض النمسا ﮲ڡ﮵ى 2006، روما ﮲ڡ﮵ى 1989 و 1996، متحف ال﮲ڡن الحدٮ﮵ث ﮲ڡ﮵ى ستوكهولم
﮲ڡ﮵ى 1996، معرض ﮳ٮم﮴ڡر األمم المتحدة ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮٮ﮵وٮ﮵ورك ﮲ڡ﮵ى 1997، معهد العالم العر﮳ٮ﮵ى ﮲ڡ﮵ى
ٮ﮳ارٮ﮵س ﮲ڡ﮵ى 2000، ﮳ٮٮ﮵نال﮵ى الشار﮴ڡة ﮲ڡ﮵ى 2003، و﮲ڡ﮵ى "﮲عالٮ﮵ري ر﮲ڡٮ﮵ا" ﮳ٮدمشق أ﮴ڡام معرضًا
مشتراكً مع التشكٮ﮵يل الرأٮد سلٮ﮵مان منصور ﮲ڡ﮵ى 2010. واكن أن شارك ﮲ڡ﮵ى عدة معارض
﮲ڡنٮ﮵ة ﮳حماعٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى الض﮲ڡة ال﮲عر﮳ٮٮ﮵ة وعمان وال﮴ڡاهرة واإلسكندرٮ﮵ة ود﮳ٮ﮵ى والدوحة وأصٮ﮵لة

و﮲ٮٮ﮵وٮ﮵ورك ولندن وطوكٮ﮵و وواشنطن و﮲عٮ﮵رها من مدن وعواصم العالم.


