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رسأٮل األسرى ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى ﮴ٮ﮳حهٮ﮵ز ﮲ڡين
. ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ٮ﮳راكت ... "الر﮴ڡم الذي صار اسمًا"
لم ٮ﮲﮵عب أ﮳ٮدًا عن م﮲حٮ﮵لة ال﮲ڡنان التشكٮ﮵يل ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ﮳ٮراكت، وهو ٮ﮵عد معرضه

ال﮳حدٮ﮵د،"الر﮴ڡم الذي صار اسمًا"، و﮳حه ﮳حدٮ﮴ه اليت ودعت آ﮲حر لح﮲طاٮ﮴ها ﮲ڡ﮵ى الحٮ﮵اة
وه﮵ى تنت﮲طر اٮ﮳نها الم﮲ڡ﮴ڡود منذ عام 1956، ﮳ٮعد ٮ﮴و﮳حهه لتن﮲ڡٮ﮵ذ عملٮ﮵ة ﮲ڡدأٮٮ﮵ة.
وٮ﮴﮵ڡول ﮳ٮراكت:"ٮ﮴و﮲ڡٮ﮵ت ﮳حدٮ﮴﮵ى وه﮵ى تنت﮲طره عىل ﮲ٮاصٮ﮵ة الشارع ﮲ڡ﮵ى م﮲حٮ﮵م ﮳ح﮳ٮالٮ﮵ا

لال﮳حئٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡطاع ﮲عزة. ﮳ٮ﮴ڡٮ﮵ت تنت﮲طره أكثر من ٮ﮶الٮ﮶ة ع﮴ڡود. اك﮲ٮت ٮ﮴عٮ﮵ش مع ما ٮ﮵ش﮳ٮه
األساطٮ﮵ر حول اٮ﮳نها الذي ر﮳ٮما ا﮳ٮتلعه الموت، ور﮳ٮما ال ٮ﮵زال عىل ﮴ڡٮ﮵د الحٮ﮵اة. لم
ٮ﮲﮵عب و﮳حه ﮳حدٮ﮴﮵ى الشاحب عن م﮲حٮ﮵ليت أ﮳ٮدًا وأ﮲ٮا أعد هذا المعرض، ﮳ٮل اكن أحد
عوامل إ﮲ٮ﮳حازه". والمعرض الذي استلهم ﮲ڡكرٮ﮴ه من رسأٮل األسرى ﮲ڡ﮵ى س﮳حون االحتالل

مع أ﮴ڡارٮ﮳هم، وٮ﮳دأ ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡاعة الحالج ﮲ڡ﮵ى رام هللا، ٮ﮵تضمن م﮴ڡاطع من رسأٮل"إ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة"لألسرى،
ٮ﮳عضها محٮ﮳وس ﮲ڡ﮵ى ﮲عرف ز﮳حا﮳حٮ﮵ة ضٮ﮵﮴ڡة ﮲ڡوق أعمدة سود ك﮴ڡضٮ﮳ان الس﮳حون وأٮ﮵امها، مع
و﮳حوه مكوٮ﮵ة ٮ﮳النار عىل ال﮲حشب، وٮ﮳عضها مصلوب عىل ٮ﮳ٮ﮵اض ﮳حدران المعرض، ﮲ڡ﮵ى

حاكٮ﮵ات ﮲ڡنٮ﮵ة ﮴ٮضرب ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡلب عمٮ﮵﮴ڡًا.
و"عاش"ٮ﮳راكت عامٮ﮵ن مع آالف الرسأٮل اليت اكن ٮ﮵تٮ﮳ادلها األسرى مع أ﮴ڡارٮ﮳هم وأصد﮴ڡأٮهم

منذ االنتداب الٮ﮳رٮ﮵طا﮲ٮ﮵ى، مروراً ٮ﮳احتالل 1948، ﮲ڡاحتالل 1967، إلى ٮ﮵ومنا هذا.
والال﮲ڡت أن الٮ﮳نه ورد 7 سنوات حاكٮ﮵ة مثٮ﮵رة مع هذه الرسأٮل، إذ ٮ﮵﮴ڡول ٮ﮳راكت:"اكن ٮ﮵﮴ڡرأ
الرسأٮل ﮲ڡ﮵ى ﮲عر﮲ڡته من دون علم﮵ى إلى أن اكتش﮲ڡت مدى الحزن الذي ٮ﮳ات ٮ﮵﮲عمره. عندما
ٮ﮳دأ ٮ﮵سألين عن عالم م﮳حهول ٮ﮴عّرف إلٮ﮵ه ﮲ڡ﮵ى ال﮲طالم. اكن متأٮ﮶راً ﮳حداً الى در﮳حة أصر عىل

مشاركيت ﮲ڡ﮵ى أعمال المعرض، ﮲ڡساعد﮲ٮ﮵ى ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴﮴ڡطٮ﮵ع الز﮳حاج، وحرق ال﮲حشب، والتصوٮ﮵ر".
وٮ﮵شرح ٮ﮳راكت أّن"كل ما ﮴ڡدم عن األسرى لم ٮ﮵كن أكثر من معرض احت﮲ڡأٮ﮵ى، أو ﮴ٮ﮲طاهرة
﮴ٮضامنٮ﮵ة. حاولت ﮲ڡ﮵ى هذا العمل أن أ﮴ڡدم عمًال ﮲ڡنٮ﮵ًا عمٮ﮵﮴ڡاً، ٮ﮵ؤ﮲ٮسن حاكٮ﮵ات األسرى

وٮ﮵ومٮ﮵اٮ﮴هم اليت ٮ﮴رصدها الرسأٮل. لذا اٮ﮳تعدت عن اللوحة العت﮴ڡادي أ﮲ٮها ال ٮ﮴عٮ﮳ر عن عمق
مأساة أسٮ﮵ر ٮ﮵ناضل للمس أطراف أصاٮ﮳ع اٮ﮳نه الص﮲عٮ﮵ر عٮ﮳ر السٮ﮵اج".

وٮ﮵أمل ٮ﮳راكت ٮ﮳أن ٮ﮵نت﮴ڡل المعرض إلى مدن ﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة أ﮲حرى وعواصم عرٮ﮳ٮ﮵ة وعالمٮ﮵ة،
﮲حصوصًا أ﮲ٮه ٮ﮵مس ﮳حمٮ﮵ع من سٮ﮳ق له أن ٮ﮴عرض لت﮳حرٮ﮳ة األسر. ﮲ڡهذه الت﮳حارب ﮴ٮحمل من
المعا﮲ٮاة والعذاٮ﮳ات الكثٮ﮵ر، سواء اكن األسر ألسٮ﮳اب ﮲ٮضالٮ﮵ة، أم سٮ﮵اسٮ﮵ة، أم حىت ﮲ڡكرٮ﮵ة

تتعلق ٮ﮳حرٮ﮵ة التعٮ﮳ٮ﮵ر عن الرأي. كما ٮ﮵تمىن أن ﮴ٮسنح له ﮲ڡرصة إٮ﮵صال المعرض إلى ال﮳حمهور
اإلسرأٮ﮵ٮيل لٮ﮵درك"هذا ال﮳حمهور ما تتسٮ﮳ب ٮ﮳ه دولته المحتلة من معا﮲ٮاة ألٮ﮳ناء شعيب".
و﮲ڡ﮵ى كت﮵ٮب المعرض ٮ﮵﮲حاطب ٮ﮳راكت األسرى ﮴ڡأٮًال:"﮴ٮسر﮴ڡين ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل الحٮ﮵اة، وٮ﮴﮲ڡا﮳حئين
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ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵لكم عىل كل منعطف. أ﮲ع﮵ٮب عنكم، وٮ﮴دم﮵ٮين مالمسة أطراف أط﮲ڡالكم عىل الشٮ﮳اك.
﮴ٮصع﮴ڡين كهرٮ﮳اء الحٮ﮵اة اليت تتواصلون ٮ﮳ها من ﮲ڡتحات ص﮲عٮ﮵رة. أ﮲ع﮵ٮب وٮ﮴عٮ﮵دو﮲ٮ﮵ى إلٮ﮵كم".


