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معرض "﮲عٮ﮳ار، حوار ، حدٮ﮵د" لل﮲ڡنان ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر
ٮ﮳راكت ٮ﮴﮵ڡود الزأٮر إلى عذاٮ﮳ات ﮲عزة ومآٍس

عالمٮ﮵ة
كت﮳ٮت ﮲ٮأٮلة ﮲حلٮ﮵ل:

﮲ڡ﮵ى معرض "﮲ع﮳ٮار، حوار، حدٮ﮵د" اللوحات ال﮲ڡنٮ﮵ة ٮ﮴﮴ڡودك ﮳ٮشكل ع﮲ڡوي إلى ﮲عزة ومنها إلى
أي ماكن م﮳حروح ﮲ڡ﮵ى هذا العالم الك﮳ٮٮ﮵ر.

ال ٮ﮴كت﮲ڡ﮵ى ٮ﮳الن﮲طر إلى لوحات ال﮲ڡنان ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ﮳ٮراكت ﮲ڡ﮴ڡط، ﮳ٮل و﮴ٮستسلم لل﮲ڡضول الذي ٮ﮵تل﮳ٮس
أصا﮳ٮعك لتلمس ٮ﮴كوٮ﮵نات اللوحات اليت أ﮲حذت أشاكًال لو﮳حوه وأ﮲ٮاس وأش﮳حار وس﮳حون
و﮴ڡذأٮف ٮ﮴عر﮲ڡها أكثر من ﮲عٮ﮵رك، وٮ﮴ُدهش عندما ٮ﮲﮵ح﮳ٮرك ال﮲ڡنان أن كل هذه العوالم اليت

ٮ﮵وحدها ﮳حرح اإل﮲ٮسان ومعا﮲ٮاٮ﮴ه، است﮲حدم ﮲ڡٮ﮵ها ﮳ٮرادة الحدٮ﮵د.
﮳ٮعد ٮ﮶الث سنوات من المحاوالت.. اال﮴ڡتراب واال﮳ٮتعاد، ٮ﮵ستطٮ﮵ع ﮳ٮراكت أن ٮ﮴﮵ڡول الٮ﮵وم
"ٮ﮳﮵حمعه مع ﮳ٮرادة الحدٮ﮵د ا﮲ٮس﮳حام ﮴ڡادر عىل ﮲حلق ﮲ڡضاءات ﮲ڡنٮ﮵ة ٮُ﮵ريض ولو ﮴ڡلٮً﮵ال إلحاح

ال﮲ڡنان دا﮲حله".
ٮ﮴﮵ڡول ﮳ٮراكت "هناك أشٮ﮵اء كنت أراها وأشعر ﮳ٮها وأ﮲ٮا ط﮲ڡل ص﮲عٮ﮵ر، ولم أستطع التع﮳ٮٮ﮵ر عنها،
لكن هذه المادة ساعد﮴ٮين عىل التع﮳ٮٮ﮵ر". وٮ﮵تا﮳ٮع "أعت﮴ڡد أ﮲ٮين وصلت ﮳ٮعد عناء الى حوار
مع ﮳ٮرادة الحدٮ﮵د، ﮲ڡ﮴ڡد أص﮳ٮحت مطواعة أكثر، ولها ﮴ڡدرة عىل االستماع والحوار والت﮲ڡاعل

مع ما ﮴ٮصل إلٮ﮵ه روح﮵ى من مساحات ﮲ڡنٮ﮵ة".
اعتمد ﮳ٮراكت ﮲ڡ﮵ى عمله ال﮳حدٮ﮵د "﮲ع﮳ٮار، حوار، حدٮ﮵د" ﮳ٮشكل أسايس عىل ﮳ٮرادة الحدٮ﮵د، اليت
﮴ڡام ﮳ٮمز﮳حها ٮ﮳ال﮲عراء ومواد كٮ﮵ماوٮ﮵ة وط﮳ٮٮ﮵عٮ﮵ة وعّرضها لدر﮳حات حرارة مت﮲ڡاوٮ﮴ة، لٮ﮵نتج عنها
الح﮴ڡا ٮ﮴كوٮ﮵نات ﮲ڡنٮ﮵ة ٮ﮳أ﮳ٮعادها الثالٮ﮶ٮ﮵ة، ودر﮳حات من األلوان من الصعب أن ٮ﮵ت﮲حٮ﮵ل الزأٮر أن

هذا التكوٮ﮵ن األ﮲حٮ﮵ر ٮ﮵حمل روح الحدٮ﮵د.
وشمل المعرض الذي ا﮲ڡتتح ﮲ڡ﮵ى ﮳حالٮ﮵ري "المحطة" ﮲ڡ﮵ى رام هللا أول من أمس، وٮ﮵ستمر حىت

ال﮲حامس عشر من الشهر ال﮳حاري، عىل ﮲ٮحو 200 لوحة و﮴ٮشكٮ﮵ل ﮲ڡين ٮ﮳أح﮳حام مت﮲ڡاوٮ﮴ة.
ومن المالحظ أن اللوحات ال﮲ڡنٮ﮵ة اليت ُشكلت ﮲ڡ﮵ى السنة األولى لعال﮴ڡة ﮳ٮراكت مع "﮳ٮرادة
الحدٮ﮵د" اك﮲ٮت ﮴ٮ﮲حتلف ﮲ڡ﮵ى ﮳حودة الت﮴ڡنٮ﮵ة ومستوى التكوٮ﮵نات ال﮲ڡنٮ﮵ة عن ٮ﮴لك اليت ُشكلت
﮲ڡ﮵ى السنة الثالثة "للعال﮴ڡة" مع ﮳ٮرادة الحدٮ﮵د حٮ﮵ث ﮳ٮدت األ﮲حٮ﮵رة أكثر ﮲ٮضو﮳حًا وعم﮴ڡًا ﮲ڡ﮵ى

مالمحها.
والى ﮳حا﮲ٮب اللوحات ال﮲ڡنٮ﮵ة كتب ﮳ٮراكت ﮲ٮصوصا ﮳ٮٮ﮵ن ال﮲ڡلس﮲ڡة والس﮲حرٮ﮵ة، وٮ﮵ر﮲ڡض ال﮴ڡول
إن هذه النصوص ه﮵ى ٮ﮴﮲ڡسٮ﮵ر للعمل ال﮲ڡين، مؤكداً "النص لٮ﮵س ٮ﮴﮲ڡسٮ﮵راً للوحة ﮳ٮل ٮ﮵حاك﮵ى

العمل، وٮ﮵د﮲حل ﮲ڡ﮵ى كٮ﮵نونته ك﮳حزء منه".
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و﮲ڡ﮵ى أحد النصوص للوحة ٮ﮴﮳ٮدو وكأن السماء ٮ﮴مطر وه﮳حا ﮲عاض﮳ٮا كتب ﮳ٮراكت "ما هذا
األص﮲ڡر أهو ال﮴ڡٮ﮵امة، أ﮲ٮا أٮ﮴ر﮲ٮح ــ هذا الدٮ﮵ك ال ٮ﮴﮵ڡوى عىل الو﮴ڡوف، أهذا هو ال﮲ڡس﮲ڡور

األ﮳ٮٮ﮵ض، أ﮲ٮا ٮ﮴ع﮳ٮان ــ ٮ﮵ا أحمد ــ ٮ﮵ا مصط﮲ڡى ــ ٮ﮵ا أم عيل أٮ﮵ن أنتم؟، هذا األص﮲ڡر ﮴ڡا﮴ٮل ٮ﮵ا ولدي
ٮ﮴دٮ﮶ر ٮ﮳ال﮳ٮطا﮲ٮٮ﮵ة ا﮳حمعوا العنا﮴ڡٮ﮵د ورٮ﮴﮳ٮوا لنا موٮ﮴ًا ﮳ٮهٮً﮵ا"، وو﮴ڡع ال﮲ڡنان ما س﮳ٮق ٮ﮳ـ "أ﮲ٮا أ﮳ٮو حسٮ﮵ن

من ح﮵ى الزٮ﮵تون ﮲ڡ﮵ى ﮲عزة".
و﮴ڡال ال﮲ڡنان التشكٮ﮵يل ﮲حالد الحورا﮲ٮ﮵ى الذي زار المعرض "هناك ٮ﮴﮲علٮ﮵ب للنص عىل حساب

الصورة، واكن ٮ﮳﮵حب أن ٮ﮵كون حضور النص مدروسًا أكثر".
وٮ﮵ضٮ﮵ف "هناك حضور ﮴ڡوي لملحمة ﮲عزة، ومشاكل اإل﮲ٮسان المعاصر، و﮳ٮراكت ﮴ڡدم ﮳ٮشكل

﮲ڡين ما ﮲ٮالح﮲طه ﮲حالل ﮲ٮشرة أ﮲ح﮳ٮار واحدة ﮲ڡ﮵ى أي مساء وهو ش﮴ڡاء ال﮳ٮشرٮ﮵ة".
ور﮳ٮما ٮ﮴و﮴ڡف الكثٮ﮵ر من الزوار أمام النصوص اليت ﮳ٮدت وكأ﮲ٮها ﮲حط﮲ڡت األ﮲ٮوار من اللوحات
موضوع المعرض، و﮴ٮحدٮ﮵دا السٮ﮵رة الذاٮ﮴ٮ﮵ة اليت كت﮳ٮها ال﮲ڡنان عىل طرٮ﮴﮵ڡته ومنها "أ﮲ٮا كٮ﮵س
طحٮ﮵ن، أ﮲ٮا ﮳ٮٮ﮵ت مهدوم، أ﮲ٮا ﮳حرح ﮲ٮازف، أ﮲ٮا ﮳حرة ﮲عاز، أ﮲ٮا دٮ﮵ك أعرج، أ﮲ٮا سٮ﮵ارة إسعاف، أ﮲ٮا
رصٮ﮵ف مهشم ﮲ڡ﮵ى ﮲عزة هاشم، ر﮳ٮما أ﮲ٮا ﮲ڡاسد، ر﮳ٮما أ﮲ٮا ش﮳حاع، ر﮳ٮما طٮ﮵ب، ر﮳ٮما ﮲عل﮳ٮان! أ﮲ٮا

ٮ﮴ع﮳ٮان.........".
هذه السٮ﮵رة المث﮴ڡلة ﮳ٮهموم ﮲عزة كت﮳ٮها ﮳ٮراكت ا﮳ٮن م﮲حٮ﮵م ﮳ح﮳ٮالٮ﮵ا ﮲حالل العدوان اإلسرأٮٮ﮵يل

األ﮲حٮ﮵ر عىل ﮴ڡطاع ﮲عزة، ﮲ڡ﮳حاءت م﮲عسولة ٮ﮳ال﮴ڡهر والتعب والٮ﮵أس.
ٮ﮴﮵ڡول ﮳ٮراكت "هناك ﮳حرح إ﮲ٮسا﮲ٮ﮵ى ك﮳ٮٮ﮵ر عىل امتداد هذا العالم، ومن دون أن أدري و﮳حدت

﮲ٮ﮲ڡيس أٮ﮴كلم مع ٮ﮴ارٮ﮵خ و﮲طلم ﮴ڡدٮ﮵م عاشه وٮ﮵عٮ﮵شه اإل﮲ٮسان ﮲ڡ﮵ى كل لح﮲طة".
وكأن ﮲عزة ﮳ٮوا﮳ٮة المعا﮲ٮاة ﮳ٮعد أن هدموا وحر﮴ڡوا منها ما شاؤوا؛ األرض والرمل والسماء،
ٮ﮵عٮ﮵د ﮳ٮراكت رسم مأساٮ﮴ها ﮳ٮ﮳ٮرادة الحدٮ﮵د، ولٮ﮵س ه﮵ى ﮲ڡ﮴ڡط ﮳ٮل ﮲ڡ﮵ى لوحاٮ﮴ه و﮲ٮصوصه ﮲ٮ﮳حد
العراق وس﮳حن أ﮳ٮو ﮲عرٮ﮵ب، ﮲ٮواكشوط، المها﮳حرٮ﮵ن العرب الذٮ﮵ن ٮ﮵موٮ﮴ون عىل سواحل
إٮ﮵طالٮ﮵ا، اإل﮲ٮسان ٮ﮵نزف ﮲ڡ﮵ى هذا العالم الذي ٮ﮵كت﮲ڡ﮵ى ﮳ٮإعطأٮه الضمادات ﮳ٮو﮲ڡرة لكنه ال

ٮ﮵منحه الش﮲ڡاء


