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و﮴ڡ﮲ڡة أمام لوحات ﮳ٮرادة الحدٮ﮵د

مو﮴ڡع دمشق - ﮴ٮشكٮ﮵ل معاصر من ﮴ڡلب
"﮲ڡلسطٮ﮵ن"

اإلرادة، وعمق  الشهداء  دماء  راٮٔحة  مع  امتز﮳حت  ٮ﮳ألوان  التصوٮ﮵رٮ﮵ة  أعماله  "منصور"  ﮴ڡدم 
اكن الرٮ﮵ٔٮيس  ﮲ڡموضوعه  الحٮ﮵اة،  ﮲ڡ﮵ى  مو﮲علة  وأ﮲حرى  اكلموت  مت﮳حمدة  ٮ﮴ارة  ش﮲حوصه  ٮ﮴﮳ٮدو 
﮳ٮو﮳حوه ﮳حاء  "﮳ٮراكت"  أما  مالمحهم،  ﮲ڡ﮵ى  حىت  د﮲حٮ﮵ًال  ٮ﮳ات  الذي  العنصري  ال﮲ڡصل  ﮳حدار  عن 
أوراق عىل  وأحاسٮ﮵سهم،  ﮳ٮ﮴ڡلمه  ورساٮٔلهم  مذكراٮ﮴هم  َحمل  مساماٮ﮴ها،  ٮ﮶﮴ڡوب  الحزن  ح﮲ڡر 
الح﮲ڡر ال﮴ڡهوة،  ٮ﮳الح﮳ٮر،  علٮ﮵ها  رسم  ص﮲عٮ﮵رة  ﮲حش﮳ٮٮ﮵ة  ﮴ڡطع  من  شكلها  اليت  أعماله  را﮲ڡ﮴ڡت 

والحرق، ولوحات أ﮲حرى ص﮲عٮ﮵رة اك﮲ٮت ﮳ٮرادة الحدٮ﮵د ألوا﮲ٮها.

للتشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن ﮲عالٮ﮵ري"  "ر﮲ڡٮ﮵ا  ﮲ڡ﮵ى  الم﮴ڡام  المعرض  حضوره  ﮲حالل   "eSyria" مو﮴ڡع 
"﮲عٮ﮵اث التشك﮵ٮيل  ال﮲ڡنان  الت﮴ڡى  منصور"  و"سلٮ﮵مان  ﮳ٮراكت"،  "ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر  ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن 
ر﮲عم ﮳حدٮ﮵د،  وموضوع  ﮲ڡكر  ﮴ٮشكٮ﮵ل،  ﮳ٮ﮲ڡن،  ﮳حاء  أل﮲ٮه  ٮ﮳المعرض،  وحدثنا: «دهشت  األ﮲حرس" 
اللوحة، تتطل﮳ٮه  ما  ٮ﮵نسوا  لم  أ﮲ٮهم  والال﮲ڡت  سا﮳ٮ﮴ڡاً،  التشكٮ﮵ل  عنها  ﮴ٮحدث  ﮴ڡضٮ﮵ة  ٮ﮵رسم  أ﮲ٮه 
كما طرح كل من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن شاعرٮ﮵ته، وا﮴ڡعٮ﮵ته، ﮲ڡكره ﮳ٮطرٮ﮵﮴ڡة ﮲حاصة وم﮲حتل﮲ڡة، لكنهما أعطٮ﮵ا

الوسٮ﮵لة التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة ح﮴ڡها ﮳ٮشكل ﮳حمٮ﮵ل».

ال﮲ڡن من  ﮴ٮ﮳حارب  عىل  نتعرف  أن  المهم  «من  ٮ﮵﮴ڡول:  صا﮲ڡ﮵ى"  "ٮ﮵اسر  التشك﮵ٮيل  ال﮲ڡنان  أما 
والت﮲ڡاعل الث﮴ڡا﮲ڡة  عىل  لالطالع  ٮ﮵ساعد﮲ٮا  األمر  ﮲ڡهذا  المعاصر،  ال﮲ڡلسط﮵ٮين  التشك﮵ٮيل 
الث﮴ڡا﮲ڡ﮵ى ضمن ال﮲علٮ﮵ان الذي ٮ﮵حدث دا﮲حل المنط﮴ڡة ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة وا﮲ٮعاكساٮ﮴ه عىل ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن،
ومعر﮲ڡة كٮ﮵﮲ڡٮ﮵ة ٮ﮴ر﮳حمتهم للمشهد، ﮲ڡت﮳حر﮳ٮة "سلٮ﮵مان منصور" و"ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ﮳ٮراكت" من الت﮳حارب

إّن كما  المعاصر.  ال﮲ڡلسط﮵ٮين  ٮ﮳التشكٮ﮵ل  الم﮲ڡصلٮ﮵ة 
مو﮴ڡف الحدث  من  ال﮳ٮصري  ومو﮴ڡ﮲ڡهما  رؤٮ﮵تهما  ٮ﮴وّسع 
﮳حمال﮵ى ﮲ٮضال  ﮲ٮضالهما  إن  أي  ﮲ڡكري،  ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡ﮵ى  ﮳حداً 
﮲ڡنان ألي  ٮ﮳النس﮳ٮة  ﮳حداًَ  مهم  أمر  وهو  األولى  ٮ﮳الدر﮳حة 

مسؤول ﮲ڡ﮵ى معركة ما».

ٮ﮴مّكن هذان ال﮲ڡنا﮲ٮان أن ٮ﮵﮴ڡدما أعمالهما ٮ﮳ال﮳حمع ﮳ٮٮ﮵ن أن
كل صر﮲حة  ﮲ڡاك﮲ٮت  عمٮ﮵﮴ڡة،  و﮳ٮصرٮ﮵ة  ﮳حمالٮ﮵ة  ﮴ڡٮ﮵مة  ٮ﮵﮴ڡدم  وأن  ل﮴ڡضٮ﮵ة  مس﮲حراً  ال﮲ڡن  ٮ﮵كون 
﮲ڡلسط﮵ٮين ٮ﮵﮴ڡاوم حىت النهاٮ﮵ة ﮴ٮصدر من هذه األعمال اليت ال ٮ﮵ك﮲ڡ﮵ٮك الو﮴ڡوف أمامها سرٮ﮵عاً،
ٮ﮴ل﮲عراف" "آمال  حدثتنا  المعل﮴ڡة  الص﮲عٮ﮵رة  اللوحة  ٮ﮴لك  ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل  ﮲ڡ﮵ى  ٮ﮴معنها  أثناء  وهنا 
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أسالك شأٮكة

عىل كثٮ﮵راً  المطلعٮ﮵ن  من  لست  أ﮲ٮ﮵ى  "الصروح": «ر﮲عم  م﮳حلة  ﮴ٮحرٮ﮵ر  ورٮٔٮ﮵سة  امتٮ﮵از  صاح﮳ٮة 
األعمال ﮴ڡول﮳ٮة  من  ﮲حر﮳حت  اليت  األعمال  ﮳ٮهذه  كثٮ﮵راً  أع﮳ح﮳ٮت  أ﮲ٮ﮵ى  إال  التشك﮵ٮيل،  ال﮲ڡن 
الض﮲حمة األ﮴ڡرب إلى العمل الت﮳حاري، ﮲ڡهذه اللوحات الص﮲عٮ﮵رة كسرت ال﮴ڡاعدة، إضا﮲ڡة إلى

أ﮲ٮها ﮴ٮحمل ﮲ٮمطًا ﮳حدٮ﮵داً اكستعمال ع﮳حٮ﮵ن ﮳ٮرادة الحدٮ﮵د».

اليت ال﮴ڡٮ﮵م  ﮳ٮكل  ﮳حداً  متمٮ﮵ز  المعرض  «هذا  شط﮵ى":  "م﮵ٮس  التشكٮ﮵لٮ﮵ة  ال﮲ڡنا﮲ٮة  حدثتنا  كما 
وضعت أو  العمل،  أس﮲ڡل  إما  ُعّل﮴ڡت  اليت  األوراق  ٮ﮴لك  اكن  ك﮳ٮٮ﮵ر  ﮳ٮشكل  ﮳حذ﮳ٮين  وما  طرحها، 
ش﮲ڡا﮲ڡة، ز﮳حا﮳حٮ﮵ة  مكع﮳ٮات  ضمن  ﮲عال﮳ٮًا  الحرق  ﮳ٮطرٮ﮵﮴ڡة  علٮ﮵ها  المرسوم  ال﮲حش﮳ٮٮ﮵ة  ال﮴ڡطع  مع 

لتكون ٮ﮳الم﮳حمل أعماًال ساحرة، ﮳ٮتمازج التشكٮ﮵ل مع األد﮳ٮٮ﮵ات ﮳ٮتآلف و﮴ٮاكمل راٮٔع».

والذي سالم"  "زك﮵ى  التشك﮵ٮيل  ال﮲ڡنان  الت﮴ڡٮ﮵نا  كما 
و﮴ڡت من  ﮳ٮدأت  ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة  من  منطلق  «"ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر"  ﮴ڡال: 
ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن  مع﮲طم  اكن  ح﮵ٮث  االنت﮲ڡاضة، 
طرٮ﮵ق عن  المستوردة  الزٮ﮵تٮ﮵ة  األلوان  ٮ﮵ست﮲حدمون 
عند لكن  ال﮳حدٮ﮵دة،  ﮴ٮ﮳حار﮳ٮهم  لٮ﮵طرحوا  "إسراٮٔٮ﮵ل" 
ال﮳ٮضاٮٔع م﮴ڡاطعة  "ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ون"  ﮴ڡرر  االنت﮲ڡاضة 
مع النضالٮ﮵ة  ﮳ٮعال﮴ڡته  و"ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر"  "اإلسراٮٔٮ﮵لٮ﮵ة"، 
﮳ٮشكل الحداٮ﮶ة  ضمن  تندرج  أعماله  ٮ﮳ا﮴ٮت  ﮳ٮح﮵ٮث  مدى  أ﮳ٮعد  إلى  ٮ﮳الت﮳حر﮳ٮة  ذهب  الث﮴ڡا﮲ڡة 
ٮ﮵ش﮲علها ﮴ڡّلما  والحداٮ﮶ة  ﮳حداً،  حداٮ﮶﮵ى  لعمل  أ﮲ٮه  ر﮲عم  الموضوع  من  ٮ﮴﮳ٮدأ  و﮴ٮ﮳حر﮳ٮته  واضح، 
الموضوع، كما وضع أمام كل لوحة ﮲ٮصًا موازٮ﮵ًا لها، وهذا النص ٮ﮵عٮ﮵د﮲ٮا إلى أن اللوحة ه﮵ى

﮲ڡكرة وموضوع، وه﮵ى ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ر عن أمر ما و﮳ٮن﮲ڡس الو﮴ڡت أداة ﮳حمالٮ﮵ة مرٮ﮴﮳ٮطة ﮳ٮحضارة ما».

ٮ﮵ض﮵ٮف "سالم": «ال﮲ڡكرة األساسٮ﮵ة اليت تناولها "ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر" ه﮵ى وحدات ال﮲حشب وٮ﮴عاملها مع
أو الش﮲حص  ه﮵ى  األ﮲علب-  -عىل  "ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه"  علٮ﮵ها  رسم  اليت  ال﮲حشب  ﮴ڡطعة  وكأن  األرض، 
الصورة الذاٮ﮴ٮ﮵ة للش﮲حص ال﮲ڡلسط﮵ٮين عىل أرضه، ضمن هذا السٮ﮵اق رأ﮵ٮت العمل ﮲ٮزوعًا من

المعال﮳حة الو﮳حدا﮲ٮٮ﮵ة ل﮲طروف الصراع العر﮳ٮ﮵ى اإلسراٮ﮵ٔٮيل دا﮲حل مركز داٮٔرٮ﮴ه أي "ال﮴ڡدس"».

"منصور" «تناول  منصور":  "سلٮ﮵مان  لوحات  إلى  و﮳ٮصره  ﮳ٮحدٮ﮵ثه  منت﮴ڡًال  "سالم"  ٮ﮵تا﮳ٮع 
له است﮲حدامه  ﮳ٮ﮴ڡوة  اشتهر  الذي  األاكدٮ﮵م﮵ى  التكن﮵ٮك  من  مست﮲ڡٮ﮵داً  آ﮲حر  ﮳حا﮲ٮب  من  المسألة 
ومشكلة ٮ﮳التراث  ال﮲ڡلسط﮵ٮين  عال﮴ڡة  اكن  األسايس  موضوعه  ومحور  الس﮳ٮعٮ﮵نٮ﮵ات،  منذ 

الداٮٔمة المشكلة  ﮳ٮهذه  وعال﮴ڡتهم  والحصار  ال﮳حدار 
أ﮳ٮعدت وكم  العنصري  ال﮲ڡصل  ﮳حدار  ﮳ٮالطات  ﮲ڡنرى 



10/5/20, 1(40 PM"موڡ﮴ع دمشق - ٮ﮴شكٮ﮵ل معاصر من ڡ﮴لب "﮲ڡلسطٮ﮵ن

Page 3 of 3http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=damascus&p=stories&category=activities&filename=201001201340042

﮳حدار ال﮲ڡصل العنصري

اليت الشاٮٔكة  األسالك  إلى  إضا﮲ڡة  ﮳ٮعضهم،  عن  الناس 
﮲ڡر﮴ڡت ﮳ٮٮ﮵ن األم واألب أو اإل﮲حوة».

ٮ﮳لدة موالٮ﮵د  من  منصور"  "سلٮ﮵مان  ال﮲ڡنان  أن  ٮ﮵ذكر 
كلٮ﮵ة من  و﮴ٮ﮲حرج   1947 عام  ال﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة  "﮳ٮٮ﮵رز﮵ٮت" 
﮲حاصة ٮ﮳ال﮲ڡنون ﮳ٮمدٮ﮵نة "ال﮴ڡدس" عام 1970 وهو م﮴ڡٮ﮵م

﮲ڡٮ﮵ها. 

كلٮ﮵ة و﮲حرٮ﮵ج   1959 عام  ﮳ح﮳ٮالٮ﮵ا"  "م﮲حٮ﮵م  "﮲عزة"،  موالٮ﮵د  من  ﮳ٮراكت"  "ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر  ال﮲ڡنان  أما 
ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ٮ﮳االسكندرٮ﮵ة عام 1983. 

﮳ٮ﮴ڡ﮵ى أن ﮲ٮ﮴ڡول أن المعرض مستمر ل﮲عاٮ﮵ة 4/2/2010.


