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“الر﮴ڡم الذي صار اسما”: رسأٮل ٮ﮴﮴ڡطر
أو﮳حاعا ومعىن

ا﮲ڡتتاح معرض ال﮲ڡنان ال﮲ڡلسط﮵ٮين ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ﮳ٮراكت ﮲ڡ﮵ى ﮳حالٮ﮵ري دار األ﮲ٮدي

محمد ﮳حمٮ﮵ل ﮲حضر         

عمان- “اهيل األعزاء السالم علٮ﮵كم، ا﮲ٮا ٮ﮲﮳حٮ﮵ر، ال ٮ﮴﮴ڡل﮴ڡوا عيل، ضع﮲ڡت ﮴ڡلٮ﮵ال من الس﮳حن،
لكن صحيت ﮳حٮ﮵دة. الس﮳حن عالم آ﮲حر، ا﮲ٮا مشتاق الٮ﮵كم كثٮ﮵را. ٮ﮳عرف كم هو صعب علٮ﮵نا ان
﮲ٮضرب عن الزٮ﮵ارات، ﮲ٮحن ﮲ٮحاول ﮴ٮحسٮ﮵ن شروط الل﮴ڡاء معكم، سنناضل حىت ٮ﮵سمحوا لنا

لمس اصاٮ﮳عكم عٮ﮳ر الشٮ﮳اك.

 ٮّ﮵ما ٮ﮳دي احكٮ﮵لك هالش﮲عله ٮ﮳س اوعك ٮ﮴﮴ڡول﮵ى اٮ﮳ين ا﮲ٮ﮳حن، ا﮲ٮا صاد﮴ڡت صرصورٮ﮵ن ﮴ڡٮ﮳ل
سٮ﮳عة اٮ﮵ام، ٮ﮳لعب معهم وا﮴ڡيض و﮴ڡيت ٮ﮳ٮ﮵ن ال﮴ڡراءة ومرا﮴ڡٮ﮳ة الصرصورٮ﮵ن، وضعتهما ﮲ڡ﮵ى علٮ﮳ة
ص﮲عٮ﮵رة وكل ٮ﮵وم ٮ﮳اطعمهم رشة سكر، واحد لو﮲ٮه اسود وواحد لو﮲ٮه ٮ﮳ين، ٮ﮵مكن ا﮳حوزهم

عندما ٮ﮵كٮ﮳ران، وكل ٮ﮵وم ٮ﮳طّلعهم من العلٮ﮳ة عدة ساعات.

سالم﮵ى لل﮳حمٮ﮵ع ٮ﮵اّما.

اٮ﮳نك محمد”.

هذه رسالة كتٮ﮳ها اسٮ﮵ر ﮲ڡلسطٮ﮵ين مو﮳حود ﮲ڡ﮵ى س﮳حن م﮳حدو الى اهله ﮲ڡ﮵ى ال﮲حلٮ﮵ل ﮲ڡ﮵ى العام
2004، وه﮵ى ﮴ٮشكل مع عشرات الرسأٮل األ﮲حرى، الثٮ﮵مة الرٔٮٮ﮵سٮ﮵ة اليت ارٮ﮴كز علٮ﮵ها ال﮲ڡنان
ال﮲ڡلسطٮ﮵ين ٮ﮴ٮ﮵سٮ﮵ر ٮ﮳راكت ﮲ڡ﮵ى اعمال معرضه”الر﮴ڡم الذي صار اسما” الذي ا﮴ڡٮ﮵م ﮲حالل

الٮ﮵ومٮ﮵ن الماضٮ﮵ٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى ﮳حالٮ﮵ري دار األ﮲ٮدى.
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وعٮ﮳ر 13 لوحة من﮳حزة ٮ﮳أحٮ﮳ار وأصٮ﮳اغ ﮲حاصة 48 عمال ﮲ڡنٮ﮵ا مركٮ﮳ا من ﮲حشب
وز﮳حاج(صنادٮ﮵ق ﮴ٮشٮ﮳ه ا﮴ڡ﮲ڡاص الس﮳حناء)، ٮ﮵دور ٮ﮳راكت المولود ﮲ڡ﮵ى م﮲حٮ﮵م ﮳حٮ﮳الٮ﮵ا ﮲ڡ﮵ى ﮲عزة
العام 1959، حول األٮ﮳عاد اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة للس﮳حٮ﮵ن، وٮ﮵تحرك ﮳حمالٮ﮵ا من ﮲حالل اسلوٮ﮳ٮ﮵ة ٮ﮳عٮ﮵دة
عن المٮ﮳اشرة والشعاراٮ﮴ٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ﮲طالل الو﮳حع المتح﮴ڡق من ال﮲عٮ﮵اب، واال﮲ٮٮ﮵ن الطالع من

لح﮲طات االنت﮲طار وساعاٮ﮴ه واٮ﮵امه وشهوره واعوامه ورٮ﮳ما ع﮴ڡوده.

و﮲ڡوق مرٮ﮳عات ال﮲حشب الص﮲عٮ﮵رة ﮲ڡ﮵ى مع﮲طمها، ٮ﮵ضع ٮ﮳راكت صاحب 12 معرضا ش﮲حصٮ﮵ا
﮴ڡٮ﮳ل هذا المعرض، و22 معرضا ﮳حماعٮ﮵ا، لمسته ال﮲حاصة: وشم حرٮ﮵ق ٮ﮵شٮ﮳ه حز﮲ٮا ﮴ڡاٮ﮳عا

﮴ڡرب ٮ﮳اب الس﮳حن، او أمال طالعا من كوة ص﮲عٮ﮵رة ﮲ڡ﮵ى آ﮲حر ال﮳حدار.

وألن الحالة اليت ٮ﮵عاٮ﮵نها ٮ﮳راكت الحاصل ﮲ڡ﮵ى العام 1983 عىل ٮ﮳اكلورٮ﮵وس ﮲ڡنون ﮳حمٮ﮵لة من
﮳حامعة االسكندرٮ﮵ة ﮴ٮحمل ﮲حصوصٮ﮵ة من طعم ﮲حاص، ﮲ڡ﮴ڡد ﮳حاءت ألوا﮲ٮه ا﮴ڡرب الى ا﮲عتراف

صادم من ألوان االحتراق، وا﮲ٮعاكسات الزمن عىل االشٮ﮵اء.

وعن ﮴ٮ﮳حرٮ﮳ته مع ال﮴ڡاٮ﮳عٮ﮵ن ﮲حلف ال﮴ڡضٮ﮳ان واألسالك الشأٮكة، ٮ﮵كتب ٮ﮳راكت مو﮳حها حدٮ﮵ثه
لهم:”ٮ﮴رسمون وردا وشالالت ماء و﮲عزالن ﮴ٮساٮ﮳ق الرٮ﮵ح.. وٮ﮳ٮ﮵وٮ﮴ا من ال﮳حنة ﮲ڡ﮵ى عتمة اللٮ﮵ل..
ٮ﮴رٮ﮳ون اط﮲ڡالكم من مترٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى مترٮ﮵ن، تنٮ﮳عث آٮ﮶اركم. وا﮲عتسلت ٮ﮳روح الحٮ﮵اة ﮲ڡٮ﮵كم.. اكتوٮ﮵ت

ٮ﮳الماء الٮ﮳ارد شتاء.. وهرٮ﮳ت مهروال الى المد﮲ڡأة. اٮ﮳تعدت عن اط﮲ڡال﮵ى اسٮ﮳وعا وعدت
معا﮲ٮ﮴ڡا.. ﮴ٮ﮳حولت ﮲ڡ﮵ى ﮲طالم الس﮳حون من ﮲حالل رسأٮلكم ﮲ڡأهدا﮲ٮ﮵ى ﮲ٮور الحٮ﮵اة والحرٮ﮵ة ﮲ڡٮ﮵كم،
ا﮲عٮ﮵ب وٮ﮴عٮ﮵دو﮲ٮ﮵ى الٮ﮵كم.. ﮴ٮسر﮴ڡين ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل الحٮ﮵اة وٮ﮴﮲ڡا﮳حئين ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵لكم عىل كل منعطف..
ا﮲عٮ﮵ب عنكم وٮ﮴دمٮ﮵ين مالمسة اطراف اط﮲ڡالكم عىل الشٮ﮳اك.. ﮴ٮصع﮴ڡين كهرٮ﮳اء الحٮ﮵اة اليت
تتواصلون ٮ﮳ها من ﮲ڡتحات ص﮲عٮ﮵رة.. ٮ﮵دمٮ﮵ين ٮ﮳رٮ﮵ق اعٮ﮵نكم وانتم ٮ﮴ودعون ﮲ڡلذات اكٮ﮳ادكم
عىل الشٮ﮳اك.. ﮴ٮحلمون ﮲ڡ﮵ى اللٮ﮵ل ٮ﮳الهداٮ﮵ا والعٮ﮵د وحدٮ﮵ث صٮ﮳اح ال﮳حمعة والعودة الى
الٮ﮳ٮ﮵ت و﮴ڡت ال﮲عسق وعشاء و﮴ڡٮ﮳لة.. الصاٮ﮳رون الحالمون ٮ﮳الحرٮ﮵ة والعدالة.. المتسرٮ﮳لون
ٮ﮳رداء اللٮ﮵ل .. المنت﮲طرون ال﮲ڡ﮳حر المعشق ٮ﮳أزهار اللون، ال﮴ڡاٮ﮳ضون عىل ح﮳حر اال﮲ٮعتاق

والوارٮ﮶ون م﮲عارة الركوب األول للٮ﮳حر والناشرون األر﮳حوان عىل هضاب اللٮ﮵ل.

اللٮ﮵ل، الٮ﮳رد، ز﮲حات الماء المثلج عىل ا﮳حسادكم، اعتراف س﮳حا﮲ٮٮ﮵كم، ٮ﮴أمل اط﮲ڡالكم،
ا﮲ٮحٮ﮳اس دمعة آٮ﮳أٮكم، ا﮲ٮهمار دمعة امهاٮ﮴كم، حٮ﮳ة ﮳حوا﮲ڡة عىل الشٮ﮳اك، مندٮ﮵ل، ﮴ڡصاصة
أ﮲طا﮲ڡر، صورة، دمعة حٮ﮳ٮ﮵ٮ﮳ة، زواج عٮ﮳ر األسالك، ٮ﮳واٮ﮳ة ٮ﮴﮲ڡتح، ٮ﮴ٮ﮳ادل أسرى، عص﮲ڡور ﮲ڡ﮵ى
ال﮲عر﮴ڡة، اضراب عن الطعام، حب لم ٮ﮵كتمل و﮳حرح لم ٮ﮵ندمل، ﮴ڡصاصة ورق، كٮ﮳سولة،
﮲حندرٮ﮵ش، شروط محسنة للس﮳حن، اكمٮ﮵را ﮲ڡ﮵ى الز﮲ٮزا﮲ٮة، عالج ٮ﮳شروط ا﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة، طأٮر ٮ﮵عود

الى ز﮲ٮزانتكم، ٮ﮳واٮ﮳ة سوف ٮ﮴﮲ڡتح ٮ﮵وما، ﮲ڡ﮳حر وا﮲ٮعتاق وحرٮ﮵ة سوف ٮ﮴كون”.
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ولٮ﮵س مصاد﮲ڡة ان ٮ﮲﮵حتار ٮ﮳راكت الذي سا﮲ڡر ٮ﮳أعماله وتن﮴ڡلت معارضه الش﮲حصٮ﮵ة ٮ﮳ٮ﮵ن عدٮ﮵د
من الدول االوروٮ﮳ٮ﮵ة (اٮ﮵طالٮ﮵ا و﮲ڡر﮲ٮسا وٮ﮳رٮ﮵طا﮲ٮٮ﮵ا واسٮ﮳ا﮲ٮٮ﮵ا والما﮲ٮٮ﮵ا وٮ﮳ولندا و﮲عٮ﮵رها) والعرٮ﮳ٮ﮵ة
وامٮ﮵راك، ر﮴ڡم 48 عددا لعمله المركب، ﮲ڡمنذ النكٮ﮳ة االولى ﮲ڡ﮵ى العام 1948 لم تت﮲عٮ﮵ر

االوضاع كثٮ﮵را ﮲ڡ﮵ى المنط﮴ڡة، وار﮴ٮحل الشعب ال﮲ڡلسطٮ﮵ين من معا﮲ٮاة الى ا﮲حرى، وسا﮲ڡروا
من و﮳حع الى آ﮲حر. و﮲ڡ﮵ى صنادٮ﮵ق الحاكٮ﮵ة الترا﮳حٮ﮵دٮ﮵ة المعٮ﮳أة ٮ﮳الش﮳حن، ٮ﮵طلع ﮲حال ﮲حشيب
محروق، من دون اسم ومن دون و﮳حه مترا﮲ڡ﮴ڡا مع رسأٮل الس﮳حناء الذٮ﮵ن ﮲ٮيس ٮ﮳عضهم

الزمن و﮴ٮشاٮ﮳هت لدٮ﮵ه االٮ﮵ام.

وه﮵ى لٮ﮵ست رسأٮل رسمٮ﮵ة، وذاكرٮ﮴ها الوحٮ﮵دة ه﮵ى االلم المشترك والمعا﮲ٮاة الواحدة، من
دون ان ٮ﮵همل ٮ﮳راكت التو﮴ڡٮ﮵ع الش﮲حيص لكل صاحب رسالة عىل رسالته، ﮲ڡثمة ﮲حصوصة
تتعلق ٮ﮳ال﮳حا﮲ٮب اال﮲ٮسا﮲ٮ﮵ى، ٮ﮳كٮ﮲﮵ڡٮ﮵ة ٮ﮴روٮ﮵ض حشرات االرض، ولح﮲طات الصمت، والتحاٮ﮵ل

عىل الال﮳حدوى وال﮲حواء.

من ش﮲ڡا﮲ڡٮ﮵ة الز﮳حاج وإحاكم ا﮲ٮ﮲عال﮴ڡه، ورمزٮ﮵ة ال﮲حشب الم﮲طلل ٮ﮳الرموز والنار وعال﮴ڡته ٮ﮳زٮ﮵تو﮲ٮة
ال﮲ڡلسطٮ﮵ين ورسو﮲حها ﮲ڡوق ارض اال﮳حداد، ٮ﮵ل﮴ڡ﮵ى ٮ﮳راكت العاشق ضوءا حدوٮ﮳ا عىل اوضاع
الحٮ﮵اة الٮ﮵ومٮ﮵ة للناس الذٮ﮵ن ٮ﮵عٮ﮵ش ٮ﮳ٮ﮵ن ﮲طهرا﮲ٮٮ﮵هم، وٮ﮵نتم﮵ى الى آالمهم وآمالهم، وٮ﮵نسج
رسأٮله الٮ﮳سٮ﮵طة الى الضمٮ﮵ر اال﮲ٮسا﮲ٮ﮵ى، وٮ﮵ترك صنادٮ﮴﮵ڡه المكررة كما لو ا﮲ٮها صف ز﮲ٮازٮ﮵ن

﮲ڡ﮵ى س﮳حن ٮ﮳عٮ﮵د، ٮ﮴﮴ڡول كلمتها وٮ﮴وصل رسالتها.

(﮴ٮصوٮ﮵ر اسامه الر﮲ڡاع﮵ى)


