
فل�شطني بجميع مراحلها  ماأ�شاة  العرى بني  وثيق  ارتباط  ثمة 

منذ نكبتها يف عام 1948م، وبني امل�شرية ال�شاقة لأحد �شحاياها 

الفنان الت�شكيلي اإ�شماعيل �شموط.

يقال: »وراء كل عظيم اأمل عظيم«، وهذا القول ينطبق متاماً على 

ارتوى مبكراً  الذي  املعذب،  الالجئ،  اجلائع،  امل�شرد،  الفتى  هذا 

من بئر احلرمان، فكان ذلك �شبباً مبا�شراً لنبوغه يف عامل الفن، 

ما  الذي  الفل�شطيني  �شعبه  الناطقة عن معاناة  باللوحة  معرباً 

برحت توابع نكبته تهز طماأنينة املنطقة برمتها.

نبيل خالد الأغا

ذاكرة احليـاة

الفل�شطينية

إفتتاح معرض للجداريات في الدوحة عام 2001

الفنان اإ�شماعيل �شموط



ولكن ماذا عن الواقع املعي�صي؟

جممل  ه��ي  )ا���ص��رتل��ي��ن��ي��ة(،  فل�صطينية  جنيهات  ث��الث��ة 

»الرثوة« التي متتلكها االأ�صرة، والتي �صتواجه بها امل�صتقبل 

املعي�صي.

لوحًا  امل�صوؤولية،  من  ج��زءًا  كاهله  على  اإ�صماعيل  حمل 

عري�صًا من �صجرة ال�صبار التي تثمر ثمار التن ال�صوكي، 

قّلم �صوكه، وغرز فيه اأعوادًا رفيعة بها تفاح �صغري مك�صو 

واأخذ  اللون،  حمراء  القوام،  غليظة  امل��ذاق،  حلوة  مب��ادة 

يطوف بها مناديًا: حالوة ال�صام ما احالها.. حالوة ال�صام 

ما احالها!.

ابتدائيًا  طالبًا  كنت  مبكرًا،  حالوته  وعلى  عليه  وتعرفت 

جر�س  قرع  ينتظر  اإ�صماعيل  وك��ان  يون�س،  خان  مبدر�صة 

اال�صرتاحة على باب املدر�صة مع العديد من الباعة، وكنت 

اأهرع الأ�صرتي منه تفاحة �صامية مبليمن!.

ولكن ذلك امل�صهد مل ي�صتمر طوياًل، فبعد عدة اأ�صهر افتقدنا 

البائع »اللداوي«، وعلمنا فيما بعد اأنه اأ�صحى معلمًا للر�صم 

اأ�صرته  اأح��وال  حت�صنت  وق��د  الالجئن،  مدار�س  باإحدى 

واالأكفاأ  االأحدث  هو  كان  ت�صوير  »ا�صتوديو«  افتتاحها  بعد 

يومئذ، واأذكر من اإخوته جميل واإبراهيم وابن عمومتهما 

اأمن، وقد ا�صتثمروا اأي�صًا براعتهم يف فن اخلط فتعهدوا 

بكتابة اأ�صماء املحالت واملكاتب والدوائر والهيئات، اإ�صافة 

اإىل تخطيط اليافطات التي كان املتظاهرون يرفعونها يف 

املنا�صبات الوطنية املختلفة.

عام  من  متوز/يوليو  �صهر  يف  لوفاته  عديدة  معاٍن  وثمة 

2006، بعد »رحلة جبلية.. رحلة �صعبة« انطلقت بوالدته يف 
مدينة اللد الفل�صطينية عام 1930م، وامتدت م�صافة �صتة 

و�صبعن عامًا، وانتهت بتغييب جثمانه يف االأردن.

العديد  غابت  حرارته،  امللتهبة  التموزي  ال�صهر  ذات  ويف 

الفاعل  ح�صورها  �صجلت  التي  الفل�صطينية  الوجوه  من 

حممود  عبدالرحيم  ال�صاعر  اأم��ث��ال  الدنيا،  احل��ي��اة  يف 

)1913ــــ1948(، الروائي غ�صان كنفاين )1936ـــ1972(، 

فل�صطن  مفتي  )1892ـــ1973(،  العارف  ع��ارف  امل��وؤرخ 

ال�صاعر  )1897ـــ1974(،  احل�صيني  اأم��ن  حممد  احل��اج 

توفيق زياد )1929ـــ1994(، وغريهم. هذا اإ�صافة اإىل اأن 

اأيدي  يف  �صقطت  �صموط  الفنان  راأ�س  م�صقط  اللد  مدينة 

ال�صهاينة يف ذات ال�صهر من عام 1948م.

واأ�صابعه  وعقله  قلبه  يف  اأودع  باأن  تعاىل  اهلل  اأكرمه  وقد 

ذلك  لفت  وقد  اأظافره،  نعومة  منذ  الر�صم  ع�صق  موهبة 

انتباه اأ�صتاذه الفنان داود زالطيمو )1906ـــ1999(، الذي 

تعهد موهبة تلميذه فنماها، ولقد كان جمال الطبيعة الذي 

املزرك�صة  و�صهولها  اللد  ب�صاتن  اأبدعته عظمة اخلالق يف 

الفنان  منه  اغرتف  الذي  االإلهام  م�صدر  الزهور  باألوان 

ال�صغري مادته اخلام، ومن ثم اأعاد تكوينها فانعك�صت يف 

لوحاته الطفولية التي ر�صمها قبيل النكبة فحملت جماليات 

املكان وبراءته.

�صادت  التي  اجلهادية  الروح  كانت  فقد  اآخر،  ومن جانب 

�صور  فر�صم  الإلهامه  اآخر  م�صدرًا  نكبتها  قبيل  فل�صطن 

فل�صطن  مفتي  مقدمتهم  ويف  واملجاهدين،  القادة  بع�س 

وزعيمها احلاج حممد اأمن احل�صيني.

اإىل اأين؟!

نفذت  متوز/يوليو  من  ع�صر  الثالث  اليوم  فجر  ب��زوغ  مع 

اللد  اأه��ايل  باإجالء  احلا�صم  قرارها  ال�صهيونية  القوات 

اإليها من القرى املجاورة، ورابط اجلنود على  َوَمْن جلاأوا 

امل�صارف ي�صلبون النازحن ويجردونهم من كل منقوالتهم 

الثمينة من احللي واالأموال.

وتعر�صت عائلة اإ�صماعيل �صموط املكونة من ع�صرة اأفراد 

ملثل ما تعر�صت له اآالف العائالت من تنكيل وت�صريد اأثناء 

اإىل  الرحيل  واأثناء  واأحزانها،  همومها  حاملة  مغادرتها 

الرتاب  فوارته  »توفيق«،  االبدية طفلها  اإىل  رحل  املجهول 

وم�صت، ولكن اإىل اأين؟!، وظلت هذه ال� »اإىل اأين« تطارد 

اإىل  العائلة:  رب  �صاح  حتى  اأفرادها  قلوب  وتلهب  العائلة 

خان يون�س جنوبًا اأيها االأحبة، فاإن يل بها �صديقًا ال اأخاله 

بًا بنا، ومل يخب اأمله فقد رحب امل�صيف ب�صيوفه،  اإال مرحِّ

خميم  يف  لالقامِة  انتقلوا  ثم  ومن  وبيته  فلبه  لهم  واأو�صع 

خان يون�س لالجئن.

ا�صم ذلك ال�صديق   � � ورمبا مل يتذكر  اإ�صماعيل  مل يذكر 

ظل  واإن  وفادتهم،  واأك��رم  ا�صت�صافهم  الذي  اخلانيون�صي 

وفيًا خلان يون�س و�صكانها كلما التقى اأحدًا منهم.

تركت  موؤملة  وحكايات  مروعة  �صورًا  خميلته  يف  وا�صتعاد 

بداأ  ال��ذي  الع�صريني  ال�صاب  اأعماق  يف  ومرارتها  ندوبها 

ي�صجل بري�صته بع�س وقائعها.
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وا�صتقرت  ال��ن��زوح،  عا�صفة  ما  حد  اإىل  ه��داأت  اأن  وبعد 

اأتيحت الإ�صماعيل االإمكانات  اأو�صاع االأ�صرة »ال�صموطية«، 

وتوابعها، وكذا احلياة  املاأ�صاة  ي�صجل �صور  فاأخذ  املادية، 

اآخر يخفف  الر�صم وطنًا  اجلديدة يف املخيم، فاتخذ من 

عنه وطاأة الواقع املم�س، وكّوة اأمل يطل منها على امل�صتقبل 

امل�صتكن يف رحم املجهول، ودفعه طموحه لاللتحاق بق�صم 

الدرا�صات احلرة بكلية الفنون اجلميلة بالقاهرة )تاأ�ص�صت 

اأ�صوله  وتلقن  الزيتي،  الت�صوير  فن  فدر�س   ،)1906 عام 

لر�صام  م�صاعدًا  فعمل  فراغه  ف��رتات  وا�صتثمر  واأتقنه، 

جنيهات  بثالثة  ب��داأ  ال�صينمائية،  االأف��الم  عن  اإع��الن��ات 

وبذلك حقق دخاًل  اإىل ع�صرة،  و�صل  وتدرج حتى  �صهرية 

حمرتمًا يغطي تكاليف اإقامته مب�صر. وتتلمذ بالكلية على 

اأ�صاتذة اأكفاء منهم: ح�صن بيكار، وح�صن البناين، ويو�صف 

كامل وغريهم.

واأحّلت عليه فكرة اإقامة معر�س �صخ�صي للوحاته الزيتية 

يف مدينة غزة.

لقطاع  العام  امل�صري  احلاكم  قام  وللفنان  للفن  وتقديرًا 

يوليو/متوز  �صهر  نهاية  يف  املعر�س  بافتتاح  يومئذ  غ��زة 

االأونروا،  بوكالة  املوظفن  نادي  قاعة  1953، يف  عام  من 

وعلقت اأكرث من خم�صن لوحة على جدران القاعة، وتفاعل 

انعكا�صًا  كانت  الأنها  م�صبوق،  غري  تفاعاًل  معها  الزائرون 

الأحوالهم املاأ�صاوية.

وكتب  ل�صموط،  واع��د  مب�صتقبل  تنباأ  فلفل  �صعيد  املربي 

واأنت  ينتظرك،  »�صعبك  ال��زوار  �صجل  يف  التالية  العبارة 

فنان توؤمن بال�صعب، فاإىل االأمام يف حتقيق ر�صالتك.. لك 

املجد والوفاء«.

م�صرية  يف  نوعيًا  م�صهدًا  1954م  ع��ام  �صهد  وق��د  ه��ذا 

�صموط الفنية دفعت به اإىل ميدان ال�صهرة والنجاح، فقد 

اإقامة معر�س فني م�صرتك بنادي  تبنت اجلامعة العربية 

فناننا  ي�صرتك  بالقاهرة،  الراقي  الزمالك  بحي  ال�صباط 

نهاد  اآخر يدعى  وزميل  االأكحل،  له تدعى متام  مع زميلة 

ال�صبا�صي.

الراحل  الزعيم  افتتاح  املعر�س  اأهمية  من  �صاعف  ومما 

التي  ال�صادقة  لوحاته  على  وثناوؤه  له  عبدالنا�صر  جمال 

اأمت  وقد  فل�صطن«،  »ق�صية  املعر�س  عنوان  مع  تناغمت 

م�صاربهم،  مبختلف  ال���زوار  من  متتالية  اأف���واج  املعر�س 

على  �صجعته  للفنان  ومعنوية  مادية  دعامة  جناحه  و�صكل 

اأقامها يف  التي  اإقامة �صل�صلة متتالية من املعار�س الهامة 

ع�صرات العوا�صم واملدن العربية والعاملية.

ويف تلك االأثناء قدمت له احلكومة االإيطالية منحة درا�صية 

على  وح�صل  مبوهبته،  واعرتافًا  له،  ت�صجيعًا  نفقتها  على 

دبلوم اأكادميية الفنون اجلميلة بروما.

وجوده  اإىل  اإ�صافة  بالكلية،  املنهجية  درا�صته  له  واأتاحت 

يف اإحدى عوا�صم الفنون العاملية ال�صهرية فر�صة االطالع 

على روائع الفن العاملي التي اأبدعتها قرائح بع�س العمالقة 

اإبداعاته  يف  ب�صماتهم  وتركت  �صموط،  بهم  تاأثر  الذين 

ولي�صاندو،  وبت�صلي،  وج��وي��ا،  ج��وخ،  ف��ان  مقدمتهم  ويف 

وغريهم.

ذلك  ال��ق��اه��رة،  ملعر�س  االإيجابية  التداعيات  و�صمن 

وزميلته  �صموط  اإ�صماعيل  بن  مت  الذي  املبدئي  التعارف 

متام االأكحل مبعوثة جمعية املقا�صد االإ�صالمية ببريوت، 

االأمر الذي اأدى يف نهاية املطاف اإىل ارتباطهما ال�صرعي 

واإب���داع،  حياة  رحلة  يف  روحاهما  امتزجت  حيث  م��ع��ًا، 

ا�صماهما  واأ�صبح  معًا،  امل�صرية  موا�صلة  على  وتعاهدا 

علمن حملقن على �صارية واحدة كرائدين اقتحما بداية 

الطريق واأول من خا�صا م�صمار الفن الت�صكيلي املعا�صر.

ال�صعب،  متثل  كرمز  امل��راأة  ا�صتخدم  فناننا  اأن  ومعلوم 

فناين  باقي  عند  احل��ال  هو  كما  واالأر����س  ال��ث��ورة  ولي�س 

االأر�س املحتلة، والطريف يف هذا الرمز � كما يقول الفنان 

�صليمان من�صور � اأن هذا الرمز مل يظهر يف اأعمال �صموط 

اإال بعد زواجه من متام عام 1959، ويف عام 1960 عمل 

»الربيع  لوحة  وه��ي  الن�صق،  ه��ذا  على  مبنية  لوحة  اأول 

ال�صعبي  بالزي  يرق�صن  ن�صاء  ثالث  ومتثل  ك��ان«،  ال��ذي 

اأ�صخا�س يقطفون الربتقال  الفل�صطيني املطرز، وخلفهن 

من مين اللوحة والزيتون من ي�صارها.

الفن الت�سكيلي يف فل�سطني

هذا عنوان كتاب نفي�س اأ�صدره �صموط يف عام 1989، ويقع 

ويت�صمن  ال�صخم،  القطع  من  �صفحة  ثالثمئة  زه��اء  يف 

باالألوان �صتا و�صتن وثالثمئة �صورة ل�صتة وع�صرين ومئة 

واأماكن  باأ�صمائهم  تف�صيليًا  وفهر�صًا  فل�صطيني،  فنان 

وجودهم، ويعترب الكتاب بحق مرجعًا مهمًا وغري م�صبوق 

يف مو�صوعه ومو�صوعيته.

وقد ت�صمن � بن اأمور اأخرى � بداية تكوين احلركة الفنية 

�صار  عندما  وذل��ك  املعا�صرة،  الفل�صطينية  الت�صكيلية 

وماآ�صيه،  معاناته،  يتح�ص�س  جمتمعه،  من  ج��زءًا  الفنان 

يوم  اللوحة  تكونت  واأمانيه،  واقعه  واأغانيه،  واأف��راح��ه، 

واآماله  ومعاناته  �صورته  اللوحة  يف  ي��رى  امل��واط��ن  �صار 

وتطلعاته، لوحة ناطقة حتيي فيه روح االعتزاز والفخار، 

وت�صعل فيه روح االأمل يف �صبيل حتقيق االأماين االإن�صانية 

النكبة.  بعد عام  اإال  والوطنية، وهذا مل يحدث  والقومية 

مل  التاريخ  ذل��ك  قبل  فل�صطن  فناين  اأن  �صموط  وي��رى 

الفل�صطيني  وال�صعب  الفل�صطيني  الوطن  مو�صوع  يتناولوا 

يف لوحاتهم ليعربوا من خاللها عن بع�س ما كان يجري 

يف فل�صطن من اأحداث، فاللوحات التي اأجنزت يومذاك 

اأو لوحات  اأيقونية ل�صالح الكنائ�س واالأديرة،  هي لوحات 

ملناظر طبيعية اأو �صياحية وما �صابهها.

النكبة ومن  الذين برزوا قبل  الفنانن  اأبرز  اأ�صماء  وذكر 

حنا  حلبي،  خليل  �صعد،  مبارك  ال�صايغ،  نقوال  بينهم: 

بدران،  خريي  عبدالرزاق،  جمال  عودة،  ف�صول  م�صمار، 

اتخذ من 

الفن وطناً 

اآخر يخفف 

عنه وطاأة 

الواقع املوؤمل 

الذي يعي�شه 

و�شعبه
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»عالمة مركزية يف الفن الفل�صطيني قبل عام 1948«، ويف 

وحممد  ج��ربا،  اإبراهيم  وج��ربا  ب��دران،  جمال  مقدمتهم 

الذين  �صيام، وفاطمة املحب، ومن بن معا�صري �صموط 

اأبو �صالح، خليل  غيبهم املوت: م�صطفى احلالج، حممد 

�صفية، وتوفيق عبدالعال.

اإ�صماعيل  اأن  الفل�صطينية  الت�صكيلية  احلركة  نقاد  ويرى 

بدران  جمال  اأما  للحركة،  احلقيقي  املوؤ�ص�س  هو  �صموط 

وعدد من تالمذته، فقد ركزوا يف اأعمالهم على فن الكتابة 

يتح  الطبيعية، ومل  واملناظر  وال�صخ�صيات  الوجوه  ور�صوم 

لهم عر�س اأعمالهم الفنية قبل النكبة.

بريوت.. حمطة العطاء

كانت بريوت يف عقدي ال�صتينيات وال�صبعينيات من القرن 

والقلب  والعربي،  الفل�صطيني  احلدث  بوؤرة  ت�صكل  املا�صي 

الناب�س للحركة الثقافية العربية امللتزمة، فكانت املحطة 

اللد  بعد  ت�صياره  ع�صا  �صموط  فيها  األقى  التي  اخلام�صة 

حممد الدجاين، �صريف اخل�صرا، اأديب الزعيم، ممدوح 

جناتي  ال��ط��اه��ر،  في�صل  �صبح،  عبدالبديع  اخل��ي��اط، 

احل�صيني، خليل بدوية، زلفى ال�صعدي. اإ�صافة اإىل الفنان 

باأنه  �صموط  و�صفه  الذي   )1997 ـ   1909( ب��دران  جمال 

»اأ�صتاذ جيل وقائد تيار فني«، وقد تخرج يف مدر�صة الفنون 

القد�س  و�صام  وتقلد   ،1927 ع��ام  امل�صرية  وال��زخ��ارف 

للثقافة والفنون واالآداب عام 1990، وهو الذي رمم منرب 

عام  �صهيونية  اإحراق  ملحاولة  تعر�س  الذي  الدين  �صالح 

.1969
اإبراهيم  جربا  الفل�صطيني  للروائي  اأ�صتاذًا  ب��دران  وكان 

جربا )1919 ـ 1994(، الذي يعترب علمًا من اأعالم احلركة 

الت�صكيلية يف العراق، وجرت بينه وبن �صموط مرا�صالت 

ومناق�صات.

الزميل ال�صاعر حممد عزالدين املنا�صرة ذكر يف »مو�صوعة 

الفن الت�صكيلي يف فل�صطن يف القرن الع�صرين« )2003(، 

واعتربهم  االأوائ����ل،  م��ن  فنانًا  وع�صرين  واح���د  اأ���ص��م��اء 

جزء من لوحة )حتية للشهداء(
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وخان يون�س والقاهرة وروما، وفيها ق�صى �صنوات عطائه 

ومكث  والعاملية،  العربية  �صهرته  انطلقت  ومنها  الوفري، 

باالأحداث  حافلة  ك��ان��ت  ع��ام��ًا  ع�صرين  م��ن  اأك���رث  فيها 

العربية ال�صاخنة، كان من اأبرزها اإن�صاء منظمة التحرير 

الفل�صطينية يف عام 1964، وهزمية حزيران/يونيو 1967، 

وكذلك االجتياح االإ�صرائيلي جلنوب لبنان وح�صار بريوت 

يف عام 1982، وغريها.

واإيجابًا  �صلبًا  الوا�صحة  ب�صماتها  االأح��داث  تلك  وتركت 

على حياة �صموط الفنية وال�صخ�صية، فقد مت تعيينه رئي�صًا 

اأ�ص�س   1969 عام  ويف  باملنظمة،  والفنون  الثقافة  لدائرة 

الفل�صطينين،  الت�صكيلين  للفنانن  العام  االحتاد  وتراأ�س 

والكويت  و�صورية  ولبنان  فل�صطن  ال�صتة يف  بفروعه  فكان 

الن�صاط  اإذكاء  العربية، عاماًل مهمًا يف  وقطر واالإم��ارات 

الفني الفل�صطيني )ال وجود لهذا االحتاد اليوم!(.

ويف عام 1971، مت اإ�صهار االحتاد العام للفنانن الت�صكيلين 

العرب، وانتخب �صموط اأمينًا عامًا له، لكن ذلك االحتاد 

مل يكن فاعاًل كما كان موؤماًل له )اأين هو االآن؟!(.

املراحل

مقابالته  من  العديد  يف  �صموط  اإ�صماعيل  الفنان  اأك��د 

االإعالمية املختلفة، اأنه َمرَّ خالل رحلته الفنية التي امتدت 

الأكرث من خم�صن عامًا، بخم�س مراحل مف�صلية ارتبطت 

يف جمملها باملراحل التي مرت بالق�صية الفل�صطينية.

مرحلة  وه��ي  اخلم�صينيات،  عقد  يف  االأوىل  امل��رح��ل��ة   �

تداعيات املاأ�صاة، و اعتمدفيها االأ�صلوب الواقعي الب�صيط. 

لوحة  وكذلك  و»�صنعود«،  املاأ�صاة«،  »بداية  لوحاتها:  ومن 

وال�صيخوخة،  الطفولة  على  فيها  ركز  التي  اأي��ن؟«،  »اإىل 

واحتلت مركز اأيقونة يف الوعي الفل�صطيني، وهي م�صحونة 

�صموط  �صخ�صي حلياة  ُبعد  وفيها  واالأحا�صي�س،  بامل�صاعر 

يف  جنح  وقد  اأر�صهم،  من  ط��ردوا  الذين  و�صعبه،  واأهله 

حتويل الواقع االأليم اإىل رمز قومي فاعل.

� املرحلة الثانية يف عقد ال�صتينيات، وهي مرحلة انطالق 

ومن  التحفز،  حالة  اإىل  احل��زن  حالة  م��ن  الفل�صطيني 

تنتظر«،  و»ط��اق��ة  احل����دود«،  على  »ع��رو���ص��ان  لوحاتها: 

و»رق�صة الن�صر«.. وغريها، حيث تاألقت االألوان يف اللوحة 

الواقعية، واأ�صحى االأ�صلوب تعبرييًا رمزيًا.

امل�صلحة،  الفل�صطينية  املقاومة  مرحلة  الثالثة،  املرحلة   �

اأجواء يف احلياة  اأ�صاعته من  1967، وما  خا�صة بعد عام 

»مغناة  لوحاتها:  ومن  والفرح،  باالأمل  مليئة  الفل�صطينية 

لقد  وغريها،  و»الربيع«..  اخل�صراء«،  و»اليد  فل�صطن«، 

التكوين،  يف  ج��دي��دة  غنائية  وح��رك��ة  دفء  اإليها  اأدخ���ل 

وبهجة.  اإ�صراق  فيها  البعيد  االأفق  اإىل  ت�صل  وامتدادات 

املعرب  املقاومة  فنان  عينه  هو  املاأ�صاة«  »فنان  واأ�صحى 

ال�صادق عن فرحة اكت�صاف طريق الن�صر.

�صهدت  والتي  ال�صبعينيات،  اأوا�صط  يف  الرابعة  املرحلة   �

الزعرت  تل  وجمزرتي  اللبنانية،  االأهلية  احل��رب  ان��دالع 

الفل�صطينين  �صد  االإ�صرائيلي  والعدوان  البا�صا،  وج�صر 

1976، وقد ظهر يف لوحات تلك املرحلة عن�صر  يف عام 

الواقعية  عنا�صر  بع�س  وغياب  التعبري،  عفوية  هو  جديد 

على  لالعتماد  اأدى  مما  واحل��زن،  القلق  حلالة  والعودة 

االألوان احلادة.

اإقامته  اأثناء   1982 عام  بعد  ب��داأت  اخلام�صة،  املرحلة   �

بالكويت، وهي التي غلب عليها االجتاه الرومان�صي، ومن 

و»اليد  م�صتمرة«،  و»احلياة  تنتظر«،  »العازفة  لوحاتها: 

من  ع��دد  اإجن���از  املرحلة  تلك  األهمته  وق��د  اخل�����ص��راء«، 

اللوحات توقع فيها انطالق االنتفا�صة الفل�صطينية االأوىل 

يف عام 1987، قبل انطالقها فعليًا بثالث �صنوات.

حيث  املرحلة،  هذه  اإ�صافة  باإمكاننا  ال�صاد�صة،  املرحلة   �

بعد  الفل�صطينية  الق�صية  ت��ط��ورات  الفنان  فيها  �صجل 

توقيع اتفاقية اأو�صلو. ويبدو اأنه نزع اإىل التجريد يف كل ما 

اإيرز«  لوحاتها: »معرب  االإ�صرائيلي، ومن  باالحتالل  يتعلق 

 ،)2004( و»اجل���دار«   ،)2004( و»االح��ت��الل«   )1997(

واإ�صرارهم  فئاتهم  بكل  الفل�صطينين  فيه  ر�صف  ال��ذي 

من  وقريبًا  االأخ�صر،  الفل�صطيني  الف�صاء  خلفيات  على 

جدار الف�صل العن�صري الذي �صيدته اإ�صرائيل.

كيف يتولد فّنه؟

ال�صوؤال بقوله: تكون النف�س  اأجاب الفنان نف�صه عن هذا 

على  واٍع  لكنني  اإظهارها،  اأ�صتطيع  ال  مب�صاعر  متاأججة 

بواعثها وم�صبباتها اأحيانًا، ويف غالب االأحيان اآتي باللوحة 

البي�صاء دون �صابق ت�صور، واأبداأ بر�صم اخلطوط فتتحرك 

يدي وفق امل�صاعر املتاأججة، فتولد اأ�صكااًل، واالأ�صكال تولد 

ويف  الر�صم  مرحلة  يف  التوالد  عملية  وت�صتمر  املو�صوع، 

مرحلة التلوين اإىل اأن تكتمل اللوحة. اإال اأنني اأتناول هذه 

ماأزق طغيان  الوقوع يف  بكثري من احلذر خ�صية  امل�صاعر 

العمل  ي�صقط  ال  وحتى  الت�صكيلية،  الفنية  على  املو�صوع 

يف  اأفكر  فال  لالألوان  بالن�صبة  اأما  االإعالنية.  باملبا�صرة 

اأثناء عملية بناء اللوحة وتوالدها،  اللون الذي اأختاره يف 

وهذه  حرية،  بكل  اللون  تناول  ولعيني  ليدي  الأت��رك  واإين 

احلرية حمكومة بتجربة فنية عمرها خم�صون عامًا.

باأملانيا، مدة عامن،  املوؤقتة يف مدينة كولون  اإقامته  بعد 

عام  يف  االأردنية  العا�صمة  يف  النهائي  رحله  �صموط  حط 

1994م، وبعد ثالثة اأعوام اأتيحت له ولزوجه الفنانة متام 
اإ�صرائيلية(،  )بتاأ�صريات  املحتلة  فل�صطن  زيارة  االأكحل 

وذلك  راأ�صيهما،  م�صقط  و»يافا«،  »اللد«  مدينتي  وق�صدا 

تلك  وتركت  عامًا،  واأربعن  �صبعة  دام  ق�صري  فراق  بعد 

واأحا�صي�صهما، حيث  الزيارة ندوبًا عميقة يف م�صاعرهما 

التي  والعذابات  امل��رارات  �صور  وجدانيهما  يف  ا�صتيقظت 

وت�صميمهما  اإ�صرارهما  ثم  ومن  النكبة،  اأيام  عا�صراها 

والطموحات  االآم��ال  بتحقيق  املحفوفة  احلياة  ورود  على 

تفّرد باتخاذ 

املراأة رمزاً 

ميثل ال�شعب 

الفل�شطيني 

ولي�س الثورة 

والأر�س كما 

فعل فنانون 

اآخرون
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الوطنية والقومية.

ومنذئذ تولدت لديهما فكرة اإقامة معر�س غري م�صبوق يف 

ذات  جدارية  لوحات  اإجناز  يت�صمن  الفل�صطينية  ال�صاحة 

»�صورة  تظل  حتى  165�صم(،   *  200( �صخمة  م�صاحات 

القادمة،  االأجيال  عيون  اأم��ام  حية  واأر���ص��ًا  �صعبًا  الوطن 

واأمام �صمائر النا�س يف كل مكان«، بح�صب تعبري �صموط، 

الذي رفع �صعار »نحن الفل�صطينين.. اجلدار االأبقى«.

العوا�صم  من  العديد  يف  اجل��داري��ات  تلك  عر�صت  وق��د 

يف  املعر�س  اأقيم  حيث  ال��دوح��ة،  �صمنها  وم��ن  العربية، 

»غالريي بي�صان« يف االأول من �صهر دي�صمرب/كانون الثاين 

رئي�س  �صومان  املجيد  عبد  ال�صيد  وافتتحه  2001م،  عام 

جمل�س ادارة البنك العربي بح�صور ال�صيد يا�صن ال�صريف 

ابو  ا�صرف  وال�صيد   ، اال�صبق يف قطر  الفل�صطيني  ال�صفري 

عي�صى رجل االعمال املعروف »مدير الغالريي«  وعر�صت 

فيه ت�صع ع�صرة لوحة، منها اإحدى ع�صرة الإ�صماعيل، وثمان 

لتمام، حتت عنوان »ال�صرية وامل�صرية«. ويف معر�س كلمته 

بالن�صبة  اللوحة  »اإن  اإ�صماعيل:  قال  امل�صاحبة،  الندوة  يف 

ت�صكيلية،  بلغة  ولكن  اإن�صاين،  اأدب��ي  �صيا�صي  خطاب  يل 

ويجب اأن تهز القلب اأواًل وبعد ذلك تبهر العن«.

هذا، وقد حققت اجلداريات �صهرة وا�صعة يف كافة املدائن، 

املتقن  الفني  التعبري  باأنها  وو�صفت  فيها،  عر�صت  التي 

عن امل�صهد الفل�صطيني كله، وجاءت مبثابة رد واٍع ومتزٍن 

»ملفهوم املحرقة الذي اأوجعت به ال�صهيونية العاملية اآذان 

الب�صرية«.

ورمبا تولد لديه اإح�صا�س مكتوم باأن يختم م�صريته الفنية 

�صخامة  مع  يتنا�صب  ال��ذي  ال�صخم،  العمل  بهذا  الغنية 

ق�صية فل�صطن.

مئات  ر�صم  ميينه  اأبدعت  ال��ذي  �صموط  اأن  ن��رى  وهكذا 

اللوحات اخلالدة الناطقة بكل لغات االأر�س، والتي طافت 

بفر�صاته  والٍه  بع�صق  ارتبط  عديدة،  بقاعًا  بها  وطاف  به 

التي  مرتجمته  فيها  وراأى  واأحبته،  اأحبها  التي  املطواعة 

ترجمت اأعماق االأمل املتبدي يف �صدره، وكذا اإ�صراقة االأمل 

امل�صع بقوة يف اأفق حياته وحياة �صعبه. وظل هذا العمالق 

وفيًا لق�صية وطنه، ومتفائاًل بالعودة للفردو�س الفل�صطيني 

امل�صلوب، برغم رداءة الزمن التي مل تهز اإرادته الفوالذية، 

ومل تخب جذوة النور امل�صرقة يف فوؤاده وري�صته.

وفيه ويف اأمثاله من املحبن ت�صدق مقولة اأنطون ت�صيخوف 

كل  تفعل  اأن  و�صعك  ففي  حت��ب،  اأن  و�صعك  يف  ك��ان  »اإْن 

كل  وب��ذل  و�صعبه،  وفنه  وطنه  �صموط  اأح��ب  وق��د  �صيء«، 

حياته واإمكاناته يف �صبيل هذه االأقانيم الثالثة التي ظلت 

مبجملها بو�صلته الهادية حتى نف�صه االأخري.

ولقد �صاءت اإرادة احلق تبارك وتعاىل اأن ت�صقط الفر�صاة 

االن�صاين  ال�صمري  جت��اه  و�صوبها  بيمينه  امت�صقها  التي 

الأكرث من ن�صف قرن يف اليوم الرابع من �صهر يوليو/متوز 

عام 2006م، يف اأحد م�صايف اأملانيا اإثر عملية جراحية يف 

»لقد ذهبت  يقول  ول�صان حاله  العمالق  لقد رحل  القلب، 

اخلالدون«،  يبقى  حيث  وبقيت  اجلميع،  يذهب  حيث  اإىل 

وال�صحافين،  والفنانن  الكّتاب  من  الكثريون  نعاه  وقد 

حفل  اأبرزها  مواقع  عدة  يف  له  تاأبينية  حفالت  واأقيمت 

واجلمعية  القطان  عبداملح�صن  وموؤ�ص�صة  التعاون  موؤ�ص�صة 

امللكية للفنون اجلميلة باملركز الثقايف امللكي بعمان، 

وحتت عنوان »اإ�صماعيل �صموط بن اللجوء والفن« اأقيمت 

نظمها  الراحل  للفنان  تكرميية  فعالية  الغربية  ال�صفة  يف 

االفرتا�صي  والغالريي  »�صمل«،  وال�صتات  الالجئن  مركز 

اأمور  �صمن   � الفعالية  واأو�صت  بريزيت،  جامعة  »املتحف« 

العامة  ال�صاحات  على  ال��راح��ل  ا���ص��م  ب��اإط��الق   � اأخ���رى 

واإطالق  الفل�صطينية،  واملحافظات  بالبلديات  وال�صوارع 

جائزة �صنوية با�صمه حول عمل فني ت�صكيلي، وتخ�صي�س 

مقعد با�صمه يف اجلامعات الفل�صطينية.

تكرمي الفار�ش

لقد حظي الفنان اإ�صماعيل �صموط بعدة األوان من التكرمي 

والتقدير اأثناء حياته، فهو اأول من ح�صل على درع الثورة 

و�صام  ون��ال  1978م،  ع��ام  واالآداب  للفنون  الفل�صطينية 

القد�س للثقافة والفنون واالآداب من الرئي�س الراحل يا�صر 

عرفات عام 1990م.

كما ح�صل على جائزة فل�صطن للفنون، اإ�صافة اإىل جوائز 

املتاحف  من  ع��دد  يف  مقتناة  اأعمال  ول��ه  ودول��ي��ة،  عربية 

بريوت  يف  العربي  املنتدى  كّرمه  وقد  واالأجنبية،  العربية 

اختارته  كما  عربي،  ت�صكيلي  فنان  كاأف�صل  2004م  عام 

يف  ت�صكيلين  فنانن  خم�صة  اأف�صل  من  واح��دًا  االأوني�صكو 

العامل املعا�صر.

وال يغيب عن الذاكرة اأن افتتاح الزعيم جمال عبدالنا�صر 

ملعر�س �صموط بالقاهرة يعترب تكرميًا ا�صتثنائيًا، رمبا مل 

بعد مرور  باأنه مت  التذكري  اآخر. مع  فنان عربي  به  يظفر 

يوليو/متوز   23 ث��ورة  فجر  ب��زوغ  على  فقط  اثنن  عامن 

اخلام�صة  تتجاوز  مل  يومئذ  �صموط  �صن  وكانت  1952م، 
والع�صرين ربيعًا.

اأزاهري الوفاء

خم���ت���ارات م��ن اأزاه�����ري احل���ب وال���وف���اء ال��ت��ي ُن���رثت يف 

الت�صكيلي  الفن  عمالق  �صموط  اإ�صماعيل  رحيل  ذك��رى 

الفل�صطيني:-

قرن  ن�صف  من  اأكرث  �صموط  اإ�صماعيل  اأم�صى  »لقد   •
ُحِرَم  �صعب  هوية  مع  متداخلة  فنية  هوية  عن  البحث  يف 

له  اأع��د  م��ا  خ��ارج  االإن�صانية  ذات��ه  يف  احل��ر.  التاأمل  م��ن 

ذابت  ذات  وم�صرية،  �صرية  فينا  اإ�صماعيل  م�صائر،  من 

يف املو�صوع، واأقامت املو�صوع يف الذات، ومن فرط ما هو 

هو ولي�س هو يف اآٍن واحد، خيل اإلينا نحن املثقفن يف زيت 

اللوحة اأننا �صظايا ق�صائد اأعاد الفنان ت�صكيلها وجتميعها 

يف اإطار. اإن يد اإ�صماعيل �صموط هي التي ترى، وقلبه هو 

الذي ير�صم«.

حممود دروي�س

واإنه  �صموط،  اإ�صماعيل  اأع��رف  باأنني  فخورًا  »كنت   •
ومن  ومبدع،  مميز  اإن�صان  فهو  درب��ي،  ورفيق  �صديقي، 

الوطن  ب��ن  اجل�صر  ع���ربوا  ال��ذي��ن  جيله  اأب��ن��اء  �صفوة 

حممود 

دروي�س: 

اإ�شماعيل 

اإن�شان مميز 

ومن �شفوة 

اأبناء جيله 

الذين عربوا 

اجل�شر بني 

الوطن 

واملنفى
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حلركة  يوؤ�ص�س  اأن  �صموط  اإ�صماعيل  ا�صتطاع  »لقد   •
والكفاحية  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ب��اأب��ع��اده��ا  ج���دي���دة  وط��ن��ي��ة 

واالجتماعية والثقافية، فعرب باللون والري�صة عن مالمح 

التحرير  حلم  االآت���ي،  احللم  ومالمح  والنكبة،  املاأ�صاة 

مرارة  وعن  الهوية،  عن  املعربة  لوحاته  فكانت  والعودة، 

تاأت بعد، عن �صر  التي مل  االأيام اجلميلة  الواقع وعذوبة 

الليل املتفق عليه بن خطوات الفدائي وزهور احلنون، عن 

الن�صيد الكامل وفجر اال�صتقالل، وعن �صيمفونية ال�صمود 

واالأمل«.

الرئي�س حممود عبا�س

عن  يختلف  ال��ذي  الفار�س  ه��و  �صموط  »اإ�صماعيل   •
املحارب باأنه ال يرتجل عن جواده اأبدًا، فما زالت ري�صته 

متى  طبيبه  ي�صاأل  وهو  تنته،  مل  االأخ��رية  ولوحته  تنتظر، 

ي�صتطيع العودة ليتمها، لقد ا�صتغل �صموط موهبته ليذود 

واملنفى، و�صمدوا يف حمنتهم، وجتاوزوا نكبتهم، وق�صوا 

العمر يف الن�صال من اأجل ا�صتعادة �صعبهم لعزته وكرامته 

الوطنية، �صتن�صى االأجيال القادمة اأ�صماء رجال كرث من 

تاريخنا الفل�صطيني احلديث، لكن ا�صم اإ�صماعيل �صموط 

اأعينهم  وقعت  كلما  االأج��ي��ال  ذاك��رة  يف  خ��ال��دًا  �صيبقى 

على لوحة من لوحاته، التي كان يحملها كال�صلبان فوق 

كتفه«.

�صفيق احلوت

جزء من لوحة )عرس املقاومة(



فنيًا  اإرثًا  �صموط  اإ�صماعيل  الراحل  الفنان  ترك  • »لقد 
العربي  الت�صكيلي  الفني  امل�����ص��ار  يف  ب���ارزة  ع��الم��ة  ه��و 

والعاملي، و�صيبقى الأمد بعيد يف متناول االهتمام والعناية 

املجال،  هذا  يف  االخت�صا�س  واأ�صحاب  النقاد  جانب  من 

الفن  دنيا  اإىل  اجل��دد  للوافدين  مرجعًا  اعتباره  وميكن 

الت�صكيلي«.

عمر فا�صل

• »اإ�صماعيل ومتام عالمتان من اللهب الفل�صطيني، �صنعا 
كل  )فل�صطن(،  وطنهما  اإىل  ال��ع��ودة  حلم  مب��ادة  فنهما 

احللم  ذلك  من  �صيئًا  الفر�صاة حتمل  �صربات  من  �صربة 

لتج�صده من خالل �صور ميتزج فيها الواقع باخليال املرئي 

الثقافة  بالغريزة،  ال�صعر  باحلد�صي،  احل�صي  بالالمرئي، 

اإىل  االأث��ري  عرب  املحمولة  فل�صطن  كان  فنهما  بالفطرة، 

اإميل  ورواي��ات  دروي�س  حممود  ق�صائد  هي  مثلما  العامل، 

حبيبي«.

غازي الذيبة

فح�صب،  فنية  اإبداعات  جمرد  �صموط  لوحات  تكن  • »مل 
لكافة  موجهة  و�صالم  حمبة  ر�صائل  حقيقتها  يف  هي  بل 

م�صرى حممد،  فل�صطن،  بتوقيع  االأر���س، ممهورة  �صعوب 

ال�صالة  عليهم  اهلل  اأنبياء  كل  وف��ردو���س  عي�صى،  ومهد 

وال�صالم«.

نبيل خالد االأغا

• »بلوحاتك ا�صتطعت اأن تبقي لنا وللجميع ما اأملَّ ب�صعبنا 
واأبقيت  توثيقها،  عن  الكامريات  عجزت  واآالم  ماآ�س  من 

اإذ كان همك احلفاظ على  على حلمك بالن�صر والعودة، 

كل  فيه  يعي�س  وطنًا  لوحاتك  الوطنية، فجعلت من  الهوية 

من �صاهدها اأو اقتناها«.

يزيد اإ�صماعيل �صموط

والزوج  احلبيب  اإ�صماعيل  عن  اأقول  اأن  ميكنني  • »ماذا 
ومعامالته؟،  اأخ��الق��ه  ع��ن  اأق���ول  م���اذا  واجل���د؟،  واالأب 

لقد  وفنًا؟،  واأدب��ًا  طربًا  اململوءة  ليالينا  عن  اأق��ول  وم��اذا 

حاولنا اأن ن�صنع اجلمال لتعلو لوحاتنا مبو�صيقاها فوق كل 

الب�صاعات لت�صتمر اأغنية احلياة«.

متام االأكحل �صموط

1 � مو�صوعة االأدب الفل�صطيني املعا�صر/ �صلمى اخل�صراء اجليو�صي )النرث(
��� املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر/ بريوت 1997م.

2 � وجوه فل�صطينية خالدة/ نبيل خالد االأغا/ املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات 
والن�صر/ بريوت/ دار الفار�س/ عمان  2002م.

3 � موقع الفنان اإ�صماعيل �صموط، ومواقع اأخرى على ال�صبكة العنكبوتية.
4 � �صحيفة الراية القطرية  2001/12/5، 2006/7/9م.
2006/7/5م. 5 � �صحيفة الوطن القطرية  2001/12/1، 

6 � �صحيفة القد�س العربي/ لندن  2006/7/7م.

املراجع:

ُي�صّيل  وال  يقتل،  ال  الفني  فالعمل  املغت�صب،  حقه  عن  بها 

�صورة  ويبدل  العقل،  يغذي  بل  �صحية،  يخلف  وال  دم��ًا، 

منطية ر�صمتها االأذهان املعادية«.

االأمرية وجدان علي

الذي  املحببة  فل�صطن  اأ�صماء  من  ا�صم  �صموط  • »ا�صم 
باألوانها  تفوح  باقية  ذاك��رة  والثورة  والعر�س  النكبة  جعل 

�صموط  واإ�صماعيل  تكتمل،  مل  التي  ال��رواي��ة  األ���واح  على 

يدمروا  اأن  ي�صتطيعوا  مل  حوله،  من  االأ�صياء  دمروا  الذي 

روحه فانت�صبت ري�صته كاملنارة التي توؤذن للبقاء«.

املتوكل طه

الوطن، مو�صومة باحلناء، وبثوب مطرز  • »امراأة بحجم 
اإ�صماعيل  لوحة  هي  هذه  العتيقة،  االأ�صطورية  باحلكايا 

واالأي���دي  ب��االأع��ن  عليك  يطل  الب�صر  م��ن  جمع  �صموط، 

يتماي�صن  لفالحات  قدود  اجلميل،  وال�صجيج  واالإ�صارات 

الدبكة  اأرواحهم  تعلي  وال�صباب  الفتيات  ال�صجرات،  اأمام 

ال�صعر  اإن��ه  الزعرت،  ورائحة  ال��ريغ��ول،  و�صوت  وامليجانا 

باللون والفر�صاة«.

جري�س �صماوي

فقط  لي�س  ك��ب��رية،  خ�صارة  نعي�س  �صموط  »بغياب   •
كان  لقد  ع��ام،  ب�صكل  للق�صية  بل  الفل�صطينية،  للثقافة 

وماأ�صاة  1948م  عام  نكبة  عن  عرّب  فل�صطيني  فنان  اأول 

واأحالمهم،  ال�صتات  ويف  ال��وط��ن،  داخ��ل  الفل�صطينين 

املعاناة  اإىل  العربي  الوجدان  نظر  يلفت  اأن  ا�صتطاع  كما 

الفل�صطينية عرب لوحاته ور�صوماته. اأعمال �صموط رافقت 

على  وكانت  امل�صلح،  الكفاح  ومراحل  الفل�صطينية،  الثورة 

ال�صعب  كفاح  من  احل�صارية  اجلوانب  عن  تعرب  ال��دوام 

الفل�صطيني«.

يحيى يخلف

ودفاتره  الكعك  �صينية  يحمل  كان  �صموط  »اإ�صماعيل   •
يف  ال��الج��ئ��ن  الأط��ف��ال  ال�صكر  يبيع  ومي�صي  امل��در���ص��ي��ة، 

فل�صطيني  ال�صكر،  يبيع  فل�صطيني  يون�س،  خ��ان  خميم 

اأيام البحر امليت يبيع ال�صكر للبحر االأبي�س املتو�صط،  يف 

�صموط  اإ�صماعيل  كان  اجلميلة  للفنون  روما  اأكادميية  يف 

اأ�صالع  من  القادم  لل�صجر  الفل�صطيني  ال�صتاء  نار  ير�صم 

�صبارتاكو�س«.

معن ب�صي�صو

من  واحدًا  تعك�س  �صموط  اإ�صماعيل  حياة  م�صرية  »اإن   •
حياته  كّر�س  فقد  الفل�صطيني،  ال�صعب  ماآ�صي  م�صاهد 

القدير  فناننا  عك�س  لقد  �صعبه،  حرية  اأجل  من  للن�صال 

اإبداعه  اأ�صرار  اأح��د  وه��ذا  فنه،  يف  الوطنية  م�صاعره  كل 

م�صتويات  اإىل  الفل�صطيني  الت�صكيلي  الفن  اأو�صل  ال��ذي 

فن  اإن  العاملية.  الثقافية  اخلريطة  على  وو�صعه  عاملية، 

فل�صطن  ري�صة  فهو  التخليد،  ي�صتحق  �صموط  اإ�صماعيل 

احلا�صرة اأبدًا«.

النائب حممد بركة

�شموط يف 

الدوحة: 

اللوحة 

بالن�شبة 

يل خطاب 

�شيا�شي 

اإن�شاين 

ولكن بلغة 

ت�شكيلية

157




