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ثقافة وناس

فنون
تشكيلية

معرض استعادي وكتاب تأريخي في «غاليري صالح بركـ

عبد الحميد بعلبكي ...وطن مــ
نيكول يونس
َّ
ألن العطور وفـ ّـيــة لناسها ،لــأمــاكــن ،للذكريات
واألحـ ــداث ...وألن لــوحــات عبد الحميد بعلبكي
( )2013-1940ع ـط ـ ُ
ـور أم ـك ـن ــةٍ  ،وشـ ــذى ذك ــري ــات
وأح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ون ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ..تـ ـق ــف ع ـ ـش ـ ــرات الـ ـل ــوح ــات
والــرســومــات واملـنـحــوتــات فــي «غــالـيــري صالح
بركات» وفــاء لبعلبكي ،يرافقها كتاب توثيقي،
ح ـ ــاك ك ـل ـم ــات ــه ب ــال ـح ــب واالحـ ـت ــرافـ ـي ــة والـ ــوفـ ــاء
نفسها ،امل ــؤرخ الفني والـفــوتــوغــراف غريغوري
بوشاكجيان .هو إذًا معرض الوفاء لعبد الحميد
بعلبكي من مختلف املجموعات الخاصة .دعوة
من شــذى ،لدخول تاريخ فنان من الرعيل الذي
غـ َ
ـرس زرع ــه رغ ــم ال ـح ــروب ،ليثمر بـعــد رحـيـلــه.
واليوم هذا الــزارع هو القصة ،وهو قصة أترابه
ُ
وزمالئه ،وهو إلى ذلك قصة وطن! نعم ،هنا تروى
قصة لبنان باختصار فني بامتياز .لبنان السلم
فــال ـحــرب فــال ـتــرقــب ...لـبـنــان ال ـش ـبــاب ال ـق ــادم من
الريف إلى املدينة ،ثم املهاجر للدراسة ،فالعائد
إلــى الوطن املشتعل حربًا .فالصامد في أرضــه،
فاملربي ،فالثائر صاحب املوقف وملتزم القضية،
فاملعتكف .نعم ،هنا يـكـ ّـرم بتحية محترفة جدًا
ليس شخص عبد الحميد بعلبكي الفنان ّ
املربي
فحسب ،بل كل ما ومن يمثل بعلبكي! فصاحب
املــوقــف ال ــواض ــح وال ـصــريــح مــن تــاريــخ الـفـنــون
اللبنانية الحديثة واملـعــاصــرة ،ترك
التشكيلية
ً
لنا الكثير ،ريـشــة وقلمًا وفـكـرًا مـتـنـ ّـورًا يحاكي
حقيقة لبنان واللبنانيني.
ُع ـ ــرف بـعـلـبـكــي بــرف ـضــه ال ــدخ ــول ف ــي م ـتــاهــات
السوق الفنية التسليعية ،وعرفه طالبه (ضمنًا
السطور) أستاذًا راديكاليًا في اظهار
كاتبة هذه ّ
الحقائق ومحفزًا على الــرؤيــة النقدية للساحة
الفنية اللبنانية .عرفه الحقل التشكيلي اللبناني
من زمالئه مشاكسًا في الفكر ،ثائرًا على الهرطقات
الفنية َ ،أرثــوذكـســي الـخـيــارات البصرية ،يواجه
الـكـلـمــة بــالـكـلـمــة امل ـقــرونــة بــالــدالئــل وال ـبــراهــن،
مؤمنًا بأقانيم ثالثة :الفنان ،الناقد ،الجمهور،
كمقومات وجود حركة تشكيلية فاعلة في لبنان.
عرفه النقاد ناقدًا لهم ،إن تساهلوا أو ساهموا في
ّ
الجدية
انحراف الفنون البصرية عن بوصلتها
البناءة .بعلبكي األكاديمي املتفوق يشهد طيبُ
رسوماته املنتشرة في «غاليري صالح بركات»،
على قوة ريشته املقرونة باملوهبة الفذة .حينها،
لم يكن للكاميرا بعد دور لصيق في محترفات
الفنانني ،فخطوطه بمادة الـ Sanguineعلى الورق
القطني في هــذا املعرض االستعادي التكريمي
تشهد على ذل ــك ،واملـنـحــوتــات الــواقـعـيــة تنطق!
ـاديـمـيــة
لـكــن بعلبكي لــم يـكــن أسـيــر الـصـيــغ االكـ ٌ
ال ـص ــرف ــة ،ب ــل ك ــان خ ـيــالــه وال ــواق ــع وب ـع ــض من
ترميز ،الثالثية الذهبية في عمله أيضًا.

لوحات كآلة الزمن
يدعونا صالح بــركــات إلــى جولة فــي آلــة الزمن
الـ ـسـ ـح ــري ــة .وإذ ب ـن ــا ن ـ ــزور ب ـ ـيـ ــروت فـ ــي ع ـقــود
خلت ،نقابل ناسها ،نعم كلها هنا فــي لوحات
بعلبكي! نتعرف إلــى تفاصيلها ،ونـكــاد لوهلة
أن نشم عطر البحر وطـعــم املـلــح فــي مــائــه ،على
الكورنيش القديم ملنطقة رأس بيروت في بداية
الثمانينات .نفهم في سياق الرحلة أجواء حقبة

«المقهى» (زيت على كانفاس ـــ  90 × 110سنتم ـــ  1979ـ مجموعة غسان الخطيب)

تحفة توثيقية ببصمة غريغوري بوشاكجيان
«الكتاب نافذة عبرها نجوب ونجول»
(جوليان غريين)

تكتف «غاليري صالح بركات» بلوحات املعرض
لم
ِ
للزمن .كان هناك
سحرية
كآلة
التكريمي
االستعادي
ُّ
فريق كامل إلصدار كتاب توثيقي يخط سيرة الفنان
الـلـبـنــانــي الـجـنــوبــي« .ع ـبــد الـحـمـيــد بعلبكي -1940
 160( »2013صفحة ـ (تصوير أغوب كانليدجيان،
تصميم لبسام قهوجي وتدقيق لينا منذر) إصدار
تــزامــن مــع افتتاح املـعــرض جــاء باللغتني اإلنكليزية
والـعــربـيــة .كتب نصه األســاســي باالنكليزية املــؤرخ
الفني والفوتوغراف غريغوري بوشاكجيان .وتمت
الترجمة الجزئية إلــى العربية من قبل أحمد زهــزاه.
ّ
توزع القسم العربي أيضًا على مجموعة من كتابات

الراحل الفنية وشهادة خاصة للفنان فوزي بعلبكي
األخ وشــريــك الــري ـشــة ،كـمــا ملـجـمــوعــة مــن املـقــابــات
الخاصة مع الراحل.
الـكـتــاب بـغــافــه السميك عـمــل مـحـتــرف وجـ ـ ّـدي .في
عـصــر الـتـكــريـمــات الـعـشــوائـيــة ،يسطع ه ــذا التكريم
حرفية أصيلة وكتابًا متألقًا ُيضاف إلى املكتبة الفنية
اللبنانية والعربية والعاملية .لكن ما كان املسار الذي
أثمر هذه التحفة التوثيقية الهامة؟ يشرح لنا بركات:
«بشكل أســاســي كــان تـعــاون بيني وبــن غريغوري
بوشاكجيان ،إذ سبق وتعاملنا معًا .عندما أخبرته
عن املوضوع ،اهتم جدًا ُببعد أوســع من سرد قصة
فـنــان ،فعبد الحميد بعلبكي بحياته وأعماله يــروي
جزءًا من قصة لبنان ،من الجنوب إلى النبعة فالشياح،
ثم فرنسا فبيروت ،ثم في النهاية عاد إلى الجنوب».

يتابع بــركــات« :كــانــت مسيرة بحث طويلة تعاوننا
مــع فريق عمل كبير وبشكل خــاص مــع ابنه الفنان
أسامة بعلبكي .كــان علينا أن نبحث عن املعلومات
واألعـمــال الضائعة ،وعــن صــور فــي األرشـيــف ،مثل
لوحة «عاشوراء» الضائعة ،التي رسمها بعلبكي ليس
باملعنى الديني املتعارف عليه ،بل كان حينها يفكر
بفلسطني ،بــالـعــدو ،بالتضحية ،بــالـغــدر» .ويضيف
ُ ّ ً
فصال« :كان الخيار واضحًا .أردناه كتابًا يختصر
م
حياة عبد الحميد بعلبكي ،ويحوي نصوصًا كتبها
بنفسه! وكان يهمنا الشق املرتبط فيه باللغة العربية.
فهذا الفنان كان يتكلم العربية .وفي الوقت عينه كنا
نريد أن نتوجه ليس فقط إلــى مجتمعنا املحلي ،بل
نريده كتابًا إلحياء ذكراه .لذا كتبنا النص األساسي
بــالـلـغــة االنـكـلـيــزيــة ك ــي نـتـمـكــن م ــن أن نــريــه للعالم

أجـمــع .حتى فــي مــا يخص النوعية ،لقد عملنا على
إصــدار مــادة بـجــودة عالية مــن ناحية الطباعة ،رغم
الظروف وضمن اإلمكانات ،ألننا أردنــا أن نقوم بما
نعتبره واجبنا .ففي النهاية ،هو شاهد على عصر،
ولديه وجهة نظر معينة نحترمها .لــذا عملنا بجهد
على مدى ثالث سنوات لكتابة هذا االصــدار ّ
الجدي
وامل ـح ـتــرف .وه ـكــذا نسهم بــدورنــا فــي حـفــظ ذاك ــرة
تاريخ معني ،خاصة بما يمثله بعلبكي من شريحة
ووجهة نظر فنية قلما ظهرت للعلن».
هــي إذًا تحفة توثيقية هــامــة صاغها بوشاكجيان
وقدمها فريق عمل محترف ،تضاف إلى مكتبة الفن
التشكيلي اللبناني والعربي والعامليّ ،
تكرم بلعبكي
ً
وفاء بأمانة قل نظيرها.

نيكول...

