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ثقافة وناس
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ــات»

ـن تاريخ وناس وذكريات!
«غربة» طائر جريح!

«وحش الحرب» (زيت على كانفاس ـــ  370 × 208سنتم ــ  1977ــ مجموعة سارادار)

مؤثرة من تاريخ بيروتنا منذ  40عامًا .بل أكثر،
نفهم ناسها :هنا «بائع البطيخ» يقرأ جريدته
عـلــى الـكــورنـيــش (م ــن مـجـمــوعــة الـفـضــل شـلــق)،
وهناك «القهوة» وناسها (مــن مجموعة غسان
ال ـخ ـط ـيــب) ،وذاك أب ــو الـجـمــاجــم « -الـقـبـضــاي»
(م ــن مـجـمــوعــة ال ـعــائ ـلــة) وع ـل ــى ُب ـع ــد خـطــوتــن
منه «غيفارا» أو املثقف اليساري (من مجموعة
الـعــائـلــة أي ـضــا) وغ ـيــرهــم .ال يـغـيــب ش ــيء وأحــد
عــن أعــن عبد الحميد بعلبكي! فــي ال ـشــارع من
النبعة إلــى الشياح إلــى الـحـمــرا ،أو حتى داخــل
الـ ـبـ ـي ــوت ...ل ــوح ــات ش ــاه ــدة ع ـلــى امل ـج ـت ـمــع مــن
مدهشة ربما لم
الداخل ،من القلب .هدية بصرية
ِّ َ ً
يعلم بعلبكي أنــه سيتركها لنا موثقة العصر،
ّ
والبرهاني ملعالم
متيحة فرصة التأريخ الداللي
مــن السبعينات والـثـمــانـيـنــات معظمها انــدثــر.
واألهـ ــم أن ـهــا بــريـشــة أق ــرب إل ــى الــواقـعـيــة رسمًا
ولــونــا ،وبـعـضـهــا يميل إل ــى الـثـنــائـيــة الـ ُـبـعــديــة،
أو ح ـتــى إل ــى ال ـتــرم ـيــز (م ــن دون ال ـت ـعــريــج إلــى
التجريد) ،متيحة الفرصة لخيال الرائي بانتقاء
ُ
البعد الثالث الــذي يريد .نغوص أكثر في لعبة
الــزمــن ،فيفاجئنا الـســواد ،نحذر ،نجمد مكاننا
ويـتـســارع النبض« .مـجــزرة ديــر يــاســن!» يقول
بركات ويكمل« :هذه اللوحة تخليد للذكرى .كما
تعلمني ،كانت هناك مجموعة من اليسار العربي
لها موقف في النضال .بالتالي قضية فلسطني
لم تكن يومًا قضية الفلسطينيني ،وانما قضية
الـكــل .وبعلبكي منهم» يشهد بــركــات ،واللوحة
أمامه تكمل الحكاية شاهدة لتاريخ أمة.
تسحبنا اللوحات بشكل مغناطيسي في طرقات
الزمن وندخل تدريجًا في عالم توثيق الحروب،
ُّ
أه ـل ـيــة كــانــت أم م ــع الـ ـع ــدو .وإذ بــاألح ـمــر يـطــل
بقوة كشعلة متقدة! هي «الحرب» (من مجموعة
«س ـ ـ ـ ـ ـ ــارادار») األيـ ـق ــون ــة األكـ ـث ــر شـ ـه ــرة ل ـل ـحــرب
اللبنانية .تقف هنا على الجدار الوسطي وحدها،
م ــؤك ــدة أن ال ص ــوت يـعـلــو ف ــوق ص ــوت ال ـحــرب.
ثــم نمشي إل ــى مــا وراء ال ـجــدار لـنـطــوي صفحة
الـحــروب .وإذ بـ «الحطاب» (مــن مجموعة رمزي
ٌ
جالس في انتظارنا« .سقط جــدار برلني
دلــول)
عام  1989وسقط معه حلمه أو العالم االشتراكي.
فرسم عبد الحميد بعلبكي هــذه املجموعة من
األش ـجــار الـهــرمــة املـيـتــة ،ولــوحــة «ال ـح ـطــاب» ،ثم
ذه ــب إل ــى الـقــريــة مــن جــديــد .لــم يـعـتــزل باملعنى
الكامل حينها ،إذ رســم بعدها مناظر طبيعية،
لكنه مع مرحلة الحطاب ذهــب فعليًا إلــى مكان
آخــر» يشرح بركات .وهــو ما تؤكده كلمات عبد
الـحـمـيــد بـعـلـبـكــي ل ـس ـلــوى ال ـح ــاج ف ــي «امل ـن ـبــر»
(م ــن ك ـتــاب :عـبــد الـحـمـيــد بعلبكي ،2013-1940
غــريـغــوري بــوشــاكـجـيــان) عــن انتقاله مــن خيار
ال ـخ ــاص إل ــى ال ـع ــام وقـ ــول ك ـل ـمــةٍ ف ـص ــل« :أث ـن ــاء
الـ ـح ــرب ط ـ ــرأت ع ـلــى أذه ــان ـن ــا تـ ـح ــوالت جــذريــة
ُ
وعميقة ،فالهم الصغير لم يعد يشغلني ،صرت
أقــرب إلــى التعبير عن الهم األكبر ،السياسي أو
الــوجــودي .على الصعيد األدبــي ،اشتغل كل من

«بائع البطيخ» (زيت على كانفاس ـــ  107 × 89سنتم ـــ  1981ـــ مجموعة الفضل شلق)

وبعض
خياله والواقع
ٌ
من ترميز ،الثالثية الذهبية
في عمله

بابلو نيرودا وأدونيس على الرمز ذاته :األول في
قصيدته الرائعة «فليستيقظ الحطاب» ،والثاني
فــي قوله «أعـلــن اآلن ،اخـتــار هــذا املـكــان ،كلماتي
ف ــؤوس ولـصــوتــي شـكــل الـيــديــن ،أعـلــن اآلن أنــي
«حطاب هذا الزمن»».

مسيرة تواكب معاني اإلرث
ٌ
قــد يصعب الـتـقــاط الـعـطــر فــي ال ـيــد ،فـمــن مــآثــره
التطاير كي يحط رحاله في القلب .وهذا املعرض
االس ـت ـعــادي الـتـكــريـمــي ،لــم يـكــن سـهــل االلـتـقــاط
ف ــي ال ـي ــد ،فـهــو أت ــى كـلــه م ــن مـجـمــوعــات خــاصــة
عــديــدة ،وكــان ثمرة مجموعة جهود استثنائية
لـلـغــالـيــري ،مــع عــوامــل أســاس ـيــة إضــاف ـيــة يصر
عليها بــركــات« :هناك عامل مهم جـدًا هو ّ
جدية
العائلة ودقة املتابعة ،أي دور ورثة الفنان .وهنا
تجدر اإلشــارة إلى إصــرار عائلة البعلبكي على
تكريم كبيرها .وأنا أيضًا كوني عرفته عن قرب،

وعرفت عائلته ،كان َ
أيسر علينا التحضير لهذه
ً
التحية ،التكريمية .وفعال ،لقد أحببنا أن نقوم
بهذا التكريم /التحية ،ألن بعلبكي يمثل شريحة
ُ
ً
ومجموعة ،وربمًا جيال قد ظلم قطعًا .فهو من
ذاك الجيل مواليد األربعينات .عندما كان عمره
 25سنة عائدًا من باريس كي ينطلق في حياته
هـنــا ،أتــت ال ـحــرب» .ويـتــابــع« :قــد يـقــول بعضهم
أنه لم ينجح كفنان أو ألنه غير معروف أو ألنه
لم يدخل إلــى املتاحف ،لكن برأيي وفــي النهاية
ه ــو م ـمــن دافـ ـع ــوا ع ــن خ ـي ــارات ـه ــم ولـ ــم ي ـح ـيــدوا
عنها فــي حـيــاتـهــم .لــم يـقــرر لحظة أن يستسلم
للتجريد ،خاصة أنه كان ممكنًا أن يكون أسهل
بالنسبة ألكاديمي مثله ،في ذلك الوقت .طبعًا أنا
أحــب كثيرًا التعبير التجريدي ،ولكن بالنسبة
لبعلبكي فهو قرر أن يدافع عن قناعاته بالرسم
الــواق ـعــي حـتــى الـنـهــايــة وبــالـتــالــي يـسـتـحــق كل
احترامنا والتقدير».
ُي ـقـ ُـال إن نبتة «الــعـطــر» فــي بـيــوت الـ ُـقــرىُ ،ت ـ ُ
ـزرع
ِ
حصرًا لصيقة بأبواب الــدار الخارجيةُ ،
فيعرف
مر أمامها أو دخل ،إذ ينتشر ُ
أن هناك من َّ
طيبها
ُ
بــأثــر م ــروره ويــركــض أصـحــاب ال ــدار الستقبال
ُ
َ
الضيف .لكن «العطر» اليوم زرع داخل الدار ،في
قلب «غاليري صالح بركات» ،فلنستسلم لجذب
شـ ــذاه ،ون ـغ ــوص ف ــي آل ــة زم ـن ــه ،م ــؤدي ــن التحية
والتقدير لكبيرَ ...
رسم وطنًا.
عبد الحميد بعلبكي :حتى  30كانون األول (ديسمبر)
ـ ـ ـ «غ ــال ـي ــري ص ــال ــح ب ــرك ــات» (كـلـيـمـنـصــو ـ بـ ـي ــروت) ـ
لالستعالم01/365615 :

«ي ــا ط ـيــر ي ــا ط ــاي ــر ع ـلــى طـ ــراف ال ــدن ــي ل ــو ف ـيــك تحكي
للحبايب شو بني ..يا طـيــر .»...قد تكون لوحة «غربة»
أكبر مصداق لصوت السيدة فيروز ِّ
تحمل األمانة للطير.
كــانــت بــاريــس الـتــي ع ــاش فيها بعلبكي مـكــانــا عابقًا
بالوحدة والشجن .ومع أن بعلبكي ،بتأثير من بونارد
وفــويــارد ،رســم لــوحــات حميمة تصور نساء نائمات،
إال ّأن اللوحة األكثر تعبيرًا عن إقامته هناك هي األكثر
غــرابــة فــي مجمل أعـمــالــه« .غــربــة» ( )1972عـبــارة عن
قـمــاشــة مــربـعــة  2x2مـتــر ،تـصــور مـشـهـدًا ثلجيًا .في
أسفل اللوحة وإلــى جهة اليسار ،يمشي الفنان وحيدًا
ومحاطًا بأشجار ميتة علق في اغصانها طائر جريح.
ثمة إشارات إلى املدينة تمثلت في وضع عبارة «موالن
روج» (اسم الكاباريه الشهير في البيغال الذي احتفى
به العديد من الرسامني بمن فيهم تولوز لوتريك) ،وفي
إدخ ــال ظــل ب ــرج إيـفــل فــي ال ـلــوحــة .إل ــى الـيـمــن ،يحيط
العشب والنبات وأوراق الشجر والزهور بجسد أنثوي
املالئكة .وتمثل املالئكة الثالث الصغيرات
ٍ
عار وبعض ُ
بـنــات بعلبكي :لـبـنــى إل ــى ال ـي ـســار ،جـمــانــة فــي الــوســط
وس َّ
ُ
مية إلى اليمني.
تنتمي «غربة» إلى تراث ما بعد رمزي ،وتستدعي حنني
الفنان إلى أحبابه وهو يهيم كالغريب في مدينة غنية.
(«النوستالجيا والــرمــزيــة :سـنــوات بــاريــس» مــن كتاب
«عبدالحميد بعلبكي  »2013-1940ص.)15.
«ف ــي الــواقــع هــو هـنــا فــي ال ـلــوحــة!» يشير بــركــات ،قبل
ـارس ،يـفـكــر بــزوجـتــه
أن يـضـيــف« :ف ــي ذل ــك ال ـب ــرد الـ ـق ـ ُ
حبيبة قلبه ،وبناته سمية وجمانة ولبنى .ثم هناك هذا
العصفور والـشــوك ،وفــي املقابل كــل هــذا الحنان الــذي
يأتي ليدفئ .هذا املعرض كله من املجموعات الخاصة.
بيد أن «غــربــة» لها قصة فــريــدة ،فهي تمثل ليس فقط
بمضامينها البصرية قصة الغربة ،بــل أيضًا بكيفية
إحضارها إلى بيروت .كانت إمكانيات بعلبكي حينها
ال تسمح بإحضارها ،لذا قسمها إلى جزءين ،ثم أعاد
دمجها هنا».
تنبع أهمية «غربة» في مسيرة بعلبكي من أنها تؤكد
ّ
باملضي عكس التيار الشكيلي السائد
ارتباطه الوثيق
التصويري والترميزي في آن،
حينها .هنا يتجذر املنحى
ّ
في حني كان التجريد هو السائد .يعلق بركات« :ال يجب
أن ننسى ّأن ذلك الوقت شهد صراعًا فنيًا قويًا أيضًا
على مستوى الحرب الباردة .وكان هناك تشجيع غربي
من قبل الـ  CIAللفن التجريدي ،أو التعبيرية التجريدية.
طبعًا كان ذلك ضد املدرسة الواقعية «االشتراكية» -إذا
جــاز التعبير  -وهــذا صــراع حقيقي .لــذا ،كــان بعلبكي
يعمل غالبًا على الناحية الـتـصــويــريــة figuration/في
زمن التجريد .وكــان إلى ذلك يحاول إدخــال عامله الذي
ال أري ــد أن أسـمـيــه «فــولـكـلـ ّ
ـوريــا» وإن ـمــاً األدق أن نقول
«الشعبي» إلى عامله الواقعي! كان رجال فقيرًا أتى من
رحــم هــذا الشعب .جلب معه هــذه املنمنمات ،والثنائية
البعدية .وطبعًا هو فنان يبحث عن نـمــط style/بعيدًا
عن التجريد».
«غــربــة» تنطوي أيضًا على كــل رمــوز وهـمــوم الشباب
اللبناني الــذي تـغـ ّـرب لـيــدرس بعيدًا عــن أهـلــهّ ،
فحملها
بعلبكي تمامًا كصوت فيروز ،أمانة إيصال شوقه وأنني
قلبه!
نيكول...

