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باحث أبدي عن «كنوز الشرق»
وجيه نحلة ختم «سيمفونية اللون»
نيكول يونس
دروع ت ـقــديــر ،أوس ـم ــة اس ـت ـح ـقــاق ،وش ـه ــادات
عاملية ولبنانية تـتـكـ ّـدس فــي بيت وجـيــه نحلة
(مواليد الصنائع ـ ـ ـ  1932ـ ـ  ،)2017كما يتكدس
فيض لوحاته ،فيضيق بها املـكــان الكبير في
الرابية ،حيث كانت تطيب له دعوة األحبة .بيت
أراده حصنه وقلعته و«محتفه» ،فنسج كل ما
فيه منه ّ
وزي ـنــه بـيــديــه ،حتى نبتة الحبق أمــام
املدخل.
«اط ـل ـعــوا لـعـنــدي عــالـبـيــت» ك ــان ي ــردده ــا بكرم
املضيف ورحــابــة املـحـ ّـب وإص ــرار فـنــان .يـ ّ
ـوزع
األع ـ ـمـ ــال ،ي ـك ـتــب ل ـل ـكــل أسـ ـم ــاءه ــم ،ويـمـهــرهــا
بإمضائه ختمًا للذكرى وللتاريخ.
أمس ،غاب ّ
موزع األحرف والضوء عن  85عامًا
عاشها ابن بلدة الطيبة الجنوبية ،بني الشهرة
واملجد والتكريم ،والكثير من فرح اللون.
 85عامًا صاغها بيديه نحتًا وحــرفــا ولــونــا...
وبهجة .نادرًا ما كنت تراه غير ضاحك! مجرد
ً ّ
وجــود ضـيــوف لــديــه ،يحيله طـفــا حــلــت عنده
ساعة الفرصة بعد درس طويل.
عالقته بلوحاته أشبه بغريزة ّأم مــع أطفالها،
تعشقهم ،تراهم األفضل ،وتفتخر بهم! ومتى
اشـتــد عــودهــم ،ترسلهم إلــى كــل بـقــاع األرض
سفراء ،وتبقى هي املرجع .لــذا كــان بديهيًا أن
تكون لوحاته في مطار بـيــروت ،تستقبلك ،أو
تودعك .فهنا املرفق الذي يربط توزع ألوانه إلى
كل بالد الدنيا ،واملعبر األساس لنشر «حرفه»
املخضب باللون.
مــن الــزخــرفــة الحروفية إلــى التجريد الغنائي،
مرورًا باالنطباعية في أوائل الخمسينيات ،ثم
مالمسة السريالية عبر رسم الجسد األنثوي،
وال ـخ ـيــول ال ـهــائ ـمــة ...كــانــت ريـشـتــه بالحيوية
الراقصة ذاتها ،تنسج «اشراقة» كما كان يحلو
له أن يقول.
ّ
تتلمذ نحلة في البداية على يد املعلم مصطفى
ف ــروخ ،ودرس تقنيات الــرســم وأص ــول ــه .أولــى
رسماته كانت مع املعلم فــروخ ملناظر طبيعية
خارج املحترف ،بشكل أساسي :البحر وغروب
الشمس .ثم أخذ عن املعلم عمر أنسي تقنيات

التلوين املائي .مزيج فتح له افقًا جديدًا بشكل
ّ
خاص في عالم املائيات ،فتمكن الفنان الشاب
حينها من لعبة الضوء والظل.
كانت الطبيعة املصدر األول واالس ــاس لوجيه
نحلة وانطالقته التشكيلية .الحقًا ،شــارك في
م ـعــرض الـخــريــف ال ـس ـنــوي ،حــاص ـدًا الـجــوائــز
تلو األخ ــرى« .ابـحــث يــا وجـيــه فــي هــذا الشرق
عــن الكنز! هــذا مــا قاله لــي اسـتــاذي مصطفى
فــروخ قبل وفــاتــه» .قالها فــي إحــدى املقابالت
التلفزيونية.
مــن اسـطـنـبــول ال ــى ب ـغــداد فــامل ـغــرب ال ـعــربــي...
رح ــات مكثفة جعلته يـغــوص أكـثــر فــي عالم
ّ
ال ـح ــرف ،فـتـعــلــم أص ــول ال ـخــط ال ـعــربــي ،وب ــدأت
رح ـل ـت ــه ال ـن ـح ـلــويــة ف ــي ال ـت ـش ـك ـيــل وال ــزخ ــرف ــة
ب ــال ـح ــرف ال ـع ــرب ــي« .أخـ ـ ـ ـ ُ
ـذت ج ـمــال ـيــة ال ـحــرف
وتشكيله فــي التلوين ،مــن هنا اب ـتــدأت» يقول
نـحـلــة فــي وثــائ ـقــي «سـيـمـفــونـيــة ال ـل ــون» الــذي
رص ـ ــد م ـس ـي ــرت ــه ال ـف ـن ـي ــة .ان ـط ـل ــق وجـ ـي ــه فــي
رح ــاب ال ـحــرف ،واسـتــوحــى ال ـتــراث البيزنطي،
واالشـ ــوري واالســامــي الــزخــرفــي .كــان طالبًا
في كلية الفنون الجميلة في الهندسة املعمارية،
لكنه سرعان ما انتقل إلى قسم التشكيل حيث
قلبه وعقله وغاية مناه.
ثم كانت الحرب ،لكن وجيه أرادهــا حربًا لونية
ع ـلــى ال ـح ــرب ال ـع ـس ـكــريــة .رس ــم ال ـل ــون الـبـهـ ّـي

ً
وال ـضــوء ال ـفــرح ،لـيـصـ ّـدره إلــى الــدنـيــا ب ــدال من
ق ــذائ ــف الـتـنــاحــر االه ـل ــي .شـحــن االع ـم ــال الــى
امل ـطــار ،تـعـ ّـرضــت الـشــاحـنــة لـلـقـنــص ،واخـتــرق
ال ــرص ــاص ل ــوح ــات ــه .تــاب ـعــت ال ـشــاح ـنــة الـسـيــر
ال ــى امل ـط ــار ،ط ــارت ال ـلــوحــات ال ــى بــاريــس رغــم
ال ـق ـصــف ،وع ــرض ــت ف ــي الـعــاصـمــة الفرنسية
رغم محاوالت «اغتيالها» ،وأثر الرصاص فيها،
ً
شاهدة بذلك على حقبة لم يردها وجيه نحلة أن
تبقى .وهكذا كان ،انتهت الحرب ...أما اللوحات
فبقيت.
ذاع صيت وجـيــه نحلة فــي ال ـقــارات كلها ،من
أمـيــركــا الــى أوروب ــا وأفــريـقـيــا ،إلــى أسـتــرالـيــا...
ثم اقتنى متحف الـ «متروبوليتان» أعماله من
بينها لوحته الحروفية الزخرفية «الحمدلله».
بعد الثمانينيات ،تحول الــى التجريد الغنائي،
فكان األزرق اللون األكثر حضورًا ،وكان امتزاج
اللون بمقابله في السلم القيمي ،لعبة أساسية
للتناغم لــديــه .وهــي ربـمــا أكـثــر مراحله شهرة
بعد املرحلة الحروفية الزخرفية ،مــن دون أن
ننسى الكم الضخم مــن املنحوتات التي تكاد
تزين كل معلم لبناني رسمي أو غير رسمي.
وجيه نحلة لــم يترك للبنان إرثــا فنيًا ضخمًا
فحسب ،بــل تــرك خمسة أبـنــاء وبـنــات فنانني،
اشترك معهم في بناء مساحات فنية وفي لعبة
ً
التشكيل الـكـبــرى ...كما تــرك عمال على 200
متر مربع (قطعة واحدة) نفذه وحده بكل زخم
ّ
وحب ...وفرح ونور.
ّ
نــور عبر عنه بدقة متناهية قبل عــامــن« :في
مخيلتي ،نور أحاول ترجمته حيًا على اللوحة.
يـثـيــر ف ــي نـفـســي صـ ــورًا وأش ـخ ــاص ــا لـيـســوا
كاألحياء بل هم أحياء .يخاطبون وجيهًا آخر...
وجيهًا لن يغلبه الزمن ولن تركعه األيام .هؤالء
األش ـخــاص األح ـيــاء مصنوعون مــن نــور كما
هي املرأة! املرأة نور يفوق وزن الهواء ويحملها
نـسـيــم أزرق ،ف ـتــرفــرف ف ــوق رأسـ ــي وأضـطــر
الــى الـصـعــود على سلم مــع ريـشــة كــي أالمــس
جناحيها».
* يــوارى الثرى اليوم ( )11:30في جبانة
«روضة الشهيدين» (بيروت)

مها مأمون في بيروت
«قانون» مصر المعاصرة
يحتضن «متحف سرسق»
املعرض الفردي ّ
األول للفنانة
املصرية مها مأمون (1972
ـ الصورة) في لبنان .عند
السادسة من مساء الغد ،يفتتح
ّ
يضم
«قانون الوجود» الذي
فيديوهات وصورًا من السنوات
الخمس األخيرةّ ،
تظهر الوجوه
واألشكال املتعددة لسلطة
الدولة في مصر املعاصرة
ابتداء من حضورها الحميمي
ً
لدى األفراد وصوال إلى
وجودها األشمل في املؤسسات
الحكومية .وبالتزامن مع
افتتاح املعرض ،يستضيف
املتحف عند السابعة من مساء
الغد ،نقاشًا بني مأمون ورئيسة
قسم املعارض في «سرسق»
نورا رازيان.
«قانون الوجود» ملها مأمون18:00 :
مساء الغد حتى  12حزيران (يونيو)
ـ «متحف سرسق» (األشرفية ـ
بيروت) .لالستعالم01/200512 :
2/2/17 12:15 PM
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ
عال ُ
«الكلمة األخيرة»
م
ِ
كعادتي دائمًا
َ َ
ّ
ُّ
الدفتر العجوز،
في كل صباح ،حالا أمد يدي إلى
هذا َّ ِ
َ
ُ
َت َت َ
تكرارها
بادر إلى قلمي هذه العبارة التي لم أكف عن
ِ
في ِّأي يوم:
َ
تلك هي «كلمتي األخيرة».
ُ
ِّ
كل صباحْ ،
يفعل ذلك ّ
للمر ِة األولى،
كمن
وفي
ُ
ُ
َ
ُ
َ
مسك هذا القلم الـم ِطيع الحزين
أ ِ
َ
ََ ّ ُ
لكتابة «الكلمة األخيرة».
هيأ
وأت
ِ
.
ِّ
َ
ِّ
ف وخمسني ظالمًا ،وأنــا ُ
أكتب
في كل صباح ،منذ ني ٍ
َ
ُوأ ُ
«الكلمة األخيرة»...
عيد كتابة
ِ
َ َ
َ
هواية اليأس
بسبب تط ُّـيري وإدماني على
ليس
ِ
ِ
َ
َ
َ ِّ
ِّ َ
بل ّ
الضيق ...با ِلغ الض ْيق،
ألن العال َـم ،هذا العال َـم
ِّ
ِّ
ِّ
َ ُّ
شهقة
ـاح وك ــل مـسـ ٍـاء ،وم ـ َـع كــل
ٍ
ال َ ْيـكـ ْـف ،فــي كــل صـبـ ٍ
وزفرة،
َ
عن تذكيري:
َ
ُ
«انتبه يا َولد! هذه هي كلمت َك األخيرة».
ِ
...
َ ُ ُ ُّ
ُ ُّ
معه الحق العالم .معه كل الحق.
َ
َ
َ
ٌَ ُ َ
واخ ِر ِه /عالم يحتضر.
عال ٌـم أخير /عال ٌـم على
شفير أ ِ
ِ
َ
ٌ
القياس تمامًا
مصنوع على
عال ٌـم
ِ
َ
َلبش ٍر ِأخيرين
َ
ُ
احتضارهم
لحظات
يقولونه في
لم يبق لديهم ما
ِ
ِ
ُ
ّ
إال هذه «الكلمة األخيرة».........:
7/12/2016

