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مرتعًا لـ «مرافعات الضوء»
ً
شك ،تتيح للرائي متعة بصرية نغمية .لكن من
أين تصدر املوسيقى؟

عازف اللون
«وفـ ـ ــي ال ـل ــوح ــة أريـ ـ ــد أن أقـ ـ ــول ش ـي ـئــا مـطـمـئـنــا
كاملوسيقى!» يقول فان غوغ.
خ ــال ال ـت ـج ــوال ف ــي أرج ـ ــاء املـ ـع ــرض ،ي ـقــول لنا
بـعـلـبـكــي« :م ـنــذ أن كـنــت ص ـغ ـي ـرًا ،ك ــان ال ــرس ــم -
هــذه املمارسة العصبية -كاملشي بالنسبة إلـ ّـي.
حركة من االحتكاك الذي يقطع الزمن ويؤقلمه.
ّ
روحيًا أيضًا .يعني أن
ليس عصبيًا فحسب ،بل
ترافق نفسك ،كاملشي تمامًا ،وفيه نغمة .والرسم
نغمة .التلوين وال ـخــدوش والـحـفــر على سطح
ال ـلــوحــة ،ث ــم تـنـسـيــق ال ـعــن مــع ال ـيــد فـيــه شــيء
معنوي ليس فقط تقنيًا ،كأن هناك تضافرًا بني
العوامل القلبية والعوامل الدماغية .هذا الخط
الذي يخرج ثم يعود! هذا التيار الذي يخرج منك
عليك .الرسم عملية من هذا النوع.
ويعود ليرتد
ِ
يـعـنــي ه ـنــاك ه ــذه امل ــرون ــة ،ه ــذا ال ـع ــزف .الــرســم
ّع ــزف .ع ــزف تــأمـلــي تـخـ ُّـيـلـ ّـي! أفـهــم الـلــوحــة على
أنها كيان دائم التشكل .لوحاتي مشاهد واقعية
لكنها توحي بالحركة الــدائـمــة أو ّبسلسلة من
املشاهد الخالية من االنقطاعات .ألنــه كما قلنا
آنفًا ،هناك هذا العزف».
سنة كاملة من العزف اللوني ،كان فيها أسامة
ضــا .في
يــرســم ،يـقــرأ ،يمشي ،ويتحدى نفسه أيـ ّ
املـعــرض ،لــوحــات مائيةُ .يـ ِـسـ ُّـر بعلبكي أنــه كان
ّ
يتهيب هــذه املــادة باعتبارها مــراوغــة وصعبة،
بل األكثر صعوبة .لكن بحثه عن الحالة الشفافة
والتخفيف من عبء املادة الزيتية الثقيلة ،دفعاه
إلى خوض التجربة ،فكانت ثالث لوحات مائية
في هذا املعرض.

الرسم إلنقاذ العالم
يـفـتــش بـعـلـبـكــي ع ــن م ـشــاهــد لــوحــاتــه بـطــريـقــة
فطرية ،هي نتيجة مالحظته للعالم ،للتفاصيل.
«نعم هناك تفتيش عن الكائنات التي ما زالت
باقية على قيد الـحـيــاة! أالحــظ األشـيــاء املهملة
امل ـخ ـف ـيــة الـ ـس ــاح ــرة ،لـكـنـهــا ف ــي ال ــواق ــع تــوحــي
بشحوب أو بعادية معينة .هــذا املشهد العادي
الذي ال يوحي إال بفقر ،يأتي الرسم ليرفعه إلى
مرتبة العمل ذي السحر والرمزية .على أساس
ّ
أن هذه هي الطريقة الفضلى إلنقاذ العالم .هو
إنقاذ خيالي للعالم .هذا العالم الشاحب املتداعي
العادي الذي يظهر أنه رتيب وغير َّ
محرك .يأتي
ّ
ليحركه .في هذا املعرض ،ركزت على هذا
الرسم
املناخ الساحر الذي يوجد في املدينة ،خصوصًا
ف ــي تـلــك اإلض ـ ــاءة عـنــد الـغـســق أو عـنــد الـفـجــر.
لذا أسمينا املعرض «مرافعات الضوء» .عندما

ُ
«جرح الشاعر
وردة» (إلى
ماياكوفسكي
ــ 150 × 150
سنتم)

ّ
يصبح الـضــوء فــي حــالــة جـهــوريــة ،كــأنــه يــؤدي
ً
أداء صادحًا ...ويتحول إلى ملحمة اإلضاءات!
مشهدية تغمر الرائي لدى وصوله إلى «غاليري
أجيال» ،كمن فتح بابًا للدخول إلى زمن يوحي
بأنه آخر ..لكنه اآلن .مجموعة لوحات أكريليكية
ً
تراوح قياساتها بني املتر واملتر ونصف وصوال
إلــى املـتــريــن عــرضــا .تغرقنا فــي ذلــك اإلحـســاس
الصاعد من لوحات كاسبار دافيد فريدريش إلى
أعماقنا الرومنطيقية .نقف هناك على مشارف
َّ
ج ـبــل ،مــديـنــة ،ب ـحــر ،س ـهــل .نــتـحــد مــع تفاصيل
في الطبيعة .يتسرب الضوء الخفيف من حلقة
واضحة في بحر اللوحة ليدهشنا .لكن بعلبكي
قريب من روح الرومنطيقية ،بعيد عن تقنيتها
الـهــادئــة .هــو أق ــرب إلــى م ــزاج فــان غــوغ اللوني،
ووثـبــات ريشته الراقصة الــزاهـيــة ،أو أقــرب إلى
ذلــك التشكيل عند ادوارد مــونــخ ال ــذي يضعنا
على مسافة من املكان وفيه في آن.
يقول الفنان حسان زهرالدين ( )1969في شهادة
بعلبكي« :ألنــه يعمل
وتــأويــل شخصي ألعـمــال
ً
ع ـلــى م ــوض ــوع أك ـث ــر روم ـن ـط ـي ـق ـيــة ،أق ـص ــد هنا
كمدرسة فنية ،ليس بالضرورة بشكلها البصري
وإنما بمعناها األدبــي ،أرى أسامة كأنه يحاول
أن يقف فــي مـكــان مــا ويعيد النظر إلــى الحياة
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تحية لماياكوفسكي

ُ
النجوم قد أوقدت،
«اصغ ،إذا ِ
كانت ٌ
َِ
ألحد ما،
ضرورية
إذن
فهي
ِّ ٍ
َّ
الحاجة إليها،
ويعني أن َأحدًا ما بأمس
ٌ
ِ ِّ
ليلة ولو نجمة واحدة!».
فلتشع فوق
السقوف في كل ٍ
ِ
(ماياكوفسكي)

إلى الطبيعة ،إلى البيئة ،إلى كل هذه العناوين.
كأنه يدعونا إلى الوقوف معه والنظر إلى األثر
الـحــاصــل .واألمـثـلــة كـثـيــرة :ربـمــا مــا ذكــرتــه آنفًا
أي ك ــاس ـبــار داف ـي ــد ف ــري ــدري ــش ،ف ـقــد ك ــان يــديــر
ظهره لألثر الناتج عن الثورة الصناعية ،هاربًا
منها ،ناظرًا إلى الطبيعة .وكذلك إدوارد مونخ
ال ــذي كــان يعبر عــن األث ــر النفسي لتلك للثورة
الصناعية على البشر ،أو حتى فان غــوغ الذي
وقــع عليه األثــر ،ألن التروما التي كــان يعيشها
مع البشر أيضًا مشابهة لألثر النفسي الذي نراه
معالجًا في لوحات مونخ .لكنني أحب أن أضيف
ً
ّ
تأويال شخصيًا هو أن هناك ما هو جميل جدًا
في أعمال أسامة ،ما يشبه الشعر الجاهلي ،أي
الوقوف على الطل /األطالل .أي أن الدمار حصل،
دمــار شــامــل ..وهنا تتبادر إلــى الــذهــن مباشرة
ّ
مقولة ألبرتو مورافيا بــأن «الـحـضــارة هــي أول
ّ
فعل عنفي ضد الطبيعة» أو ضد الحياة ،مع أن
الحضارة هي لصناعة الحياة أو تمجيد الحياة
بشكل من األشكال».
َ
هذه الثنائية الجدلية بني الطبيعة والحضر ،بني
العناصر الطاغية في الحضور وبــن العناصر
الهامشية ،بني الضوء والعتمة ...كلها حاضرة
ً
ه ـن ــا .ي ـن ـقــذ م ـن ـهــا بـعـلـبـكــي األضـ ـع ــف أم ـ ــا فــي
ّ
الحياة« .منذ طفولتي ،أفكر دائمًا في النواحي
النائية والبعيدة ّعن االهتمام ،ال ما تقع عليه
العني الجماعية .أفضل إنقاذ العناصر الضعيفة
ف ــي ال ـط ـب ـي ـعــة ووض ـع ـه ــا ف ــي ق ــال ــب أسـ ـط ــوري.
وه ــذا منحى مــن مـنــاحــي مـســاعــدة الـعــالــم على
ً
أن يبقى يوحي باألمل .مثال هنا لوحة الفزاعة
ذات الــوظ ـي ـفــة ف ــي ع ــال ــم الـ ــزراعـ ــة ،ت ـحــولــت إلــى
كائن مسرحي ،إلى بطل تراجيدي ،يمارس دورًا
فــي االح ـت ـجــاج عـلــى ال ـعــالــم ،أو عـنــدمــا أتــاعــب
بـصــورتــي فــي املـشـهــد .هـنــاك نــوع مــن املخاتلة،
استغل العدسة الحديثة كالتلفون لبناء عمل
فيه شيء ينتمي إلى املدرسة الرومنطيقية ،بأن
ّ
الفردي.
أشير إلى الطبيعة وعالقتها مع الكيان
ً
هنا مـثــا زه ــرة املــديـنــة الـتــي تنمو على جانب
األرصـفــة .مدعوسة ومهملة وعــرضــة للقذارات.
هذه النبتة ّالتي تنمو مكافحة عناصر التدمير،
أنــا أراه ــا ألنـهــا مــوجــودة فــي حيز فيه مفارقة،
أراها بطلة أكثر» على حد تعبير بعلبكي.
مشاهد مــن مدينتنا نـمـ ُّـر بها كــل ي ــوم ،بعضنا
ينتبه لـهــا ،وبعضنا اآلخــر يمر َبها على عجل
م ــن دون أن يـ ـ ــدرك وجـ ــودهـ ــا ،أيــق ـن ـت ـهــا ري ـشــة
بعلبكي فــي لــوحــات معاصرة ،وأهــدانــا إيــاهــا...
ّ
لنتفكر؟ لننتمي؟ يـقــول صــالــح بــركــات فــي هذا
اإلطـ ــار« :أس ــام ــة مــن أه ــم الــرســامــن فــي بـيــروت
الذين يدافعون عن مدرسة أعتقد هي بنت هذه
املدينةّ .
تعبر عن أحساسيس إنسان يعيش في
ه ــذه املــدي ـنــة ،وي ـتــوجــه لـنــاسـهــا .أع ـم ــال أســامــة
ذات خاصية يمكن أن تـكــون عــاملـيــة .لكن أيضًا
أشـ ـع ــر أن ـ ــه ي ـج ـســد م ــدرس ــة أو تـ ـي ــارًا ف ــي قـلــب

معرض سابق له ،ثم تحية إلى بودلير،
بعد التحية إلى رينيه شار في
ٍ
هــا هــو أســامــة بعلبكي يــوجــه الـيــوم تحية إلــى الـشــاعــر السوفياتي
ماياكوفسكي ( 1893ـ  )1930عبر لوحة استثنائية ،متينة البناء،
رمــاديــة ال ـتـ ّ
ـدرج ،تـصـ ِّـور اللحظة األكـثــر إشكالية فــي تــاريــخ الشاعر
امللتزم وهــي لحظة «انـتـحــاره» أو «قتله» .فالجدل الــذي هــز االتحاد
السوفياتي من أقصاه إلى أقصاه حول كيفية موت ّماياكوفسكي،
ما زال قائمًا حتى اليوم ،رغم رسالة االنتحار التي خطها بيده ورغم
تبجيل لينني وستالني له باالسم! جنازة ماياكوفسكي كانت أكبر
جـنــازة فــي تــاريــخ االت ـحــاد السوفياتي بعد جـنــازة لينني وستالني،
وحضرها ما يقارب  150ألف ِّ
مودع .لكن ماذا يقول أسامة عن هذه
اللوحة االستثنائية؟
«أصبح لدي مثل تقليد أو ممارسة دائمة في كل معرض .هناك دائمًا
عمل يمثل الشعر وصورة الشاعر .في هذا املعرض كان ماياكوفسكي.
يأتي العمل كأنه التحية أو بجانب آخر كأنه جملة اعتراضية لها عالقة
بتبجيل الشعر .على أســاس ّأن الشعر يمثل املخيلة التي يمكن أن
تنقذ العالم مثلها مثل الرسم .فدائمًا في معارضي هناك لوحة لها
عالقة بالشعراء» .وللمصادفة فشهر تموز (يوليو) هو شهر ذكرى
ماياكوفسكي .وهنا ال بــد مــن ذكــر مــا قاله لينني فــي خطاب لــه إلى
عمال صناعة التعدين عام « :1922قرأت البارحة ،بطريق املصادفة،
فــي األزفـسـتــا ،قصيدة ملاياكوفسكي فــي مــوضــوع سـيــاســي .ولقد
مضى زمــن طويل لم أستشعر فيه مثل هــذه اللذة من وجهة النظر
السياسية واإلداريــة .هو في قصيدته يسخر بشدة من االجتماعات
ويلوم املسؤولني من الشيوعيني ،ألنهم ال يكفون عن عقد االجتماعات
تلو االجتماعات .أنا ال أعلم ما وزن ذلك في عامل الشعر .أما ما يتعلق
بناحية السياسة ،فأنا ضامن أنه صحيح تمامًا» .أو ما قاله ستالني:
«إن ماياكوفسكي كان وسيبقى أفضل وأخصب ،وينبغي أن يقال
بالفرنسية :أكبر شاعر في عصرنا السوفياتي .وإن الالمباالة التي
تحف بذكراه وبعمله هو الجريمة بعينها».
ُ
ويبقى السؤال :ما األصدق من أن ِّ
ٌّ
تشكيلي تحية لشاعر؟
يوجه فنان
كلمات أقــرب إلــى طبيعة أعمال أسامة
كم كــان األثــر كبيرًا؟ هل من
ٍ
بعلبكي من ِشعر ماياكوفسكي؟
«أصغ
ِ
أنهم ما داموا يشعلون النجوم،
فألنها بغية الناس؟
وألن الناس يريدون أن تكون؟
وألنهم يقولون :هذه النفثات إنما هي آللئ.
وقد يكون ذلك ألن الليل الحقيقي أسود ومرصع بالنجوم».

الفن فــي بـيــروت .هــو جــزء مــن مجموعة فنانني
يعطون للرسم في بيروت خصوصية انتمائية
ً
مــا .تعلمني مثال هناك مدرسة دوسـلــدورف في
التصوير الـفــوتــوغــرافــي ،وفــي بــاريــس هـنــاك الـ
«إيـكــول دو ب ــاري» .أشعر أن أســامــة ومجموعة
من زمالئه استطاعوا أن يؤسسوا لرسم أو فن
تشكيلي يشبه بيروت ،أي ال يمكن أن يراه أحد في
أي مكان آخر ،كأنه نابع من أصالة هذه املنطقة.
فنان مثل أسامة بعلبكي يمكن أن يقرأ لشعراء
لـبـنــانـيــن وع ـ ــرب ،وي ـق ــرأ أي ـض ــا ملــايــاكــوفـسـكــي
ورونيه شار .لكنه يقرأهم باللغة العربية .يعني
يـقــرأهــم مــن منظور ابــن هــذه الـثـقــافــة .هــو ذهب
إلى «التايت» وإلى الكثير من األماكن ،لكنه في
ال ــوق ــت عـيـنــه ي ـعــرف مـصـطـفــى فـ ــروخ وصليبا
دوي ـهــي وجـ ــورج ص ـبــاغ ،ه ــذه الـخـلـطــة الـ ُـحـلــوة
التي تنهض بالشخص ،بتجربته ،بإمكانياته
الــذاتـيــة وبخصوصية هــويـتــه!» .يختم بــركــات:
«كان ّ
لدي دائمًا اإلحساس بأن أسامة نجح في
ّ
تكوين لوحة معاصرة ولكن من دون أن يقدم أي
تنازالت في خصوصيته! هناك جــزء منه يقول
بــأن لدينا إرثــا ثقافيًا يمكن أن ننهل منه ،وفي
م ـكــان آخ ــر أي ـضــا يـمـكــن أن نـنـهــل م ــن الـتـجــربــة
االنـطـبــاعـيــة والـتـعـبـيــريــة .ه ــذا عــاملـنــا املـتـعــدد،
وأسامة ينهل من كل املـصــادر .لكن هناك دائمًا
شــيء مــا يعيده إلــى ثقافة معينة .ال أشـعــر أنه
ً
بإمكاني أن أرى هذا العمل مثال في طوكيو».
* «م ــراف ـع ــات ال ـض ــوء» ألس ــام ــة بـعـلـبـكــي :حـتــى  5آب
(أغسطس) ـ ـ «غاليري أجـيــال» (الحمرا) ـ لالستعالم:
01/345213

