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ثقافة وناس

فنون تشكيلية

دعوة للرقص على نغمات اللون في «غاليري أجيال»

أسامة بعلبكي ...بيروت
نجح في تكوين لوحة
معاصرة من دون أن يفقد
خصوصيته .هكذا يمكن تعريف
مع
التشكيلي الشاب الذي منح ً
مجموعة فنانين ،خصوصية
ً
وانتمائية للمحترف اللبناني.
معرضه الجديد الذي تحتضنه
«غاليري أجيال» ،يركز على المناخ
الساحر الذي يحتل المدينة في
أوقات الليل والنهار ،خصوصًا تلك
اإلضاءة عند الغسق أو الفجر
نيكول يونس
«رس ـمـ ُـت َاملـشــاهــد ،وفــي األلـ ــوان رسـمـ ُـت اإليـقـ َ
ـاع
ِ
املــوسـيـقـ َّـي لتلك الـخـفـقــات .رسـمـ ُـت األل ــوان التي
رأيتها» يقول إدوارد مونخ .على تلك الخطى من
ذلــك النبض املوسيقي ،تسري اليوم «مرافعات
ال ـض ــوء» ...مـعــرض أســامــة بعلبكي ( )1978في
«غاليري أجيال» .عشرات اللوحات األكريليكية،
ثـ ـ ـ ــاث م ـ ــائـ ـ ـي ـ ــات ،ولـ ـ ــوحـ ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة ب ــالـ ـش ــاع ــر
ّ
السوفياتي ماياكوفسكي ،ألبست «أجيال» حلة
األلوان ،فتنوعت
جديدة ملشهديةٍ بصرية كاملة
ِّ
نغمات مــرافـعــات ال ـضــوء .هنا يصفر (صــوتــا/
لونًا) قطار العمل التشكيلي ،معلنًا االنطالق من
ّ
محطة األلوان الفان غوغيةُّ ،
يمر عبر سكة الزرقة
ٌ
ً
ُ
ّ
 ِولبعلبكي فلسفة خاصة فيها -ثم يعرج قليالعلى املشهدية املونخية التعبيرية ،ويستريح
ع ـن ــد املـ ـنـ ـظ ــور ال ــروم ــانـ ـس ــي ل ـك ــاس ـب ــار داف ـي ــد
ف ــري ــدري ــش .لـكــن بـعـلـبـكــي يــأخــذ م ــن ك ــل محطة
زادًا بصريًا ،ويكمل رحلته الحدسية اإلنقاذية.
اللوحة وجهتها محطة واحــدة وانتماء واضح
هنا :بيروت ،محط الرحال .بل تفاصيل الضوء
املنبعث في بيروت ،بل تفاصيل الضوء املنبعث
من ثنايا الهوامش اللحظوية هنا واآلن.
ن ــادرًا مــا يجتمع تشكيلي أكــاديـمــي مـمـتــاز في
شخص فـنــان حــدســي شـفــاف ،فالتناقض ال بد
مــن أن ي ــؤدي إل ــى غـلـبــة أح ــد ال ـطــرفــن ،إال عند
أسامة بعلبكي.
هنا األعـمــال متقنة ،والـحــدس يختصر الطريق
والتقنية العالية لم
من َقلب الفنان إلــى الـ ْـرائــيَ ُ .
ٌ َّ
الحدس ،بل خ ِلق توازن شكل
تطغ على شفافية
الدعامة لبناء األعمال األكثر تماسكًا ،واألصفى
ً
هوية :لوحات.
ً
ً
«أعتبر فعل الرسم عمال نبيال وحدسيًا .أتعرف
إلــى سطح اللوحة مع كل الطبقات التي تتراكم
عليه .أتعاطى معه بطريقة حدسية! الحدس له
عالقة هامة جدًا بالرسم والتلوين .هو هذا النوع
من الخيال الذي يتحول إلى عجينة ثم إلى عمل.
ثــم كــأنــه عمل أث ــري! طبقات ُ يــدفــن فيها املعنى!
الحس! لذا ال ِّ
أفرق بني جسد اللوحة
يدفن فيها ِ
وم ـض ـمــون ـهــا .ه ـمــا م ـســألــة واح ـ ــدة ون ـت ــاج هــذا
ُّ
التخيل الحدسي .في الرسم ،أعتبر نفسي حرًا،
بطريقة أولية وبطريقة
ألنني أتعرف على الرسم
ٌ
ليس فيها وعــي .لكن فيها هــدف تضمره العني
واإلحـســاس .هكذا أفهم الرسم ولــو كــان واقعيًا
ألن ال ــواقـ ـعـ ـي ــة ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى خ ـط ــة وم ـم ــارس ــة
م ـن ـت ـظ ـمــة ،ل ـك ـن ـنــي أم ـ ـ ــارس ال ــواق ـع ـي ــة بـطــريـقــة
حدسية!» .بهذه العبارات الشفافة ،يبدأ أسامة
بعلبكي ح ــواره مــع «األخ ـبــار» ،ويضيف ّ
معبرًا
عن مفهومه للفعل الرسم وكيفية عمله الذاتية:
«لــوحــاتــي فيها مــا هــو نــاتــج عــن عملية تخيل
حدسية لصيقة بــاملـشــاهــدات اليومية وبعيدة
عن التعالي املثالي ،أي ليس فيها انفصال .هي
طالعة من جسد التجربة املرئية الفردية .عملي
بهذا املعنى داخلي .لقد صنعته بهمة االشتغال
ٌ
نسج ُيصنع للذات .لكن نتاج هذا
الداخلي كأنه
النسج الداخلي ،يعود ليتحول إلى أعمال .أعتقد
ّ
أن اآلخرين يشعرون بهذا النسج ،أو هذا الحبك.
لكن عندما أك ــون فــي طــور الــرســم ،أرس ــم بكثير
مــن اإلح ـس ــاس .أق ــوم بـنـشــاط إحـيــائــي ،باملعنى

كنشاط شفائي إحيائي! وفيما
الــروحــي .أرســم
ٍ
ب ـع ــد ،ي ـت ـحــول ال ـع ـمــل إل ــى ع ـمــل ف ـن ــي ،ل ـلــرؤيــة/
العرض».

من المونوكرومية إلى األلوان

«فــي بعض األح ـيــانَّ ،
يخيل إل ـ ّـي أن الليل أغنى
ألوانًا من النهار» يقول فينسنت فان غوغ.
ه ـ ـكـ ــذا ،عـ ـي ــون ال ـت ـش ـك ـي ـلــن ت ـ ــرى فـ ــي كـ ــل ش ــيء
أل ــوان ــا .ف ــاألس ـ َـود أسـ ــودات واألب ـيــض أبـيـضــات،
وك ـ ــذا ك ــل األلـ ـ ـ ــوان .ل ـكــن أس ــام ــة بـعـلـبـكــي ال ــذي
اعتاد رواد املشهد الفني أن يتذوقوا معارضه
املونوكرومية ،فوجئوا بافتتاح أول معرض له
ّ
ملون بالكامل .كيف انتقل بعلبكي من األحادية
ال ـل ــون ـي ــة إل ـ ــى «م ــرافـ ـع ــات الـ ـ ـض ـ ــوء»؟ يـجـيـبـنــا:
«عندما كنت أرســم باللون الرمادي أو ّ الرمادي
املونوكرومي ،كنت أعتقد كل الوقت أنني ِّ
ّ
ألون
ألن الـتـلــويــن بالنسبة إل ـ ّـي دائـمــا هــو درج ــة ،أو
قيمة ُّ
تدرج .أستعير هنا كلمة من كولن ولسون
عــن ض ــوء /لــون فــان غــوغ يصفه بــأنــه «الغسق
ال ـك ـبــري ـتــي»! ه ــذا ال ـغ ـســق الـكـبــريـتــي ف ـيــه شــيء
جــوهـ ّ
ـري يــوحــي بــالـلــون ،بشكل خ ــاص األحـمــر
والبرتقالي ،بينما كانت األعمال الرمادية التي
ً
أرس ــم فـيـهــا نـفـســي ،م ـش ــدودة أك ـثــر لـلـفـكــرة وال
ّ
تتطلب ألوانًا .كان هناك أداء أكثر أعمل فيه على
حالي ومحيطي ،مما يوحي أكثر بعمل فكريّ.
إنـمــا ه ــذه األع ـمــال األخ ـيــرة هــي أشـبــه ب ـنــداءات
صاعدة من مكان مجهول ،يلبيها ّ
الرسام تلبية
ُ َ
ّ
ف أيضًا  -كي ال ننزع عن
عملية .هي تلبية لصد ٍ
ّ
الرسم طابعه العرضي -ففي الرسم والفن عمومًا
مثل الحياة ،هناك شيء عرضي ومجاني .هذه
املجانية أحــب أن ّأحــافــظ على جــزء كبير منها
في إنتاج العمل ألنها أيضًا مشاركة في صناعة
الوجود والزمن».
هي نــداءات بديهية من قلب الطبيعة كان ال بد
َّ
للفنان من أن يلبيها ّ
ملونًا .لكن سرًا لونيًا يجمع
كل لوحاته .هو ذاك األزرق الذي ال يغيب عن أي
لوحة إطــاقــا .ينتبه بعلبكي لــدى سؤالنا عنه.
ّ
الترنيمي« :طبعًا
يبتسم وتكر سبحة التفسير
األزرق موجود بكثرة في لوحاتيِّ .
ألون باألزرق
ألن فيه شيئًا يخفق فــي خــايــا املشهد .يوحي
بعمق املشهد ورهافة العني .األزرق ِّ
طك أكثر
يور ِ
ف ــي املـشـهــد امل ــرس ـ ّـوم .األزرق فـيــه ش ــيء حـ ّـســي.
باملعنى العميق ،كأنه يشكل جسد املشهد ،املادة
الغالبة في املشهد .لست أدري ،هو يخرج مني
بطريقة غامضة وبشكل فطري! هذا األزرق هو
أزرق املــاء .هو مــاء العالم ،املــاء املتدفق في أثير
ُّ
ّ
الطفولي .أزرق التذكر .أزرق
العالم .هذا األزرق
املـتــوسـطــي الـ ــذي تـنـتـجــه ب ــادن ــا .واألزرق فيه
وفيه عبقة الـشــم .عبقة األزرق اإلغريقي.
بخار
بمعنى ّأنه يوحي بوجود العالم وال ِّ
يغيبه .هو
ـاح ،وهــو مــاء املشهد البصري .هو تلك
أزرق صـ ٍ
املاء الجوفية السارية في خاليا العالم .في جسد
العالم!».
لكن «ليس هناك أزرق من دون أصفر وبرتقالي»
بحسب رســائــل ف ــان غ ــوغ ألخـيــه تـيــو .وأســامــة
ّ
بـعـلـبـكــي ف ـهــم هـ ــذه امل ـع ــادل ــة ف ـط ــري ــا ،ف ـتــوزعــت
شذرات من الضوء األصفر
األلوان على املساحات
ٍ
ال ـقــريــب م ــن األب ـي ــض ،امل ــام ــس ل ـ ــأزرق هـنــا أو
ّ
الزهري هناك .ملسة اخضرار تراقصها
املائل إلى
ملـســة بنفسجية .وك ـح ـلـ ّـي أق ــرب إل ــى ال ـبــروسـ ٌّـي
يربط ُبنية اللوحة من أقصى اليمني إلى أقصى
ّ
االستعراضي الضوئي الذي
اليسار .هو املشهد
يحيكه الـغـســق ف ــوق املــديـنــة وأبـنـيـتـهــا ،أو ذلــك
املشهد املـنـسـ ّـي فــي زواي ــا الــريــف ،أو حتى على
طريق مدينية.
قارعة
ٍ

فالس السينوغرافيا
«أع ـمــال أســامــة السابقة كــان اتجاهها واضحًا
دائ ـم ــا ،بـشـكــل خ ــاص ال ـبــورتــري ـهــات .ل ـكــن هــذه
املرة هناك لعب خرافي جدًا على الضوء .ودائمًا
بالروحية ذاتها .هنا منظر طبيعي كالسيكي،
لكن في الوقت عينه ال يمكن أن يكون من القرن
التاسع عشر .هو ال ينتمي إال إلى هذا العصر،
هو ابــن اآلن .وفــي الوقت الــذي يذكرك باللحظة
وال ـ ُـهـ ـن ــا ،يـ ـح ــاول أخ ـ ــذك إلـ ــى ص ـم ــت ف ــي م ـكــان
آخــرِ .شـعـ ٌّ
ـري ج ـدًا العمل! أنــا أحــب هــذا املعرض
كثيرًا!» يقول صالح بركات في حديث خاص إلى
«األخبار».
يـمــر بــركــات بـخـطــواتــه الـخـفـيـفــة الــرشـيـقــة على

ّ
وقع اإليقاع املوسيقى لخفقات اللون .يؤكد دقة
حضور اللوحات في ّ
حيز معني من الصالة .ما
يهمه في السينوغرافيا وكيفية عرض األعمال،
هو االنتقال السلس من لوحة إلى أخرى .تمامًا
كــرقـصــة ف ــال ــس ،ي ـقــود ب ــرك ــات حــركـتـهــا وحــركــة

هو أقرب إلى مزاج فان غوغ اللوني،
ووثبات ريشته الراقصة الزاهية
ال ــرائ ــي ،بـكــل مــا فـيـهــا مــن شــد وج ــذب وتـنــاغــم.
يـتـجــه إل ــى ال ـي ـمــن ل ـيــريــك ال ـل ــوح ــات ه ـن ــاك ،ثم
ي ـقــودك إل ــى الـيـســار مـشـيـرًا إل ــى ماياكوفسكي.
ال خيار للرائي إال االنسجام مع تلك الخطوات
في حقل اللوحات .يتحول منطق السينوغرافيا
«زبد الغيوم» (أكريليك على كانفاس ـــ  100 × 100سنتم ــ )2016

«المدينة الملحمية» (أكريليك على كانفاس ـــ  180 × 150سنتم ــ )2016

ِّ
إل ــى ك ــوري ـغ ــراف ـي ــا .وه ـن ــا ال ش ــيء ي ـعــكــر صـفـ َـو
املـ ـع ــرض ،ف ــا ي ــري ــد ب ــرك ــات ل ـل ــرائ ــي أي إزعـ ــاج
أو تـشــويــش .صــاحــب الـغــالـيــري يـشــرف بنفسه
ـرت هنا بــن هذه
على أدق التفاصيل« :إذا نـظـ ِ
ّ
قرويًا ريفيًا ثم صورة
القطعة وتلكَ ،ترين جوًا
أس ــام ــة ،ثــم مـ ــرورًا سـلـســا تــدريـجـيــا إل ــى املنظر
الحظت في الطابق العلوي ،هناك
املديني .وإذا
ِ
الـلـيــل وال ـض ــوء الـغـسـقـ ّـي أو امل ـغ ـيــب .أعـتـقــد أن
سينوغرافيا املعرض جميلة جدًا تعطي صورة
جديدة لـ «أجـيــال» .الطريقة التي عرضنا فيها
اآلن ،فيها فــراغــات تسمح للمعرض بــأن يكون
مريحًا وسلسًا وفي الوقت عينه حميمًا!».
ويضيف بركات« :لست أدري .في هذا الزمن ،ما
ّ
الفن .ما
زلت أعتقد أن اللوحة
هي حل في ٌعالم ٌ
ً
زال ــت ق ــادرة أن تنتج ح ــا» .هــي حــل مــدهــش ال

