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معرضه االحتفائي في «غاليري صالح بركات» يستبطن طاقة شاعرية وجودية

أسامة بعلبكي« ...العازف المنفرد» على وتر أحالمنا!
نيكول يونس
للمرة األولى ،بعد عشر سنوات من العمل الفني
ال ــدؤوب ،املـتــواصــل ،وال ـعــروض املتتالية ،يتاح
للزوار أن يروا أعمال أسامة بعلبكي ( )1978كلغة
ـدة ،ملؤها الـعــزف الشاعري،
متكاملة .لغة واح ـ ُ
ـازف ...منفرد! بعلبكي ّ
املغرد
لكن وجوديًا ،والـعـ
خـ ــارج س ــرب الـنـمـطـيــة ال ـت ـمـ ُّـرديــة ال ـس ــائ ــدة في
الفنون ُالتشكيليةُ ،يحتفى بثمار سنوات عمله
الـعـشــر ن ـض ـجــا .ف ــي «غــال ـيــري صــالــح ب ــرك ــات»،
ً
أكـثــر مــن  45عـمــا بــاألكــريـلـيــك وعـشــر مــائـيــات،
ٌ
مختارات من أعمال بعلبكي .ثلثاها جديد،
هي
والـثـلــث اآلخ ــر اسـتـعــادة مــن الـسـنــوات املاضية.
ُ
تحيك معًا روح لغة أسامة البصرية .يصهرها
ّ
ّ
نوستالجي غير خطي ،فيضعها
بعرض
املكان
ٍ
في إطارها االستيتيقي األبلغ.

الطبيعة والضوء اللبنانيان،
يناسبان كثيرًا األكواريل (أ .ب)
االستفزاز و«القفشات» في الفن صارا
تقليدًا شائعًا ،إلى درجة لم يعودا تمردًا
«األع ـم ــال الـفـنـيــة هــي الـحـلـقــة األول ــى الوسيطة
املخصصة إلع ــادة وصــل الـخــارجــي ٌوالحساس
والزائل /الهالك ،بالفكر الخام .وتوفيق للطبيعة
والحقيقة الالمتناهية مع الحرية الالمتناهية
للفكر املفهومي» (هيغل).

رحلة بين الزرقة وألوان الغسق
يخفق القلب مع اقتراب موعد الغوص في بحر
أزرق بعلبكي .ننزل األدراج إلــى القاعة الكبرى
في الغاليري ،نلقي نفسنا في َي ّم اللوحات .هي
ـوس وغ ـيـ ٌ
س ـمــاوات ،شـمـ ٌ
ـوم وأش ـج ــار ...ثــم زهــرة
منفردة ،فسيارة صغيرة وأسامة في كل مكان.
ً
ث ــم ب ـي ــروت ل ـي ــا ،ب ـي ــروت عـنــد ال ـغ ـســق ،بـيــروت
وق ــت ال ـف ـجــر ،ف ـبــودل ـيــر ومــايــاكــوف ـس ـكــي ،وف ــان
غوغ! الكنوز في أعماق هذا البحر كثيرة ،تدعو
للسباحة في كل االتجاهات ،كما تشاء النفس.
ُ ً
ـرة .كـفـعــل رقـ ـ ــص ،يـضـبــط الـ ـن ـ ُ
ـور ف ــي أع ـمــال
حـــ
َ ٍ ُّ
أسامة إيقاعه .فالتلفت هنا فعل حرية طفولية،
ملؤها االندهاش .نفتح عيوننا كأطفال نكتشف
للمرة األولــى ما تعنيه الرؤية تحت املــاء .ندرك
َّ َ
أن اللحظ يلتقط الـلــون والـنــور وحتى النبض.
هــي الدهشة الطفولية األول ــى الرومنسية ،تلك
التي تحيلنا جميعًا راقصني سابحني في فلك
لوحات واقعية ورمزية وحتى سريالية .أن ترى
ٍ
عيناك لــوحــات أســامــة ،يعني أن تـقــرأ ِشعرها،
أن تسمع همسها ،صــراخـهــا الـكـتــوم ،وعــزفـهــا.
أن تشعر بــدفء يدها يلمس قلبك عند التحية،
تناديك تلفظ اسمك بصمت عند لقاء العيون.

فـهــي تـعــرفــك ح ـق ــا ..وأن ــت ال تـحـتــاج لـبـيــان كي
تـعـلــن حـبــك ل ـنــورهــا .فـقــد ُب ـحـ َـت ُدون ك ــام ألــف
ٌ
مــرة .فهذا الوجد حاصل .هــذا الــقــرب فطرة هي
ٌ
أكثر من يعرفه .لغتها لون من نور ،بل ُجود من
فيض رؤي ــة .هـُـي دع ــوة لـحــوار مــع الــواقــع ُحلمًا
ال يجيده إال املرهفون .واألزرق يدغدغ العيون.
«األزرق يحيي! األزرق ّ
يحول الصور ملادة يمشي
فيها ماء .تصير راهنة ،حقيقية ،حية ،خصوصًا
املنظر الطبيعي .األزرق جيالتني الـخـيــال ،يمر
بـمـســام ال ـخ ـيــال .مــن دونـ ــه ،ال ـصــور بــا لـيــونــة»
يقول بعلبكي بشاعرية صادقة.
ً
املـعــرض ال ــذي يشمل أعـمــاال منذ  2010تقريبًا ـ
الزمن الــذي انعقدت فيه األفكار على شيء ثابت
بصري صار ُي ِّ
ّ
ميز أعمال
وشخصية فنية ومزاج
ُ
بعلبكي ـ ـ يـحــوي مــراحــل مـتـعــددة مــن رؤاه .من
مرحلة العمل على الواقع كخبر صحافي ،كالخالء
الذي يحوي دمارًا ما أو حادثة ،إلى كيفية متابعة
كحالة
الـفـنــان لـنـفـســه .ثــم الـعـمــل عـلــى الطبيعة
ُ
ٌ ٌ
موسيقية ُ شعرية ،فيها ألوان ،ليل ونهار .بل ألق
ً
ً
الليل وألــق النهار .وصــوال إلى املدينة ليال« .في
اللون والضوء ،أنا ميال للعتمة ونقيضها .فأنا
أرى العالم تقريبًا بعيون فيها الكثير من الظالل،
وف ـي ـهــا ت ـط ــرف ب ـج ـهــد الـ ـض ــوء وب ــال ـظ ــال الـتــي
ينتجها .وهناك الغسق ،غسق األل ــوان ،موجود.
هــذه األل ــوان النحاسية ،أل ــوان الـعــالــم كــأنــه على
ً
طرف نهايته .واإلضاءة الشبحية قليال ،اإلضاءة
ال ـت ــي تـحـيــل ال ـع ـنــاصــر الـطـبـيـعـيــة إل ــى أش ـب ــاح،
ســواء من شجر أو رافعات في املدينة أو صخرة
ـان ف ــي امل ـش ـهــد الـلـيـلــي كــأنـهــا
أو سـ ـي ــارة ،أو م ـب ـ ٍ
أش ـبــاح ،أشـبــاح متحركة .تـكــون األع ـمــال أحيانًا
واقعية تعبيرية وأحيانًا فيها بعض اللعب الذي
ّ
يظهر سرياليًا .يجب أن أقــول إن هناك تيارًا من
ســريــالـيــةٍ مـضـبــوطــة .ســريــالـيــة تـشـبــه الـخــاطــرة
العقلية! فالسريالية عندي ليست واضحة ،لكن
ال مانع لدي إن كان املشهد واقعيًا جدًا ،فأضيف
إل ـيــه عــامــة فـيـهــا تـضـخـيــم س ــري ــال ــي .ق ــد يشبه
ذل ــك مـيـتــافـيــزيـقـيــة دي كـيــريـكــو ،امليتافيزيقية
العقلية املنطقية .ففي بعض أعمالي ،توجد هذه
السريالية املنطقية .وهذا تأثر بالشعر ،بقصيدة
النثر ،بالشعر الحديث تحديدًا ،الــذي هــو شعر
ذهني .فهذه كلها مفارقات في قلب العمل .واضح
أن ــي م ـ ّـيــال ل ـلــواقــع ك ــرس ــم ،أن ـحــت ال ــواق ــع .ألنني
أح ــب لــرسـمــي أن يـكــون متينًا ومـحـكـمــا» يشرح
بعلبكي .لكن املـعــرض ال يقتصر على اللوحات
األكريليكية املتينة الصياغة والسبك والحبك.
ه ـنــاك أي ـضــا ق ــراب ــة  10أع ـم ــال بتقنية املــائ ـيــات،
موقعة بغالبها هــذا ال ـعــام ،ملناظر طبيعية من
لبنان« :حديثًا اكتشفت بالصدفة أن هــذه املــادة
التي كنت أخشاها ،أي االكــواريــل /املائيات ،هي
مدعاة ُّ
تحرر ،كأنك تركضني! هو ركض حر وفيه
رشاقة .يجب أن تكون يدك كالخطاط الياباني أو
الصيني ،خاطفة واثقة ،ال إعــادات .األكواريل فيه
نور ال تعطيه األلوان السميكة .والطبيعة والضوء
اللبنانيان ،يناسبان كثيرًا األكواريل ألن الضوء

َّ
املـحـلــي يــوحــي لــك أن ــه مـنــقــح .وه ــذا ممكن نقله
مع األكــواريــل .هذه الشفافية تناسب كثيرًا رسم
املنظر اللبناني» بحسب بعلبكي.

من رحاب الطبيعة إلى حميمية الداخل
واألنا
«ما هو الفن الخالص نسبة للمفهوم الحداثوي؟
سحر إيحائي َيحوي في الوقت عينه
هو خلق
ٍ
املـ ــوضـ ـ َ
ـوع والـ ـف ــاع ــل ،ال ـع ــال ــم ال ـخ ــارج ــي لـلـفـنــان
والفنان نفسه» (شارل بودلير).
حقل
إلى
الطبيعية،
يأخذنا الغوص بني املناظر
ٍ
آخ ــر حـيــث أس ــام ــة ه ــو ال ـع ـنــوان األبـ ــرز ألعـمــالــه.
يراقب ذاتــه ،يرسمها ،ينتظر معها ،يلعب ...إلى
أن يـسـحـبـنــا املـ ــوج إل ــى مـنـظــر داخـ ـل ـ ّـي ف ــي بيت
الفنان ،واألخير ُم َّ
مدد على األرض ،خافيًا رأسه
داخـ ــل خ ــزان ــة خشبية ص ـغ ـيــرة ،فـيـمــا الـلــوحــات
عـلــى حـيـطــان امل ـنــزل داخ ــل ال ـلــوحــة .نـمـ ِّـيــز منها
أعمال أسامة كما أحــد أعمال والــده الــراحــل عبد
الحميد بعلبكي« :ه ــذه األع ـمــال الـجــديــدة فيها
اس ـت ـعــداد لـلـتـحـ ُّـول .لـقــد شـبـعـ ُـت مــن الـعـمــل على
ُ
فعدت إلى املناخات التي فيها
املنظر الطبيعي،
معايشة الداخل كأنها بيان للخارج ،لكنه بيان
بصوت كتوم مكتوم .ففيها الصمت ،وهذا بيتي
بحذافيره .اســم هــذه اللوحة «الصور الشاهدة».
هي عن حياة الرسام في بيته املليء بالعناصر.
داخله تصبح اللوحات كائنات حية .تصير كأنها
تراقبك .وهــذا التمدد (تمدد الفنان على األرض
فــي اللوحة) هــو نتاج إنـهــاك لكن بشكل طريف،
وف ـي ــه ش ــيء ط ـفــولــي ،ه ــو الــرغ ـبــة ب ــأن تـحـشــري
منذ الصغر،
نفسك في زوايــا آمنة .أحــب الــزوايــا ً
أجد فيها تقوى معينة ،وتقشفًا ،وملجأ .الزاوية
توحي لي بالهرب من العالم الفضفاض .تحدد
إح ـســاســك وف ـي ـهــا ش ــيء ديـ ـن ـ ّـي .إذا ه ــي مـســألــة
ـت
ال ـب ـحــث ع ــن اس ـت ــراح ــة م ــن ع ــال ــم م ـض ـطــرب أن ـ ِ
مـتــرددة فيه ،فــاإلنـهــاك مــوقــف .واالض ـطــراب هنا
يتحول إلى تمدد .والتمدد والصلة املغناطيسية
ب ــاألرض ،تخفف من إحساس عالم سريع .كأنك
تثبتني نفسك خوفًا من أن يقتلعك الزمن .وهكذا
تصبحني مثل عالمة أو وتــد ضمن الــواقــع .هذا
التمدد فيه شيء حميمي وشيء من االستراحة.
فالعالم الجواني ُ
عدت إليه .ومهما غبت عن فكرة
أن أراقب حياتي ،فعندي إدمان على مراقبة أفكاري
ووجــودي في الوقت واملكان» وفق بعلبكي .لكن
ذات الفنان ليست املحور األوحــد ،إذ يضاف لها
ّ
بالرسامني والرسم ،لكن هذا اإلعجاب ال
إعجابه
يفوقه إال افتتانه بالشعراء وبحياتهم! فهو قارئ
للشعر .لــذا فللشعراء حصة في أعماله ،وفــي ذا
يـقــول« :الـشـعــراء هــم األب ـطــال املعنويون للعالم!
وإذا ك ــان ه ـنــاك معنى لـلـفــروسـيــة ،فـهــم فــرســان
اإلنسانية .الشعر موجود في رأســي ،إلى جانب
سير الـشـعــراء الــذيــن أحبهم .وال أجــد أفـضــل من
استعادتهم رسـمــا .مــا يقربني منهم .هناك قوة
مغناطيسية فــي صــورهــم تشعرك أنـهــم بــاقــون.
فيهم شيء أزلي!».

فنان المرسم

َّ
سعيد هو الفنان الذي ِّ
ٌ
ٌ
تمزقه
سعيد
«حزين هو اإلنسان ،إنما
الرغبة والشغف!» (بودلير).
«كنت قد سألت أسامة عن موضوع يود معالجته ملعرضه
ال ـقــادم ،فـقــال لــي حينها إنــه لــن يصير فنانًا مــن هــذا النوع
إطــاقــا! وال أن يعمل عـلــى ثيمة معينة واح ــدة .فـهــو فنان
يستيقظ صباحًا ،يشرب قهوته ،ثــم يذهب كــل النهار إلى
محترفه ستة أيام في األسبوع .ليس املوضوع وال القصة وال
السردية هي الجوهر« ،املشترك هو أنا» قالها لي» .هكذا يبدأ
صالح بركات وصف عالم أسامة بعلبكي الفني .ما يؤكده
األخ ـيــر ل ـ «األخ ـب ــار» بــإجــابــة مسهبة عــن عــاقـتــه بمرسمه
وكيفية الــرســم« :أق ـيـ ُـم اعـتـبــارًا كـبـيـرًا لـلـمــرســم .هــو عزلتي
الـحـيــاتـيــة وعــزلـتــي الـفـنـيــة .املــرســم تـجــويــف دمــاغــي يحوي
الخيال .حيطانه هي الحدود بني خيالك والـخــارج! فاملرسم
فيه طقس .وأنــا ما زلــت أتعامل مع املرسم كأنه طقس .فيه
شيء كيميائي ،فيه استحضار .كأنه عالم ،لكن هذا العالم
ليس ب ـُـاردًا ،بــل عــالــم مشحون بــالـعــواطــف .أرس ــم .والــرســم
عندي لحمة واحدة من خط ولون .لذا هناك اندماج كبير في
سبك الخط واللون في األعمال وهي نتاج تربيتي األكاديمية

والواقعية .ما يجعل الخط واللون مطعمني وموقعني بطريقة
فيها سبك ،مقنعة .الـلــذة ّالتي أشعر بها عندما أل ـ ّـون على
الـبــالـيــت ،هــي ل ــذة قــريـبــة لــلــذة الـلـســانـيــة ،للطعمة .فــأنــا أل ـ ِّـون
بـشـغــف .وكـلـمــا أخ ــرج مــن عـمــل ،أع ــد نفسي بتنفيذ عمل
جديد ،ألنني أعدها بسعادة ستقوم مع النهار الجديد .هناك
فرح ،وعصب مشدود ومخيلة أصبحت مربوطة باألسالك
الكهربائية باليد .وهذه املخيلة مع قربها من اليد تجعل كل
نـبــرة ،وكــل ضــربــة هــي نـبــرة عاطفية مشبعة .والـسـبــك هو
نتاج توحدك مع الــذات .ونتيجة توحدك مع ذاتــك ونسيانك
لـلـتــوتــرات ،يطلع ال ـلــون .أن ــا أطـلــب أن يـكــون ال ـلــون منحوتًا،
وهذا ما تبنيه لديك طريقة العمل االنطباعية .أن يكون اللون
بــالـضــرورة مسبوكًا ومـبــريــا .وال ـلــون ال ينوجد اعتباطيًا،
بل ينوجد ألن هناك إرادة .وألن هذه اإلرادة يجب أن ِّ
تمرن
عضلة ال ـل ــون ،فيصير ح ــارًا! ن ــوره ص ــادر مـنــه .ال مجرد
إضــاءات فيها تكلف أو إحساس بنفاد صبر .فاللون على
العكس مقنع ،كأنه معمول بعاطفة ،بشغف .في املرسم أشعر
أنني أرسم بيدي وبأسناني وبعيوني .فالرسم أداء جسماني
بهذا املعنى .هو عمل عاطفي وحسي».

ألعاب نارية (أكريليك على كانفاس ـ  130 × 115سنتم ـ )2018

تحليق خارج نمطية ُّ
التمرد
«الـفـنــان ،الفنان الحقيقي ،الشاعر الحقيقي ،ال
يـجــب أن يـ ُ
ـرسـ َـم إال كـمــا ي ــرى وي ـشـ ُـعــر .يـجــب أن
يـكــون مخلصًا حـقــا لطبيعته الــذات ـيــة» (ش ــارل
بودلير)
ٌ
عــزف منفرد ،أو تحليق خــارج السرب ،هي أقرب
الترجمات لعنوان املعرض من الترجمة املباشرة:
«عكس التيار» ،ما يلخص  10سنوات من العمل
املـتــواصــل .أصبحت هــذه األعـمــال تشكل تجربة

إلى بودلير مجددًا (أكريليك على كانفاس ـ  120 × 120سنتم ـ )2017

عملية ،يمكن القول بأنها مسار ّ
جدي ُح ٌّر بكامل
املـعـنــى« :لـســت أعــاكــس الـتـيــار ،بــل أتـيــح لنفسي
ح ــري ــة الـ ـخـ ـي ــار ،ح ــري ــة امل ـس ـي ــر الـ ـح ــر .أن أرس ــم
املواضيع التي أريدها .هو تحليق منفرد خارج
ٌ
ال ـس ــرب .ت ــوه ــان عــن ال ــرك ــب .ش ــرود واس ـتــرســال.
فــاالسـتـفــزاز و«الـقـفـشــات» فــي الـفــن ص ــارا تقليدًا
شائعًا نسبيًا! لدرجة لم يعودا تـمــردًا ،بل حالة
ج ــام ــدة .ص ـ ــارت حـ ــال ال ـف ــن ســاك ـنــة بـسـبـبـهـمــا.
أليست هناك طريقة ثانية كي يحاور الفن العني؟
ّ
برأيي ،بلى يوجد .وما أحاول أن أقوله إن الفن فيه
حساسية قادرة أن تتمدد عند املشاهد من دون أن
تجرفه .فهذا الفن وهذه األعمال ليس طموحها أن
تجرف ،بل أن تبهر! لذا هناك إبهار مغناطيسي
يسيل .يأتي إلى العني بطريقة هادئة ،دراماتيكية.
هناك دينامية بطيئة توصل لك فحوى العمل».
يـشــرح بعلبكي قبل أن يضيف« :طبعًا إذا قلنا
أنك تكونني صوتًا منفردًاَ ،ترين حياتك والعالم
عينيك .ولكن هناك سالسة في التعاطي،
بمنظار
ِ
وحـنــان فــي استقبال اآلخ ــر .فهناك هــذه النغمة
الخافتة فــي األع ـمــال .صحيح أنـهــا نغمة عكس
السائد لكنها أعمال غير استفزازية .لدي إحساس
أن ال ـف ـن ــون ال ـحــدي ـثــة الـ ـي ــوم ت ــرك ــز نـسـبـيــا على
االستفزاز ،فيما ما زلت أرى في عمل الفنان طاقة
شاعرية وعاطفية! ما زلت مع الرسم .أحركه من
داخله .الجديد بالنسبة إلي هو ما ّ
أحسه .وليس
الجديد الذي تفرضه هيمنة أفكار سائدة في الفن.
وبهذا املعنى :هذا العمل وجودي!».

ّ
نوستالجية
سينوغرافيا

«لقد قررنا أن نغرد خــارج السرب مع أسامة من
نــاحـيــة الـسـيـنــوغــرافـيــا» ي ـقــول صــالــح ب ــرك ــات لـ
ّ
وال
«األخبار» .ويضيف« :العرض غير مينيمالي ً
ّ
خطي .بل على الطريقة القديمة ،حيث نجد لوحة
ب ـم ـحــاذاة األخ ـ ــرى ،أو فــوقـهــا .ثــم لـيــس املـعــرض
بموقع املعارضة ،وإنما ذو حيز خاص في زمن
أص ـب ـحــت ف ـيــه األول ــوي ــة ف ــي ال ـف ــن ه ــي للناحية

املـفـهــومـيــة .إل ــى درجـ ــة ق ــد يـضـيــع الـعـمــل الفني
بذاته مقابل الديكورات والقصة /السردية .اليوم
هــذا الـفــن الـنــابــع مــن األح ـشــاء ولـيــس مــن العقل،
يجعل من املمكن أن نعرض األعمال بشكل مركب.
فــالـلــوحــة قيمتها بــذات ـهــا ،ال بـســرديـتـهــا ،وهــي
تــدافــع عــن نفسها بنفسها» .مــا يــؤكــده بعلبكي:
«هذا رسم ال ُيمانع أن يكون طربًا .أجد أن العالم
بحاجة للتشويق من جديد ،للحماس ،للعاطفة!
تؤذيني أحيانًا الصيغ الجامدة للتعامل مع الفن
كــأنــه فــي مختبر طـبــي أو عـلـمــي .ه ــذه النمطية
تسلب الـخـيــال الـ ُـحــر متعة أن يستلقي ِبـ ُـحــريــة.
أنــا ميال لشيء مــن التنسيق والـفــوضــى .خليط
منهما يخلق لــذة الحياة ولــذة الـفــن!» .ويضيف:
«للمرة األولــى ،أستطيع أن أرى أعمالي كلغة .ثم
ّ
إن تصميم املكان واإلضاءة املدروسة واملساحات
املفتوحة الضخمة ،تضعك في جو متحفي .أما
طــريـقــة التعليق ،فـكــانــت رؤي ــة صــالــح (بــركــات)،
ِّ
وهــي أن ال نعلق األعـمــال بطريقة خطية .بــل أن
نقدم صيغة بصرية تشبه التشويق املوجود في
ّ
األعمال املتحفية .أعمال متراكبة ،هناك إيقاع ،ألن
التعليق الخطي والصارم بات يليق أكثر بالفنون
م ــا ب ـعــد ال ـحــدي ـثــة .فــالـتـعـلـيــق امل ـت ــراك ــب يضيف
للفضاء اتساعًا ،وتصير األعمال تتحرك في إطار
ُ
غير رتيب .هــذه الرشاقة في التعليق تنجي من
ِّ
التغليف والتعليب الطبي» .لذا تركن في حيزها
ُ
يختم بركات« :قد تكون
الشاعري األبلغ .وفي ذا
أعـمــال أســامــة جزئيًا مبنية على الشعر القابع
في مخزونه الفكري والثقافي .وال شك أن هناك
ايروتيكية ما ،وشاعرية في ما ُي ِّ
قدم .إذ تشعرين
ُ
باأللق واألرق وحتى الـنــزق .املعرض هــذا يهدي
مـســاحــة مــن الـحـلــم! نــراهــا فــي ع ـيــون الــزائــريــن..
خارجني وهم يحلمون».
* «عكس الـتـيــار» :حتى  25آب (أغسطس) ـ ـ «غاليري
ص ــال ــح ب ــرك ــات» (كـلـيـمـنـصــو ـ بـ ـي ــروت) ـ لــاسـتـعــام:
01/345213
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