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شفيق عبّود يتقصى ألوان قوس القزح - رصني

بيروت -الحياة-  مهى سلطان - جسر بني ثقافتني هو شفيق عبّود (1926 - 2004) الراحل الحاضر في

إنتاجه الغزير بألوانه القزحية املشتعلة بالضوء، التي تبهركَ وأنت في حضرتها بل تستولي على حواسك وشغاف قلبك،

وأنت تجول في أرجاء املعرض االستعادي الذي يقام له بعد طول غياب، في مركز بيروت للمعارض - البيال (يستمر

حتى 8 تموز - يوليو املقبل) كي تكتشف مساراته التجريدية بمنعطفاتها وتحوالتها الجذرية على مدى تسعة وخمسني

عاماً (1942 - 2001). املعرض من إعداد وتنظيم مؤسسة سوليدير، بالتعاون مع كلٍ من نادين بكداش (غاليري
جانني ربيز) وصالح بركات (غاليري أجيال)، متضمناً 107 لوحات و3 منحوتات وسجادية واحدة وبعض أعمال
السيراميك، فضالً عن دفاتر الفنان املمتلئة باملالحظات والرسوم، وبعض النصوص املأخوذة من محفوظاته الورقية،

في تصميم سينوغرافي من تنفيذ كريم بكداش، الذي أعطى للمعرض طابعاً شبيهاً باملعارض املتحفية.

فن النظر

إنه السير في مواكب اللون واحتفاالته وأناشيده ومناخاته املقطوفة من طبيعة فردوسية، ال يمكن العني أن تراها أحياناً

إال إذا تملكت عني طائر، في رؤية تحوم من األعلى كي تنظر إلى تضاريس األرض على أنها كومة من تراكم طبقات

وفلذات ألوان وشطحات نور. وأحياناً تدعونا الريشة إلى الدخول في قلب حجرة مغلقة على تفاصيل متفرقة من عالم

األشياء الدفينة واملتناثرة في فضاء لوني عميق. وهذه الدعوة إلى عالم الداخل الحميم يعود غالباً إلى شغف عبّود بفن

بونار وتنميقات ريشته الصغيرة في ملء العالم الداخلي بنمنمات األلوان املخففة وسيرها البطيء نحو التعارض اللذيذ

والحار. وكثيراً ما يقلُب عبّود خط األفق رأساً على عقب، لكي يصبح التشييد ذا منحى عموديّ، كشالل يهوي، أو

كوقت مستقطع بني هضاب لونية قابعة في األسفل وما ينهال على جانبي اللوحة من شرائط وبقع. وفي هذا النوع من

التكوين شيء من اإلثارة البصرية التي تذكرنا بمثيالتها في فن نيقوال دو ستايل بلطخاته العريضة وعجائنه السميكة

ومشاعره املُعذبة.

يَحدُث أنه في غمرة بحث العني عن مستقرٍ لها في فضاء اللوحة نجدها تحط كالطير على إطار نافذة تشف عمّا

بداخلها من كتلٍ كأنها ألجسام عائمة أو رابضة على األرجح هنّ نساء في وهم فضاء عارٍ مكوّن من خطوط منحرفة.

وإذا راقبنا اتجاه خطوط النوافذ املحورية نجد أنها ال تلتقي في نقطة محددة، من شأن ذلك أن يعيد الرؤية إلى طيرانها

أي ما كانت عليه في فضاء مُعلّق. فاالبتعاد عن مركزية اللوحة أي عن قلبها واالهتمام بالحواشي، في تآليف عبّود

يحيل إلى مزايا التوزيع األوركسترالي لهندسة األشكال وعالقاتها بالحجوم والسطوح واأللوان في طريق شائك

. ذلك وعصيّ بال يقني، تشترك فيه الذهنية الرياضية مع الطالوة اللونية في والدة عملٍ سرعان ما يغدو متكامالً ومبدعاً

ال يعني أن عبّود قد استبعد وسط اللوحة من أفكاره التي كانت تبني ببقع اللون عمارات األشكال وتضاريسها ملسة
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بلمسة طبقة تلو طبقة، في نمو مضطرد من الوسط إلى األطراف القصيّة حتى ليبدو املنظر التجريدي بمثابة مجرّة

متأللئة باأللوان واإلضاءات واإليهامات والسحر. هكذا، نجد أن تنوعات التآليف الذكية والالمحدودة، التي شغلت

عبّود، هي األسرار أو املفاتيح التي منحت أعماله شيئاً من استثنائيتها. فالتأليف في فن عبّود يعلّم فن النظر. كما أن

التعمق في تجريدياته يؤكد استيعابه العميق لتجارب فناني «مدرسة باريس»، واختالفه عنهم في آن واحد. هذا

االختالف الذي لفت إليه أنظار كبار النقاد الفرنسيني من أمثال روجيه فان جندرتايل وميشال راغون، وهما من كبار

املنظّرين للفن التجريدي، اللذان وجدا في غنائية عبّود إرثاً مشرقياً دفيناً من أرجوان فينيقيا وذهب األيقونات وطبيعة

جبل لبنان الخالدة.

غنائية الضوء

الضوء بل الكثير من الضوء، حتى ليقال بأن غنائية عبّود مبللة بالضوء، وهو بالتأكيد ليس ضوء الخارج بل ضوء

الداخل، املنبثق من أعماق روحه وحنينه ومشاهداته وصيرورته، في نقله لعالم املرئيات والذكريات واملشاعر كي تتجسد

حقائق مرئية، أي في جعله «الالمرئي مرئياً» وفق تعبير بول كلي. فاللون بحد ذاته هو عالم مستقل من األنغام والقيم

بني الحرارة والبرودة، سواء كان مخففاً أو مُشبّعاً، موحياً بالقرب أو بالبعد. وقد أوجد عبّود في بحوثه عن كيميائية

األلوان، التي كان يقوم بتحضيرها ومزجها بما ملكت يداه، لغة خاصة مستنبطاً عالقات جديدة في تأثيراتها البصرية

والشعورية، وهي عالقات قائمة على مبدأ التجاور Juxtaposition. فكل لون يغيّر ما قبله وبعده، وكل لون له رنّة

خاصة ومزاج خاص ومذاق خاص. وعبّود وجد في لغة اللون أرض أحالمه ووجوده بل صرخته الداخلية.

يكشف لنا املعرض، البدايات األولى لعبّود، أقدمها لوحة تعود إلى عام 1942، عبارة عن منظر طبيعي لبيت حجريّ

مع حديقة في قريته املحيدثة (مسقط رأسه بالقرب من بكفيا - املنت الشمالي)، ثم نتعرف إلى أسلوبه حني تتلمذ في

األكاديمية اللبنانية على يد الفنان االنطباعي قيصر الجميّل (1946)، كي ندرك بأن هواه لأللوان قد بدأ منذ ذلك

الحني، ولدى انتقاله للدراسة في باريس في محترف أندريه لوت (عام 1947)، نجد أن األعمال املمتدة من أواخر

األربعينات إلى أوائل الخمسينات قد أخذت منحى تعبيرياً قصصياً، تتبدى فيه أشكال من عالم الطفولة املرتبطة

بحكايات جدته ورسوم جده الساذجة، في أسلوب سردي تشخيصي، حافل بالتفاصيل والكائنات والرموز ضمن

مناخات سوداوية ورمادية وترابية محببة وطريفة. والحكايات ليست إال شريطاً من صور داخل صندوق الفرجة، ذلك

الصندوق الذي شكل له عاملاً سحرياً وخيالياً، أوجده من جديد حني ابتكر واحداً البنته كريستني، يعتبر بحد ذاته تحفة

فنية.

في منتصف الخمسينات استبعد عبّود كل أشكال الواقع، منصرفاً إلى تحديد أسلوبه التجريدي، ولكن انخراطه في

صراعات مدرسة باريس، حول الشكل والالشكل، والبقعية والهندسية، زاده قلقاً وحيرة وتخبطاً، لكنه زاده متانة

وخبرة وحضوراً وتألقاً في معارض باريس (التي حصد الكثير من جوائزها). بعد حني أدرك أن في رجعته إلى
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التشخيص، شيئاً من الحرية والعفوية بال عواقب وال رقابة أو محاذير فقام على جلب املكان، إلى ركائز اللوحة،

مستحضراً هيئات األشياء الغائمة واملفردات الهيولية من الواقع: كموجودات الطبيعة وداخل الحجرات، ومن النبات

واألثاث والستائر واألسرّة والنوافذ واألبواب إلى شبح املرأة املضطجعة. هكذا، نراه يعود إلى فلسفته الخاصة، املتعلقة

بمجريات حياته اليومية التي كان يقضيها في محترفه الصغير في الطبقة األرضيّة من املبنى الذي عاش فيه قرب

حديقة مونسوري، وهو يصنع من كل لوحة حكاية، حكاية عشقه للنور األول الذي رآه بازغاً بني قمم صنني وهضاب

قريته املحيدثة، تلك «الجنة» التي رسمها عام 1998، كحديقة واقفة على حافة العالم حيث البيوت صغيرة مثل

بيوت الطفولة واألبواب املوصدة كبيرة. إنها الجنة الضائعة التي كان يفتش عنها شفيق عبّود طوال مراحل حياته، وما

ألوانه وأنواره إال صدى لنورها وطبيعتها.


