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وفاة عبد الحميد بعلبكي الرسام والشاعر بعد
عزلة

رنا نجار (الحياة) 19 ديسمبر، 2013
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الفنان التشكيلي والشاعر اللبناني عبدالحميد بعلبكي راقته عزلته التي اختارها بعد تحرير الجنوب اللبناني من

االحتالل اإلسرائيلي عام 2000، ليعود إلى بلدته العديسة ويعيش فيها محاطاً بمكتبة ضخمة وثمينة وأشجاره

ومزروعاته املفضلة.

الرسام والنحات وأستاذ الفنون في الجامعة اللبنانية واملخلص للطبيعة التي يرمي ريشته فيها فيولّد اللون واإليقاع

واإلحساس واملساحات الواضحة، رحل ليل أول من أمس، بعدما خانه القلب العليل. الرجل البسيط والعنيد الذي

ترك وراءه قصائد ولوحات وجداريات ومنحوتات، أقل ما يقال عنها إنها تحمل موقفاً حاداً ضد الحرب ، هو أحد

األسماء املميزة في خريطة التشكيل العربي وأحد املجدّدين فيها، على رغم عدم اعترافه بذلك، من فرط تواضعه.

فهو أقدر من يجيد تجسيد الوجه املنحوت في الشرق األوسط. ومنذ لحظة وعيه على العالم وميوله متجهة نحو

الرسم والكتابة، فقد عشق األدب و «كانت لي محاوالت لكتابات بريئة»، كما يقول. إلى أن كبر ونشر العديد من

القصائد في مجلة «اآلداب» وذلك في سن التاسعة عشرة. أما الرسم فجذبه عامله منذ دخوله معهد الفنون

الجميلة عام 1976 وتخرج منه متفوقاً، وحصل على منحة ملتابعة الدراسات العليا في باريس لثالث سنوات.

فعاد بعدها ليُزاول مهنة التدريس في معهد الفنون وليكرس نفسه للفن التشكيلي إلى أن قرر العزلة وهرب من

ضوضاء املدينة وزيفها إلى مسقط رأسه العديسة، ليستعيد نشاطه على مهل، رافضاً كلمة «متقاعد».

يهرب عبدالحميد بعلبكي في لوحاته من الواقع إلى الواقع، مصوّراً إياه بسخرية نقدية غير مستهلكة. يبحث عن

الواقع املألوف املشحون بدالالت الذي ال يمكن رؤيته أينما كان. ويستمد فكرة لوحته التعبيرية من الواقع فتدخل

أعماقه لتخرج مشحونة باملعاني التعبيرية، لذلك تراها مختلفة عن أصلها الواقعي الحيادي غير الناطق. فالواقع

قبل دخول الفكرة عند بعلبكي، هو تراكم لحظات مألوفة تصل معه إلى معنى أبعد من الواقع املألوف، ولحظة

الوصول هذه هي التي يلتقطها ويُنمّيها ليعطيها معنى عامله الخاص. فهو ينتمي إلى املدرسة «الواقعية املكنية»

(نسبة) إلى الكناية، كما كان يقول، ومن هنا ظهرت خصوصية فنه.
وفاة زوجته أديبة رمال التي أنجب منها 4 شباب و4 صبايا (املطربة سميّة، قائد األوركسترا لبنان، الفنان

التشكيلي أسامة، املمثل منذر، عازف اإليقاع سلمان، اإلعالمية جمانة، وربى ولبنى)، شكّل له وألوالده صدمة

كبيرة، إذ تركت األم الرؤوم فراغاً كبيراً في حياته. وقال ذات يوم: «أنا متألم جداً من هذا الفراغ، البيت كبير وأنا

فيه وحدي، إنها معاناة نفسية بالنسبة إلى شخص حنون ووجداني. لقد غاب الذي كان يشاركني أحالمي

وأفراحي وهمومي». لم يستطع تبديد الفراغ وحده، فتزوج بعد فترة طويلة من صباح، املرأة الطيبة البسيطة التي
وقفت بجانبه حتى الرمق األخير.

القارئ واملوثّق

قلّة ممن يعرفون فن بعلبكي الذي جسّد الحرب األهلية في جداريات مبدعة أفضل تجسيد، يعرفون أن وراء هذه

املوهبة واإلبداع آالف الكتب ومئات الوثائق التي كان يهوى تجميعها. فهو إضافة إلى كونه قارئاً نهماً ومثقفاً

مرموقاً، منفتحاً على الثقافات حتى التي ال يفقه لغتها مثل األرمينية والروسية واإليطالية وغيرها، كان يشتري كل

كتاب ذي قيمة أدبية أو تاريخية أو فنية مهمة وإن لم يكن يفهم لغته. وكان صاحب مكتبة ضخمة ثرية، تحوي كتباً

ودراسات وأعماالً فنية قيّمة، إضافة إلى وثائق تاريخية مهمة وفريدة.

موقفه الحاد والصارم ضد الحرب والقتل، لم يُحيّد مكتبته من اإلتالف والحرق مرّتني. األولى في فترة الحرب
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األهلية، وتحديداً في عهد الرئيس أمني الجميل، حني قُصفت الضاحية الجنوبية في هجمة تأديبية شرسة،

وتعرضت مكتبته لضرر فادح نتيجة إصابة محترفه الشخصي حيث كان القسم األكبر منها مودعاً فيه، بقذيفة

مدفعية من عيار 155 ملم. وقد نتج من هذه الضربة إتالف ما يقارب سبعة آالف كتاب من أمهات الكتب،

ومجموعة ال بأس بها من املخطوطات. و «قد حفزتني هذه الخسارة املريرة على مضاعفة االهتمام بتعويض ما

فُقد، حتى استطعت أن أستجمع من جديد ما يُقارب ستة آالف كتاب بذلت في جمعها والحصول عليها عشرات

املاليني من الليرات، على مدى ما يقارب عقدين من الزمن»، كما كتب في مقالة في عام 2006 في جريدة
«السفير». وأضاف: «اعتبرت دائماً أن ثروتي الوحيدة في هذا العالم هي الكتاب، فكنت ال أتردد في بذل أي
مبلغ من املال ثمناً ألي كتاب ذي قيمة. وكنت أعتزم أن أجعل بيتي في العديسة وهو بناء واسع شبيه إلى حد ما

بالقصر متحفاً يجمع إلى هذه املكتبة، بكل ما تحويه من نفائس، أعمالي الفنية، ومجموعتي الخاصة من أعمال

فنانني آخرين لبنانيني وعامليني، ومقتنياتي الثقافية بوجه العموم».
أما في املرّة الثانية، فقد أتلف جزء كبير من مكتبته الضخمة التي قرر أن ينقلها إلى بلدته العديسة بُعيد التحرير،

إذ قصف بيته باملدافع اإلسرائيلية في حرب تموز (يوليو) 2006، ودخل الجنود اإلسرائيليون غرفه وبعثروا

وحرقوا مجموعات مهمة من الكتب ووثائق تاريخية نادرة. وعندها اقترح بعلبكي أن «تُنشئ منظمة «يونيسكو»

في املناطق املعرضة للحروب، والعداوات العرقية والطائفية، ما يمكن أن يسمى «الحمى العاملي لحفظ وحماية

التراث والثقافة من األعمال الحربية والعدائية»، بحيث تودع في حماية األمم املتحدة وتحت علمها اآلثار النفيسة
من كتب، ومخطوطات، ووثائق، وآثار، وأعمال فنية خالل الفترات التي تنشب فيها نزاعات حربية أو عدائية بني

الدول والجماعات».


