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أسامة بعلبكي الجوال الحر في حقول الضوء

النسخة: الورقية - دولي اإلثنني، ١٠ يوليو/ تموز ٢٠١٧ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: اإلثنني، ١٠ يوليو/ تموز ٢٠١٧ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش) بيروت- مـهى سلطان 

يمشي وحيداً عكس التيار بني أقرانه حامالً معه شغفاً بال مثيل لكبار أدباء العالم وشعرائه وفنانيه، إذ لطاملا شكلت
aأعمالهم منهالً لثقافته وينبوعاً إللهاماته التي ال تنضب، فاملبدعون في كل األزمنة أقرباء، والقرابة ليست إال دافعاً لرد

الهوة بني املاضي والحاضر.

على ضوء هذا االعتبار يخوض الفنان التشكيلي أسامة بعلبكي، غمار تجاربه وهو يمعن في إثبات أسلوبه الواقعي
املرفق بالغبطة واملبطن باالستعارات الشعرية واإلشراقات التي ال تناسب إال الحاملني. ما الفن لوال األحالa؟ السؤال

مشروع أماa اإلنتاج الجديد الذي يطل به الفنان في معرض يقيمه تحت عنوان «رافعات الضوء» في غاليري أجيال
(بيروت)، يقوa على االقتناص اللحظيّ للضوء في مشهدية الطبيعة املأخوذة من البراري والحقول ومن ساحات بيروت

وشوارعها التي يتردد إليها وتعرفها خطاه.

بيروت مثل مجرّة في الليل حيث يراقب الفنان انبالج الضوء من الظلمة التي تغطي شوارع املدينة وأبنيتها بغاللة
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بنفسجية. على زاوية من شارع الحمرا تتراءى الصورة العمالقة للمطربة الراحلة صباح على جدار مبنى مقهى الكوستا،
حيث يسود الصمت في ليل املكان الذي يضج عادة في النهار بالحياة وزحمة السير الخانقة التي تحول دون رؤية معالم

األشكال وتفاصيلها وتالوينها.

لكأن الوقت يغير هوية األمكنة بغرابة بني تضاريس الظالل واألضواء الخافتة التي تنبعث من البيوت املفتوحة نوافذها
كالعيون. فكثيراً ما يحضر اللون األصفر الحارق قريناً للضوء في ذروة قوته وملعانه، الضوء الشمسي للمغيب في سماء

محتشدة بالغيوa. مناظر كثيرة تعبّر بال شك عن االستجابة البريئة أو املتعّمدة ال فرق، لرؤى الواقعيني والرومنطيقيني
واالنطباعيني السيما مزاج فان غوغ وانفعاله اللوني في التقاط املناظر الليلية خصوصاً في آرل وتشرده في أحيائها

ومقاهيها الفارغة وشوارعها على ضوء املصابيح.

لكأن أسامة بعلبكي يمشي بحرية في حقول فان غوغ املترامية اآلفاق واملتقاطعة السطوح، ولكن على مسافة قريبة من
ذاكرته املشهدية املتصلة بأرياف القرى الجنوبية (تيمة فزاعة الطيور)، حيث تشكل الطبيعة فسحة للتنفس بعيداً من

زحمة املدن.

لعل جاذبية لوحات أسامة بعلبكي في أنها تصل في غوايتها إلى املناخات الشعرية الحميمة، كما أنها تسعى إلى
تقريب مناظر الطبيعة الخلوية واملدينية من الذوقية التي تروق عادة للعامة. غير أن ما يُنقذ املنظر من رومانسية الوصف
وسرديّته املكانية هو فعل التجوال بحد ذاته بني القطاعني األرضي والسماوي، املتقاطع مع تجوال آخر يكمن في فوران
التعبير اللوني وكثافته وطريقة تنقل الريشة بني املقامات اللونية والتعارض الحاد ما بني عتمة السطح األول التي سبق

واجترحها جورج سوراه، إلى النور املباغت في العمق، واألهم من كل ذلك هو كيفية اختراق جماليات املوضوع بمنظوره
الواقعي بموتيفات معاصرة غريبة عن حقيقته وزمنه. لذا فإنه في ابتعاده الجزئي عن املسلمات يفسح لنفسه هامشاً حراً

لخيانة الحقيقة وللمشاغبة على العناصر األليفة التي تدخل في مكّونات املنظر الطبيعي.

وهذا الهامش ليس سوى نوع من أنواع التدّخالت في إستراتيجيات املعاصرة إلحياء القديم عبر تغيير ماهيته. من أبرع
األمثلة هي الصيغة التي طرحها أسامة ألخذ بورتريه ذاتية على طريقة «السيلفي» وكذلك إدخال رمز «كليك» للداللة

على موقع فوهة الدa بسبب الرصاصة التي أطلقها ماياكوفسكي (1893- 1930) على صدره. وهو شاعر روسي
مجدد ورساa آمن بالعودة إلى الواقعية في الفن، بعدما انغمس مع جماعة املستقبليني، ممهداً في شعره إلى حدسه
بموته املبكر «لن أرمي بنفسي من أعلى السلم، أو أحتسي السم أو أضع املسدس في رأسي، وال يمكن لنصلñ أن

يطعنني ولكن نظرتك يمكنها ذلك»- من قصيدة ليليشكا 1926.

كأن الواقعية هي التي تجمع بني ماياكوفكسي وأسامة بعلبكي وهو يعيد فيه االعتبار إلى جماليات املنظر الطبيعي
الذي أسقط عمداً من على منصة تداوليات الفنون املعاصرة كونه يمثّل ما يسمى الفن البالي أو الفن القديم للمتاحف،
كما يؤكد أهمية يد الفنان في صوغ عمل فني متميز بالوسائط التقليدية أي الريشة واأللوان السترجاع ما فقد من القيم

الروحية مع غياب التالمس بني العني واللون.

«العالم هو ما نراه ما أن نفتح أعيننا» كما يقول موريس مرلو بونتي، ولكن الفيلسوف سان أوغوستني قال إن ذلك
مألوفاً تماماً ولكن كيف نفسره للعالم؟ لذا فإن إعادة تكوين هذا العالم على رغم بساطة رؤيته ووضوحه كحقيقة، يرتكز

على أفكار معقدة متعلقة باملُضيء واملُعتم وهي تفضي إلى التفكير فيها كلغز.

واللغز الذي يضفيه أسامة بعلبكي على مناظره يتبدى من طريق إبراز قوة التعارض بني الظلمة والنور، وتبّدل مواقع
العني وتأثيرها في فضاء املشهد، فإذا كانت العني هي ممر منه ينفذ العالم إلينا فإن طريقة تشكيله تعتمد على حركة
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الكائن واملنظور.

فالشسوع واالتساع في فتح املشهد أو ضمه بني ذراعي الشكل البيضاوي، تؤكد في أعمال أسامة بعلبكي ليس على
الحقيقة املرئية فحسب، بل على الحقيقة الذاتية الخفية التي تتبدى في العاطفة وكيفية االنتقال باللون من مقاa إلى آخر.
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