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عرٌض استعادي وكتاٌب يعيدان إبن جبل عامل إلى الضوء
عبد الحميد بعلبكي… مؤّرخ الذاكرة املعاصرة

فن تشكيلي

بريوت  يف  اجيال  غالريي  احتضنت 
جاء  استعاديا،  فنيا  معرضا  اخريا 
مثابة تحية اىل وجه مهم، امنا منيس، 
ترافق  اللبنانية.  التشكيلية  الحركة  يف 
تجربة  عن  كتاب  مع صدور  املعرض 
الفنية  ومسريته  بعلبيك  الحميد  عبد 
وهمومهم  الناس  بوجع  املجبولة 

وقضاياهم 

 )2013 ـ   1940( بعلبيك  الحميد  عبد  ينتمي 
املؤرخون  عليه  يتفق  ما  هذا  مظلوم.  جيل  اىل 
واملثقف  التشكييل  اللبناين.  الفن  واختصاصيو 
بزغت  واملوقف،  بالريشة  واملناضل  والشاعر 
اللبنانية، فلم يتح  الحرب  اندالع  موهبته عشية 
ان تأخذ ما تستحقه من الضوء واملجد والشهرة. 
عقبات وحواجز وظروف كثرية اجهضت االحتفاء 
بتجربة متفردة ومتميزة فعال يف تاريخ املحرتف 
الدراسة  من  تنل حصتها  فلم  املحيل،  التشكييل 
والتمحص، خصوصا وانها ايضا تعكس حقبة مهمة 

من تاريخ لبنان. 
بركات  صالح  ارتأى  االقتناع،  هذا  من  انطالقا 
الفنان  الحمرا( وارسة  اجيال يف  )صاحب غالريي 
من  املايض  الشهر  اليه  تحية  توجيه  الراحل، 
من  ُجلبت  التي  العامله  مخصص  معرض  خالل 
مجموعات خاصة متنوعة، اىل جانب ما يف حوزة 
يكتف  مل  ولوحات.  اعامل  من  التشكييل  ارسة 
وفاخرا  ضخام  كتابا  اصدروا  بل  بذلك،  هؤالء 
 ،"2013-1940 بعلبيك  الحميد  )"عبد  ومرجعيا 

معروفة، سلامن موسيقي، منذر ممثل. 
يف بلدة العديسة، ولد عبد الحميد بعلبيك يف بيئة 
متواضعة ومعزولة، لكن هذا الفتى كان متميزا 
فعال. تفوق يف املدرسة، خصوصا يف اللغة العربية، 
متنوعة  ادبية  مجالت  يف  اشعاره  بعض  ونرشت 
والفكري  السيايس  وعيه  و"االداب".  كـ"االديب" 
الذي كان البوصلة التي قادت اعامله ومضمونها 
بدءا  املراهقة.  مشارف  عند  تشّكل  واسلوبها، 
قضايا  من  كوكبة  اىل  سينحاز  الخمسينات،  من 
التحرر عىل امتداد رقعة العامل العريب. سيشارك يف 
التظاهرات املنارصة للقضية الفلسطينية، ولتحرير 
الجزائر من االستعامر الفرنيس، واملحتفية بتأميم 
قناة السويس. كل هذا املخزون الفكري سيشكل 
وخياراته  وتجربته  مسريته  حدد  ناظام  خيطا 

الفنية الالحقة. 
الحميد بعلبيك اىل  الريفية، نزح عبد  البيئة  من 
"حزام  يف  الجنوبية.  بريوت  ضاحية  يف  الشياح 
البؤس"، سيخترب عن كثب شظف العيش يف مدينة 
لفظت ابناءها من املهاجرين اىل الضواحي التي 

عبد الحميد بعلبيك: تجربة متفردة يف املحرتف التشكييل اللبناين.

لوحة "بائع البطيخ". 

اعطاء  عىل  اتفقوا  ورفيق رشف،  الصغري  وعادل 
لثالث  دراسية  منحة  مع   ،20/19 عالمة  بعلبيك 
سنوات اىل باريس حيث تخصص يف الجداريات. 

"غرنيكا"  تشكل  "عاشوراء"  لوحة  كانت  واذا 
العاميل او الجنويب، فان لوحته "حرب" او  الفن 
ـــ 370 × 208( متّثل   1977( الحرب"  "جدارية 
اللوحة  تلك  منازع.  بال  اللبنانية  الحرب  غرنيكا 
انجزها بعلبيك عقب حرب السنتني الدامية )1975 
شهد  التي  الدامور  باحداث  متأثرا   ،)1976 ــ 
عليها. تحيلنا هذه الجدارية اىل لوحة "غرينيكا" 
وابرازهام  ضخامتهام،  يف  تجتمعان  اذ  لبيكاسو، 
مذبحة  بعلبيك  جدارية  صّورت  الحرب.  عنف 
بعنارص ملحمية، مع تركيز عىل الضحية التي هي 
القوى  اىل  كان مييل  انه  البسطاء. صحيح  الناس 
اليسارية، اال انه كان نقديا معارضا رشسا للحرب، 
اتخذ موقفا مدينا كل االطراف املشاركني فيها. هو 
الذي قال عن تلك املرحلة: "مل يشغلني البحث 
عن الرابح والخارس يف تلك الحقبة من الحرب، بل 
كانت الضحية شغيل الشاغل، وهذا ما عرّبت عنه 

يف العنارص التي شّكلت جدارية الحرب". 
انجز  امللحمية،  الجداريات  رسم  مع  بالتوازي 
التي  حجام  االصغر  اللوحات  من  عددا  بعلبيك 
املدينية  املشاهد  مثل  اجتامعية  قضايا  قاربت 
االجتامعية  والطبقات  واملياومني،  والعاّمل 
اليومية  واملشاهد  املتواضعة  خصوصا  املختلفة، 
"مناخ شعبي بكل حرارته، حيث  العادية ضمن 
االفراد مناذج ورشائح اجتامعية"، وفق ما وصفته 

مرة الروائية اللبنانية علوية صبح. 
مسرية بعلبيك قامت عىل راديكالية فكرية. انحاز 
الفن يف معركته  الفقرية، واستخدم  الطبقات  اىل 
والعدالة  واملساواة  والتحرر  التوعية  اجل  من 

االجتامعية. 
كيف يقّوم صاحب غالريي اجيال، صالح بركات، 
التجربة؟ ما هي الدوافع التي جعلته يعيد االعتبار 

اىل عبد الحميد بعلبيك؟

الحميد  عبد  الفنان  عن  معرضا  اخريا  اقمتم   ■
كيف حصلتم  املعرض؟  هذا  عن  اخربنا  بعلبيك. 

عىل اللوحات؟ ملاذا اخرتتم عبد الحميد بعلبيك؟
□ بعد وفاة عبد الحميد بعلبيك، اجتمعت مع 
الذي  الفنان  عائلته وقررنا توجيه تحية اىل هذا 
انجب خمسة فنانني متميزين هم سمية ولبنان 

انجاز  يجب  وكان  وسلامن،  ومنذر  واسامة 

نقدي معارض شرس للحرب، 
اتخذ موقفا مدينا لكل 

االطراف املشاركني فيها

سمير مراد

غريغوري  واالكادميي  والفنان  الناقد  نصوص 
تصميم  كانليدجيان،  اغوب  تصوير  بوشاكجيان، 
بسام قهوجي( عن تجربة بعلبيك ضمت دراسات 
ومقاالت ترّشح اعامله، واملراحل التي مرّت فيها 
جانب  اىل  وفنيا،  وسياسيا  فكريا  التجربة  هذه 
احتواء الكتاب عىل لوحاته وجدارياته االساسية. 

عبد الحميد بعلبيك هو ابن جبل عامل بكل ما 
وفكري  وثقايف  مخزون حضاري  من  ذلك  يعنيه 
مقاِوم، متجذر منذ ايام السلطنة العثامنية. هذا 
ما تجسد ايضا يف لوحته الشهرية "سقوط الفارس" 
النصار  التي صّورت ناصيف  النصار"  او "سقوط 
الوائيل، احد زعامء شيعة جيل عامل يف منتصف 
القرن الثامن عرش. هذا الزعيم الذي استشهد يف 

ساحة املعركة ضد السلطنة العثامنية وجربوتها. 
ضمن هذا املناخ الثقايف، ميكن فهم خلفية بعلبيك 
اآليت من عائلة فنية عىل امتداد اجيالها. فاخوه 
وسعيد،  امين  اخيه  وولدا  اسامة،  وابنه  فوزي 
االخرون، فهم  االربعة  اوالده  اما  كلهم رسامون. 
مغنية  اوركسرتا، سمية  قائد  لبنان  فنانون:  ايضا 

االجتامعية  والضغوط  والتوترات  بالفقر  تغص 
ايضا عىل  سينعكس  ما  والسياسية،  واالقتصادية 
املدينة  وشخوص  بالعاّمل  ستمتلئ  التي  لوحته 
الهامشية التي ال يلحظها احد، وسيزداد راديكالية 
مع رفضه القاطع النجاز لوحة بورجوازية الطابع. 
عام 1966، سيكون بعلبيك من اوائل املتخرجني 
يف معهد الفنون الجميلة يف الجامعة اللبنانية، يف 
حقبة تغيل بالتيارات الفنية الطليعية الغريبة. اال 
انه لطاملا ردد انه مل يجد نفسه يف تلك التيارات مثل 
الدادائية والتكعيبية والتجريدية التي انحاز اليها 
معظم ابناء جيله. عانق بعلبيك الجداريات )فن 
الواقعي،  التشخييص  والرسم  الشعبية(  الطبقات 
واحيانا الرمزي، بوصفه فنا طالعا من رحم الشارع 
وانشغاالتهم  قضاياهم  مع  يتامهى  والناس، 
وهمومهم. فن يحمل رسالة اجتامعية وسياسية 

وفكرية. 
ملرشوع تخّرجه، انجز بعلبيك جداريته "عاشوراء" 
)360 × 210 سنتم ـ 1971( التي اعتربها النقاد 

املحرتف  اىل  ونوعية  جديدة  اضافة  واالساتذة 
التشكييل اللبناين. صحيح ان هذه اللوحة تعكس 
استشهاد  ذكرى  اىل  يحيل  ودينيا  ثقافيا  مخزونا 
مختلفة  مضامني  حّملها  بعلبيك  ان  اال  الحسني، 
الفلسطينيني  بني  الرصاع  اللوحة  مّثلت  اذ  متاما. 
والصهاينة املحتلني. بعد جدل اثارته اللوحة بني 
اعضاء لجنة التحكيم التي ضمت عددا من ابرز 
وعارف  اشقر  ايفيت  امثال  والشعراء  الفنانني 
الريس وسعيد عقل وحليم جرداق وجان خليفة 
ومنري نجم وامني الباشا ورشيد وهبه وناديا صيقيل 
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يك  مسريته  يوّثق  املعرض  مع  يرتافق  كتاب 
يبقى االثر اىل االبد، خصوصا وانه فنان يستحق 

ذلك فعال.

■ ينتمي عبد الحميد بعلبيك اىل الجيل الرابع يف 
الحركة التشكيلية يف لبنان. هال اخربتنا عن موقعه 

وخصوصيته واهميته واسلوب رسمه الواقعي؟ 
□ ينتمي عبد الحميد بعلبيك اىل جيل شّب يف 
الستينات، ودخل معرتك الساحة الفنية يف اواسط 
السبعينات، مع بداية الحرب يف لبنان. هو رفض 
التجريد الذي كان سائدا يف تلك الحقبة، بل انحاز 
اىل التشخيص، النه كان فنانا يساريا ويحب رسم 
لوحات ذات مواضيع انسانية، خصوصا تلك التي 
اعامله  وحملت  الناس،  وعامة  بالفقراء  تتعلق 
ميزة  ان  ذلك  اىل  اضف  هادفة.  انسانية  رسائل 
اشتعلت  الفنية،  الساحة  دخل  حاملا  انه  جيله 
الحرب فاقفلت الصاالت الفنية ابوابها وقطعت 
ما  الحرب،  تداعيات  من  ذلك  اىل  وما  الطرقات 

ظلم تجربته.

■ اشتهر بعلبيك بلوحته "عاشوراء"، ثم بـجداريته 
الشهرية عن الحرب. هال اخربتنا عن مصدر القوة 

يف هاتني اللوحتني وسبب متيزهام؟
□ ال شك يف ان لوحته "عاشوراء" تشّكل احدى 
اللوحات االوىل يف مسريته الفنية، وتكمن اهميتها 
يف رمزيتها. فهو مل يكن يريد مترير رسالة دينية يف 
هذه اللوحة، بل ارادها سياسية تتعلق بالخيانة 
والغدر اللذين تعرّضت لهام القضية الفلسطينية 
خصوص  يف  اما  العريب.  املوضوع  يخص  ما  يف 
جدارية الحرب، فهي متّثل رسالة مهمة اراد الفنان 
متريرها. صحيح انه كان يساري االنتامء وقريبا من 
الحركة الوطنية، واتخذ موقفا سياسيا واضحا يف ما 
يخص الحرب االهلية اللبنانية، اال انه حني رسم 
املتقاتلني يف الحرب، اعترب ان كلهم وحوش عىل 
الطرفني  الفقري من  الشعب  بينام  املساواة،  قدم 

وحده الذي يدفع الثمن دوما.

■ اعامل عبد الحميد بعلبيك تعيدنا اىل بريوت 
يف  معامل  خصوصا  عاما،  اربعني  منذ  وناسها 
السبعينات والثامنينات التي مل تعد موجودة. هال 

اخربتنا اكرث عن انعكاس ذلك يف لوحاته؟
□ ال شك يف انه خالل الثامنينات، رسم بعلبيك 
بشكل اسايس البيئة والناس املحيطني به بدءا 

والحدائق واملنازل الصغرية وبيوت القرميد اىل 
مدينة ذات عامرات شاهقة خالية من اي تنظيم 
مدين. اضافة اىل ذلك، اهتم برسم الناس الذين 
ال يرسمهم احد، اي الخادمات، وبائع البطيخ 
الذي يقرأ، وكبار السن والناس الذين يعيشون 
عىل الهامش، لكنهم كانوا ميّثلون بالنسبة اليه 
هذه  تهم  ال  عادة  الحقيقية.  الشعبية  الحياة 
املواضيع كثريا الفنانني الذين يحبون رسم اشياء 

اقرب اىل ذائقة البورجوازية واالغنياء. 
■ تزامنا مع املعرض، اصدرتم كتابا فنيا انيقا 
عنوان  تحت  واعامله،  سريته  يخترص  وشامال 

"عبد الحميد بعلبيك 2013-1940".

"حّينا يف الحمرا"."جدارية الحرب". 

"جدارية عاشوراء". 

□ صحيح. حني قررنا تنظيم معرض استعادي عنه، 
مع ما يستغرقه هذا االمر من جهد كبري، ارتاينا 
ان االثر الدائم يكمن يف اصدار كتاب. الكتاب ال 

انه  بل  بعلبيك،  الحميد  لوحات عبد  يضم فقط 
كتاب توثيقي من الطراز الرفيع، يؤّرخ ليس فقط 
لتجربته، بل ايضا بصفته شاهدا عىل عرصه مع 

كل التحوالت التي شاهدها وعاشها. بالتايل يصبح 
هذا الكتاب مرجعا اساسيا عن هذه الحقبة، يقدر 
القارئ العودة اليه ليس فقط لدراسة عبد الحميد 
بعلبيك، بل الفنان والحقبة التي عاش فيها. هذا 
الكتاب يضيف اىل املكتبة اللبنانية مرجعا رضوريا 
جدا، نحن يف امس الحاجة اىل تكبري املكتبة الفنية 

اللبنانية من حيث املراجع العلمية.

الستعادة  مشاريع  اجيال  غالريي  لدى  هل   ■
معّلمي املحرتف التشكييل اللبناين؟

□ املعارض االستعادية التي تلقي الضوء عىل كبار 
املعلمني، تشكل جزءا اساسيا من سياسة صالتنا، 
كليمنصو  يف  اخرى  صالة  افتتاح  مع  خصوصا 
تتمتع مبساحة وسعة كبريتني. يف الحقيقة، هذه 
الذي  االستعادي  املعرض  مع  بدأت  الخطوة 
ـ   1944( طرزي  جربان  اللبناين  للفنان  اقمناه 
التجريد  يف  جدا  كبريا  معّلام  يعد  الذي   )2010
الهنديس اللبناين. بعدها، اقمنا معرضا عن حقبة 
بريوت -1960 1975، اي سنوات ما قبل الحرب 
يف تحية اىل الساحة الفنية اللبنانية قبل الحرب. 
ثم اقمنا معرضا شبه استعادي للفنانة والنحاتة 
منذ  العرض  عن  انقطعت  التي  السعودي  منى 
عام 1980، ونستمر حاليا يف مشاريعنا املامثلة. 
الفنية  الساحة  توثيق  اسايس من مرشوعنا  جزء 
اللبنانية، وسنقيم معرضا هذا الشهر حول تطور 
فن البورتريه يف الفن اللبناين منذ داود قرم )1852 
ـ 1930( حتى اليوم، اضافة اىل معرض استعادي 
اخر يتعلق بالفنان اللبناين محمد الرواس. هناك 

مشاريع ومعارض اخرى مامثلة قيد التحضري.

الحمرا  اىل  الشياح  منطقة  من  انتقاله  من 
شهد  وقد  اخرى.  مبناطق  مرورا  بريوت،  يف 
بنفسه تحوُّل بريوت من مدينة مليئة باالشجار 

صاحب غالريي اجيال صالح بركات.

اختار الجداريات من 
الطبقات الشعبية من اجل 

التوعية والتحرر واملساواة 
والعدالة االجتماعية


