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 3كانون األول 2016

كان ال ب ّد من حضور معرض أيمن بعلبكي املتعدد التوجه ،في "صالة صالح بركات"
ٌ
معرضكهذا إالّ في صالة كهذه .حيث
في كليمنصو )مسرح املدينة سابقا ً( .ال يصلح
امللحمة التشكيلية تجد املتسع والفضاء للتعبير عن خصوصياتها ودالالتها وتأويالتها في
املكان الجليل والرحب الذي يحمل "املواطن"  -ال الفنان واملثقف وحسب  -على الشعور
باالعتزاز لوجود صالة تشكيلية في مدينة تبحث عن ذاتها بال هوادة.
الفضاء املعماري للصالة يفرض حاالً من الرهبة اإليجابية ،وكم تتالءم هذه الحال مع
لزوميات اللوحات )والتجهيزات( الضخمة التي ترصد أشكاالً من االختبار واملخاض
والخراب والركام ،من املستحيل التقاط دالالت معجمها التشكيلي خارج التأويل.
ضخامة اللوحات تتخذ من املكان فسح ًة هائلة لالنطالق والتحليق في األوسع واألرحب
واألعمق .على غرار الشعر الذي يقيم في الصفحات لكنه ال يعثر على متسعه الكامل إالّ
في التخييل .ما تفعله لوحة أيمن بعلبكي في عقل املتلقي ،أنها تفتحه على طبقاته
تكف عن التراكم ،نزوالً يحفر
الدفينة ،على الوعيه النازف ،وعلى ركامات خراباته التي ال
ّ
في الباطن ،وتصعيدا ً يمنح الخواء املزيد من الخواء .لكأن اللوحة هي ذاتها قصيدة
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"األرض الخراب" التي كتبها يوما ً ت .س .إليوت.
نحن هنا أمام عمارات األرض الخراب ،وفي حدائقها الجحيمية وامللحمية التي تقتضي
معاينتها ،ال على أرض الواقع فحسب ،بل في ُحفَر الذات املتصدعة ،ومتاهاتها
القيامية .إنها أرض لبنانية بامتياز ،أرض البخور واللبان وقد صارت أرضا ً للعدم
ّ
شك في أن ما
التشكيلي ،ليس ثمة مكا ٌن فيها لوجه ،ليد ،لنظرة ،أو لخفقة قلب .هل من
يرسمه أيمن بعلبكي بدون عويل أو انفعال أو رثاء أو ألم ،هو وجه املوت وقد بسط يده
على الكون ،لِ َم ال الكون اللبناني ،بعد انتهاء العاصفة؟ ترى ،هل انتهت العاصفة حقاً،
أم أن اللوحة هي ضميرها الزلزالي املستتب ،لك ْن خاليا ً من التوتر والضجيج الصوتي
اللجب ،الذي يذ ّكرني شخصيا ً ببعض أبيات قصيدة البحتري الشهيرة في وصف إيوان
كسرى؟
وإذا كانت قصيدة إليوت تعبّر عن خيبة أمل جيل ما بعد الحرب العاملية األولى وقرفه
وتقزّزه ،وإذا كانت تص ّور عاملا ً مثقالً باملخاوف والذعر والشهوات العقيمة ،فإن لوحة
ٍ
إشارة للخالص.
أي
بعلبكي تكتفي بهذه الحياة العدمية الخربة التي ال تنطوي على ّ
أليس ثمة خالص يا ترى؟ لستُ أدري .املهم هو املشهد العدمي بالذات .املهم أيضا ً هو
ٍ
غاية
التشكيل الذي تعتبر تقنياته في اللوحة هي الغاية .كأن لوحة بعلبكي ال تهدف إلى
خارج ذاتها .كأن عمارتها هي الغاية.
قد ترسم لوحة بعلبكي علما ً أميركيا ً أو لبنانيا ً أو صهيونيا ً أو تركيا ً أو نازياً ،وقد ترسم
طائرة للميدل إيست ،أو عمارة .في األحوال ك ّلها هي ترسم ملحمة الركام والخراب
واملخاض و ...اإلعمار .هل ثمة ما يوحي باإلعمار حقاً؟ إذا كانت "ثقاالت" الحديد
املرفوعة على واجهة "مبنى بركات" الخرب توم’ إلى ذلك ،فإن املناخ الطاغي تقنيا ً هو
مناخ قياميّ أكثر منه إعماريا ً .أتطلع إلى لوحات "حدود الدماء" وأعبر منها إلى لوحات
"منطقة خالية من األعالم" ،وصوالً الى حواجز اإلسمنت ،وأعمال "بلوباك" و"زجاج
مورانو" ،ألجد أن هذا الجهد املتحفي املتعدد التوجه ،بني اللوحة والتجهيز والنحت ،ين ّم
عن خبرات تقنية هائلة .يا لقوة هذا الجهد ،ويا ملتانته التشكيلية.
akl.awit@annahar.com.lb
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