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كيف ابتداأت عملك؟

عندما كنت يف الثالثة ع�سرة من عمري، نه�ست يف داخلي رغبة باأن 

اأكون ا�ستثنائيًا. من هنا، طّورت ح�سًا خمتلفًا عن رفقائي يف اأ�سلوب 

كل  يف  متعمقًا  الّروك،  مو�سيقى  اإىل  واجتهت  واملو�سيقى،  املو�سة 

اإىل املجالت  املو�سيقّيون  اإىل ما يرتديه  الأغاين  اأوجهها من كلمات 

التي ت�سدر عنها كـ »metal hammer” و “smash hits”. اتخذت 

اجلينز  بنطالت  فمّزقت  الّروك،  عامل  يف  الثياب  مو�سة  لنف�سي 

ولب�ست معها القم�سان امللّونة، وهذا لفت الأنظار اإيّل كما اأردت.

قم�سان  يبيع  متجر  اإىل  والدتي  مع  ذهبت  مراهقتي،  اأيام  خالل 

ب�سّدة اأن اأقتني اأحدها، لكن الأّيام كانت اأيام  “Bon Jovi” واأردت 
حرب لبنانية والأ�سعار كانت خيالية. فو�سعتني اأّمي اأمام خيار �سراء 

قمي�ض اأبي�ض وبع�ض الألوان حّتى اأر�سم ما �سئت. مبا اأّن ذلك كان 

اإعجاب  نال  الذي  الأول  قمي�سي  ور�سمت  به  قبلت  الوحيد،  احلّل 

القم�سان  من  العديد  ر�سمت  تبعت،  التي  ال�سنوات  يف  اجلميع. 

اأحد الأ�سحاب ومعه جمّلة عن عامل الأو�سام،  اأتى  اأن  اإىل  لرفقائي 

فاأثارت اإعجابي واهتمامي. �ُسحرُت بفكرة الّر�سم حتت الب�سرة، لأّن 

الأخطاء غري م�سموحة. 

ق�سيت عامًا كاماًل يف بحث عن الو�سم وت�سميمه، ثّم ابتداأت بدرا�سة 

الت�سميم التخطيطي يف اجلامعة الأمريكّية يف بريوت. بعدها، اقتنيت 

املعّدات اخلا�سة لر�سم الو�سم وبا�سرت مهنتي. ا�ستعمال الألوان يف 

ر�سم الأو�سام كان بغاية ال�سهولة يل.

اأر�سم با�ستخدام البّخاخ مّما مّكنني من  من ناحية اأخرى، ما زلت 

التو�ّسع يف احتمالت احلرفة، فان�سرفت اإىل الر�سم على احليطان، 

الطاولت، الكرا�سي، الدّراجات النارية وغريها.

ما هو الو�سم؟

مًا لُيجان�ض تكوين اجل�سم  الو�سم هو �سورة متثِّل فكرة اأو راأيًا م�سمَّ

وتغرّياته، مّما يفّرقه عن املل�سق اأو اللوحة، والو�سم له �سمة اإ�سافّية، 

ف�ساحبه يحمله كل الوقت في�سبح انعكا�سًا ل�سخ�سّيته واإ�سافة اإىل 

ال�سفات الدائمة التي يتحلى بها. البع�ض يختار �سخ�سّية كرتونية، 

والبع�ض الآخر يّتجه اإىل الأقوال اأو الفرا�سات وغريها.

كيف ت�سف مهنتك اليوم؟

الو�سم هو �سورة، ونحن يف ع�سر حيث ال�سورة تنقل معلومة، فكرة 

اأو حّتى �سعورًا. وهذه ال�سورة تتخّطى حواجز العمر والّثقافة. اأعترب 

مهنتي لغة توا�سل عاملية.

العديد،  قبل  من  رف�سًا  يالقي  يزال  ل  الو�سم  اأّن  اأعي  ذلك،  رغم 

الو�سم كفّن  اأحياًنا عالمة غري م�ستحّبة، ولكن قبول  ُيعترب  وما زال 

الّنا�ض  وو�سيلة تعبري تقّدم كثريًا منذ الثمانينيات ونرى اليوم قدرة 

على التمييز بني الو�سم اجلميل والو�سم غري الدقيق. 

اأنه  اإىل  اإ�سافة  وخطره.  روعته  له  الو�سم  ر�سم  احلرفة،  ناحية  من 

تعبري خا�ض، هو عبارة عن اإم�سائي اأو بطاقة عملي، وعلى كل و�سم 

اأن يكون لوحة كاملة. وهذا ي�سيف اإىل كّل عمل جماله وحتّديًا خا�سًا 

م. للم�سمِّ

التي  املوا�سيع  عن  حتّفظات  اأي  لك  وهل 

تعاجلها يف الأو�سام؟

بالّطبع، فال اأقوم باأي عمل، �سواء اأكان و�سمًا اأو ت�سميمًا اأو لوحة، اإن 

كان املو�سوع يتطّرق اإىل ال�سيا�سة اأو اإىل اإهانة الديانات ال�ّسماوية. 

ل اأوؤمن باأّن الفّن، وهو تعبري حّر وحقيقي، ميكن اأن ميتزج بال�ّسيا�سة 

املبنّية على اإخفاء احلقائق والّتالعب بها.

اأخرى  اجتاهات  لديك  الو�سم،  اإىل  بالإ�سافة 

يف مهنتك. هل ميكنك اأن تخربنا عنها؟

طريقتي  هو  وعملي  عنها،  الإجابة  اأ�ستطيع  ل  كثرية  اأ�سئلة  اأعي�ض 

املظلمة.  وزواياه  احلا�سر  مع  لأتوا�سل  وال�سك  الت�ساوؤل  مع  للتعامل 

با�ستمرار  نف�سي  اأحتّدى  اأن  اأحاول  واحدًا.  اجتاهًا  ياأخذ  ل  وعملي 

حّتى اأجد لّذة يف املتابعة والّتنويع. الأ�سباب التي تدفعني اإىل الت�ساوؤل 

تتغرّي مع كل مرحلة يف حياتي، منها ال�سك يف اإمياين، اإكت�ساف رهبة 

الن�ساء  اإىل  العمر، تغريُّ نظرتي  اأحّب مع تقّدم  املوت وذبول كل من 

واإىل نف�سي. واأحيانًا اأترجم هذا الّت�ساوؤل يف ت�سوير ذاتي كما يتبنّي 

لكّنها  ومهملة  مرمّية،  فارغة،  وهي  امل�سروبات،  علب  منحوتات  يف 

حتمل ر�سالة اأمل رغم كل ذلك. من اأعمايل الأخرى لوحات عن ج�سد 

والّر�سم  الّتقني،  الّر�سم  املراأة،  جمال  نقل  حتّدي  كان  حيث  حواء، 

بالّري�سة الهوائّية.

“ال�سهرية” حتاور 
هادي بي�سون

يف جند  ع  وتنوَّ الثقافّية  ميزته  تخّطى  الفّن  اأّن  اليوم 

قد  ية  �سخ�سّ نواٍح  الم�س  حّتى  وموا�سيعه  اأ�سكاله 

ال تالقي قبواًل من املجتمع. حتاور »ال�سهرية« هادي بي�سون 

عن مهنته يف عامل الو�سم. 
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وهل اأمتمت اأي اأعمال جتارية؟

قمت بالعديد من الّلوحات للمطاعم مثل

.Crepaway, Dunkin Doughnuts, Little Italy, Atlantis 

وكلِّفت بالّر�سم على احليطان يف منازل، كما قمت بلوحات دعائية لـ 

 William Lawson’s, Halls

التي  خ�سّيات  ال�سّ عن  اإخبارنا  ميكنك  هل 

ابتدعتها؟

ان�سممت اإىل اجلي�ض عام 1999، والتقيت ب�سباب من خلفّيات عديدة 

مل اأحتّك بها قبل هذه الفرتة. بعد مت�سية فرتات طويلة مع ال�ّسباب 

اأّن لكّل فرٍد منهم جلدًا خا�سًا به، و�سكاًل  خالل اخلدمة، اأح�س�ست 

�سخ�سّياٍت  وحّولتهم  منهم،  البع�ض  فاخرتت  طبعه،  يالئم  فريدًا 

ت�سكن عاملًا موازيًا حيث مت�سي وقتها يف احلوار حول موا�سيع مبهمة 

بالن�سبة اإيل. وجدت اأهّمية هذا امل�سروع يف ت�سكيله �ساحة تالٍق للعديد 

من الأ�سئلة ومعاجلتها من قبل �سخ�سّيات من زوايا خمتلفة للو�سول 

اإىل تعريف دقيق. ومع اأّن ال�ّسخ�سّيات كانت م�ستوحاة من زمالئي، 

احلوار الذي كان يدور هو عبارة عن اأفكار متناق�سة يف ذهني.

عادة يف عملك  هل تظّن اأنك �ستجد دومّا ال�سّ

اأم هي عر�سة للتواري؟

ل ميكنني اأن اأتكّهن بال�ّسواطئ التي ميكن اأن اأجنرف اإليها. حلمت 

دومًا باأن اأكون مو�سيقيًا، لكّنني اأجد نف�سي يف جمال الو�سم والّر�سم 

“ال�ّسعادة”  مبداأ  حيث  مرحلة  و�سل  اليوم  عاملنا  اأّن  اأجد  الآن. 

باأن يكون جنمًا مو�سيقيًا  د عرب الإعالم الغربي. اجلميع يحلم  ُيحدَّ

اأو �سينمائيًا، اأو حّتى مليونريًا. اجلميع يتوّجه نحو هذا احللم، لكن 

قّلة هم الذين �سي�سلون اإىل مبتغاهم، وو�سولهم ل يعني بال�سرورة 

اأنهم و�سلوا اإىل ال�ّسعادة. اقتبا�سًا عن الإجنيل »اأين اخلري اإن ك�سب 

الإن�سان العامل باأكمله وخ�سر نف�سه؟«

اأرى  اأحيانًا كالهند والّنيبال، حيث  ال�سرق الأق�سى  اإىل بالد  اأهرب 

اأنا�سًا بال ثروة وبال ممتلكات وجدوا الفرحة يف حياتهم واأقول لنف�سي 

اإن ا�ستطعت يومًا ما اأن اأترك كّل ما اأمتمت وكل ما جنيت من اأجل 

عامل ب�سيط، �سيكون يومًا بغاية الّروعة.

جونيور والعّم �ضميث، �ضخ�ضّيتان �ضمّمهما هادي بي�ضون

منحوتة علبة معدنّية، خ�شب واألوان بالّري�شة الهوائية


