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يوسف عبدلكي*

الل ّباد :صباح اخلير يا ُأسطى
هذه املقالة ليست حتية إىل حميي الدين الل ّباد أو رثاء له ،وإنما هي حماولة لرصد جتربته
ال بين مهارات ثالث :الرسم؛ التصميم ،وال سيما تصميم
الفنية خالل خمسين عام ًا أمضاها متنق ً

اجملالت وأغلفة الكتب؛ الكتابة وخصوص ًا لألطفال .ويالحظ الكاتب أن الل ّباد أدار ظهره للموروث

األوروبي يف صوغ رسوماته ،على الرغم من شيوعه وعامليته ،واجته إىل املوروث احمللي،

كرسوم الفالحين على جدران منازلهم ،ورسوم الفالحات على الثياب (التطريز) ،ألنه يع ّبر عن

روح اجلماعة .وهذه املقالة نزهة يف جتليات هذه العناصر كلها يف إبداعات حميي الدين الل ّباد.

I

ليس

الثاقبة يف شأن كثير مما يدور حولنا ،من لوحات
الشوارع ،إىل رسوم األطفال ،إىل الفنانين الذين جتهلهم
ثقافتنا ومثقفينا ،إىل تصاميم الـ "تي ـ شرت" ،إىل
رسامي الكاريكاتور العرب ،إىل تصاميم
إعادة اكتشاف ّ
احلروف والعالمات التجارية ،إىل التعريف بتظاهرات
كتب األطفال يف العامل  ...إلخ .فعل الل ّباد ذلك كله
بطريقة بديعة يف الكتابة ،جتمع بين عمق الفكرة،
وسالسة النص ،وخفة الظل!

الل ّباد اسم ًا لفنان كبير من فنانينا
املعاصرين ،وإنما هو عنوان لطريقة
يف التفكير .فهذا الغرافيكي االستثنائي
عرف كيف يجعل من رؤيته الفكرية وإجنازاته
الفنية وحدة واحدة .فعالوة على رسومه البديعة لكتب
األطفال ،وتصاميمه الغرافيكية للمجالت والكتب،
ورسومه السياسية التي قلي ًال ما حظيت باهتمام الوسط
الثقايف ،ترك لنا مكتبة مدهشة مألى بمالحظاته

II
تعرفت إىل حميي الدين الل ّباد يف نهاية
الثمانينيات من القرن العشرين ،وكنت تعرفت
إىل رسومه وكتاباته قبل ذلك بخمسة عشر عاماً.
كنا جالسين يف بيتي يف باريس مع جمموعة من
األصدقاء ،فأخذ مع ّلم الكاريكاتور بهجت عثمان
يق ّلب رسومي بفرح كأنه يكتشف صديق ًا جديداً يضمه
إىل "رفاق سالحه"! وبهجت ملَن عرفه كان يعتبر

الكاريكاتور العربي بيته الشخصي ،ومثلما كان يهلل
لتع ّرفه إىل رسام جديد ،كان يحزن ويغضب عندما
يغادر رسام ما ـ على ندرة ذلك ـ املواقع النقدية
للديكتاتوريات العربية ،أو يتصالح ـ ولو من بعيد ـ
مع مشاريع اإلمبرياليات وحروبها يف املنطقة.

*

فنان تشكيلي سوري.
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ويف مقابل فرح بهجت كان الل ّباد متحفظ ًا يق ّلب الرسوم
بتأن ،فلفته رسم يتناول البابا يحمل العلم األميركي.
ٍ
وال يحتاج املرء إىل التفكير كي يعرف أن ما أحبه
الل ّباد يف الرسم ـ ربما على عكس بهجت ـ مل تكن
الفكرة السياسية ،وإنما املفارقة الغرافيكية .بعد تلك
األمسية ،التقيته عشرات املرات يف باريس والقاهرة،

وقامت بيننا صداقة جميلة وألفة شخصية ،وأمضينا
سهرات ال نترك فيها فنان ًا أو سياسي ًا أو ظاهرة من
سهام نقدنا ،لكن صورة الل ّباد بقيت يف ذهني هي
هي منذ تلك السهرة األوىل؛ شخص ال يؤخذ على حين
غ ّرة ،وذهن يقظ ،وحس ساخر ،ومعاينة ن ّفاذة للمحيط
الذي انخرط فيه بقدر ما انتقده.

III
ارتكز عمل الل ّباد خالل خمسين عام ًا على ثالثة
حماور :الرسم والتصميم والكتابة .والالفت أنه ـ
وعلى خالف عشرات التجارب ـ مل يكن جملي ًا يف
جمال ،وعادي ًا يف جمال آخر ،وإنما كان عمله يف
كل حقل على حدة عالمة من عالمات التميز ،كما
كان على قدر مدهش من التماسك ،بل االنسجام
العايل بين احلقول كافة .وربما تكون قناعات
الل ّباد الفكرية ـ السياسية هي التي شكلت بطانة
ذلك التميز ،وذلك االنسجام .فما هي تلك القناعات؟
تفتّح وعي حميي الدين الل ّباد يف اخلمسينيات
من القرن العشرين ،عصر ما بعد احلرب
العاملية الثانية وانقسام العامل إىل معسكرين:
اشتراكي ورأسمايل؛ عصر انحازت فيه أغلبية
مثقفي العرب والعامل الثالث إىل املعسكر األول،
معسكر االستقالل ،والتحرر ،والتنمية املستقلة،
وحماربة االستغالل ،وتعميم التعليم ،وتوفير
الصحة ،ونهضة الزراعة والصناعة ،ودخول
الطبقة الوسطى ،بل الفالحين ،إىل حقل العمل
السياسي ...إلخ .هذه العناوين الكبرى صنعت
وعي الل ّباد وانحيازاته الفكرية والسياسية
واجملتمعية ،وكان لصحبته الصاخبة مع عشرات
املثقفين الشباب اليساريين آنذاك مثل طارق
البشري و عادل حسين و يحيى الطاهر عبد الله
وصبري حافظ وعبد الرحمن األبنودي وسيد
خميس ونذير نبعة ونبيل تاج وغيرهم ،تأثير
يف رؤيته املاركسية إىل السياسة والثقافة ،وقد
عمل خالل عقود على نقل تلك القناعات إىل ح ّيز
العمل اإلبداعي ،وهو أمر ليس ممكن ًا وال بسيط ًا إلاّ
للمبدعين احلقيقيين .ومن هنا يمكن أن نالحظ يف

كتاباته أن الهاجس األول فيها هو مسألة القطع
مع املوروث األوروبي يف صوغ الرسم والتصميم،
وهو أمر شديد الصعوبة ،ألن هذا املوروث أصبح
ال منذ قرن ونصف قرن يف
مكون ًا أساسي ًا فاع ً
أركان املعمورة كافة .وينطلق الل ّباد من أن لكل
بلد من بالد العامل موروثه اخلاص والغني ،والذي
ربما يبدو بسيطاً ،بل ساذج ًا مقارنة بتقدم الرؤى
والتقنية األوروبية ،غير أنه يع ّبر عن روح اجلماعة
أو األمة .ولذا ،فاألوىل أن ينهل فنانو ذاك املوروث
من هذا املنهل ،أي أن موقفه ليس رفض ًا لإلجنازات
األوروبية املتقدمة ـ التي أصبحت حقيقة معممة
ال يمكن تقريب ًا جتاوزها ـ وإنما هو جزء من نزعة
االستقالل واالعتزاز باخلصوصية الوطنية واحمللية
يف مواجهة الغزو الفكري والثقايف لبالدنا املوازي
الحتالل اجليوش ونهبها ثروات العامل الثالث.
من هنا نرى اهتمام الل ّباد بالرسوم الشعبية على
جدران بيوت الفالحين ،والرسوم الشعبية على
الزجاج (أبو صبحي التيناوي مثالً) كما نراها يف
العديد من بالد البحر األبيض املتوسط ،والتطريزات
الشعبية للثياب واألقمشة لدى الفالحات ،وصور
األبطال الشعبيين يف خيال الظل مثل كراكوز
برسامي
وعيواظ ...إلخ ،فض ً
ال عن اهتمامه ّ
ورسامي كتب األطفال أصحاب
الكاريكاتور ّ
اخلصوصية اخلارجين عن الوصفات "الستاندرد"
األوروبية يف الرسم ،ومن هنا أيض ًا نقده الالذع
لتعميم صورة البطل األوروبي أو األميركي أو
الياباين كما نراها يف األشرطة املصورة أو
أفالم الرسوم املتحركة مثل سوبرمان وغرانديزر
وباتمان وطرزان وميكي ...وغيرها،
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يقوم به الل ّباد يف كتاباته ،كما يتبين لنا ـ من
خالل الفنانين ،والقضايا التي تناولها ـ البعد
العربي يف اهتماماته واعتبار العرب واألراضي
العربية "عمقه االستراتيجي" وأنهم شركاء تاريخ
ومصير "شاء َمن شاء وأبى َمن أبى".

ملا حتمله هذه األشرطة والرسوم من حمو للذاكرة
احمللية وإحالل ذاكرة غريبة معوملة حملها،
ّ
حاضـة على العنف وفاقدة س ّلم القيم البصرية
واألخالقية يف الفنون احمللية.
من ذلك كله يتبين الدور التنويري الذي كان

IV
سيتذكر الفنانون واملتذوقون واألطفال العرب
دائماً ،كتب األطفال التي أجنزها الل ّباد جلمالها
وقوة اللون فيها وعفوية خطوطها التي ّ
تذكر بعفوية
الفنان الشعبي يف بالدنا من دون أن يكون عمله
تقليداً لها ..وقد عمل اللباد منذ نهاية اخلمسينيات،
يف جمال رسوم األطفال ،ومن رسومه األوىل
نلحظ رغبته يف اخلروج عن الطرق املألوفة يف
رسوم األطفال املنشورة يف جمالت األطفال ،ويف
رسمه اخلط السلكي بعيداً عن حذلقة ثخانة ريشة
احلبر الصيني ،ويف ألوانه املسطحة البعيدة عن
تدرجات ومهارات الفرشاة ،وأهم من ذلك أشكاله
وشخصياته املغايرة للمألوف يف رسم الشخصيات:
الرشاقة؛ تعبيرات الوجه املألوفة؛ احلركات
االستعراضية .وكانت رسومه بسيطة وأليفة كأنها
خارجة من ذاكرة صبي غادر طفولته للتو ،فهو
يرسم بواقعية ،لكنه ال يزال مسكون ًا بخيال الطفل.
يف السبعينيات تأسست "دار الفتى العربي" التي
شكلت نقلة مهمة للغاية يف رسوم الكتب العربية،
وقد قاد الل ّباد اجلانب الفني يف هذا املشروع
الرائد ،فص ّمم الكتيبات بحسب توجه كل منها اىل
فئة عمرية حمددة ،وث ّبت تصوراته لطريقة توزيع
الكتابة بين الرسوم والصفحات ،واختار نخبة
مبدعة من الفنانين العرب للعمل ،وهكذا اغتنت
املكتبة العربية بأهم سالسل كتب األطفال إىل

يومنا هذا مع رسوم نبيل تاج ونذير نبعة وعديل
رزق الله وبهجت عثمان وحجازي… وغيرهم،
ونصوص زكريا تامر وصنع الله إبراهيم وسليم
بركات وليانة بدر ...إلخ.
رسم الل ّباد للدار جمموعة كتيبات بديعة ظهر
فيها نضوج أفكاره وجتربته ،فأضحت رسومه
ذات حضور بصري طاغ ،ومارست تأثيراً كبيراً يف
عمل عشرات الرسامين الشباب يف خمتلف البالد
العربية ،بسبب موهبة رسامها وحترر ريشته التي
تنهل ،ال من حمفوظات الكتب الغربية أو العربية،
وإنما من خياله وخيال الفنان الشعبي البكر ،اللذين
يطلقان خيال الرسام وال يحبسانه يف قمقم القوالب
احلرفية املكررة .يف هذه الرسوم حتررالل ّباد ال من
القوالب املألوفة فحسب ،بل من الل ّباد نفسه ،من
خطه وألوانه السابقة كي يصبح عمله ابن حرية
اخلط واللون والصيغة ،أي مل تعد أفكاره تشكل
قفص ًا لرسومه ،وإنما أصبحت جزءاً من تدفق األداء
وعذوبته.
وليس مبالغة القول إن رسوم الل ّباد ال تزال حية،
طازجة ،تشع بالهواء والضوء بعد خمسة وثالثين
عاماً ،وقد شكلت مع رسوم كوكبة الرسامين العرب
اآلخرين التأسيس الثاين لرسوم كتب األطفال
العربية ،فنقلتها من سويتها السابقة التوضيحية
إىل كونها حيزاً للجمال واخليال.

V
تابع الل ّباد عمله يف جمال الكاريكاتور السياسي
على خطين ،األول يف الرسم :خط حر بسيط متقشف
تصنع ثخانته الفرشاة املشبعة باحلبر األسود من دون

عرض مهارات ،كأنه فنان تلقائي يرسم على اجلدار،
بعفوية وصدق ،ترحيبه بجاره العائد من احلج ،وهو هنا
يخرج من دون ريب عن األساليب "املتقنة واملألوفة" يف
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رسم الكاريكاتور مثلما رأيناها يف الغرب أو لدى
رسامي الصحف العربية من جيل الرواد :رخا؛
ّ
صاروخان؛ زهدي؛ طوغان...
أما اخلط الثاين ،فاستمرار عزفه على أفكاره
ّ
وقناعاته السياسية يف مواجهة الهيمنة الغربية،
ويف مناصرة الشعب الفلسطيني ونقد االستبداد
العربي ،ومل يكن يغيظه شيء قدر غيظه من هزيمة
وخستها أمام "اجلبروت" األميركي
األنظمة العربية
ّ
أو اإلسرائيلي.
غير أن رسوم الل ّباد السياسية املنشورة يف

"صباح اخلير" أو يف كتبه أو يف كتابه املعنون
" 100رسم وأكثر" ،مل حتظَ باإلجماع نفسه لرسومه
املوجهة إىل األطفال ،على الرغم من قوة أفكار تلك
الرسوم ،وقوة املفارقات الذهنية أوالغرافيكية فيها،
فبقيت حتظى باهتمام أقل لدى القراء أو النخب
الثقافية ،كأن الصرامة الفكرية لديه ظلت حاجزاً
أمام سالسة السخرية وانطالقها ...وربما يعود
السبب يف جانب منه إىل األسلوب البسيط واخلطوط
الثخينة اجللفة التي مل يألفهما القارئ.

VI
أما يف جمال تصميم الكتب واجملالت،
ّ
وهو احلقل الثاين األثير لديه ،فكان يحلو لل ّباد
أن يقول عن نفسه أنه "صانع كتب" ،ومل يكن
ال أو
ال سه ً
عمله يف أي يوم يف هذا احلقل عم ً
بسيطاً ،إذ مل يعمل على "توضيب" مواد اجملالت
أو الكتب ،ومل يكن ينجز عمله بسهولة ،وإنما
على العكس ،كان يطرح عشرات األسئلة على
القائمين على املطبوعة كي يفهم هو ـ وأحيان ًا
أصحاب املشروع أنفسهم ـ أبعاده ،والغاية
منه ،وإىل َمن يتوجه ...إلخ ،ثم بعد تلك األسئلة
يبدأ العمل "على نور" .وكان أحيان ًا يمارس
ذلك بنوع حمبب من السادية ،وأذكر أنه حدثني
عن صحيفة لبنانية طلبت منه "ماكيتاً" ،فبقي
شهراً وهو يسألهم يف كل يوم السؤال نفسه:
"طيب حنقول إيه؟" وهم يحارون يف إجابته
عن اجلديد يف رؤية الصحيفة ،والذي يستوجب
تصميم ًا جديداً لها! ولسان حاله يقول :ما
الضرورة لتصميم جديد لصحيفة قديمة؟
كان الل ّباد مفتون ًا بتصميم الكتب العربية
القديمة ،وحتدث يف كتبه بإسهاب عن ذلك:
ترتيب الصفحة؛ تعشيق الكتابة بالرسم؛ صفحة
البداية؛ صفحة النهاية؛ استخدام الزخرفة
والتنقيط والهوامش العريضة ...إلخ .وهذا كله
ينسجم من دون ريب مع رؤيته إىل إعالء شأن

الفنون احمللية ما قبل الرأسمالية ـ إذا جاز
القول ـ يف مواجهة الغزو الثقايف األوروبي ـ
األميركي يف خمتلف جماالت الثقافة واإلعالم،
وهيمنته املتزايدة على ذاكرة األجيال اجلديدة.
ومما ال شك فيه أنه استخدم تلك املفاهيم كي
يصوغ تصميمات تنهل من موروثنا الشعبي،
وموروثنا العربي اإلسالمي ،وموروث املنطقة
عامة ،وق ّدم يف هذا احلقل تصميمات بديعة
لصحف ودور نشر وكتب وأغلفة ...وسوى
ذلك ،غير أن العديد من تصميمات الل ّباد كان
يصطدم بالضرورات التقنية اخلاصة لبعض
املطبوعات ،فتصميم غالف أو روزنامة
ال يحتمل يف بنيته أو زخارفه
أو كتاب مث ً
العناصر الشعبية أو التراثية ،لكن تصميم
صحيفة يومية هو أمر آخر إذ إن ك ّم الضرورات
العملية اليومية يجعل اللجوء إىل تلك الزخارف
والتوشيحات أمراً معوقاً ،وهنا نلحظ أن الل ّباد
مل يكن ليتردد أمام هذا املفترق :اخليار بين
ضرورات املطبوعة احلديثة ،أو اإلصرار على
تعشيق تصميمه بنكهة حملية ـ تراثية؛ كان
أمام هذا األمر ال يتردد يف اختيار ضرورات
التصميم احلديث ،وهو هنا يكشف لنا عن
مرونته الذهنية البعيدة عن التزمت التأصيلي
إن جاز القول.
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VII
هناك يف كل جيل كتاب أو اثنان يذكرهما هذا
اجليل طوي ًال وربما على مدى عمره ،ومن ذلك كتاب
الل ّباد "كشكول الرسام" الذي حظي باهتمام كبير منذ
صدوره ،ونال جوائز عربية وعاملية عدة ومهمة .فهذا
الكتاب هو كتاب آخر ،ليس كالكتب ،كتاب يختلط
فيه الرسم بالصور الفوتوغرافية ،والكتابة بقوة
التصميم ،واملالحظات الذكية بخفة الدم ،واألفكار
القوية بسالسة األداء ،والطفولة بالنضج .ولذا ،فإنه
من الصعب القول إىل َمن يتوجه هذا الكتاب ،إذ ربما
يكون إىل األطفال ،وعلى األغلب إىل الفتيان ،وهو
قطع ًا ممتع للكبار" ...كشكول الرسام" يف جوهره
بوح جميل وعميق وحساس لفنان وإنسان مهموم
بمحيطه.
غير أن الل ّباد مل يقتصر على ذلك ،بل قدم لنا
خالل عقدين أربعة كتب بعنوان موحد" :نظر" .فكانت
"نظر" ،و"نظر ،"٢و"نظر ،"٣و"نظر  ،"٤والكتب الثالثة
األوىل كانت جتميع ًا ملقاالته يف "صباح اخلير" ،والتي
كان يصـ ّر على تصميمها بنفسه وهو أمر نادر طبع ًا
يف أي صحيفة ،كما أنه نشر كتاب ًا عن الـ "تي ـ شرت"،
وآخر عن املالحظات الغرافيكية املوجهة إىل الفتيان،
ويف هذه الكتب ك ّم كبير جداً من الرسوم والتصاميم
واللوحات والصور الفوتوغرافية ،األمر الذي يشي
بسعة اطالعه ،وكِ بر مكتبته الفنية ،وضخامة أرشيفه،
وتنظيمه لذلك األرشيف .ويف هذه الكتب جميع ًا
ّ
حماور عدة يتحرك فيها الل ّباد ببساطة َمن يتنقل يف
بيته من غرفة إىل غرفة ،فمن جهة يقدم مالحظاته
الثاقبة العامة ،من اعتراضه على لوحات الطرق
الضخمة واعتدائها البصري على املارة ،إىل سذاجة
تصميم العالمات التجارية والسياسية ) ،(Logosإىل
أفالم الكرتون األميركية واليابانية ،إىل معارض
رسوم كتب األطفال يف العامل .كما يقدم على التعريف
بفنانين من العامل ،أوروبيين ومن العامل الثالث ،مثل:
املكسيكي بوسادا؛ الفرنسي سينه؛ التشيكية كيفيتا
باتوفسكا؛ الروماين األميركي ستينبرغ؛ فض ًال عن أنه

يعيد اكتشاف كثير من الغرافيكيين العرب املعروفين،
غير أنه يعيد قراءتهم وقراءة أعمالهم ودورهم يف
بيئتهم ،مثل :صاروخان؛ عبد السميع؛ حممود خمتار؛
نبيل تاج؛ مؤيد نعمة؛ قاسي؛ كركوتلي؛ جاهين؛
الزواوي؛ سليم؛ ناجي العلي؛ السلمي .وال ينسى
االهتمام بطراز التعبير الفني اخلارج من الهيمنة
البصرية األوروبية مثل الرسوم الشعبية لبيوت
العائدين من احلج ،إىل تقاليد الصناعة العربية
للكتاب ،إىل احلرف العربي وجمالياته البعيدة
عن تصميم احلرف الهندسي الالتيني ،إىل الرسوم
الشعبية على الزجاج ،والتي تتناول أبطال السير
الشعبية ...إلخ.
ومن معاينة موضوعات الل ّباد نكتشف أنه كان
ُيعنى بموضوعات وفنانين ذوي مواصفات حمددة،
كأن يكون الفنان أو العمل الفني خارج األنساق
املألوفة ،واألوروبية بصورة خاصة (رسوم االطفال؛
الرسوم الشعبية؛ سجاد احلرانية؛ رسوم املنمنمات؛
فؤاد الفتيح؛ بهجوري ...إلخ) ،أو أن يكون ذا إبداع
استثنائي وحرفة عالية ،وإن ضمن النسق األوروبي
(ستينبرغ؛ ترنكا؛ باتوفسكا؛ توبور؛ إريس ...إلخ) ،أو
أن يكون ذا دور وتأثير يف احمليط (بوسادا؛ سينه؛
عبد السميع؛ كركوتلي؛ سليم؛ جاهين ...إلخ).
كل ما تقدم يؤشـر ،ومن دون لبس ،إىل أن مقاالت
الل ّباد ونصوص كتبه مل تكن بأي حال من األحوال
عفوية تلحق املتاح يف احلياة والفن ،وإنما كان الل ّباد
ذا منهج صارم يف خياراته وقضاياه .ولذا ،فإن
جميع كتبه املوجهة إىل الكبار والصغار أو الفتيان
تشكل وحدة واحدة يمكن أخذها جميع ًا ـ على تنوع
موضوعاتها ـ باعتبارها فصو ًال من كتاب واحد.
وهنا ،جتب اإلشارة إىل لغة الل ّباد ،فاملنطق
يقول إن رج ًال بهذه الصرامة ،وهذه اخليارات الفكرية
والسياسية واجلمالية احلادة ،البد من أن يكتب تلك
الصرامة كلها بلغة شبيهة بها ،غير أن لغة الل ّباد ـ
ويا للمفارقة اجلميلة ـ مل تكن كذلك ،فنصوصه
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ق ّراء النقاد عامة ،وال أحسب إلاّ إن حميي الدين
فكر يف هذا األمر طويالً ،واختاره عن سابق تصور
وتصميم ،فشخص مثله ما كان له أن يترك قضية
بهذه األهمية عفو اخلاطر ،وإنما ال بد من أنه قال
كأي ماركسي خمضرم :هذه هي اللغة التي سأصل
بها إىل أكبر شريحة من القراء… إذ ما فائدة
الكتابة ـ أي كتابة ـ إن مل تصل إىل الناس؟

مصوغة من التدفق السلس ،والبساطة ،واملفردات
السهلة .لغة جميلة ،مرتاحة ،أبعد ما تكون عن لغة
النقاد احملترفين املعجونة باملصطلحات والتراكيب
"اجملعلكة" .كتاباته أشبه ما تكون بدردشة مع
صديق ودود ،وهما يشربان فنجان قهوة يف
مقهى من املقاهي املطلة على النيل .هذه اللغة
الصديقة جعلت ق ّراء الل ّباد أكثر مئات املرات من

VIII
وعبثه وسخريته احملببة من جهة ُأخرى ،بين كرهه
للغثاثة والسماجة واألجهزة واملؤسسات الرسمية
وحمبته العميقة والطويلة لكوكبة من الفنانين
األصدقاء (منها ما استمر خمسين عاماً) كأنه كان
يحدس منذ وقت مبكر بأن الصداقة ،أي العالقة
مع اآلخر ،هي قيمة عليا يف احلياة ،وهي أجمل ما
ينجزه البشر سواء عبر الصالت املباشرة أو بواسطة
العمل الفني.
إن اآلالف من املثقفين والفنانين العرب ،مع
تقديرهم الكبير لل ّباد ،لن يساحموه أبداً ،ألنه خلخل
بلهنية العادة ،واستقرار األفكار لديهم بآرائه
النقدية ،وأسئلته اجلوهرية ،وإجنازاته الغرافيكية
البهيجة.

على الفنانين والنقاد العرب أن يكتبوا كثيراً
كثيراً كي يرسموا صورة شبه موضوعية عن
ّ
فخطه يستحق وقفة نقدية
إجنازات هذا األستاذ،
متأملة ،ولونه كذلك ،كما أن أفكاره الفنية تستوجب
قراءة جديدة ،ورسومه السياسية مل ُيلتفت إليها كما
ال عن رسومه املبهجة لألطفال .وطبع ًا ال
يجب ،فض ً
يمكن املرور على كتبه من دون التفكير يف إعادة
تفكيك نواظمه وحمدداته ،عالوة على لغته "البلدية"
الرائعة .وهكذا ،علينا أن نتوقف ملي ًا عند كل حقل
خاضه كي نستجلي جماله وأبعاده ،فهذا كله هو
ما صنع الرجل .وال ننسى شخصيته التي كانت
جتمع عناصر متناقضة بين شكله العمالق والطفل
احلي يف أعماقه ،بين جديته وصرامته من جهة

IX
حميي الدين الل ّباد أرجو أن تعتبر هذه
األسطر جزءاً من حمبتي وإعجابي بك؛ حمبة
وإعجاب مستمرين منذ خمسة وثالثين عاماً،

وكنت تعرفهما جيداً.
حت بهما،
ق ّلما ص ّر ُ
َ
صباح اخلير يا أسطى.

الل ّباد :صباح اخلير يا أسطى

ثالثة رسوم سياسية لل ّباد

مقاالت

027

028

جملة الدراسات الفلسطينية 90

ربيع 2012

من رسوم الل ّباد لكتب األطفال
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صفحتان من كتاب "تي ـ شرت"
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صفحتان مزدوجتان من كتاب "كشكول الرسام"
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صفحتان مزدوجتان من "نظر"
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