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متثل أعامل أمني الباشا تجربة فنية عميقة، لها عالقة وثيقة بأسفاره وتجواله يف املدن واألمكنة 
أشياء  عن  كشفت  يومية  بتامرين  أشبه  رسمها  التي  العوامل  جعل  ما  وذلك  املقاهي،  وجلسات 
مدهشة يف تناولِها املألوف الذي جسده بأبهى أشكاله ومناخاته الرشقية. وهذا ما ساهم يف تحويل 
فضاء اإلبداع إىل فضاء مرسحي، واقعي وخرايف أحيانًا، يروي يف بعض األحيان حكايات رشقية ال 
ضفاف لها، إال يف ارتدادات الخيال املفتوح عىل ذاكرة الطفولة، وعىل الحس الشعري الغامض الذي 
يتجىل يف مقطوعات البنية املوسيقية للشكل واللون. فهو مّشاء يكتشف أثناء امليش األشياء األليفة 

من أشكال ومناظر ومعامل األمكنة وخصائصها وعالقتها بالناس.

ينتخب هذا املعرض، من بني إنتاجه الغزير متعدد الخامات واملوضوعات، باقة من تجاربه التي 
العشاء  الفنتاستيك؛  الطبيعيّة؛  التجريدية واملناظر  اللوحات  تيامت رئيسية:  أربع  متحورت حول 
مناخات  من  التصاعدي:  الفني  مساره  تحوالت  املواضيع  تلك  ترصد  واملوسيقى.  والدين؛  األخري 
لعامل  تؤسس  التي  املرتجلة  اللونية  األلحان  أسلبة  إىل جاملية  املتحررة  التعبري  وعتبات  التجريد 
جديد من التناغم يف صياغة األشكال )مناظر، طبيعة صامته، مرسحة الرحالت والذكريات(. فهو 
بساتني  فضاءات  نحو  الحرة  وثباتها  رغباته يف  تكتشفه  ما  يرسم  ما  قدر  العني  تراه  ما  يرسم  ال 
الشعر، حني يلتقي برحابة عواطفه اللونية من دون قيد. لذا تتجسد األشياء كوجه آخر لفضاء 
الصورة والشعور  الصورة ترتاكم فوق  السعادة.  الفرح ولفانتازيا  الداخل، وهي مرصودة ململكة 
فوق الشعور. هناك نزوع دائم لتعديل مواضع األشياء وترتيبها، ال كام عليه يف الواقع، وإمنا كام 
الخام يف  املواد  ارتداد  فرويد  الذي يسميه  الشعور«  اليقظة حيث »مجرى  الحلم. حلم  هي يف 

الذاكرة، ذاكرة الطفولة املبكرة. 

الفّنان أمني الباشا يف محرتفه
مجموعة مؤّسسة أمني الباشا
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الفنان أمين الباشا: سره في ذاكرة يديه

فيصل سلطان 

الفنية  الساحة  تركوا بصامتهم عىل  الذين  الكبار  اللبنانيني  الفنانني  واحًدا من  الباشا  أمني  يعترب 
اللبنانية والعربية والعاملية. فهو من امللّونني العرب القالئل الذين دخلت أعاملهم ضمن متاحف 
إيطالية وإسبانية وفرنسية وعربية، وهو من مواليد رأس النبع يف بريوت العام ١٩٣٢. من عائلة 
عشقت الرسم واملوسيقى. بدأت الذاكرة اللونية األوىل تطل يف رسومه خالل تردده عىل محرتف 
الرسام املجري ستيفان لوكس، والذي بدأت معه مشاوير الرسم يف الهواء الطلق ملناظر مأخوذة 
من سطوح املنازل البريوتية وحدائقها ومقاهيها البحرية، وذلك قبل سنوات من مرحلة الدراسة 
يف األكادميية اللبنانية للفنون الجميلة )ألبا( )١٩٥٤-١٩٥٧( يف محرتف قيرص الجميل وجان بول 
خوري واإليطايل فرناندو مانيتي. حاز يف العام ١٩٥٩ منحة من السفارة الفرنسية ملتابعة الدراسة 
يف املدرسة الوطنية العليا للفنون يف باريس، يف محرتف موريس بريانشون ويف أكادميية الغراند 
تجاربه  تبلورت   )١٩٦٠-١٩٦٨( باريس  يف  إقامته  مرحلة  غوتز. خالل  محرتف هرني  يف  شوميري 
التجريدية املنبثقة من إمكانية إعادة تشييد الطبيعة باإلشارات اللونية، عىل اعتبار أن اللون ينمو 
الحداثة هي  أن  اكتشف  فقد  واملناخ.  والحرارة  النور  بتأثريات  املوسيقي  واإلحساس  الرؤية  مع 
عودة إىل أبجدية الطفولة، وإىل عفوية البداهة السحرية الطالعة من البدائية األوىل، وأن الفن 
التكعيبي، ومن خصائص  الدراسة األكادميية، خرج من العرص  الذي تكرّسه محرتفات  التجريدي 

الفنون الرشقية التي اعتمدت التبسيط والتسطيح يف إيجادها خالصة األشياء.

املرحلة التجريدية

أوقاته يف  يقيض معظم  فكان  عليه،  باريس  أغدقته  الذي  السحر  التخلص من  الباشا  يستطع  مل 
زيارة املعارض واملتاحف، ويف رسم هذه املدينة لياًل ونهاًرا. فرسم الناس يف املقاهي ويف الشوارع 
املرحلة،  تلك  يف  مونتبارناس.  الفنانني  ساحة  الخصوص  وجه  وعىل  العامة،  والساحات  واملسارح 
تأثر برسوم بول كيل وكتاباته، وبتجارب بابلو بيكاسو، وبالفنون الرشقية التي تلغي الفواصل بني 
التلوينية كبقع  التصويري والتجريدي، وذلك يف محاولة إلعطاء تجاربه األهمية املطلقة للحركة 
ومسطحات لونية وإيقاعات دينامية موسيقية. فاللون املحيل بقي يطل بقوة يف لوحات املرحلة 
الباريسية، حتى إن معظم أصدقائه، ومن بينهم فريد عّواد، كانوا يشاهدون يف ألوانه مناخ بريوت. 
وهذا يعني أن الذاكرة اللونية للباشا يف مرحلته التجريدية، التي استمرت قرابة عقد من الزمن، مل 

تكن سهلة االستسالم ملؤثرات العيش يف الوسط اللوين البارييس. 
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عكس املنظر التجريدي الذي كان يرسمه الباشا وقتئٍذ قدراته عىل صوغ جاملية املنظر الذي يُرى 
من األعىل )منظور عني الطائر(، كمساحات لونية مبسطة ومتداخلة ومتنافرة متَّحي معها التفاصيل، 
وتعكس بالغة االختزال واالختصار. مناذٌج من هذه التجارب عرضت يف بينايل اإلسكندرية )١٩٦٢(، 
أديب يف  املهندس واثق  Surindépendants )١٩٦٤(، ويف منزل صديقه  باريس يف صالون  ويف 
الفن  Salon des Réalités Nouvelles يف متحف  الجديدة  الواقعية  بريوت )١٩٦٤(، وصالون 

الحديث يف باريس )١٩٦٦(، ويف غالريي مانوغ Manoug يف بريوت )١٩٦٧(. 

 يف العام ١٩٦٨ بدأ أسلوبه يتحول نحو آفاق تعبريية متحررة نابعة من عملية استحضار الذكريات 
الطفولية وينابيع املواضيع املحلية ودوزنة ألحان املنظر، مبنطق حديث يدمج بني إيهامات التصوير 

املنبثق من الواقع والتجريد. )معرض غالريي سعد العام ١٩٧١ وغالريي كونتاكت العام ١٩٧٢(. 

املرحلة اإليطالية 

مؤسسة من  بدعوة  إيطاليا  إىل   ١٩٧٦ العام  يف  الباشا  سافر  اللبنانية،  األهليّة  الحرب  بداية   يف 
Educavi Maesta، التي وقّع معها عقد عمٍل ملدة خمس سنوات مع جيورجيو تشينا رئيس املركز 

العاملي الذي تعاون معه كبار الفنانني العامليني وأبرزهم الهولندي كورناي غييوم بڤرلو والفرنيس 
لتصميم فسيفساء كنيسة سان  الدولية  باملسابقة  الباشا  فاز  العام ١٩٧٩،  بالداتشيني. يف  سيزار 
مارتينو، والتي نفذها يف ساحة مدينة لينانو اإليطالية، وهي عبارة عن لوحة فسيفساء من ستة 

أجزاء تروي حكاية القديس مارتينو املحب للطبيعة ولعمل الخري. 

إن تأثريات تأليفه أجزاء وفصول لوحة الفسيفساء، جعلته عىل متاس مع جامليات الفنون البيزنطية 
الزخرفية  فالعنارص  واإلسبانية.  اإليطالية  املدن  بعض  يف  املنترشة  املدّجنة  اإلسالمية  والفنون 
والتصويرية التي دخلت يف صلب هذا العمل، كانت تتمحور حول الطبيعة وأشكالها الفردوسية 
التي تكشف عن روحانيتها الرشقية، التي عرفتها الفنون اإليطالية يف تكوين فسيفساء األمرباطورة 

تيودورا يف بازيليك القديس فيتال يف مدينة رافينا اإليطالية. 

حصد الباشا خالل مرحلة إقامته يف إيطاليا العديد من الجوائز، أبرزها جائزة الحب، وجائزة املدينة 
 Cena Editory ونتيجة لصعود نجمه الفني يف املعارض الدولية، اختارته دار .Città Eterna األزلية
املتخصصة بإصدار الكتب الفنية النفيسة، لتزيني كتاب للشاعر السنغايل ليوبولد سيدار سنغور، 

الذي شارك الباشا بتزيينه مع خمسة فنانني عامليني.
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»العشاء األخري« ومناظر الفصول 

هذا النجاح يف إيطاليا، مل يشجع الباشا عىل ترك بريوت، إمنا جعله أكرث ارتباطًا بأحالمها وألوانها، 
الذي يجمع  اإليطالية، موضوع »العشاء األخري«  املرحلة  وإمنا حمل من مؤثرات ذكريات فنون 
ما  ثم  متحررة.  تعبريية  برؤى  متيزت  عديدة  تجارب  يف  ظهر  الذي  تالميذه،  مع  املسيح  السيد 
الذي  الكبري  الدمار  واملائية، حني شاهد  الزيتية  لوحاته  نسيج  املوضوع يف  تغلغل هذا  أن  لبث 
لحق بالوسط التجاري يف بريوت. فقد ألهمته الجدران املحروقة يف كنيسة القديس جاورجيوس، 
التسعينيات، إعادة صياغة هذا املوضوع  التي رسمها مراًرا يف مطلع  وتداعيات دمارها وخرابها 
الخالد الذي رسمه ليوناردو دافنتيش عىل جدار سانتا ماريا ديال غراسيا يف ميالنو. فلوحات العشاء 
األخري التي رسمها مراًرا وجّسدها يف بعض لوحاته، تعكس يف إيقاعاتها التعبريية مناخات املواجهة 

االستعارية ملوت مدينة بريوت وقيامتها. 

لطاملا آمن الباشا بالقيمة الجاملية للفن، التي تتخطى املآيس واألحزان. فريشته التي اعتادت الفرح 
والتجوال يف حدائق اللون، أعادته من جديد إىل أحالم الطبيعة وفصولها، فأنجز يف العام ١٩٨٠ 
لوحة ورقية جدارية )٩٤٠ × ١٥٠ سم( عرضها عىل جدارن غالريي دامو )انطلياس(، تلتها سلسلة 
من اللوحات، حملت عنوان »الفصول األربعة« التي تذكّر بجاملياتها اإليقاعية بفصول سمفونية 
فردي. وقد ساهم املشغل الفرنيس للنسيج روبري فور بتحويل إحدى لوحاته إىل سجادية بحجم 

جداري زينت يف مطلع الثامنينيات مطار جدة، اململكة العربية السعودية.

أغنيات أندلسية 

اكتشف الباشا رس الفردوس املفقود املتغلغل يف أحالم طفولته يف بريوت القدمية، املعرضة بقيتها 
الباقية للغياب يف مسلسل الحروب، بريوت الجميلة التي كانت تذكّره يف هندسة أبنيتها وروائح 
العرب  خرسها  التي  األندلسية  املدن  بأجواء  بركها،  ونوافري  بيوتها  حدائق  يف  العطرة  الياسمني 
خالل القرون املاضية. وهذا ما شجعه يف صيف العام ١٩٨٧ عىل القيام برحلة فنية إىل إسبانيا، 
الباشا  رسم  األندلسية.  املدن  يف  الباقية  العربية  اآلثار  يف  املتغلغلة  الحياة  شاعرية  خاللها  رسم 
ضمن  الفنية  املؤسسات  إحدى  اقتنتها  صيني(،  وحرب  )مائيات  لوحة  مائة  من  مجموعة  هناك 
مرشوع إلصدار كتاب فني يحتوى عىل مجموعة من النصوص لباحثني عرب وإسبان عن الحضارة 
األندلسية. كام رسم يف العام ذاته جدارية بعنوان »تحية إىل املوسيقار األندليس زرياب«، التي 

دخلت ضمن مقتنيات متحف معهد العامل العريب يف باريس.

والذكريات  الضائع  الفردوس  حكايات  عىل  املفتوح  بالحلم  أشبه  السحرية  الرحلة  هذه  كانت 
الباشا وجد يف هذه الرحلة ذاته  الثامن ميالدي. وكأن  املرتسخة يف الوجدان األورويب منذ القرن 
وأحالمه، فاندمج بتلقائية مع اإليقاعات السحرية الكامنة يف حدائق املدن األندلسية وقصورها، 
الباشا عن  العريف غرناطة. كام بحث  الشعراء والفنانني طليطلة، وواحة جنة  وخصوًصا مدينة 
تكاوينها  مع  جديدة  عالقة  الستيحاء  محاولة  يف  األسكوريال،  مكتبة  يف  العربية  الرسوم  تكاوين 
وألوانها وزخارفها، التي انبثقت منها مجموعة رسوم جديدة ملخطوطة كتاب »األلعاب ألخيدرس 

دادوس« من القرن الثالث عرش، وملخطوطة كتاب »منافع الحيوان« البن الدريهم املوصيل. 
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التداخل املتعالق بني الرسم واملوسيقى 

باملوسيقى، خالل عدة مراحل، شّكلت يف تكاوينها عالمة فارقة يف  الباشا  ظهرت تجليات عالقة 
أسلوبه التعبريي املتحرر، الذي يبحث عن حلول جديدة لصوغ لوحة حديثة من دون جبهات، 
لوحة آتية من النظرة العميقة لسالالت فنون عامل الطفولة والذكريات. رمبا ألن زمن الرسم بالنسبة 
له هو زمن املوسيقى التي كان يستمع إليها يف بداية تكوينه الفني، حني كان ينزوي لرسم إيقاعات 
الطبيعة يف الغرفة التي خصصها خاله خليل مكنيّة لالجتامع باملوسيقيني يف حديقة البيت. فقد 
تداخلت حكايات التأليف املوسيقي مع خطواته األوىل يف كتابة النغم اللوين الذي يحيط بتفاصيل 
العيش يف بيت بريويت يجمع بني أجواء الريف واملدينة. فقد أهداه خاله علبة ألوان مائية يك يتسىل 
برسم العصافري والزخارف وتلوين القباقيب الخشبية. إنها الذاكرة اللونية األوىل التي جمعت بني 
زمن الرؤية وزمن السامع، ومعها أصبح اندماج اللون بالحالة املوسيقية أشبه باندماج ألوان املاء 
باملاء وأنغام الصوت بالصوت. هكذا أصبح نغم اللون بتجزيئيته هو مرسح اللوحة الحقيقي. إنه 
الكتوم  التكوين، ويلتحم معه يك يفرس حاالت رسم الخط  الذي يرتسخ وينترش يف نسيج  النغم 

والهادئ والصاخب الذي يتمظهر يف أشكال وجوه العازفني وآالتهم املوسيقية. 

لوحاته عىل  قلب  فتحت  التي  األعامق  نشوة  املوسيقيني  عوامل جوقة  الباشا يف  أمني  وجد  فقد 
سؤال الدهشة ومتاهات التجارب الجديدة، السيام وأن جاملية تجاربه التي أنجزها يف باريس يف 
الستينيات، وفق اعتبارات الالتشخيصية والبقعية والتجريد، كانت قد كشفت له  مرحلة مطلع 
بالكل  الجزء  التكرار والتشابه والتامثل وارتباط  القامئة عىل  الغرافيكية  الخصوبة  أرسار مقاييس 
كثرية  أحيان  يف  تنفذ  التي  التلقائية  قدرة  يف  كامن  هنا  فالرس  والزخرفية.  اإلنسانية  األشكال  يف 
الطليقة وصياغتها  التشكيلية  بالخواطر  احتفائها  لتحقيق  الزخرفية كحدس عفوي،  الرغبات  إىل 

كمقامات موسيقية إلشارات دافقة ومتألقة يف طقوس اللون املمتلئة بالرقة والغنائية. 

جّسد الباشا طاقات الفردوس اللوين الكامن يف الطبيعة، من خالل اعتامده عىل االختزال والتلخيص 
بلورة  املتحررة عىل  اللونية  اللطخات  قدرة  الكامن يف  والتجريد  التشبيهية  بني  الفواصل  وإلغاء 
لذا ساهم يف مطلع  أنواره وظالله.  املنظر وفضاءات  تتحسس شاعرية  التي  التشكيلية  العنارص 
الواقع  إشارات  بني  تدمج  تشكيلية  لغة  إمياءات  إىل  للوصول  الشكل،  تحرير  يف  السبعينيات 
والتجريد. فاللطخة اللونية املائية يف مناخات تأمالتها الشعرية ملناخات الدفء والرطوبة، كانت 
غالبًا ما تعكس اهتاممه ببعرثة النور ودرجاته وتقسيامته الحركية والسكونية. وقد شكلت هذه 
اللطخات رهافة أسلوبه وأناقته النابضة برؤى التعبري عن أكرب قدر ممكن من األشياء بواسطة أقل 
الوسائل. وهذا ما يفرس رس اندفاعه نحو لطخات اللون التي تخترص املساحات والتفاصيل، والتي 
يراها تنمو وتتوالد مع األحاسيس، وتتأثر بطريقة عفوية مبناخ الذكريات. أبسبب ذلك يا ترى قال 

بول كيل ذات يوم »أنا واللون واحد «؟
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املنظر وإيهاماته الشعرية 

الحميمة واملقاهي والشوارع والطاوالت واملوائد يف  املنظر واألماكن  لرسم  الخفي  االندفاع  هذا 
املدن اللبنانية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية والقربصية، كان يدعوه للسفر إىل الداخل، حيث 
ومن  األلوان.  رقوش  يف  واملرّسات  الرغبات  توّحد  مثلام  والهواء،  النور  توّحد  النضارة  إشعاعات 
تأمالته العميقة للطبيعة، أدرك الباشا رس السعادة الكامن يف الزرع والحصاد مًعا. لذا منح ملساته 
أقىص اندفاعاتها التعبريية، لتصل إىل ذروة االندماج مع شهوانية الطبيعة وقوتها وشفافيتها داخل 
غموضه  بالشعر،  شبيه  الطبييعة  من  املستمد  التجريد  أن  اعترب  إذ  وخارجه.  التصويري  الزمن 
وصفائه. فالطبيعة هي معجم األلوان والتصاميم وحركة الوجود. لذا ينبغي أن نتأملها بصرب وصفاء 
النور  البيان األول ألنفاس  حتى نصل إىل أشياء ال نعرفها، ألن إشارات قليلة تفتح أمامنا أبواب 
وحركة الطبيعة. وهذا ما جعل الباشا يعرتف يل يف إحدى املقابالت التي نرشتها يف ملحق النهار 

العام ١٩٩٢ أنه يبحث يف عواطف اللون عاّم هو أبعد من الحقيقة املرئية:

الرسم  عن  التخيل  محاولة  يف  مزمن  وهو  الطبيعة،  وبني  بيني  دائم  رصاع  »لدي 
الذايت.  التعبري  يف  والتداعيات  الهواجس  كل  برسم  أكرث  وااللتصاق  للطبيعة  املبارش 
كل رسمي هو تلقايئ. ولكن أهيئ نفيس ذهنيًا، وإن كنت ارسم األشياء كغاية. وإمنا 

هي طريقتي يف االرتجال«. 

فانتازيا املخيلة

 لوحة املنظر بالنسبة للباشا، هي رؤية الفكر الحر. لذا، فإن تجلياتها التلقائية هي استثامر للعبور 
نحو الحرية. فهو يؤمن بالرؤية كعمل برصي، والرؤية تحتاج بدورها إىل إعادة ابتكار يف التجريب 
ينبع من  املنظر يف تجاربه،  ارتجال  لذا، فإن  للعبور نحو مناظر ذات مفارقات برصية متعددة. 
نظام خفي ملنطق رشقي زاوله الباشا يك يقطف الحركة التي تغمر تأمالت الفصول وتقاطعاتها 
األرابسكية املرئية واملخفية، التي هي مبنزلة مدخل للعودة إىل مرافئ الذات، لكتابة فضاء الداخل 
وأضوائها  الطبيعة  حركة  يف  عقود  طوال  عنه  بحث  الذي  الشعري  الفضاء  وامللتبس.  الغامض 
وظاللها، كام بحث عنها يف جلسات النسوة والعصافري والزهور ورحالت السحب العابرة وزخارف 
سجاديات الطفولة امللونة باملكعبات واألشكال الهندسية. تلك الحركة التي يصوغ حكاياتها عرب 
تقطيع هنديس، عىل اعتبار أن الهندسة هي علم الفضاءات وأبعادها وعالقاتها، وهي تقّرر دوًما 
أمناط التداخل والتقاطع عن طريق الحدس اللوين ومدى انسجامه وتعارضه. كام لو أنه يف عملية 
اإللحاح عىل فضاء التداخل و«الشقلبة«، يتخىل عن الشكل املغلق، ويركز عىل التكوين السطحي 
يقدم حوافز جديدة  نراه  لذا  التصويري.  والفضاء  املوضوع  بني  توازن  التي  واملواجهة  والتملص 
البحار  امواج  واألشياء:  لإلنسان  كاماًل  متثياًل  تعطينا  التي  الخيالية،  لوحاته  »فانتازيا«  تجارب  يف 
وأصدافه، السامء والغيوم والهواء وأجنحة العصافري، وتحليقات األجساد وتالحم العشاق ووجوه 
النساء. أي أنه يف تلك التجارب، يعطي أهمية أكرب لرسم الشكل وإبراز شاعرية الخطوط الخارجية 
الحركة  التي تحرر  املُلوِّن هي  الرسام ال  إذ إن يد  الرمزية.  الوصفية  بالحيوية ودالالتها  املفعمة 
اآلتية من مظاهر األشكال ومتنحها جميع إمكاناتها االبتكارية الشعرية )الكاشفة واملُعرّبة(. يف تلك 
التجارب يرسم الباشا ودائع الزمن املايض بأشيائه ورؤاه، الودائع التي منحت مدن املتوسط أجمل 

قصائد األشكال وموزاييك الحضارات.
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صندوق الفرجة واالحتفاء بالتلوين عىل الخشب 

خالل الفرتة األوىل من إقامة أمني الباشا يف باريس مطلع الستينيات، كان يسكن يف غرفة صغرية. 
بحيث إن ضيق الغرفة دفعه إىل متضية وقته بصنع املنحوتات الخشبية بداًل من رسم اللوحات 
الزيتية. وبسبب شح أحواله املالية، كان يشرتي الجبنة التي كانت يف ذلك الوقت توضع يف علب 
يك  وتهيئتها،  وتلوينها  األشكال  الخشبي يف صنع  ويستعمل صندوقها  الجبنة  يأكل  كان  خشبية. 
تكون مبثابة منحوتات صغرية. ومع الوقت، تطورت هذه التجارب، وأصبح يلّون عىل البارفانات 
والصناديق والشبابيك، ووصل به األمر إىل صنع متاثيل أشبه باملاريونيت املستقاة من قصص الرتاث 

الشعبي وعوامل ألف ليلة وليلة. 

الثامنينيات  مرحلة  يف  بقوة  الظهور  إىل  عادت  التي  امللونة  خشبياته  يف  الباشا  سعى  فقد   
يف  وكذلك  والتزييني،  التلويني  األسلوب  يف  تكاماًل  لوحته  عامل  مع  التكامل  إىل  والتسعينيات 
التجسيد املؤسلب للموضوع، وهو يهب مفرداته التصويرية وجوًدا معنويًا وحسيًا بات ملموًسا 
كحجم  الكتلة  مع  يتعاطى  ال  فهو  النحات.  ال  الرسام  برؤية  املحيط،  والفراغ  بالضوء  الحتكاكه 
بأدوات النحات، بل يعالج مسطحات الخشب مبنطق الجمع والرتكيب )بأدوات النجارة(، حيث 
يستعيض أحيانًا عن نحت الوجه برسمه عىل املسطح الخشبي، إال أن الجمود الذي يرتتب من 
جراء التسطيح، رسعان ما ينقذه بالحركة النابعة من االجتهادات يف التأليف عند تصميم األشكال. 
هواجس  عىل  جميعها  انفتحت  الزخرفية  واملوتيفات  النساء  ووجوه  الطيور  أشكال  ألن  رمبا 
بإيقاعات  املناظر  لذا، ظهرت لديه  القدمية.  الخشب من هواياته  الرسم عىل  طفولته حني كان 
املوزاييك، وكذلك تجسدت  بأجواء  توحي  التي  املوسيقية  اللونية  واللمسات  الصغرية  املربعات 
أشكال األنصاب الطوطمية برؤى احتفالية مع ايقاعاتها اللونية مثل اللَُّعب البدائية لألطفال التي 
تنتهي عند قمتها برؤوس إنسانية، يقابلها حضور كبري لوجوه أمامية ومقطعية وقامات مندمجة 

مع زخارف نباتية وهندسية ومناظر بحرية. 

الباشا عىل سطوح  أوجد  لذا  الزمن.  الذاكرة مع مرور  الذي يشع يف  املرتاكم  الحيس  اإلدراك  إنه 
املجسم النحتي لتامثيله وصناديقه وبرافاناته حكايات املواجهة مع أبطالها، مرات بالسخرية ومرات 
باملرح ومرات بالحب ومرات بالفرح. فلوحاته كام منحوتاته ال تكف عن التطلع إىل الحياة ببهجة 

كبرية وبرثاٍء لوين بالغ التميُّز. بهجة اقتنص حكاياتها من تداعيات صندوق الفرجة وعوامل الطفولة.
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العشاء الحميمّي، ٢٠٠٤
زيت عىل قامش، ١٤٢ × ٢٠٣ سم

مجموعة مؤّسسة أمني الباشا
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أعىل

بدون عنوان، ١٩٧١
حرب صيني وألوان مائيّة عىل ورق، ٥٠ × ٦٩،٥ سم

مجموعة مؤّسسة أمني الباشا

مقابل

بدون عنوان، ١٩٩٧
زيت عىل خشب، ٤١ × ٤٨ × ١٧ سم

مجموعة مؤّسسة أمني الباشا
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أسفل

العشاء الرّسي، ١٩٨٤
زيت عىل قامش، ٩٨ × ١٥٢ سم

مجموعة مؤّسسة أمني الباشا

أعىل

األوركسرتا، ١٩٩٩
زيت عىل قامش، ٩٥،٥ × ١٥١ سم

مجموعة مؤّسسة أمني الباشا



أمين الباشا
 ولد يف ١٩٣٢، بريوت، لبنان

يعيش ويعمل يف بريوت، لبنان

األكادميية  يف  دراسته  متّم  والكتابة.  املنحوتات،  الرسومات،  اللوحات،  الباشا  أمني  أعامل  تشمل 
الفرنسية  السفارة  من  منحة   ١٩٥٩ العام  يف  وحاز   ،١٩٥٧ عام  )ألبا(  الجميلة  للفنون  اللبنانية 
ملتابعة الدراسة يف باريس يف املدرسة الوطنية العليا للفنون ويف أكادميية الغراند شوميري. زينت 
ليوبولد سيدار سنغور   ،)١٩٦٥( آالن جوفروي  منهم  الشعراء،  من  العديد  دواوين  الباشا  رسوم 
)١٩٧٨(، وناديا تويني )١٩٨٣(. وله إنجازات مميزة يف فن املوزاييك والسجاديات واملجوهرات، 
ابرزها جداريات الـ Club des artistes يف فينسني، عام ١٩٦٥ واملوزاييك الذي نفّذه يف كنيسة 
سان مارتينو ليليانو عام ١٩٧٩. ُعرضت أعامله يف معارض عديدة، منها بينايل االسكندريّة؛ املتحف 
عىل  حاز  )مدريد(.  كرايسلر  وغالريي  )باريس(؛  كونش  بينايل  )باريس(؛  الحديث  للفن  الوطني 

.Città Eterna العديد من الجوائز، أبرزها جائزة الحب، وجائزة املدينة األزلية

فيصل سلطان
 ولد يف ١٩٤٦، طرابلس، لبنان

يعيش ويعمل يف بريوت، لبنان

فيصل سلطان فنان وناقد وباحث يف الفنون التشكيليّة. حائز عىل دبلوم دراسات عليا يف الرسم 
الفنون  يف  دكتوراه  وعىل   ،١٩٧٣ العام  اللبنانية  الجامعة   - الجميلة  الفنون  معهد  من  والتصوير 
التشكيلية من جامعة باريس العام ١٩٨٨. شارك يف العديد من املطبوعات، منها كتاب موسوعي 
 L’art Au Liban : Artistes Modernes لبنان« و  الحرية يف  ثقافة  بعنوان »أربعامئة سنة من 
Et Contemporains ١٨٨٠-١٩٧٥ )٢٠١٢(. كام وصدر له كتاب موسوعي عن الفن يف لبنان بعنوان 

»كتابات مستعادة من ذاكرة فنون بريوت« )٢٠١٣(. تضمن الكتاب ابرز املقاالت والدراسات الفنية 
التي نرشت له يف السفري ما بني ١٩٧٦ و١٩٩٣.



»تقسيامت وألوان: تحية إىل أمني الباشا « هو املعرض األول يف سلسلة من املعارض 
التي نوّجه من خاللها تحيًة إىل فنانني ذوي حضور يف مجموعة متحف رسسق.

متحف نقوال إبراهيم رسسق
 شارع مطرانيّة الروم األورثوذوكس

www.sursock.museumاألرشفيّة، بريوت، لبنان  


