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معارض
يوجه تح ّية إلى مع ّلم اللون ومؤرخ المدينة
"متحف سرسق" ّ

أمني الباشا ...حكواتي بيروت في زمن البهجة

يوجه "متحف رسسق" تحية اىل التشكييل اللبناين املعروف الذي امىض حياته يف تاريخ
بعد غياب عقد عن اقامة املعارضّ ،
حيوات املدينة .امني الباشا ،الذي ا ّرخ مقاهي بريوت يف حقبة الخمسينات ،يعود اليوم ليذك ّرنا بهوية برصية ومعامرية
وثقافية اندثرت ،وبقي وحده شاهدا عليها

الرسام التشكييل امني الباشا.

ركض العمر ،جارفا معه مطارح امني الباشا
(مواليد بريوت ـ  )1932االوىل :سينامت
الربج ورأس بريوت ،وجلبة الناس ،وتلك
الحيوية الخالقة التي كانت حبىل
باالفكار التحديثية ورياح التغيري .ابتلع
مقاهيه املفضلة من زمن االربعينات
والخمسينات ،الضاجة بالضوء وزحمة
الوجوه واالحاديث والنقاشات .جرف
معه ايضا تلك االبنية ذات الطبقتني،

بهندستها الرقيقة ،الناعمة لتعلو مكانها
عامرات تحجب نور الشمس.
توقف امني الباشا عن ارتياد امكنته يف بريوت.
يف وثائقي عن مسريته اخرجته ميشال داغر
قبل سنوات قليلة ،يقول التشكييل الكبري انه
ما عاد يذهب اىل "مقهى القزاز" يف الجميزة
بعدما كان يرتاده بشكل دائم .انتزعت
عمليات "التطوير" روح املقهى ،وطردت
اشباحه وروحه االصيلة.

امني الباشا اليوم بات خارج املكان،
يفتش عن ابنية "انسانية" تقول له شيئا،
تعيد اليه بريوت الخمسينات والستينات
التي كان قد خ ّلدها يف لوحاته واعامله
الكثرية حتى استحق لقب "شاهد عىل
زمنه" .احساسه تجاه التغريات التي
محت هوية بريوت ،لخصها يف احدى
مقابالته عام  ،2011قائال" :اهم ما مييز
شعوري يف حال كهذه ،هو هذا الحنني
الكبري اىل الزمن الذي عشته يف مساحة
املدينة ،حيث كانت هذه املدينة بهجة
يومية يف عيون الناس ،وصورة صافية
ونقية وطاهرة يف عيني وقلبي وروحي.
بريوت مدينة تطربني ،وامكنتها
وشوارعها وناسها وعادات ناسها هي رمز
اسايس ال ميكن القفز فوق اشاراته مهام
طال الزمن".
بعد عقد من الغياب ،افتتح "متحف
ّ
يشكل
رسسق" الشهر املايض معرضا
تحية اىل احد اهم االسامء يف املحرتف
التشكييل اللبناين ،واحد الوجوه البارزة
يف صنع الحداثة الفنية .عرب معرض
"تحية اىل امني الباشا ـ تقسيامت والوان"
(بالتعاون مع "مؤسسة امني الباشا")
الذي يستمر حتى اذار  ،2018نتع ّرف
اىل املسار الغني واملتن ّوع واملتع ّرج الذي
سلكه مع ّلم اللون والرسم باملائيات.
لوحات املعرض التي ترجع اىل حقبة
الخمسينات وصوال اىل عام ،2013
ادرجت ضمن اربع تيامت :الفن
التجريدي ،املناظر الطبيعية ،الخيال
(فانتاستيك) ،الدين .هكذا ،سيدخل
الزائر عوامل امني الباشا من خالل خالل
اربعني عمال متنوعة الوسائط والتنفيذ

من املائيات والرسوم والزيتيات اىل
املجسامت الخشبية تحمل عناوين
متنوعة مثل "خرابة قرطبا" و"العشاء
الرسي" و"االوركسرتا" و"العشاء
الحميمي" و"الحصان الخشبي"...
بكل ثقة ،ميكن القول ان ال رسام يف
لبنان او العامل ارتبطت مسريته مبدينته
بكل هذا االلتحام .امني الباشا ،هو ذاك
املشاء الذي يلتقط التفاصيل بني ازقة
املدينة ،وساحاتها ،وشوارعها ومقاهيها،
يلتقط حواديتها ،وقصصها ،ووجوه
ناسها ،ومناظرها الطبيعية لينقلها عىل
لوحته .هنا تكمن خصوصيته ،اىل جانب
طبعا مهارته الفائقة يف التلوين والرسم
باملائيات .لوحاته تتميز دوما بالوانها
املرشقة واملضيئة ،مستدعية الوان الرشق
ومناخه وجغرافيته.
امني الباشا الذي ولد يف بريوت عام ،1932
حلم منذ صغره بدخول عامل املوسيقى.
لكنه سيتخىل عن هذا الحلم ،ليعانق
اخر سيدخله متاحف العامل ومزاداته .يف
السابعة عرشة من عمره سيختار الرسم،
مستلهام مسرية عمه الرسام واملوسيقي،
تاركا احرتاف املوسيقى الخيه املوسيقار
الشهري الراحل توفيق الباشا .مع ذلك،
ستحرض املوسيقى الحقا بطال اساسيا
يف الكثري من لوحاته اكان من خالل
تجسيد جلسات موسيقية بني عازفني،
او استدعاء سالمل النوتات املوسيقية
كعنرص تزييني ،واوتار تلعب عليها
العصافري يف لوحاته.
بعدما تابع دروسه الجامعية يف
"االكادميية اللبنانية للفنون الجميلة" يف
بريوت من عام  1954حتى عام ،1957
سيسافر الكامل دراسته يف املدرسة
الوطنية العليا للفنون الجميلة يف باريس،
مخترب الحداثة الفنية ورحم مختلف
التيارات واملدارسة الفنية التي كانت
تتفاعل وتتالقح وتتناسل حينها .هناك،
سيتاح له االحتكاك بالتجارب املتنوعة،
وسع
وسيزور متاحف عاصمة االنوار ،ما ّ
افاقه ورؤيته مع تشب ّثه بارثه الثقايف
الذي ترجم يف لوحاته.

نقطة على السطر

بيروت عاصمة تشكيلية ،ولكن…
بعد كسل الصيف واجازاته ،استعادت بريوت نشاطها التشكييل .تشهد العاصمة منذ اسابيع
زخام عىل مستوى املعارض الفنية والبرصية ،من اللوحة التقليدية اىل الفن املعارص (من
تجهيز وغريه) .نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص معرض جميل مالعب يف "غالريي جانني
ربيز" ،ومعرض امني الباشا يف "متحف رسسق" ،ومعرض وليد رعد يف "غالريي زملر صفري"،
والقامئة تطول…
لعل الحدث االضخم يف بداية املوسم الجديد ،كان "معرض بريوت للفن" الذي احتل مكان
الصدارة ،جامعا ابرز صاالت العرض اللبنانية والعربية والعاملية ،ومحتضنا مئات االعامل
الفنية املهمة .هذا الحدث ان دل عىل يشء ،فعىل الدور املستعاد لبريوت كاحد اهم مراكز
الحركة التشكيلية يف العامل العريب ،منافسا بذلك ديب وابوظبي اللذين استقطبا سوق الفن يف
العقدين االخريين .لكن هذا االزدهار يطرح اكرث من سؤال .ما هو انعكاس النشاط الفني
عىل الحياة الثقافية اللبنانية .مبعنى اخر :اي اقبال تحققه هذه املعارض؟ من هو جمهورها
الحقيقي؟ هل يقترص عىل نخبة من هواة الفن ومقتنيه ومن النقاد واهل الصحافة واالعالم
ام ان اشعاع الفن يتجاوز هذه الدائرة الضيقة ،ليستقطب رشائح واسعة من املجتمع ،كام
كانت الحال يف بريوت الستينات والسبعينات؟
تصعب االجابة يف غياب احصاءات دقيقة لدى الغالرييات ودور العرض .لكن االنطباع العام
هو انحسار االقبال عىل الفن لدى االوساط الشبابية والجامعية والثقافية ،ليصبح حكرا عىل
فئة من النخب ،هي من اهل السلطة واملال اساسا ،ومن الفنانني االخرين ،وبعض الهواة
املسكونني بحب الفن ،او الدارسني واالختصاصيني.
صحيح ان الفن سوق قبل كل يشء ،يقوم عىل اهتامم النخبة .هذا عامل يجب ان ال يغيب
عن االذهان .خالفا لالدب مثال الذي يحتاج اىل االنتشار ،او لالغنية التي تحتاج اىل قاعدة
جامهريية لتعيش وتزدهر ،فان العمل التشكييل يكتفي مبجموعة من املقتنني الذي يتابعون
انتاج هذا الفنان او ذاك ،ويقتنصون الفرصة الغناء مجموعتهم بعمل جديد سيدهش
الزائرين ،ويكون حديث البلد اليام .تلك من قواعد اللعبة التي ال ميكن تجاوزها .اي ان
صالة العرض ستبقى وتعيش ،وان لن تشهد زحاما كالذي كان مييز بريوت يف العرص الذهبي.
لن مينعنا ما سبق من امليض ابعد يف تساؤالتنا .هل هذا هو املعيار الوحيد للنجاح؟ هل
اللوحة ،او التجهيز الفني ،سلعة مادية تحط يف مجموعة جامع تحف ،او متحف او مؤسسة
رسمية او مرصف ،الخ…؟ ماذا عن اشعاعها االبداعي ،عن كل العنارص الجاملية والتقنية
والفكرية والثقافية التي تطبع مرحلة من تاريخ بلد وعرص .هل يجب ان اقتني رامربانت
او بيكاسو او فيالسكيز ،او شفيق عبود وحليم جرداق وبول غرياغوسيان… يك اتفاعل مع
اعاملهم التي تسكن مخيلتنا الجامعية ،وتحدد ذائقتنا ،وتطبع عرصا من العصور بابعادها
الفكرية والسياسية واالجتامعية والذوقية والجاملية؟
يك يعود الجمهور اىل صاالت العرض او الغالرييات يف لبنان ،ال بد من سياسة ثقافية وتربوية
واعالمية ممنهجة وطويلة النفس .االستاذ هو الذي يفتح شهية طالبه وطالباته عىل الفن،
ويستلهم باملفاتيح النقدية واملعرفية الالزمة .التلفزيون (االعالم عموما) هو الذي يحمل
اىل كل البيوت ،يف معزل عن العامل االجتامعي ،محبة الفن ،ويع ّرف باالعامل والتجارب،
ويغني الذائقة العامة ،ويرشح كل الخلفيات املحيطة بهذه التجربة او تلك .وزارة الثقافة
هي املعنية بوضع سياسات تهدف اىل نرش الفن والتفاعل معه ،بحيث يصبح حاجة روحية
ومدنية لدى املواطن .لن يعيش الفن ويزدهر يف بريوت اذا بقي حكرا عىل النخب ،واذا مل
يرشع عىل كل الناس .فكل مواطن قادر عىل تذوق الفن الراقي والتفاعل معه .كل مواطن
عىل موعد مع لوحة امني الباشا او جميل مالعب… ليبحث يف مرآتها عن روحه وكيانه
وهويته ومشاغله… حتى لو مل يعد بها اىل البيت.
سمير مراد
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سيعود اىل لبنان ليحفر اسمه كاحد
املجددين يف النصف الثاين من القرن
العرشين ،ويعيش متنقال بني بريوت
وباريس واسبانيا .الفنان الذي يكن حبا
وتقديرا عىل حدة للتشكييل اللبناين
الكبري عمر االنيس ( 1901ـ  )1969الذي
يعد الرعيل االول املؤسس للحداثة يف
املحرتف الفني اللبناين ورمبا هو ملهم
الباشا ،سينال جوائز عدة من بينها
جائزة السفارة الفرنسية ،وجائزة وزارة
الرتبية اللبنانية عام  ،1959وامليدالية
الذهبية لجائزة "سيتي ايرتنيل" يف روما
عام  .1976سينكب الحقا عىل انجاز
رسوم لقصائد الشاعر السنغايل ليوبولد
سنغور ،والشاعرة اللبنانية الراحلة ناديا
تويني .سيقيم معارض فردية كثرية يف
بلدان اوروبية وعربية كاسبانيا والكويت يف محرتفه.
وايطاليا وفرنسا وانكلرتة اىل جانب لبنان،
وستحقق اعامله صدى عامليا خصوصا يف
بينايل باريس عام  ،1959واالسكندرية
عام  .1962كل ذلك سيم ّهد لدخول
اعامله يف مجموعات املتاحف العريقة
من بينها متاحف الفن الحديث يف
ايطاليا وفرنسا واسبانيا.
اكان باملائيات او الرسم بالزيت ،يلتقط
امني الباشا الحياة من منبعها عرب
مشاهد يومية تبدو روتينية واعتيادية،
لكنه يضيف اليها نظرته املتفردة التي
تحدث الفرق حتام .سيتخذ من مقاهي
الخمسينات مختربه التجريبي لينجز
لوحات تتنوع بني التجريد والتشخيص.
ّ
املفضل يف البلد ،كان يقع يف
مقهاه
الطبقة االوىل من احد املباين .كان يرتاده
يف الخامسة بعد الظهر ،وينتظر رواد لوحات يف املعرض.
السينام للخروج من الصالة ،حيث يبدأ
برسمهم من دون علمهم .كان يعشق
مقاهي الربج التي قال عنها مرة انها
كانت مزدحمة بكل انواع البرش :هناك مشاهد يومية تعكس
ذوو االحكام القضائية ،امله ّربون ،العامل ،حقبة ومناخا سياسيا
يختلطون بالطالب واملوظفني ورجال واجتماعيا ومعماريا
االعامل ،ذوو الطبقة العليا .لقد كانت
مكانا لكل الناس بحق.
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ولوحات اخرى.

تحية "متحف رسسق" اليه.

هكذا ،خ ّلد مشاهد كثرية تسبح يف الوان
مضيئة نابضة بروح الرشق :رجالن يف
حديث محموم عىل احدى الطاوالت
وعليها وضع الكرواسون ...امراة منكبة
عىل قراءة الصحيفة ،الرتاموي الذي
كان مير من فرن الشباك اىل املنارة،
وغريها الكثري من املشاهد الدالة عىل

زمن وحقبة ومناخ سيايس واجتامعي
ومعامري ايضا.
يف اختصار ،انها بريوت االمس التي ما تتنوّ ع االعمال املعروضة
عادت تعرف نفسها اليوم .طبعا ،هذا من الخمسينات وصوال الى
الفنان واكب املدينة بحربها وسلمها ،بل عام 2013
انه انجز اكرث من مئة لوحة عن الحرب
لكن "من دون دماء" ،مستشهدا ببيكاسو

وغويا اللذين انجزا اقوى اللوحات عن
الحرب واكرثها تأثريا يف تاريخ الفن حتى
اليوم ،لكن من دون قطرة دم واحدة.
فعل ذلك انطالقا من اقتناعه بانه مدافع
يجسد حدثا
عن الجامل ،حتى وهو
ّ
ببشاعة الحرب وهمجيتها.
من بني اللوحات املعروضة يف "متحف
رسسق" ،سيتاح للزائر رؤية لوحته "365
يوما" التي انجزها عام  .1988تعكس
هذه اللوحة مزيجا من الحضارات
االسيوية والرشقية ،وتنتمي اىل الفن
الجديد الذي يعترب اللوحة قطعة
تزيينية.
يف ميني اللوحة ،تقف ثالث نساء مبالمح
يابانية وزي "الكيمونو" التقليدي ،فيام
ينضح العمل بنَفس متوسطي .اىل
يسارهن ،متتلئ اللوحة بتفاصيل تزيينية
كثرية كاملزهرية ،واملن ّبه ،والزهور،
ّ
والفخار ...امني الباشا يعترب ان الفن
الرشقي ميلء بالتفاصيل ،وعليه يجب ان
ال يرتك اي مساحة بيضاء عىل لوحته.
مل يكتف بالرسم .فهذا الفنان الذي مييض
ايامه يف محرتفه ،منصتا اىل املوسيقى
التي يعتربها اساسية يف حياته خصوصا
املوسيقى الكالسيكية ،اختار وسيط تعبري
مكمال هو الكتابة .لكن يف كال
اضافيا او ّ
الوسيطني ،تبقى بريوت ابنته املدللة،
بريوته التي رسمها بواقعية لكن ايضا
بطفولية ،مازجا بني الواقع والخيال.
ستبقى بريوت التي عارصها وكان شاهدا
عليها ،االحب اىل قلبه ،ال مدينة اليوم
التي حارصها االسمنت من كل صوب،
وانسحب ناسها من ساحاتها ومقاهيها،
بعدما ابتلعتهم عجلة الزمن التي ال
ترحم.
بريوت امني الباشا هي التي يحب ان
يتذ ّكرها ،ويذ ّكرنا بها .لع ّله سيدخل
التاريخ ليس بوصفه احد ابرز التشكيليني
اللبنانييني فحسب ،بل ايضا بوصفه
صاحب اكرب سجل برصي ملا كانته هوية
املدينة يف زمن كان عنوانه ...البهجة.
س .م
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