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ببناء  �أ���ش��ب��ه  حياته  طيلة  �ل��ف��ن��ان  عمل 
مبوت  �إال  تنتهي  ال  ل��ع��م��ارة  م�شتمر 
�لالحق  �ت�شال  يعني  وه��ذ�  �شاحبها. 
قد يخفي عن  �ت�شااًل ع�شويًا،  بال�شابق 
�لعني غري �ملدربة، ولكن �لعني �لفاح�شة 
ت�شتطيع تتبع جزئياته وتفا�شيله. ومن 
�لتكوين((  ))�شنو�ت  �أهمية  كانت  هنا 
تكون  �أن  و�لتي يجب  �لفنان،  يف حياة 
�أو �مل����وؤرخ،  �ل��ن��اق��د  م��و���ش��وع در�����ش���ة 

فرتة  مبهمات  تو�شح  ما  كثريً�  الأنها 
�لن�شج، و�أ�شر�رها �خلالقة، وت�شاعد 
�لفنية  �الأع���م���ال  ���ش��م��ات  حت��دي��د  يف 
يف  �ل��ف��ن��ان  يحققها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 

�شنو�ت �خل�شب فيما بعد. 
البد  �شليم  جو�د  �أعمال  در��شة  يف 
�لناحية  ه���ذه  �إىل  �الل��ت��ف��اف  م��ن 
و�اله���ت���م���ام ب���ر����ش���وم وك��ت��اب��ات 
�شبابه، لكرثة ما فيها من موؤ�شر�ت 
الأع���م���ال���ه �مل���ت���اأخ���رة، ����ش���و�ء يف 
�أذكر  هنا  و�أنا  �لنحت.  �أو  �لر�شم 
قلتها،  على  الأن��ه��ا،  ))�لكتابات(( 
�لفكرية  �ل��وم�����ش��ات  ع���ن  ت��ع��ر 
ملهمات  جل�����و�د  ك���ان���ت  �ل���ت���ي 
قنو�ت  يف  ذهنه  توجه  حقيقية 
م��ع��ي��ن��ة م���ن ط��اق��ة �خل��ل��ق هي 
�أعطاه،  ما  يعطي  جعلته  �لتي 
عنها  تقت�شر  بيقينات  م�شفوعًا 
�الأم����ر،  �أول  يف  ت��خ��ط��ي��ط��ات��ه 
تدفعه  ح��و�ف��ز  تبقى  ولكنها 
�لذي  �ملت�شاعد  �الجت���اه  يف 
�لكبرية.  �لفنية  عمارته  ه��و 
ويخيل �إيل �أن �لفرتة �ملهمة، 
�ل���ت���ي ب����ل����ورت روؤي��������اه يف 
�الأ�ش�س  وو���ش��ع��ت  �و�ئ��ل��ه��ا 
�لتي  �لتحتية  �لبنية  لتلك 
هي  �إنتاجه،  عليها  �شيقيم 
عودته  �أعقبت  �لتي  �لفرتة 
باري�س  م���ن  ب���غ���د�د  �إىل 
عام  �أو�خ�����ر  وروم�����ا، يف 
حتى  و�م����ت����دت   ،1940
 ،1946 ع�����ام  �أو�������ش�����ط 
مدر�شة  �إىل  ذه��ب  عندما 
لندن  يف  �لفنية  �ل�شليد 
ل���در�����ش���ة �ل���ن���ح���ت. يف 
�ل�شت  �ل�����ش��ن��و�ت  ه���ذه 

ر�شم ونحت كثريً�، وحفظ لنا – حل�شن 
�لتي هي من  �مل��ذك��ر�ت  – بع�س  �حل��ظ 
عربي  فنان  �أي  خلف  ما  و�أ�شدق  �أوف��ى 
جعله  �إىل  يتحرق  �ل��ذي  �لفن  عن  بحثًا 
ما  معظم  تتخطى  ر�ئ��دة،  تعبري  و�شيلة 
�أو  �الأربعينات  �لعرب يف  �لفنانون  كان 

قبلها يفكرون به .
  

مهم ج��دً� �أن ن��رى حم���اوالت ج��و�د يف 
م���ن���ظ���وره���ا �ل���زم���ن���ي، ف���رت�ه���ا 

�الأقطار  يف  ���ش��ائ��دً�  ك��ان  م��ا  خلفية  م��ع 
لندرك  يومئذ،  فنية  �أفكار  من  �لعربية 
و�شخامة  جميعًا،  عليها  تقدمه  م��دى 
�الآر�ء  �إىل  �لو�شول  يف  �لريادي  دوره 
تعم يف �خلم�شينات  �أخذت  �لتي  �لفنية 
�لن�شف  يف  ول��ك��ت��اب��ات��ه  و�ل�����ش��ت��ي��ن��ات. 
�خلا�س  طابعها  �الأربعينات  من  �الأول 
�لذي  �لد�ئب  �لبحث  �لذي يو�زي طابع 
تلك  ور����ش���وم  ت��خ��ط��ي��ط��ات  جن����ده يف 
�لتي  �لفكرة،  �أن  ن�شعر  �أننا  بل  �لفرتة، 
ت�شبق  كلمات،  يف  ي�شعها 

لن  ولكنه  ف��ن��ي��ًا.  حتقيقها  على  �ل��ق��درة 
يتقاع�س يف مالحقتها يف ر�شمه ونحته 
ير�شيه.  �ل��ذي  �لتعبري  به  تبلغ  �أن  �إىل 
بع�س  يف  ���ش��ج��ل��ه��ا  �ل��ت��ي  و�ل��ك��ت��اب��ات 
�أ�شا�شيني:  عن�شرين  من  مزيج  دفاتره 
ويومياته،  هو  �آر�وؤه  �الأول،  �لعن�شر 
�إىل  �إ���ش��ار�ت  مذكر�ته  )ويف  وعو�طفه 
فتيات كثري�ت ون�شاء من كل نوع، يذكر 
�الأخر،  �لبع�س  ويهمل  بع�شهن  �أ�شماء 
ويت�شور �أنه متعلق عاطفيًا مبعظمهن(. 
و�لعن�شر �لثاين، خمتار�ت مما يقر�أ )�أو 
ي�شمع( وهي بالعربية، 

و�الإنكليزية، 
 ، ن�شية لفر � و
وح������������ت������������ى 
ب��االإي��ط��ال��ي��ة. 
ب���ع�������س ه����ذه 
�مل�����خ�����ت�����ار�ت 
)و�لكثري  �شعر 
م��ن��ه��ا �أغ�������ان(، 
ك����ان يحب  ف��ق��د 
كل  يف  �ل�����ش��ع��ر 
�ل���ل���غ���ات. و�أه����م 
عن  ف��ق��ر�ت  منها 
و�لفنانني  �ل��ف��ن 
ك����ان ي��ن��ق��ل��ه��ا عن 
و�لكتب.  �ملجالت 
نقله.  يف  وك������ان 
يوؤثر  ي��ب��دو،  فيما 
ما ين�شجم مع توقه 
�لروؤيا  �إىل  وتطلعه 
�أن  لها  يريدها  �لتي 

تتج�شد.
ه����������ذه �ل�����ف�����ق�����ر�ت 
يخطها  �مل���ن���ق���ول���ة، 
عجل  ع��ل��ى  �أح���ي���ان���ًا 
و�أحيانًا بعناية و�أناقة 
خ���ا����ش���ة، ي���ج���د �مل����رء 
�أق����و�ل  �أ����ش���د�ءه���ا يف 
فيما  وك��ت��اب��ات��ه  ج����و�د 
�أنها  على  يدل  مما  بعد. 
وثائق  مبثابة  ل��ه  كانت 

�أهميتها  �لتلمذة. وهذ� ما ي�شيف عليها 
له،  دف����رت  ج�����و�د. يف  ف���ن  در�����ش���ة  يف 
�أع��ت��ره يف �مل��ن��زل��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ع��د دفرت 
هذه  م��ن  �لكثري  جن��د  �لكبري،  مذكر�ته 
�ملقتب�شات �لتي يجعل خاللها عدد كبريً� 
يبدو  باحلر.  �ل�شريعة  تخطيطاته  من 
ما  قطعة  ن�شخ  من  يفرغ  حاملًا  ك��ان  �أن��ه 
ب�شعة  �إليها  ي�شيف  مب��دة،  ذلك  بعد  �أو 
�شلة  للر�شوم  يكون  �أن  دون  ر���ش��وم- 
ف��ال��ر���ش��وم هي  ب��ال�����ش��رورة.  مب��ا ن�شخ 
�أو  �ل�شرعة  يف  ))مت��اري��ن((  �إىل  �أق��رب 
لر�شوم  �شريع  نقل  وبع�شها  �الأ�شلوب، 
�أو منحوتات �أركيولوجية، �أو من �لقرن 
�لنظر.  يلفت  مما  وه��ذ�  ع�شر.  �لتا�شع 
روح  �إىل  �أق��رب  �الأغ��ل��ب،  يف  فالر�شوم، 

�لر�شم �لرومان�شي �لذي متيز به  
قبل  �ملا�شي،  �لقرن  من  �لثاين  �لن�شف 
�لالحقة  و�ملد�ر�س  �النطباعية  تغري  �أن 
�ملقطوعات  �أن  حني  يف  �لفن.  �أ�شاليب 
�مل�شتن�شخة م�شتقاة مما له عالقة بروح 
�جلديدة.  وروؤ�ه  مترد�ته  بكل  �لع�شر، 
�لتوفيق  ع��ن  ز�ل  م��ا  ك��ان  ج��و�د  �أن  �أي 
من  )و�لتي هي  تثريه  �لتي  �الأفكار  بني 
بنات �لقرن �لع�شرين(، وبني مدر�شياته 
�لفن  الأن  �أواًل،  بها:  يتعرث  ز�ل  ما  �لتي 
 – �لعربية  �لبالد  وبقية   – �لعر�ق  يف 
�الأ�شلوبية  للثورة  �أنتبه  قد  بعد  يكن  مل 
�ملا�شي،  �لقرن  �أو�خ��ر  منذ  ب��د�أت  �لتي 
يف  �شنتني  حو�يل  در��شته  الأن  وثانيًا، 
باري�س وروما مل تكن بعد قد نبهته �إىل 
هذ�  ي�شبه  ما  يذكر  )وه��و  �ل��ث��ورة  ه��ذه 
�لقول يف مذكر�ته(. متى �إذن ��شتيقظت 
�لر�ئع  �لتمرد  ه��ذ�  على  ج��و�د  عبقرية 
�لذي جدد روؤيا �الإن�شان؟ لقد ��شتيقظت 
�لتي  بال�شبط  �ل�شت  �ل�شنو�ت  يف هذه 
ق�شاها يف بغد�د نف�شها: ودفرته �ملليء 

بامل�شتن�شخات دليل على ذلك. 
دف��رته  يف  �شفحة  �أول  ج����و�د  ي����وؤرخ 
بالفرن�شية ب� 41/7/31، ثم ي�شع �شطرً� 
روحي((،  ))ت��اأم��الت  معناه  باالإيطالية 
�ملعنى  هذ�  بعيد  �لثانية  �ل�شفحة  ويف 
بيتي  من  ويبدو  بالفرن�شية،  �شطر  يف 
�ل�����ش��ع��ر �ل��ل��ذي��ن ي��خ��ت��اره��م��ا م��ن فرلني 

بالفرن�شية �أن همومه هي هموم �حلب:
 O triste، triste etait mo

name
 A cause. a cause d'une

  .femme
ونذكر �أن مذكر�ته كان قد و�شم �ل�شفحة 
))م����ر�آة  ب��اأن��ه��ا  بالعربية  منها  �الأوىل 
الأبيات  برتجمة  كذلك  وبد�أها  وجهي((، 
من �أغنية �إنكليزية موجهة �إىل حبيبته. 
و�لطريف �أن دفرت �ملذكر�ت وهذ� �لدفرت 
ولكن  م��ت��و�زي��ان.  ب�شدده،  نحن  �ل��ذي 
بالعربية  كلها  �مل���ذك���ر�ت  ج��ع��ل  بينما 
دفرته  ف��اإن  �لعبار�ت.  بع�س  با�شتثناء 
با�شتثناء  �الأورب��ي��ة،  باللغات  كله  ه��ذ� 
و�أحد�هما  بالعربية  هما  مقطوعتني 

مرتجمة. 
�ملده�س،  �أق��ول، من  و�أك��اد  �ملمتع،  ومن 
))كافيه  ذك��ر  بعد  �لتالية  �ل�شفحة  �أن 
�شوي�س((، وتاريخ �آخر – 41/12/31، 
�أفكر  ))�أين   ( بالفرن�شية  �آخ��ر  و�شطر 
كثريً� بك. ما �أبعد �لزمن منذ �أن ر�أيتك!(( 
(، ينقل فيها ق�شيدة باالإنكليزية ال يذكر 
يغفل  م��ا  ك��ث��ريً�  )وه���و  �شاحبها  �أ���ش��م 
�أ�شماء �لذين ينقل عنهم، ل�شوء �حلظ(، 
عنو�نها Marina. �لق�شيدة، بالطبع، 

الأليوت، وهي  
وت�شجيل  ق�����ش��ائ��ده.  و�أرق  �أج��م��ل  م��ن 
جو�د لها هنا يدل على �أنه، يف �أو�خر عام 
1941، كان من �أو�ئل من �أنتبه �إىل هذ� 
�ل�شعر  يف  �أثر  له  �شيكون  �لذي  �ل�شاعر 
�شنني.  ع�شر  بقر�بة  ذل��ك  بعد  �لعربي 
و�لق�شيدة، رغم �أنها متثل حنني �ل�شاعر 
�أثارت  �مل��وت.  بها  رحل  �لتي  �أبنته  �إىل 
ت�شور  الأنها  �الأغلب،  يف  جو�د،  �هتمام 
حنني �ل�شاعر �إىل �مر�أة ير�ها وال ير�ها 
�أقل و�شوحًا و�أ�شد  �لوجه،  – ))ما هذ� 
جو�د  نف�س  يف  وك���ان   ))... و���ش��وح��ًا 
�لغربية  �ل�شور  عن  ف�شاًل  مثله،  �شيء 
�لناب�شة �لتي كان جو�د، بح�شه لكل ما 
له  ي�شتجيب  �ل��رم��ز،  و�شديد  مرئي  هو 

على نحو خا�س.
 ول����ك����ن �ل���ق���ط���ع���ة �ل����ث����ان����ي����ة، وه���ي 
�إىل  لبتهوفن  ر�شالة  من  )باالإنكليزية( 
�لذي  �لطموح  تعك�س  �أ���ش��دق��ائ��ه،  �أح��د 
هو:  فنه  �إىل  بالن�شبة  ج��و�د  يقلق  ك��ان 
))ال �شيء �شوى �الأمل يف �أ�شياء �أف�شل 
... �شاأقول لك هذ� فقط: �إذ� ر�أيتني مرة 
�أخرى، فلن تر�ين �إال كرجل عظيم جدً�. 
ول�شوف جتدين ال فنانًا عظيمًا وح�شب، 

بل رجل �أف�شل و�أكمل.((
�أهم  �لثالثة هي يف نظري من  و�لقطعة 
�أ�شدها دالل��ة على  �ل��دف��رت، وم��ن  م��ا يف 
�شليم  ج��و�د  تبناه  �ل��ذي  �لفكري  �خل��ط 
�لفقرة  ح��ي��ات��ه.  طيلة  �أن��ت��ج  م��ا  ك��ل  يف 
ماأخوذة من جملة  Forum – وهي، 
وهذه  معمارية.  جملة  �أع���رف،  ما  على 

ترجمة كاملة لن�شها �الإنكليزي:
�إىل  يحتاج  �ل��ذي  بال�شيء  �لفن  ))لي�س 
بقعة  �لعي�س يف  ه��و  �ل��ف��ن  ف��ق��ط.  ف��ن��ان 
م���ا. �أن���ه ���ش��يء ي��ح��دث ب��ني �إن�����ش��ان ما 
وهو  عليها.  يعي�س  �لتي  �الأر���س  وبني 
�شعب جديد  يفهم  و�أن  فهم.  �إىل  بحاجة 
ي�شتغرق  �الأخر،  كالهما  جديدة  و�أر�س 
زمنًا  ي�شتغرق  �أم��ر  �أن��ه  ط��وي��اًل.  زم��ن��ًا، 
�جلديد  �ل�شعب  بني  �ملتبادل  �لفهم  الأن 
و�الأر�س �جلديدة هو فهم مب�شطلحات 
�لزمن: فهم عن طريق �لعادة، و�لتكر�ر، 
و�لتوقع، و�ال�شتعمال ... و�أكرث من ذلك 
يرتك  عندما  �ال�شتعمال  طريق  عن  كله 
على  و�ل��ب��ل��د  �ل��ب��ل��د،  على  �أث���ره  �ل�شعب 
�شبه  يف  �لبلد  ي�شبح  بحيث  �ل�شعب، 
�ل�شعب، و�ل�شعب يف �شبه �لبلد، حينئذ 
فقط يفهم �لو�حد منهما �الآخر. وحينئذ 

فقط يكون للبلد �جلديد فن خا�س به.
�أن يوجد هذ�  ي�شتطيع  ال  �لبلد  ))جمال 

�لتفاهم – �جلمال بحد ذ�ته منف�شاًل عن 
عاد�ته، منعزاًل عن ��شتعماالته 

هذه �ل�شلة بني �ل�شعب و�لبلد، كما نعلم 
من فن جو�د يف �شنو�ت �لن�شج، كانت 
�شغلت  �لتي  �الأ�شا�شية  �لق�شايا  �أح��دى 
من  �أك��رث  �إىل  هنا  �أ�شرت�شل  ول��ن  ب��ال��ه. 
�لقول باأن من حمفز�ت جو�د و�أ�شدقائه 
للفن �حلديث((  لتكوين ))جماعة بغد�د 
بني  ))�لتفاهم((  ه��ذ�  على  �لتاأكيد  ك��ان 
�لتي يعي�س عليها، يف  �لفنان و�الأر���س 

�شبيل خلق فن متميز.
�ال�شكت�شات،  بع�س  نتخطى  �أن  وم��ا 
�إىل  ناأتي  حتى  �ملهمة  غري  و�ملالحظات 
وقد  ب��االإن��ك��ل��ي��زي��ة،  �ل��ت��ال��ي��ة،  �ملقطوعة 
 – ))لينني  ث��م:   "Art" بكلمة  عنونها 
ولد  �لتي  ه��ي  �ل�شنة  )وه���ذه   ))1919
�ملقتطف عن  فيها جو�د(، وهذه ترجمة 

))لينني((:
�لر�أ�شمالية  خلفتها  �لتي  �لثقافة  ))ك��ل 
�أن توؤخذ وتبني بها �ال�شرت�كية.  يجب 
�ملعرفة  كل  و�لتكنولوجيا،  �لعلم،  كل 
ب���دون هذ�  ت���وؤخ���ذ.  �أن  ي��ج��ب  و�ل���ف���ن، 
جمتمع  ح��ي��اة  نبني  �أن  ن�شتطيع  ل��ن 
ز�تكني:  م��ع  حديث  يف   – �شيوعي.(( 
))يف جمتمع مبني على �مللكية �خلا�شة 
لل�شوق،  �الأك��رث  يف  لينتج  �لفنان  يعمل 
قد  ثورتنا  م�شرتين.  �إىل  بحاجة  �أن��ه 
�الأ�شاليب  ه��ذه  ن��ري  م��ن  �لفنان  ح��ررت 

�ملبتذلة بالذ�ت. لقد جعلت من �حلكومة 
كل  ومللكاتهم.  لهم  حامية  �ل�شوفياتية 
له  فنانًا،  نف�شه  يعتر  �م��رئ  كل  فنان، 
م�شتقاًل  مثله،  وف��ق  يبدع  �أن  يف  �حل��ق 

عن كل �شيء.
لينني يف  �أ���ش��اف  ب��ال��ط��ب��ع((  ))ول��ك��ن 
ن�شتطيع  ال  �ل�شيوعيني  ))نحن  �حل��ال، 
ون�شمح  �الأي������دي  م��ك��ت��ويف  ن��ق��ف  �أن 
للفو�شى باأن تنمو يف �أي �جتاه تريده. 
علينا �أن نو�جه هذه �لعملية وفق خطة. 

ومن نتائجها ...((
تتمة  �أو  �ل���ق���ول،  ه���ذ�  ع��ل��ى  وكتعليق 
من  ع��دد  بعد  �شليم،  ج��و�د  �أن  ل��ه، جند 
ب�شعة  ينقل  و�ملقتب�شات،  �لتخطيطات 
�أ�شطر باالإنكليزية، مهملة من �أية �إ�شارة 

�إىل �شاحبها، هذه ترجمتها: 
))�الإن�شان ال يبتكر �شيئًا ال تفر�شه عليه 

�لظروف.((
�أال  �مل��ط��ل��ب  ي��ك��ن  مل  وه���ك���ذ�   ...  ((
�ملختلفة  �لفن  الأ�شكال  �لكاملة  �حلرية 

وتعبريها.((
كما  �ملقطوعات  ت�شل�شل  �إىل  لنعد  ولكن 
�أورد هذه  �أن  �أود  هي يف �لدفرت. وهنا 

�ملالحظة:  
�لدفرت،  يف  �ملقطوعات  ه��ذه  ت�شل�شل 
�حلر  فنوع  زمنيًا.  ت�شل�شلها  يعني  ال 
�مل�شتعمل، ونوع �خلط، و�لفر�غات �لال 
�أحيانًا  �ملوؤرخة  و�ملالحظات  متوقعة، 

كلها  �أمكنتها،  غري  يف  فجاأة  و�ل���و�ردة 
توحي باأن جو�د كان من عادته �أن يرتك 
بالر�شم،  �إم��ا  بعد  فيما  ميلوؤها  فر�غات 
�لدفرت،  ه��ذ�  �أن  ويبدو  �ملقتب�شات.  �أو 
�ل�شغري ن�شبيًا، كدفرت مذكر�ته �لكبري، 
ك��ان يف  م��ن ع�شر �شنني،  الأك���رث  ر�ف��ق��ه 
�أثنائها ي�شيف �لتخطيطات و�ملقتب�شات 
�شرف  منزيل  وبع�شها  و�مل��الح��ظ��ات. 
�إ�شافة بعد زو�جه، مثاًل: ))و�الآن �أنا يف 
بغد�د مرة ثانية – �ليوم يوم �خلمي�س، 
�جلو بارد �ل�شهر 24 ت�شرين ثاين �ل�شنة 
�ألف وت�شع مائة وت�شعة و�أربعني.!(( ثم 

ي�شيف ور�ءها مبا�شرة:
 25  Things l must do

November
�أ�شياء يجب �أن �أمت عملها �أو �شر�ءها 

1- رف حديد.
2- مروحة �شقف.

�خل�شبي  – �ل��ف��ر����س  كامل  ف��ر����س   -3
)�ل�شرير( �لفر��س خمد�ت. جر�جف.

�أخرها  �شيئًا،   16 يعدد  �أن  �إىل  وهكذ� 
))برد�ت حلفظ �ملالب�س.((

يف  ه��ي  كما  �ل�شفحات  لنتتبع  ول��ك��ن 
لينني،  ق��ول  �قتبا�س  بعد  ت�شل�شلها: 
باالإنكليزية  �أخ��رى  قطعة  ج��و�د  ي��ورد 
)ال  �إن��ك��ل��رت�((  يف  ))رود�ن  ع��ن��و�ن��ه��ا 
يذكر �أ�شم كاتبها(. يروي فيها �شاحبها 
�أنه �أخذ رود�ن يف زيارته �لثانية  كيف 

�آثاري  عامل  ملقابلة   1903 عام  الإنكلرت� 
من  ب��ع��ه��دت��ه  م���ا  ل���ريى  و�رن،  �أ���ش��م��ه 
))و�أدى  يقول:  ثم  �إغريقية،  منحوتات 
�إىل  بالطبع  �مل��ائ��دة  على  �حل��دي��ث  بنا 
كاأكرث  و�رن،  ك��ان  �جل��م��ال.  م��و���ش��وع 
�الآركيولوجيني يف تلك �الأيام، يعتقد �أن 
�أما رود�ن،  �جلمال حكر على �الإغريق. 
ر�أى  كلما  بن�شوة  ي�شاب  �ل���ذي  وه��و 
�الإغريقية،  و�لرخاميات  �ل��رون��زي��ات 
ولكنه فنان خالق قبل كل �شيء، فقد نفد 
وقال:  ه��ذ�،  �مل��ائ��دة  حديث  من  �شري 
))دعني �أخرج �إىل �ل�شارع، و�أوقف �أول 
�أ�شنع منه  ل�شوف  �ألقاه، و�أين  �شخ�س 
هب  ))ولكن  و�رن:  فقال  فنيًا.((  عماًل 
كان  ))ل��و  رود�ن:  فاأجاب  قبيح؟((  �أن��ه 
يفهمه  مل  �ل��ك��الم  ه��ذ�  �أر����ش���ًا.((  قبيحًا 
مو��شيع  �إىل  �حلديث  و�أنعطف  و�رن، 

�أخرى.(( 
جانب  على  نعرف  �أن  بالع�شري  ولي�س 

من يقف جو�د يف هذ� �حلو�ر. 
عبارة  ثم  ن�شائية،  تخطيطات  ذلك  بعد 
بالفرن�شية وقول ين�شبه خطاأ �إىل فن�شت 
فان كوخ، ويذكره باالإنكليزية: ))حيثما 
�لطريق.((،  تكن  ه��ن��اك  �الإر�دة،  تكن 
))�لفن،  ميليه:  �لفرن�شي  للفنان  وقول 
�أنه �شر�ع.((، ثم تخطيط �شريع الأنا�س 
�أردف����ه بعنو�ن  ق��م��ة،  ن��ح��و  ي�����ش��ع��دون 
�لرجل   – �ملجد  ))م�شهد  بالفرن�شية: 

جبرا ابراهيم جبرا المؤشرات األولى
من أوراق الفنان في أيام شبابه

جواد �سليم مع زوجته لورنا عام 1952
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�لذي – �شعد.(( وعلى �ل�شفحة �خللفية 
منه قول لبايرون يذكره بالعربية، وله 
فيما �أرى �شلة بامر�أة معينة يذكرها يف 
مذكر�ته: ))�شوف ترى كم هي جميلة: 
����ش���ود�و�ن، وج�شم  ع��ي��ن��ان جن����الو�ن 
حتت  يتاألق  متموج،  و�شعر  ثعباين، 
�شبيل  يف  تذهب  �م��ر�أة   .. �لقمر  �شوء 
هذ�  �أحب  �أين   .. �جلحيم  حتى  �لهوى 
�لنوع من �حليو�ن، و�أوؤثره على ن�شاء 
ر�ق  �لن�شاء  من  كم   ))... �لعامل جميعًا 
من  ر�شم  فيما  كذلك  ي��ر�ه��م  �أن  جل��و�د 
يف  و�لذهاب  �لثعباين،  �جل�شم  ن�شاء! 
�شبيل �لهوى حتى �جلحيم: كالهما من 

مميز�ت معظم تخطيطاته �لن�شائية.
جند  ق�شرية  فرن�شية  ق�شيدة  وب��ع��د 
ب�  �أحدهما  �أرخ  �أيرو�شيني،  تخطيطني 
1949، مع عنو�ن بالفرن�شية ))�لطريقة 
�الآخر  �لتخطيط  �أن  ومبا  �الإغريقية((. 
ي�شبه من حيث �لوجوه ))�الإغريقية((، 
فاأنه يعود �إىل �لفرتة نف�شها، وهما بذلك 
خارج نطاق �لفرتة �لتي نحن ب�شددها. 
ر�شومًا  ب��اأن  �ل��ق��ول  م��ن  ب��اأ���س  ال  ولكن 
كهذه ترد يف دفرت مذكر�ته �أي�شًا، وفيها 
عادة بر�عة ر�ئعة يف �لتخطيط �ل�شريع 
ر�شم  تنم عن مقدرة جو�د يف  باحلر، 
�حلركة باأقل �خلطوط و�أ�شدها تعبريً�.
ثم تخطيطات �أخرى، ور�شمان منقوالن 
�آ�شورية، وق�شيدة طويلة  عن عاجيات 
جان  يدعى  ل�شاعر  بالفرن�شية  فكاهية 
�شابًا  كان  �أ�شقر،  �شابًا  ))كان   ( ماالكيه 
�لق�شيدة  �أث��ن��اء  ويف   ،)  ))... �أ���ش��ق��ر 
ينقل  �شفحات،  ب��اأرب��ع  يقطعها  �ل��ت��ي 

عن  �آنفًا  ترجمناها  �لتي  �الأ�شطر 
))�حلرية �لكاملة يف �أ�شكال �لفن 
�ملختلفة((. وثمة ورقة مقطوعة 
�شفحتيها،  يف  كان  ماذ�  نعلم  ال 
ث�����م ت���خ���ط���ي���ط���ات، وب���ع���ده���ا 
باالإنكليزية  فعبارة  �لق�شيدة، 
عن  مقتب�شة  �الأرج�����ح  )ع��ل��ى 
لتمثال  تخطيط  مع  كوخ(  فان 
رجل يرى من �لظهر، وهو يف 
�أمتلك  ))ك��ن��ت  عنيفة:  حركة 
�حل��ي��اة و�مل�����ش��اع��ر. �أردت����ك. 
�أحببتك  ع��ل��ي.  ع��زي��زة  كنت 
�الأي����ام  �أح����الم  يف   ... ج����دً� 
�ل�����ش��اب��ق��ة �ل��ت��ي ل��ي�����س لدي 
ذكريات  ���ش��وى  �الآن  منها 

مبهمة.(( يف  
تخطيط  �ل��ت��ال��ي��ة  �ل���ورق���ة 
تاأثري�ت  فيه  �أرى  جميل، 
من منحوتات رود�ن، حتى 
تعنونه  �لتي  �لعبارة  يف 
يخلق  ))�لله  بالفرن�شية: 
وفوق  و�مل���ر�أة((،  �لرجل 
بالفرن�شية  عبارة  �لر�شم 

�أي�شًا يف ب�شعة �أ�شطر: 
))جمد بالدي

�ل��ف��الة �ل��ت��ي م��ا حلمت 
�إال بها، 

وتولد  ت��ت��ح��ول  �أن���ه���ا 
د�خل روحي ...((

طريفة  ���ش��ورة  وب��ع��د 
�أ�شلية؟  )م��ن��ق��ول��ة؟ 
ي���������ش����ع����ب �ل�����ق�����ول 
ه���ن���ا( مل�����ش��ه��د رج���ال 
ون�������������ش������اء ع��������ر�ة 
ويغنون  ي�����ش��رب��ون 
وي������ت������ط������ارح������ون 
�حل�������ب، ب���ع���ن���و�ن 
))بالد  بالفرن�شية: 
�جلميلة((  الف�����اد 
تقابلها  جملة  م��ع 
ت����ق����ول: ))ه������اك، 

�أي�شًا  هذه بالدي،(( هناك ق�شيدة حب 
يتغزل  ))�لوطن((  عنو�نها  بالفرن�شية، 
�إياها  خم��اط��ب��ًا  ب��ب��الده  فيها  �ل�����ش��اع��ر 
على  مو�شدً�  ر�أ���ش��ي  ))جعلت  ك��ام��ر�أة: 
بطنك/ ر�أ�شي �لثقيل على بطنك �لد�فئ 
�لتي  �ل�شفحة  �لناعم..(( ومبا�شرة يف 
تليها جند جو�د يكتب بالفرن�شية عبارة 
ت�شبه مذكر�ته، يوؤرخها هكذ�: بغد�د 4 
قد ذهبت،  ها  ))و�أخ��ريً�  ني�شان 1942 
و�أنا بقيت. �أنت �إىل حياة جديدة، و�أنا 

يف د�خل �لقر نف�شه ...((
تو�شع  �أن  يجب  بالطبع،  �لعبارة  هذه 
�لتي  �مل���ر�أة  ملعرفة  مذكر�ته  �شياق  يف 
مر�جعته  ميكن  )مما  �لفنان.  يق�شدها 
كتابي  م��ذك��ر�ت��ه يف  م��ن  ن�����ش��ر  م��ا  يف 

))�لرحلة �لثامنة((. (
وي��ردف��ه��ا ب��ع��ب��ارة ق�����ش��رية خ��ط��ه��ا يف 
�لظاهر بعد ذلك باأيام، للكاتب �لفرن�شي 
�أيلي فور )�لذي كان جلو�د ولع خا�س 
به(، ))�ن �للعب يبدو، الأول وهلة، �أقل 
�أكرثها  ي�شبح  �أنه  غري  فائدة،  حركتنا 
من  ي�شاعف  ب��اأن��ه  نقتنع  ح��امل��ًا  ف��ائ��دة 
حما�شنا للحياة ويجعلنا نن�شى �ملوت(( 

لر�ق�شة  منها  �ثنان  ر���ش��وم،  وتقابلها 
يرق�شان  لرجل و�م��ر�أة  �شرقية، وثالث 
بالفرن�شية:  عبارتني  مع  �الأ�شجار،  بني 

))نهاية �لرق�س((، و ))�آدم وحو�ء((.
�لتخطيطات  �ملزيد من  وبعد ذلك، جند 
حركة،  يف  ر�ق�شات  �أو  لن�شاء  معظمها 
من �أجملها تخطيط المر�أة م�شتلقية بني 
ب�شرعة،  منقول  وهو  يتقابالن،  رجلني 

وباأ�شلوب جو�د �لذي  
يف  �ل�شريعة  �لطرية  بخطوطه  يتميز 
هذه �لفرتة، عن �شورة كال�شيكية قدمية، 
و�خليانة((،  �حل��ب  ))والدة  بعنو�ن: 
))�الإن�شان  بعنو�ن  مركز  تخطيط  ث��م 
�خلالق(( وتليه �شورة حمفورة المر�أة 
تذكرنا بلوحات جو�د �لزيتية �ل�شغرية 
�أيامئذ،  �ل�شهري  بغد�د  مبغى  ن�شاء  عن 
جعل  باحلفر،  �أخريان  �شورتان  تليها 
)كاأنهم  بالعربية  منهما  �لثانية  عنو�ن 
كل  و�ح��دة  ليلة  �أن يجدو� يف  ي��ودون 
�شورة  ثم  �مللعونة((.  �الأر����س  �أل���و�ن 
�شريالية معنونة باالإنكليزية ))�لطريق 
�ل�شريالية  ج��و�د  )���ش��ور  قلبها((  �إىل 
�أ���ش��ع��ف ر���ش��وم��ه(، ث��م �شورة  ك��ان��ت 
تخطيط  يليها  ))�ل��ع��م��ل((،  ب��ع��ن��و�ن 

فرن�شي  بعنو�ن  �لقوية  تخطيطاته  من 
))�لباكية((  باملر�أة  يذكرنا  ))�مل��وؤم��ن(( 
�لتي �شتخلدها منحوتة بعد ذلك ب�شنني 

يف ))ن�شب �حلرية((. 
ر�شمًا  جن��د  مقطوعتني  ورق��ت��ني  وبعد 
وبارعًا  ج����دً�،  م�شحكًا  ك��اري��ك��ات��ريي��ًا 
�مر�أة،  يخرتق  �أن  يحاول  لرجل  ج��دً�، 
باالإنكليزية:  فقرة  �أعالها  وقد دون يف 

))بغد�د 20 ت�شرين �الأول )1942( 
�لكاميليا((  ))غ���ادة  �شنع  �أعيد  ))�ين 
 ))... �ل�شعر  �شمر�ء  عربية  موم�س  مع 
�لتقى  ))مرة  يقول:  �أن  �إىل  وي�شرت�شل 
كان  ع��ف��ن��ة  قبيحة  ب���ام���ر�أة  ك���وخ  ف���ان 
خليلته  منها  جعل  �أط��ف��ال،  خم�شة  لها 

و�أ�شتولدها طفاًل �شاد�شًا.((
من  �شفحتني  بعد  �لتالية،  �ملقتب�شات 
م�شفوعة  ك����وخ،  ل��ف��ان  ه���ي  �ل��ر���ش��وم 
وكلها  �لغليون،  فمه  ويف  له،  بتخطيط 
م��ك��ت��وب ب��خ��ط و���ش��اح و�أن���ي���ق )على 
مقتب�شات(.  من  �شبق  ما  معظم  عك�س 
وتليها ثالث �شفحات و��شحة �لكتابة، 
 Le ))�ملوتيف((  بعناون  بالفرن�شية، 
Motif، وهي �أقو�ل ل�شيز�ن. وبعدها 
عن  �شفحات  خم�س  جن��د  ب�شفحات 
�لفرن�شي  للناقد  ب��ون��ار  �لر�شام 
ج�������ورج ب���ي�������ش���ون. ه���ذ� 
�لفنانني  ب��ه��وؤالء  �اله��ت��م��ام 
م��ن يقظة جو�د  ك��ان ج���زءً� 
�لتي  �لفنية  ل��ل��ث��ورة  �شليم 
عودته  بعد  بها  يعنى  جعل 
�شني  ط���ي���ل���ة  ب����غ����د�د  �إىل 
�لفنانني  م��ن  �حل���رب، وب��اأث��ر 
�هتمام  �أن  ب��ل  �ل��ب��ول��ون��ي��ني. 
ب��ر���ش��ام يعتر  ���ش��ل��ي��م  ج����و�د 
كوخ  فان  من  بكثري  �شاأنًا  �أق��ل 
�إمن����ا ي�شري  و����ش���ي���ز�ن، وه���و 
�لفنانون  ه���وؤالء  تركه  م��ا  �إىل 
نف�شه،  يف  �أثر  من  �لبولونيون 
ف��رن�����ش��ا، قبل  الأن��ه��م ك��ان��و� يف 
�حل����رب، ق��د ت��ت��ل��م��ذو� ع��ل��ى هذ� 
�للون  يع�شق  كان  �ل��ذي  �لر�شام 
و�ل�شوء �أكرث من �أي �شيء �آخر. 
ر�شوم،  ب�شعة  ج��و�د  ي�شع  وهنا 
�ملتو��شل،  �خل���ط  ع���ن  م��ت��خ��ل��ي��ًا 
وم�شتعماًل ))�ل�شخوط(( �لق�شرية 
�مل�شرت�شلة بدياًل عنه، حماولة منه 
�تباع نظرية بونار )و�النطباعيني 
�لذين �شبقوه( من �أن �الأ�شياء �لتي 
تر�ها �لعني ال حتددها �خلطوط، بل 

�الألو�ن �ل�شوئية �ملتد�خلة. 
�لو�حدة  �الأ�شيلة  �لعربية  و�لقطعة 
�لدفرت  ه��ذه  يف  ج��و�د  يدخلها  �لتي 
�حلديث  بعد  �لر�شا�س،  بالقلم  ترد، 
من  �شفحات  ث��الث  وبعد  ب��ون��ار،  عن 
وهي  �لقوية،  �خل�شنة  �لتخطيطات 
��شم  ي��ذك��ر  )وال  ))���ش��م��ر�ء((  ق�شيدة 
�شاعرها، �شعيد عقل(: ))�شمر�ء يا حلم 
�إىل  �لبخيلة((  �ل�شفة  ومتّنع  �لطفولة 

�آخر �لق�شيدة.
وبعد �ملزيد من �لر�شوم، وقطعة �شغرية 
�أخرى من �ملقتب�شات بالفرن�شية موؤرخة 

يف :
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قد  ر�آه  �لذي  �لتغري  �ل�شديد على  حزنه 
�أم�س  ي��وم  نظر  ح��ني  وجهه  على  ط��ر�أ 
يف �ملر�آة، ناأتي �إىل ق�شيدة باالإيطالية 
مليكيالجنلو،  ق�شرية  و�أخ��رى  لد�أنتي، 

ثم قول مليكيالجنلو: 
 L'arte )).لفن و�ملوت ال ين�شجمان�((
 e la morte non va bene
هنا،  �خلط  �أناقة  ورغم    insieme
�لفنان  ����ش��م  تهجئة  يف  ج���و�د  يخطئ 
تهجئة  يف  �خل���ط���اأ  وه����ذ�   – �ل��ك��ب��ري 
�لكلمات من �شمات ما كان جو�د يكتبه 
�لتاأكد  �أحيانًا  لي�شعب  حتى  ينقله،  �أو 
�لنحات  �إىل  من معانيه! و�أخ��ريً� ن�شل 
�ل���ذي ك��ان ل��ه يف ف��ن ج���و�د �أث���ر كبري: 
�أ���ش��م��ه ثالث  �ل���ذي يعلو  م���ور،  ه��ري 

�شفحات من �لكالم عن �لنحت.
قد  �الأربعينات  �أو��شط  منذ  ج��و�د  كان 
فاأكرث.  �أك���رث  �لنحت  نحو  يتجه  �أخ���ذ 
�لنحت  يف  ينقلها  �ل��ت��ي  �الآر�ء  وه���ذه 
عن رود�ن وميول، ثم هري مور، �أمنا 
�حل�شي،  �أو  �لفكري،  خطه  �إىل  ت�شري 
�لتي  �الأ���ش��ك��ال  �إىل  بالن�شبة  �جل��دي��د 
�حلجر  يف  بتنفيذها  تطالبه  جعلت 
�لنحاتني  ه���وؤالء  ك��الم  م��ع  �مل��ع��دن.  �أو 
تخطيط  �أول  ل��ع��ل��ه  ���ش��ري��ع  ت��خ��ط��ي��ط 
– وهو  )�الأ�شطه(  ))�لبناء((  ملنحوتته 
�أثناء  �ملو�شوع �لذي �شغله مدة طويلة 
كبرية  حجر  قطعة  يف  ون��ف��ذه  �حل��رب 

حتدث عنها كثريً� يف مذكر�ته. 
�إذ ن��ت��م��ع��ن يف  و�ل�����ذي ي��ل��ف��ت �ل��ن��ظ��ر، 
عن  نوقفه  هو  �لدفرت،  هذ�  يف  تاأمالته 
�أقو�ل  �إىل  �نتهى  �ملقتب�شات عندما  نقل 
ذهب  عندما  �أن��ه  نعلم  نحن  �لنحاتني. 
�إىل �إنكلرت� عام 1946، در�س �لنحت ال 
�لر�شم يف مدر�شة �شليد �لفنية – حيث 
كان هري مور �أ�شتاذ �لنحت. لقد ذهب 
تكاملت  وق��د  ل��ن��دن،  �إىل  �شليم  ج���و�د 
عدته �لفكرية، وحتددت روؤ�ه وعالقاته 
ب��ل��ده، بني  �إب��د�ع��ه وب��ني  ب��ني  �لذهنية 
ذ�ته كفنان وبني �أر�شه و�شعبه كقطبني 
قبل  عميق  تفاهم  بينهما  يتم  �أن  يجب 
و�ل��ذي  ج��دي��د.  ف��ن  لالثنني  يحقق  �أن 
�لتكنيكية  �لعدة  �أن يحققه هو  له  تبقى 
�لفيزيائية على جت�شيد  �ملقدرة  نف�شها، 
ع�شر  خم�شة  �شتبقى  �أ�شكال  يف  �أفكاره 
وقولبتها  م�شارعتها  يف  �أخ��رى  عامًا 
"عندي  �شري�شيه.  �ل���ذي  �لنحو  على 
له  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  �ل��ف��ن��ي  �ل��ع��م��ل  �أن 
حيوية خا�شة به، وال �أعني بذلك جمرد 
�نعكا�س حليوية �حلياة." هذ� ما ينقله 
هذه  م��ور.  هري  عن  �لدفرت  نهاية  يف 
هي  �لفني  بالعمل  �خلا�شة  �حليوية 
�أه���د�ف جو�د  م��ن  ه��دف��ًا  �شتبقى  �ل��ت��ي 
ولنرتجم  �ل��ط��وي��ل.  بحثه  يف  �شليم، 
ف��ن��ان��ون ال  "هناك  �الأخ�����رية:  �ل��ع��ب��ارة 
ثابتة.  نقطة  ور�ء  م��ا  �إىل  ي��ت��ط��ورون 
و�أعمال  �أكادميي،  جممد،  لديهم  �ل�شكل 
للكلي�شة  ممل  تكر�ر  من  تتاألف  حياتهم 
جو�د  رف�شه  ما  بال�شبط  ذ�تها."وهذ� 
طيلة عمره �لفني �لق�شري: فالكلي�شة مل 
يكن لها مكان يف عمل فنان ي�شل دومًا 
�ل�شابق بالالحق، وال ي�شتطيع �لتوقف، 
وي�شفي،  يقطر،  �أن��ه   ... �ل��ت��ك��ر�ر  بله 
�الإيحاء  على  ق��درة  وي�شتد  ويختزل، 
و�لرمز: عملية مثمرة جتعل من �أعماله 
�ل��ت�����ش��وي��ري��ة و�ل��ن��ح��ت��ي��ة ك��ل��ه��ا وح��دة 
هدفًا.  ومتكاملة  ع�شويًا  متو��شجة 
�أو نقلها،  ومن هنا كان لكل كلمة كتبها 
وكل �شورة خططها، �شد�ها �مل�شرت�شل 
عر �شني �خللق �لر�ئعة �الأخرية، �شني 

�خلم�شينات، وحتى وفاته. 
عن كتاب جواد سليم ونصب 
الحرية 1974 

بغد�د 11 �أكتوبر �شنة 1941
�شاأكتب عن كل يوم ر�أيتك فيه 

�شاأكتب عن كل يوم �شاأر�ك فيه 
�شتكون �أيامي �لتي ال �أر�ك فيها �أيامي �لتي 

متوت 
ر�أيتك  �لتي  و�لثو�ين   �للحظات  �شتكون 

فيها خالدة كاأيام �لربيع. 
ذهبت �شباحًا �أنا و )ع( ح�شب �ملوعد. )ع( 
�إىل �حلديقة.  �أنا  �لباب ودخلت  وقف عند 
�لطريق  �إىل  رج��ع��ن��ا  ن��ي��ام��ًا،  �ل��ك��ل  وك���ان 
ق���رب ))�جل������رد�غ((  �إىل  ن�����ش��ري  وذه��ب��ن��ا 
يقارب  ما  �ل�شاعة  وكانت  �لوقت  لق�شاء 
�شاعة  ن�شف  بعد  و�ل��ن�����ش��ف.  �ل�شاد�شة 
تقريبًا كان �لقوم قد ��شتيقظو� من �لنوم. 
 ،)...( دخ��ل  النتظارهم.  �ل�شالون  دخلنا 
�لذي  �أن �ال�شطر�ب  ثم دخلت هي. غريب 
نف�س  هو  روؤيتها  عند  قباًل  يعرتيني  ك��ان 

�ال�شطر�ب �الآن. 
�للون  �أخ�شر  حريريًا  ثوبًا  مرتدية  كانت 
كان  �ل�شوف.  من  غام�شة  زرق��اء  وتنورة 
من  وب�شرتها  �شعرها  ل��ون  م��ع  �مل��ج��م��وع 
�أتت )...( و )ف( بعد قليل  �أجمل �ملناظر. 
على  �لفطور مع �حلديث �جلميل  �أكلنا  ثم 

�لفريند�. 
خرج )...( و )ع( وبقيت �أنا و )ف( نتكلم 
وكانت هي و)...( يف غرفة )...( يرق�شون. 

ثم ذهبت )ف( �أي�شًا فبقيت �أنا و)...( معها 
فقط، ولقد قالت يل �أنها �شتبقى قلياًل جدً� 
�أن��ا �الآخر  �أن��ا وه��ي. وق��د كنت  ث��م نخرج 
م�شممًا على تركها، الآن �لبقاء معها و )...( 

من �أخطر �الأمور...
قد  كانت  جديدً�  ثوبًا  لرتتدي  ذهبت   )...(
دخلت  وعندما  تقول.  كما  �أمها  من  �أخذته 
ماذ�  �أدري  ال  حم��ل��ي،  يف  �أن�����ش��ع��ق  ك���دت 
�أتو�شل  لن  فاأنني  �أكتب  مهما  �أنني  �أق��ول. 
�إىل و�شف ما ر�أيت. لقد ظهرت بثوبها هذ� 
للجمال و�لفتنة.  �ل�شور  �أفظع  �شورة من 
�أبكي.  ك��دت  �أذوب،  ك��دت  �للحظة  تلك  يف 
ذر�عيها  يظهر  جدً�  ب�شيطًا  هذ�  ثوبها  كان 
�إىل بد�ية �لكتفني وفتحة �ل�شدر على �شكل 
�الألو�ن.  �أجمل  فمن  �ألو�نه  �أما  م�شتطيل، 
بر�قة  بهيجة  �أل�����و�ن  ذ�ت  ك��ب��رية  ورود 

و�شافية. 
�أن هذه �لقطعة من �لقما�س �الإلهية �لر�ئعة 
�لتي ف�شلتها �أيدي �جلنة كانت على بدنها 

�لعاري متامًا.
يتحمل  �أن  ي��ق��در  ك��ان  �ل���ذي  م��ن  �أدري  ال   
كانت  �شو�به.  يفقد  �أن  دون  �ملنظر  ه��ذ� 
هناك طيات رقيقة تتثنى حول �شدرها ثم 
تتال�شى حتت ثدييها �للذين كان برعماهما 
�ألو�ن  وكانت  �لقما�س.  حتت  متج�شمني 
وورود كاحللم تدور حول بطنها وفخذيها 

كما تدور �حلان �شمفونية ر�ئعة ثم تتك�شر 
وتتلوى فوق ركبتيها. ينتهي �لف�شتان عند 
ج��زر �خليال،  م��ن  ج��زي��رة  وك��ان��ت  ركبتها 
باألو�نها  �لر�ئعة  �ل�شمفونية  ه��ذه  وتتم 
�ل�شافيتني  �ل��وردي��ت��ني  �شاقيها  وتكوين 

�شفاء �لبحر ثم قدميها �لعاريتني.
خا�شعًا،  ���ش��ام��ت��ًا  بقيت  �الأم����ر  ب���ادئ  يف 
ول��ق��د �أح�����ش��ت م��ا يف ب���دون ���ش��ك. ولكني 
�لثوب وكان  �أنقد  �أخريً� و�أخذت  ت�شجعت 
ثالثًا  �أو  نقدي م�شيبًا. ولقد ذهبت مرتني 
م���ر�آة  يف  �أق����ول  م��ا  لتمتحن  غرفتها  �إىل 
�أين  على  م�شرة  �أخ��ريً�  ورجعت  غرفتها. 
مددت  وم��رة  قلياًل(.  )تاأملت  م�شيب  غري 
�شاعدي على �شدرها و�أنا �أمتحن �لف�شتان 
فهبت  �لباكر  �لرطب  ثديها  �أناملي  ومل�شت 
�لعلوية  �لغبطة  م��ن  ن�شمة  ج�شمي  يف 
وريح �ل�شعادة. �شعادة �إن�شان يلم�س الأول 
�شيئًا  تقل  مل  �أنها  معبود�ته.  من  �إلهًا  مرة 

�شوى �أنني ر�أيت خديها يحتقنان بالدم. 
وكانت  �لديو�ن  على  و��شتلقت  �أمها  �أت��ت 
�أرت  دخلتها  وع��ن��دم��ا  �ل��غ��رف��ة  خ���ارج  ه��ي 
�لثوب لها وقالت �أن كتفي �لثوب عري�شتان 
)وكان هذ� نف�س �نتقادي، ففرحت كثريً�(.

مل �أحتمل �ملوقف �أخريً� فقمت وكانت �الأم 
وحنان  حنو  كله  ووجهها  �شاألتني  نائمة، 
طبعًا،  �شبب  بال  وك��ان  خروجي  �شبب  عن 

تز�ل  ال  و)...(  بهدوء  وخرجت  فاعتذرت 
جال�شة. 

جميلة  هي  �لتي  �الأ�شياء  �أن  مرة  لها  قلت 
جدً� توؤملني كثريً� بع�س �الأحيان ... 

9 ني�شان 1942
يظهر �أن �لظروف مل تكن وحدها هي �ملانع 
�الأخ���رية  �أي��ام��ي  ع��ن  م��ذك��ر�ت��ي  كتابة  يف 
�لقالئل بل هو �خل��وف. نعم �خل��وف. �ن 
هي  �الأ���ش��اب��ع  على  تعد  �لتي  �الأي���ام  ه��ذه 
�أدري  ال  �نني  و�أهمها.  حياتي  �أيام  �أخطر 
�أيامي معها  �آخر  �أنها  �أقول  �أن  �أت�شجع  وال 
و�أن �شيئًا يقول يف نف�شي باأنني لن �أر�ها 
ثانية، من يدري ... �نها لي�شت يل ومل تكن 
�أمامها مفتوح  �أقف  �الأي��ام. مل  يف يوم من 
�الأخ���رى.  ه��ي  قلبها  يل  تفتح  لكي  �لقلب 
�آالف �الأمتار  �نها �شت�شري وتبتعد كل يوم 
وحياة  ج��دي��دة  دنيا  يف  تكون  �شوف   ...
جديدة و�شور جديدة، �شتن�شى وت�شري مع 
�لتيار، �أما بغد�د �لكئيبة وذكرياتها �لتافهة 
خيال  وم��ن  �لن�شيان  هم�س  من  ف�شتكون 

�ملا�شي �لز�ئل... 
 ح��م��ل��ت ل��ه��ا ���ش��ب��اح��ًا يف �ل���ي���وم �الأخ���ري 
�لبيت  و�شلت  ب��ه.  وعدتها  �ل��ذي  �ل��ط��وق 
�لعا�شرة  �ل�شاعة  ي��ق��ارب  م��ا  يف  �شباحًا 
يدي  يف  �ل��ط��وق  وك��ان  دخلت  و�لن�شف. 
�شيكون  ما  �أدري  ال  وكنت  بالورق  ملفوفا 

غري  كنت  ؟  ال  �أم  �شتحبه  هل  فيها.  تاأثريه 
فدخلت  و�قفة  �لفر�ند�  يف  ر�أيتها  مرتاح. 
ذهبت  ث��م  �لهدية  وخ��ب��اأت   )...( غرفة  يف 
و�شاألتني  قلياًل  حتدثنا  وحييتها.  عندها 
عن �شورتها وهل �شاأكملها! .. عندما قلت 
لها باأنني قد جئتها مبا وعدتها به. فذهبت 
فاأعطيتها  )...( وجاءت ور�ئي.  غرفة  �إىل 

�إياه و�أنا م�شطرب.
�أجر��س  ���ش��وت  و�شمعت  �ل���ورق  فتحت 
عينيها  �إىل  �أنظر  و�أن��ا  �ل�شغرية  �لطوق 
كان  لقد  �شكر.  و�أل��ف  لله  �شكرً�  ووجهها. 
لقد وفقت  �أي��ام حياتي.  �أجن��ح  �ليوم  ه��ذ� 
بني  �أرى  �أن  وهو  نحوه  �أ�شعى  كنت  فيما 
�أحببته  لقد  �إل��ي��ه��ا.  �أه��دي��ت��ه  �شيئًا  يديها 
�أنه  به.  �أحلم  كنت  ما  كل  هذ�  ج��دً�.  كثريً� 
جميل  ب��ر�ق،  غري  بلون  �لف�شة  من  ط��وق 
ج���دً�.  ف��ط��ري��ة جميلة  ب�����ش��ورة  وم��ع��م��ول 
�شتح�س  �شتاأتي.  �أيام  �شيطوق جيدها يف 
برودة �لف�شة على �شدرها �لرطب �لد�فئ 
و�شوف تتذكر. �شتقف يف غرفتها يف يوم 
�لطوق حول  �ملر�آة وت�شع  �أمام  �الأيام  من 

نهدها فيزيدها جمااًل. 
�أعجوبة �الأقد�ر كان فرحها ال يو�شف  من 
ب���)خ�����ش��ل �ل���ع���رب(. �أ���ش��رع��ت ن��ح��و �مل���ر�آة 
�أجر��شه  فتدلت  رقبتها  ح��ول  وو�شعته 
وقطعه �ملدورة على �شدرها وكانت مرتدية 

ف�شتانها �الأحمر �لب�شيط. 
ووقفت طوياًل تنظر �إىل نف�شها و�أنا �أمامها 
تقل  مل  �لنظري،  منقطع  بفرح  �إليها  �أنظر 
يف  لب�شته  ت�شكرين.  مل  �أن��ه��ا  حتى  �شيئًا 
مرة  ك��ل  يف  فكان  خ�شرها  يف  ث��م  ر�أ�شها 
فكذبت  �أي��ن؟  من  �شاألتني:  جمااًل.  يزيدها 
لها بع�س �لكذب. ذهبت بعدها وخباأته يف 
�شندوق �شفرها ورجعت م�شرعة. خرجنا 
�أن  �قرتحت  نتكلم.  و�أخذنا  ثانية  للحديقة 
لقطف  �ل��ث��اين  �لق�شر  حديقة  �إىل  ن��ذه��ب 
�ل�شياج  وع��رن��ا  فذهبنا  �الأزه����ار  بع�س 
و  وحيدين.  ب��ه��دوء  ن�شري  �أخ��ذن��ا  وه��ن��اك 
�ل�شباح �شحوً� جمياًل رطب  كان جو هذ� 
�إليها  �أنظر  كنت   ... �لن�شيم  ع��ذب  �لهو�ء 
وحركاتها  وم�شيتها  �شعرها  و�إىل  دوم���ًا 
��شت�شالم  حالة  يف  كنت  لقد  و�شحكتها. 
كاملوؤمن  �ل��ي��وم  ذل��ك  يف  كنت  لقد  غريبة. 
عندما  �شالة  و�أ�شدق  �أعمق  ي�شلي  �ل��ذي 
زهرة  يل  وقطعت  دنت.  قد  �أيامه  �أن  يعلم 
حمر�ء جميلة ونظفتها من �أ�شو�كها جميعًا 
نظفتها  قد  �أين  �أر�أي��ت  قائلة:  يل  وقدمتها 
�نها جميلة ونقية. فقلت  �أ�شو�كها.  من كل 
و�أنا �أ�شتلم �لوردة �أن بع�س �لن�شاء ميتزن 
وقفنا  �أ�شو�ك.  لهن  لي�س  ب��اأن  �ل��ورود  عن 
حتت �شجرة توت كبرية فنظرت �إىل بع�س 

الفنان في شبابه عندي أن العمل الفني يجب أن تكون له حيوية خاصة 
به، وال أعني بذلك مجرد انعكاس لحيوية الحياة." 
هذا ما ينقله في نهاية الدفتر عن هنري مور. هذه 
الحيوية الخاصة بالعمل الفني هي التي ستبقى هدفًا 

من أهداف جواد سليم، في بحثه الطويل.

تبقى يوميات جواد �سليم، من الوثائق النادرة يف الفن العراقي املعا�سر. فقد قدمها الأ�ستاذ جربا اإبراهيم جربا، للمرة 
الريادة يف  ال�سوء على جوانب خا�سة يف حياة جواد �سليم، وروؤيته، ومالحظاته خالل فرتة  تلقي  الأوىل، ب�سفتها 
الت�سكيل العراقي احلديث  ملحق عراقيون  ي�سع  هذه الأوراق للباحثني وطالب الفن، كجزء من تقاليد نادرة، لكنها 

تبقى تذكرنا باجلهد الرائد جلواد �سليم يف �سياغة روؤيته وفل�سفته يف التحديث والبتكار معاً .

يوميات جواد سليم

�سفحة من يوميات  جواد �سليم بخط يده
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�الألو�ن  �ملختلفة  �لق�شار  �ل�شغار  �لزهور 
وقالت: ال �أدري ما ينتظرين ...  

كنت  �لذي  �لورد  من  مقد�رً�  جمعنا  عندما 
�أجمعه يف يدي بعد �أن تقطفه هي، �قرتحت 
الإعطائها  )ف(  بيت  �إىل  بالورد  نذهب  �أن 
لتنقلنا.  ���ش��ي��ارة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  �إي����اه، وم���ا 
وهي  �أن��ا  �الأق���د�م،  على  ن�شري  �أن  فاأ�شارت 
لي�شت  �لطريق  من  م�شافة  ن�شري  وحدنا، 
ت�شورت  �ل�����ش��م��اء!  باملنحة  ب��ال��ق�����ش��رية. 
من  �شنق�شيه  �ل��ذي  �ل�شعيد  �ل��وق��ت  ح��ااًل 
بيتها �إىل بيت )ف( يف ف�شاء ف�شيح حتت 
�أنا وهي  �أقد�منا  �شم�س �شافية ن�شري على 
 )...( ج��اء  لل�شري  ب��د�أن��ا  ومل��ا   ... وحيدين 
و�أ�شر  هي  فاأ�شرت  �ل�شري،  عن  فتوقفنا 
�لبال،  ه��و ورج��ع��ا بعد ح��ني و�أن���ا خ��ائ��ب 
كالطائر  �أو  �مليد�ن  من  �ملندحر  كالفار�س 
دخلنا  جناحه.  فخانه  يطري  �أن  �أر�د  �ل��ذي 
�لد�ر و�شرعان ما ذهبت و�أخرجت �لطوق 
و�أرت���ه )...( وك��ان��ت �أم��ه��ا ق��د ج��اءت فجن 
�أنه  حتى  كثريً�  و�أحبه  عليه   )...( جنون 
كان  �الأم  �أن  كما  لنف�شه!  ي��اأخ��ذه  �أن  �أر�د 
�إعجابها به ال يو�شف .. كان �لطوق ينتقل 
و�شعرها  وجهها  �أنظر  و�أن��ا  يد  �إىل  يد  من 

وفمها. لت هذ� �ليوم هائل. 
4 متوز 1943

تركت �لكتابة مدة طويلة لتفاهة �حلو�دث 
عندي وت�شابهها.
23 �أيلول 1943

....
حو�دثه  وبع�س  �ملا�شي  �ل�شتاء  لهذ�  كان 
�أثر خطري يف حياتي وللظروف بعد عجيب 
�لهائل  �الن��ق��الب  ف��ان  حياتي،  جم��رى  يف 
يف   Painting �ل���  يف  يل  ح�شل  �ل���ذي 
هذه �ل�شنة هو هذه �لظروف �لعجيبة �لتي 
باري�س  يف  كنت  عندما  ب��ب��ايل.  تخطر  مل 
حبي  مع  للت�شوير  كبريً�  �هتماما  �أعط  مل 
�لكبري له وعلى �الأخ�س �ملدر�شة �لفرن�شية 
�أعرف  �إىل بغد�د و�أنا ال  �حلديثة ورجعت 
معجبًا  كنت  �لتي  �ملدر�شة  ه��ذه  عن  �شيئًا 
لتلك  يعرف  من  قليل  باري�س  ويف   ... بها 
�ملدر�شة حق قدرها ويدرك كل �أ�شر�رها الن 
جمرى �لت�شوير كان يقوده يف تلك �الأيام 
ود�يل.  وب���ر�ك  وماتي�س  بكا�شو  جماعة 
الن  �شدر  برحابة  ه��وؤالء  تقبلت  وباري�س 
�أح�شن  فيهم  ف���ر�أت  مري�شًا  ك��ان  �شدرها 
فاإذ�  �خل��ائ��رة.  �لتعبة  الأع�شابها  �ل���دو�ء 
هذ� �الندفاع �لقوي يجرف �أمامه كل �شيء 
وبقي قليل من �لر�شامني يف �لطريق �لتي 
ر�شمها �شيز�ن و�أعظم هوؤالء �لر�شامني يف 
فرن�شا كلها �الآن ببري بونار �لذي يعد �الآن 
من �أ�شهر �ل� )Colourists( يف �لع�شر 

�حلا�شر. 
ق��ب��ل ع�����ش��ري��ن ���ش��ن��ة ���ش��اف��ر ج��م��اع��ة من 
�ملدر�شة  ع�شاق  من  �لبولونيني  �مل�شورين 
�لفرن�شية �حلديثة �إىل باري�س مع �أ�شتاذهم 

�شديق بونار وهناك مكثو� مدة �شنة  
�مل���در����ش���ة  ه�����ذه  ع��ظ��م��ة  �إىل  ي���ت���ع���رف���ون 
وح�شور  بونار  مع  بالدر�س  و�أ���ش��ر�ره��ا 
ثم  �ملتاحف  يف  �لنحت  ع��ن  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
م�شاهري  من  وك��ان��و�  وطنهم  �إىل  رجعو� 
يف  �أ�شمه  �شاهدت  من  ومنهم  �مل�شورين 

باري�س وروما. 

وك��ان��ت �حل����رب، و�ن��ت��ق��ل ب��ع�����س ه���وؤالء 
وب��ف��ائ��ق ح�شن  ب��ي  ف��ت��ع��رف��و�  ب��غ��د�د  �إىل 
لقاء  ذل���ك  �ل�����ش��ن��وي وك����ان  م��ع��ر���ش��ن��ا  يف 
�أننا  ع��رف��و�  �أن  بعد  �الأخ�����س  وعلى  ح���ارً� 
�شد�قة  بيننا  و�ب���ت���د�أت   . )ب��اري�����ش��ي��ان( 
��شتعدنا فيها تاأثري�ت باري�س قد ر طاقتنا 
منهم  وتعرفت  بغد�د.  به  تتمكن  ما  وق��در 
لها  �شيكون  �أ�شياء  بها،  �أح��ل��م  مل  باأ�شياء 

تاأثري عظيم جدً� يف جمرى حياتي. 
ه���م  م��������ن  �الن  �أع����������������رف  �أخ����������������ذت 
post-(�و�ل  )Impressionits(�ل�
قيمة  م��ا  ع��رف��ت   )Imprssionists
�الآن  عرفت  �حلديثة.  �الفرن�شية  �ملدر�شة 
�ل���ل���ون وكيف  م���ا ه���و )�ل���ل���ون( . ع��رف��ت 
�شور  �أفهم  �أخ��ذت  �الن  �الأل���و�ن.  ت�شتعمل 
�شيز�ن ورينو�ر وفان كوخ و�شور عظماء 
ثم   .. �لخ  كوبا  و�شور  �الإيطالية  �ملدر�شة 
�لعمل،  قد��شة  عرفت  هذ�  من  �أك��رث  عرفت 
كل  ن�شتغل  ك��ن��ا   ... �ل��وق��ت  قيمة  ع��رف��ت 
�نقطاع  بدون  نهايته  �إىل  �بتد�ئه  من  يوم 
�لر�زيلية  �لقهوة  يف  جنتمع  �مل�شاء  ويف 
جد�لنا  م��ع  �لفرن�شية  �ل��ق��ه��وة  لنحت�شي 
 Cate( هذه  قهوتنا  ن�شمي  كنا  �لطويل. 
Dome( كنا نتجادل حول كل �شيء وكنا 

�آخر من يرتك �لقهوة. 
عند  �حلقد  من  كثري  ه��ذ�  �نقالبنا  �شادف 
بع�س �أ�شدقائنا وهاجمنا كثري من �لنا�س 
�ملعرفة  ه���ذه  الآن  ب��ال��ت��م��ث��ي��ل.  و�ت��ه��م��ون��ا 
�جل��دي��دة ك��ان��ت ت��ق��وي ع��ز�ءن��ا ي��وم��ًا بعد 
هوؤالء  يثريه  �ل��ذي  �للغو  ه��ذ�  وك��ان  ي��وم 
من  �ل�شخرة  هذه  على  يتال�شى  �الأ�شدقاء 

�الأميان �لقوي ... 
 impressionism بني  فرق  هناك   ...
 Post-impression sim و�ل����� 
هو  و�شيز�ن  �شيز�ن.  مدر�شة  هي  فالثانية 
�أول من ر�أى �ل�شعف عند �أ�شحاب �الأوىل 
�ل�  �إليها  و�أ���ش��اف  ح�شناتها  و�أخ��ذ  فرتكها 
معناه  م��ا  �أي   Design�و�ل  Form

�لكيوبيزم فاأول من �أ�شتعملها هو �شيز�ن.

 Post-impressionsim�ن عظمة �ل�
وطريقة  و�ل�����ش��وء  �ل���ل���ون  ع��ن��د  ت��ق��ف  مل 
عظيمة  حقيقة  تعدتها  ب��ل  �الأل����و�ن  خلط 
ه��ي ه��ارم��وين �الأل�����و�ن وت��اأث��ري �الأل����و�ن 
�ملو�شيقى  هارموين  مثل  �أي  �لنظر،  على 
�ل�����ش��م��ع وه����ذه �حلقيقة  ع��ل��ى  وت��اأث��ريه��ا 
�إذ �أن هذ� �ال�شتناد كان ينطبق  م�شتند )؟( 
عند  �لت�شوير  منذ  فنية  ���ش��ورة  ك��ل  على 

�مل�شريني �إىل �ليوم...
�إىل  �ل��و���ش��ول  ين�شد  �ل��ذي  �لفنان  �ن   ...
هدفه يجب �أن يكر�س له كل قو�ه وحياته، 
ويف �الأخ�س يف هذه �الأيام فيجب عليه �أن 
هذ�  وم��ا  باجلديد،  لياأتي  ق��دمي  كل  يه�شم 

�لقدمي �ال دنيا هائلة... 
�أن �أ�شكر �الأقد�ر لتو�شلي ملعرفتي �جلديدة 
ومفتوح  �لعينني  مفتوح  منها  و���ش��اأب��د�أ 
كان  �شنة  قبل  منرية.  طريقة  النها  �لفوؤ�د 

طريقي مظلمًا ال تنريه �ملعرفة ... 
يف كل بالد �لعامل )توجد( �الألو�ن حتى يف 
بالد بابام وبالد �الأ�شكيمو. يا �أخي �لدنيا 
�أمام  �ل���ذي  �ل��وح��ل  يف  حتى  �أل����و�ن،  كلها 

�شارعنا ماليني من �الألو�ن. 
�مل�شورين  �أف�������ادت  �ل���ت���ي  �الأم�������ور  م���ن 
لل�شور  در��شتهم  عظمى  �إف��ادة  �لفرن�شيني 
على  )؟(  و�لتعرف  عميقة  در��شة  �ل�شرقية 
�ألو�نها �لز�هية وكيفية ��شتعمالها. خذ كل 
�مل�شرقة  �ل�شم�س  �ل�شرقية من بالد  �ل�شور 

�إىل �أفريقيا. 
من  ظهر  م��ن  �أع��ظ��م  �لو��شطي  يحيى  خ��ذ 
�أنها  �ل��ت��ي ت��دع��ي  �مل�����ش��وري��ن يف �ل��ع��ر�ق 
عدمية �الألو�ن – بالد �لنخل – �نه خلدها 
ب�شوره و�ألو�نه �أو باالأحرى خلد نف�شه الأن 
�أمامه، الأنه  �شوره كانت تختلف عما يرى 
�ل�شورة  تذكر  �أظنك  كان يخلق �شوره. ال 
�لتي كرها عن �لو��شطي عطا �شري من 
�شورة  �نها  �حل��ري��ري.  ملقامات  جمموعة 
�لعر�ق  مت��ث��ل جم��م��وع��ة ج��م��ال، وج��م��ال 
تعرفها جيدً�، ال يتعدى لونها لون �لرت�ب. 
لقد �شورها هذ� �لعبقري �لعظيم كل جمل 

بلون يتنا�شب مع �للون �لذي بجانبه. 
دع��وة  ي��وم��ني  ق��ب��ل  وف��ائ��ق  �أن����ا  ��شتلمنا 
معر�س  الإق��ام��ة  �الإ���ش��ك��ن��دري��ة  م��ن  ر�شمية 
�إىل  �لذهاب  جهدي  كل  و�شاأحاول  هناك. 
�أجر و�أنت  م�شر ثم �ملرور بلبنان. وهناك 
معر�شنا  �شنفتح  ون�شف  �شهر  بعد  جت��ر. 
�ل�شنوي �لثالث وبعد ذلك بثالثة �شهور – 

�إذً� �شارت  
– �شيقام معر�س  تام  �الأم��ور على جمرى 
يف �الإ�شكندرية للفنانني �لعر�قيني وبعدها 
مبدة يف مدينة �لقاهرة بدعوة من جمعية 

�أ�شدقاء �لفن هناك. 
�مل�شورين  كبار  من  جاب�شكي  م�شيو   ...
�لبولونيني ويعد من �لنقاد �مل�شهورين يف 
�أوربا. �أن بع�س كلمات هذ� �لرجل �شتبقى 

يف ر��شي طول حياتي. 
�شاألنا مرة : 

-هل حتبون بالدكم ؟ 
فاأجابه )...( وكان معنا، على �لفور:

-ال 
�الإن�شان  �ن  غلطان.  �ن��ك  جاب�شكي:  فقال 
لن  يبدع يف ر�شم �شيء ال يحبه، و�نكم  ال 
�إذ� مل يكن يف قلوبكم �حلب  تكونو� �شيئًا 
�ل�شادق �لعميق للبلد �لذي �أعا�شتكم تربته. 

خذو� مثاًل �مل�شورين �لفرن�شيني. 
لقد �أحب ر�شومي كثريً� و�أعجب بها �أعجابًا 
�شيء  �إىل  فيها  و��شل  �نني  وق��ال  �شديدً� 
جديد. وقال �أن �أنا تو�شلت �إىل �إدماج هذ� 
نف�شي  �شاأعرف  فانني  �لتلوين  يف  �لر�شم 

و�أح�شل على �شيء يّعرف بي.
ومن �أقو�له: يجب �أن ت�شتغلو� عدم جميء 
غنية  الأنها  بالدكم  �إىل  �لعظماء  �مل�شورين 

باالألو�ن و�ل�شور وغنية باملو��شيع .

�الثنني 11 ت�شرين �لثاين 1943 
لقد كان علي �أن �أر�ها �ليوم ولكنها مل تاأت. 
ت��اأت الأن  �أر�ه���ا م��دة طويلة و�ل��ي��وم مل  مل 

قطر�ت من �ملطر �أعاقتها.
�لرطب  �ل��ب��ارد  م�شائه  يف  �لبارحة  ر�أي���ت 

�لقمر �جلديد. ر�أيته كاأنه يخرج من �ملوت. 
�مل�شبح.  ق��رب  و�شهيل  و�شعيد  �أن���ا  كنت 
�شهره  �أن  و�ظ��ن  منظره  من  �أت�شاءم  �أنني 
هذ� م�شوؤوم ومظلم، الأنني الأول مرة �أرى 
�لقمر عبو�شًا حزينًا كاأنه يخرج من �لقر. 
بعد روؤيتي للقمر نظرت �إىل �شهيل وذكرت 
�أم��ن��ي��ت��ي يف ق��ل��ب��ي، وب��ع��د ���ش��اع��ة م��ن هذ� 
�حلادث، كنا نحفر حتت �شيارة �شهيل مثل 

�لعبيد ونحمل �ل�شيارة على �ألو�ح  
ن�شتغل  وبقينا  �لعبيد،  مثل  �خل�شب  م��ن 
ثالث �شاعات، نحفر حتت دو�ليب �ل�شيارة 
يجد  فلم  ندفعها،  ثم  نحملها  ثم  �ل�شخمة 
�ل�شيارة  يف  ننتظر  وبقينا  نفعا.  عملنا 
كنا  �ل�شاطئ.  ق��رب  موح�س  مظلم  ليل  يف 
وبتهوفن  �شوبان  كون�شرتو  �إىل  ن�شتمع 

�إىل �أن جاوؤو� لنجدتنا. 
ذك���رين ب��ال��ب��ارح��ة ح���ادث �ل��ي��وم. تذكرت 
�نتظرت  �جل��دي��د.  �لقمر  يف  طالعي  �شوء 
�ليوم بعد �شر طويل. �نتظرت �أن �أر�ها. 
مرة  الآخر  �أعرفها  �أن  �أردت  نظر�تها.  �أرى 
ولكنها مل تاأت الأن �ليوم نعم �ليوم �أمطرت 
�شاعتني، وهي تخاف �ملطر. ولكن هل كان 
لها �أن مينعها �ملطر عن روؤيتي بعد كل هذه 
�الأيام. كانت تبعدين عبادة يتج�شم يل �الآن 
�أن هذه �ملر�أة قد قطعت كل �شلة لها بي. �أنا 
ذنبي  �أنها �شئمت، وه��ذ�  �الأك��رث  �أظ��ن على 
�للو�تي  �لن�شاء  �أكرث  �ن  مرة.  كل  هو  كما 
عندهن  �ل�شبب  ك��ان  ب��ي  عالقتهن  قطعن 
على  �هتمامي.  وع��دم  وكريائي  ب��رودي 
هذه  نتيجة  �لنتيجة.  من  مرتاح  �أنني  كل 
�ت�شايل  غري  بها  �ت�شايل  كان  �لتي  �لفتاة 
بباقي �لن�شاء. �نها عبدتني كاجلارية و�أنا 
�أحببتها ال كما �أحب باقي �لن�شاء. ال �أدري، 
لقد كان فيها �شيء لي�س يف باقي �لنا�س، ال 
يف �الإيطالية وال يف �لفرن�شية. من يدري، 
ميكن الأن دمها �حلار كان ي�شبه دمي. مل تكن 
جميلة ولكن وجهها وفمها كانا ي�شتهويانني 
وي��ج��ل��ب��اين �إل��ي��ه��ا ك��م��ا ي��ج��ل��ب��ان �ل��ه��و�ء 
ال�شتن�شاقه. كان لكلماتها �لبغد�دية �لطبق 

يزيد  بالد�مي،  �لبغد�دي،  وحنانها  �الأ�شل 
تعلقي بها ثم �حلركات و�ل�شحكات ثم هذ� 
�ال�شت�شالم  ثم  �حلب  ثم  و�حلنان،  �لعطف 
�لالنهائي. ت�شرفاتها و�شجاعتها وجنونها 
�أن  �شاأحاول  �نني  ت�شتهويني.  كانت  كلها 
�لد�فئة  قبالتها  �شاأن�شى  هل  ولكن  �أن�شاها 
ن�شرقها  كنا  �لتي  �لعديدة  قبالتها  �لهائمة. 
وب�شرتها  �شعرها  �شاأن�شى  ه��ل  ���ش��رق��ة. 

�ل�شمر�ء   ال ... 
�لثالثاء 9 ت�شرين �لثاين 1943 

�أن  �أري��د  يقتالنني.  و�لغمو�س  �ل�شك  �ن 
�أن  ي��ج��ب  �أع��م��ل مب��ا  ك��ي  �أع����رف �حلقيقة 
يكون. �ن هذه �لفتاة قطعة من �لغمو�س. 
�إىل  ه���ل رج��ع��ت  �أو  غ����ريي،  �أح���ب���ت  ه���ل 
خطيبها �أم ال تز�ل حتبني. �أريد �ن �أعرف. 
�آلة  �نها   كال�شخرة.  ب��اردة  كانت  �لبارحة 
جميلة بال وتر. لعلها تنتقم مني. لعلها مل 
حتبني يومًا من �الأيام بل كان �ت�شالها بي 
جمرد لهو. لعلها �مر�أة عادية قد خلقتها �أنا، 

ولكن ميلي �إليها وتعلقي بها؟ 
و�أرى  �أر�شخ  هل  �شعيف.  �أين  �أدري.  ال 
�شعفي لها. �أم �أنتظر ! هل �أقول لها �أين كنت 
�أرى  كنت  �أين  �ل�شفر.  مدة  ط��و�ل  �أذكرها 
وجهها على �جلبال �خل�شر�ء. على �أ�شجار 
�لبلوط. على �ملياه �لبي�شاء �ملتدفقة. كنت 
�أح�س بذكرى قبالتها وحر�رتها يف �مل�شاء 
ما  لها  �أقول  نف�شي وهل  �إىل  �أختلي  عندما 
قا�شيت من هذه �لذكرى، وهل �أقول لها �أين 

�أتيت �إىل بغد�د وتعذبت باالنتظار. 
�لبارحة.  ت�شتغل  وهي  مليًا  �أنظرها  كنت 
عادية  �م��ر�أة  �نها  قلبي.  بغري  نظرتها  لقد 
ك��ك��ل �ل��ن�����ش��اء ول��ك��ن��ه��ا �م�����ر�أة جت��م��ع فيها 
�جلميل،  وح��ذ�وؤه��ا  مالب�شها  �لن�شاء.  كل 
ج�شدها �حلار �ملمتليء �ملثري. فمها و�شهوة 
�جلاذبية فيها. �شعرها �لطويل �ملبعرث. لقد 
�أح�شه  وج�شدي  ط��وي��اًل  �إليها  �أن��ظ��ر  كنت 

يحرتق ... 
.1944/1/15

ل��ي��ل��ة �جل��م��ع��ة �مل��ا���ش��ي��ة ك��ان��ت ل��ي��ل��ة غنية 
�لكوكتيل  �إىل  )ع(  ب�شيارة  ذهبت  ج���دً�. 
وهناك  ب��ريون  )�شتيو�ت(  للم�شرت  بارتي 
وكابنت  �شكيف  ميجر  ج��اء  ثم  �شعيد  ك��ان 
ثم  عندي  �ل�شاي  على  عزمتهما  تول�شت. 
�بتد�أنا و�مليجر �شكيف بجدل طويل حول 
�ل��ف��ن وع��م��ل �ل��ف��ن يف ه���ذه �الأي�����ام. ر�أي���ه 
�الأفكار  جترفه  �الأي���ام  ه��ذه  يف  �لفنان  �أن 
�حلياة  جترفه  مما  �أك��رث  �لفنية  و�لبحوث 
�الإيحاء  �لقدم  منذ  كانت  �لتي  و�شورها 
يف  يعك�شه  �ل��ذي  و�ل��ع��امل  للفنان  �ملبا�شر 
�شكل  على  ب��دوره  يخرجها  و�لتي  �شوره 
مو�شيقى.  �أو  �شعر  �أو  متثال  �أو  ���ش��ورة 
�لذي  ثم تكلم عن ر�شكن و�آر�ئ��ه و�لهجوم 
�أخذ  �جلديد  �جليل  �ن  ق��ال  ثم  عليه  �شار 
وياأخذها  و�مل���وؤرخ  �لعامل  ه��ذ�  �آر�ء  يقدر 
جديًا، ور�شكن هو �لذي هاجم كل جديد يف 
�إنكلرت� و�لذي نادى ب�شرورة بقاء �ل�شفة 
و�شلر  هاجم  �لذي  وهو  �لفن  يف  �لوطنية 

�أفظع هجوم كما هاجم ترنر. 
يتبع  �أخرى  ثقافية  �لفن ككل حركة  �ن   ...
فاحلرب  ون��ت��ائ��ج��ه��ا.  �حل����رب  ت���ط���ور�ت 
�ملا�شية �أثارت حركة من حركات �لفكر يف 

�أوربا وظهرت مد�ر�س جديدة _ 
و�لنحت  و�لر�شم  و�ملو�شيقى  �ل�شعر  يف   

ولقد �شميت هذه �ملد�ر�س وهذه �لتطور�ت 
ولقد   ... �حل��رب��ني  ب��ني  م��ا  �ل��ي��وم  �لفكرية 
قيمة  حول  �الأوربيني  �لنقاد  �آر�ء  ت�شعبت 
�آخر  �أن �ل�شوريالزم وهي  �إال  هذ� �لفن ... 
�إل��ي��ه ه���ذه �مل���د�ر����س �حلديثة  م��ا و���ش��ل��ت 
هذه  تعقد  م��دى  ع��ن  ب�شيطة  فكرة  تعطي 

�ملد�ر�س ومبالغاتها. 
�أم����ا يف �ل���ع���ر�ق ف��ال��ف��ن ع��ل��ى ))ح���د�ث���ة(( 
�لتطور�ت  يتاأثر بهذه  �أن  فيه فالبد  ن�شاأته 
�شديد  ولكني  كثريً�،  �أو  قلياًل  �ن  �جلارفة، 
�الأمل �أن للعر�ق م�شتقباًل با�شمًا يف �لر�شم، 
ع��ن �حل��رب  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��ف��ن��ان  ل��ب��ع��د  �أواًل 
له  وهبته  ملا  ثانيًا  بعمله،  و�نهماكه  ن�شبيًا 
ظروف �حلرب من �الت�شال ب�شتى �لفنانني 

�الأجانب من �إنكليز وبولونيني وغريهم. 
***

باملوؤلف  �لنحات  دور  �أمثل  ما  كثريً�  �نني 
�ملو�شيقي، فاملوؤلف �ملو�شيقي تتعلق درجة 
كرث  ك��رثو�  فكلما  �شامعيه  بكرثة  �إنتاجه 
وكلما  و�أنف�س  �أرق��ى  �شكاًل  و�أخ��ذ  �إنتاجه 

قلو� �شغرت �أنتاجاته وقلت قيمتها. 
يوؤلف  �أن  مي��ك��ن  ال  �مل��و���ش��ي��ق��ي  و�مل���وؤل���ف 

�أو  حكومي  بطلب  �إال  �أوب��ر�  �أو  �شمفوين 
ط��ل��ب �إح����دى �جل��م��ع��ي��ات �ل��ك��ب��رية، كذلك 
�لنحات ال ميكن �أن يعمل غالبًا �إال للحكومة 
�أو �جلمعيات. وتت�شابه �لقطعة �ملو�شيقية 
يف  �ملو�شوع  �لن�شب  مع  ر�شالتها  ب�شعة 
نبيلة  ف��ك��رة  يعطي  و�ل���ذي  �مل��ي��ادي��ن  �أح���د 

عالية لكل �شائر. 
الفتقار  �لنحت  باهر يف  م�شتقبل  وللعر�ق 
�إنتاج  �إىل  وبيوتنا  ومياديننا  متاحفنا 
�أورب�����ا حركة  ك��ان��ت يف  �ل��ن��ح��ات. وك��م��ا 
و��شعة بعد �حلرب �لعظمي الإقامة �لن�شب 
يف  و�ملعمار  �لنحات  و��شرت�ك  �لتذكارية 
�حلرب  ه��ذه  �نتهاء  ف��اإن  جميلة  دنيا  عمل 
�شتفتح بابًا �أو�شع ال�شرت�ك �لفنان يف بناء 

دنيا جديدة مفرحة و�شاحلة. 

5 �شباط 1944
�نني �أكتب هذه �لكلمات و�أنا يف حال ن�شف 
و�لن�شف  �لو�حدة  تقارب  و�ل�شاعة  وعي 
�لليلة  هذه  كانت  لقد  �لليل.  منت�شف  بعد 
�ليوم  ه��ذ�  ول��ظ��روف  ن��وع��ه��ا.  م��ن  غريبة 
�شيئًا وبحثت عن جماعة  �أ�شرب  �أن  قررت 

جعفر فلم �أجدهم �أول �مل�شاء وتقابلت  
فذهبنا  �لعا�شرة  �ل�شاعة  يف  �شدفة  معهم 
باأح�شاء  و�ب���ت���د�أن���ا  �ل��ن�����ش��ر  �أوت���ي���ل  �إىل 
�لعرق، وفيما يقارب منت�شف �لليل �شمعنا 
�شو�شاء فذهبنا خارج �ل�شالون، وبعدها 
دخل ح�شن يرق�س ثم بعد قليل كنا جنل�س 
�ملبعرثة  بكر��شيه  �ملعتاد  �ملحل  يف  �شويًا 
هنا  �مل��و���ش��وع��ة  وم��و�ئ��ده  �ملنتظمة  غ��ري 
وهناك . لقد كنت �شعيدً� هذ� �ليوم، �شعيدً� 
جدً�. ولقد �شحكت من كل قلبي �شحكات مل 
�أ�شحكها منذ �أمد غري قليل. �شحكت من كل 
لدرجة  ب�شحكاتي  �أ�شتد  كنت  ولقد  نف�شي 
�لطويل  �لوقت  هذ�  كل  �أ�شتعيد  كنت  �أين 

�لذي �شقيت فيه. 
19 �شباط 1944 

مل ت���اأت ه��ذ� �ل��ي��وم كما وع���دت ول��ك��ن يف 
�ل�شلم  �أن���زل  كنت  بينما  �لر�بعة  �ل�شاعة 
�شغرية.  فتاة  كاأنها  ب�شرعة  ت�شعد  ر�أيتها 
�أتت  �نها  فقالت  �إبطائها  �شبب  عن  �شاألتها 
دخلنا  مبا�شرة.  �ملدر�شة  من  خروجها  بعد 
على  قبالتي  و�أجل�شتها  �لتحتانية  �لغرفة 
يدها  و�أخ���ذت  بقربها  وجل�شت  �لكر�شي 

�الإن�شاد  ن�شيد  ك��ت��اب  �أعطيتها   ... ب��ي��دي 
يف  و�أخ��ف��ت��ه  ف�شكرتني  �حل��ك��ي��م  لتوفيق 

عباءتها. كانت فرحة جدً� يف ذلك �ليوم. 
***

وجالل  و�شعيد  �أن��ا  ق��ررن��ا  �مل�شاء  يف   ...
وعبد �لله �أن نذهب �إىل �لنهر ثم �إىل �ملعهد 
�ملو�شيقية  �حلفلة  ل�شماع  ال  �ل��ري��ط��اين 
فلم  �أنا  �أما  �شافو�شكا(.  )�أيرينا  لروؤية  بل 
�أن  �شممت  كنت  و�ن  �لذهاب  من  مانعًا  �أر 
�أخ��رى. ذهبنا بعد  �مل��ر�أة مرة  �أرى هذه  ال 
�حت�شاء كاأ�شني من �لعرق �لذي تخلله جد�ل 
عن �ل�شعر و�أ�شياء �أخرى وكان معي كتابي 
 The Poeticalwoks ot �جل��دي��د 
 .Aldous Huxley shelly  وكتاب 
يف �ل��ق�����ش��م �ل��ث��اين م��ن �ل��ك��ون�����ش��رت وقد 
هل  �شعيد  �شاألني  �شعيد،  خلف  و�قفًا  كنت 
فقلت  ع�شكري،  مالب�س  تلب�س  �لبولونية 

نعم. فقال – هذه هي و�كفه هناك – 
علي  عينها  �شقطت  ر�أ���ش��ي  رفعت  وعندما 
حمل.  غ��ري  �إىل  ر�أ����ش���ي  �أدرت  وب�����ش��رع��ة 
وجميل   ... و  �أن��ا  رجوعنا  عند  �شعيد  قال 
و�شعيد و�لرجل �ل�شوي�شري �إىل �لقهوة:  

قربنا  �إىل  �مل��ج��يء  ح��اول��ت  �لبولونية  �ن 
مل  �نها  وق��ال  مينعها،  خطيبها  ك��ان  ولكن 

ترفع عينها عني �إال قلياًل قلياًل. 
�لبارحة كانت ليلة جميلة. 

5 ني�شان 1944
هذ�  فيه  ي�شيبني  �ل��ذي  �لثالث  �ليوم  هذ� 
�أ�شتد  ر�أ���ش��ي، ول��ق��د  �ل��غ��ري��ب يف  �ل��وج��ع 
وكان  ج���دً�  و�شايقني  �ل��ي��وم  ه��ذ�  �شباح 
بني  تعب  يعرتيني  وك��ان  منحاًل  ج�شمي 
فلم  للر�شم  �خل����روج  �أردت  وح���ني.  ح��ني 
يف  �ل��وق��ت  و�أم�شيت  �ل��وق��ت.  ي�شاعدين 
�لظهر  بعد  حمامًا  �أخ��ذت  �أور�ق��ي.  ترتيب 
هو  �ليوم  هذ�  �أن  ومبا  ما  نوعًا  فاأنع�شني 
يوم جميء ..�هتممت يف ترتيب مالب�شي. 

15 ني�شان 1944
وبني  بيني  �شيء  كل  �نتهى  قد  �أظن  �ليوم 
... و�أظن �أي�شًا قد �نتهى �حلب بيني وبني 
على  �أن��ك��ر  ال  �أن  يجب  �أخ���رى،  �م���ر�أة  �أي 
�أن  يجب  ج��دي��ًا  ع��م��رً�  و�شلت  �أين  نف�شي 
و�لعو�طف  �لت�شلية  من  �أهم  الأمور  �أكر�شه 
�لوقت. وفوق ذلك قد  – و�شياع  – �حلب 
و�شل عمري �خلام�شة و�لع�شرين فاأنا يف 
طور �آخر �الآن غري طور �ل�شباب. و�أي�شًا ال 
�أعتقد �أن �مر�أة �أيًا كانت �شتتعلق بي. هذ� 

ما �أت�شوره! من يدري؟ 
�الأوق���ات  نف�شي على  �أل���وم  كنت  م��ا  ك��ث��ريً� 
من  �أب���دل  �أن  د�ئ��م��ًا  �أق���رر  وكنت  �ل�شائعة 
نف�شي و�أنظم �جتاهي ولكن �شعفي ينقلب 
على يف كل مرة. ويف �حلقيقة �أين ال �ألوم 
باأب�شط  ح��ي��و�ن  �أو  �إن�شان  �أن��ن��ي  نف�شي. 
من  �أ�شبع  �أن  �أريد  �أعي�س،  �أن  �أريد  عبارة، 
ومرها.  حلوها  كلها  �حلياة  �أري��د  �حلياة. 
�أريد �أن �أكون ككل �إن�شان. كثريً� ما تخطر 
ببايل هذه �لفكرة �لعربية �ملرة وهي �أنني 
�أو  �مل�شتقبل  يف  �شيئًا  �شاأعمل  كنت  و�أن 
�أكون �شيئًا ولكن �شاأموت بعد هذ� �الإجهاد 
�لهائل و�لتعب �مل�شني �أموت و�أنا ال �أعرف 
�حلياة. ال �أعتقد �أي قيمة �شتعطي يل بعد 
بعد  �ل�شهرة  �أم  �خل��ل��ود  �أه��و  �لعمل.  ه��ذ� 
ككل  �أم���وت  ���ش��وف  �أن��ن��ي  ؟  �لعمر  �شياع 
كثريً�  �لب�شر  ككل  �أعي�س  لن  ولكني  �لب�شر 

مع لورنا يف هام�ستيد
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�أن�شى كل  �أن  �أفرغ كل �شيء.  �أن  �أمتنى  ما 
�شيء .   

�أريد �أن �أن�شى كل ما ر�أيت وكل ما �شمعت 
�أكون  �أن  نف�شي  بكل  �أري��د  ق��ر�أت.  ما  وكل 

�إن�شانًا فطريًا. 
***

�ل�شفارة  يف  �ل��ي��وم  ه���ذ�  ���ش��ب��اح  ق�شيت 
�لن�شاء  بع�س  يعمله  ما  ر�أي��ت  �لبولونية. 
يف  منته  غري  ون�شاط  ب�شر  �لبولونيات 
�لعر�قية  �لفخارية  �لقطع  بع�س  زخرفة 
�ل�شليب  ملنفعة  ما يربحونه  لبيعها وجمع 
�الأحمر �لبولوين. الآالف �لن�شاء و�الأطفال 
�ملحتاجني للجي�س �لهائل من �لب�شر �ملعوز 
�لبعيد عن �أر�س �لوطن �لبعيد عن �لر�حة 
و�لهدوء. ثم فرجني م�شيو �أد�شرت وم�شكي 
مناظر  من  لديه  �لتي  �ل�شور  بع�س  على 
مناظر  بع�س  �الأخ�����س  وع��ل��ى  ك��رد���ش��ت��ان 
كليب�شن. هذ� �لرجل غريب وهو �الآن �أخذ 
باإجادة للغة �لعر�قية. ومن بع�س رحالته 
ه��ذه �ل��رح��ل��ة �جل��ري��ئ��ة وه��و مب��ف��رده �إىل 
نقدر  مل  �لتي  كليب�شن  �إىل  ث��م  كرد�شتان 
نحن �أن نقوم بها �أنا وفائق وعطا وجالل 
وفا�شل. نحن �لذين من هذه �لبالد و�لذين 
نعرف لغتها و�أر�شها. �شاألته كيف دبر مو�د 
فقال عندهم متن  وعندهم  �ملعي�شة هناك؟ 

لنب جيد وحلم ... 
... بعد ذلك ذهبت مع �أحدى �ل�شيد�ت �إىل 
د�ر �ل�شليب �الأحمر – �الأخرى – ودخلت 
وو�شلنا  ور�ت  كوريد  �إىل  ثم  �ل��د�ر  معها 
�الأمر  ب��ادئ  ظننتها  �أ�شرة  ع��دة  فيها  غرفة 
فارغة  ك��ان��ت  �الأ����ش���رة  ول��ك��ن  م�شت�شفى. 
يدها  من  ب�شيطة  بحركة  �مل��ر�أة  و�أوقفتني 
�لباب تنتظر وعرفت �ل�شبب  ثم وقفت يف 
وهو �أن هناك �مر�أة تتعرى، وعندما دخلنا 
رد�ء  ترتدي  �شقر�ء  �م���ر�أة  ر�أي��ت  �لغرفة 
ليليًا وردي �للون و�شعرها مبعرث ب�شورة 
لبنطلون من  �ل�شيدة قطعة  �أرتني  جميلة. 
بهذ�  معرفتي  ل��زي��ادة  �لوطنية  �مل��الب�����س 
�لزي. بعد �أن ر�شمنا �شكل �لزخرفة �شكرتها 
�ل�شور  �أحمل  و�أن��ا  طريقي  يف  وخرجت. 
�أري��ن��ا �شوف�شكا  ر�أي���ت  �ل��ث��الث و�الأل��ب��وم 
�لبولونية  �ل�شفارة  �شيارة  يف  وخطيبها 
�لتي  �ل��وزي��ري��ة  �إىل  �الأر����س  تنهب  وه��ي 
طريقي  ويف  و�آالم����ي.  �آم���ايل  فيها  م��ات��ت 
مع  تنتظر   ... ر�أيت  �ملعظم  باب  من  �أي�شًا 

بع�س �ملعلمات ... 
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�أم��ر يف دور مزعج  �أن��ن��ي يف ه��ذه �الأي���ام 
من  ب��ن��وع  �أ���ش��ع��ر  حياتي  يف  م��رة  والأول 
من  �الأمل  م��ر�رة  و�ن  �شيء  كل  من  �لياأ�س 
هذه �حلاالت �لنف�شية تزد�د عندي ب�شورة 
ياأخذ�ن علي  خميفة. �ن م�شتقبلي وعملي 
�أرى  لن  �أين  �أحيانًا  �أت�شور  تفكريي.  كل 
�أنا  كما  �شاأبقى  و�أن��ن��ي  ثانية  م��رة  �أورب���ا 
عليه وفية. ثم �أت�شور ماذ� ميكن �أن تعطيه 
قد  �أنني  �أحيانًا  و�أت�شور  ؟   ... �أورب��ا  يل 
قد  �أو  �الأي���ام.  من  ي��وم  يف  �شيئًا  �أ�شبحت 
ما  �الأو�ن.  ف��و�ت  بعد  ولكن  �شيئًا  عملت 
تهمني �ل�شهرة و�خللود �إذ� مل �أع�س. �نني 
�أعي�س  �أن  �أريد  كلها.  �أحبها  �حلياة.  �أحب 
ما  و�أكرث  مثلهم.  �شاأموت  الأين  كاالآخرين. 
يثقل علي �الآن هو تق�شيم قو�ي بني �لر�شم 
و�لنحت. و�أظن يجب �أن �أترك �أحدهما يف 

فوق  �شيكونان  معًا  الأنها  �الأي���ام  من  ي��وم 
طاقتي �أو �أن قابليتي �شتتجز�أ بني �الثنني 
وكثريً�  نهائيًا  �لر�شم  �شاأترك  �الأك��رث  على 
ما  كل  �شيء.  كل  �أن�شى  �أنني  لو  �أمتنى  ما 
نف�شي  الأع���رف  وق��ر�أت��ه.  ور�أي��ت��ه  �شمعته 
نف�شي  �أنتزع  �أن  �أري��د  �ل�شافية.  �حلقيقة 
�ملد�ر�س  م��ن  �ل��ز�خ��ر  �لبحر  ه��ذ�  ك��ل  م��ن 

و�الجتاهات.
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د�ره  �إىل   ... �مل�شرت  ب�شيارة  �ليوم  ذهبت 
بعد  ج��اء  للغد�ء.  ح�شن  وف��ائ��ق  حقي  م��ع 
�لر�شام  ب��ودن  و�مل�شرت  خمتار  �أحمد  قليل 
�حلربي �الإنكليزي وبعده جاء رجل طويل 
وقد  ق��وي��ة.  و�شخ�شية  ج���ذ�ب  مظهر  ذو 
ما يظهر  كان مر��شاًل حربيًا م�شهورً� على 
وق��د ق��ال يل �مل�شرت )ف��ل��ب( �ن��ه ك��ان ميلك 
و�أوتريلو،  مودلياين،  �شور  من  جمموعة 
ك��ل و�ح���دة  ����ش��رت�ه��ا  �ن���ه  وديف، وق����ال 

بخم�شة ع�شر فرنكًا ثم باع ق�شمًا منها بعد 
باآالف من �لفرنكات. 

ك��ان �حل��دي��ث م��ل��ذً� ج���دً�. ت��ن��اول �مل�شرح 
و�لر�شم وبع�س �حلديث حول �شوؤون  

�لطابق  يف  �ل���غ���د�ء  و�أخ����ذن����ا  �ل����ع����ر�ق. 
�لنهر  منظر  وك��ان  �لطرمة  يف  �ل��ف��وق��اين 
كان  �ل��غ��د�ء  �أن  كما  �ل��ي��وم.  ذل��ك  خالبًا يف 
�لفرموت  ج��رع��ات  �الأخ�����س  وع��ل��ى  �شهيًا 
�لكبرية �لتي كنت �أجرعها مع �الأكل. عندما 

خرجنا كنت يف حالة عالية جدً�، كنت يف 
عند  كالعادة  و�أ�شع  و�نطالق  ن�شوة  حالة 

�حت�شائي �شيئًا جيدً� ومبقد�ر متو�شط. 
13 �أيار 1944 

لقد طالت �ملدة وكرثت �حلو�دث و�أنا بعيد 
عنها ويف �حلقيقة مل يحدث �شيء ي�شتحق 

�لكتابة. 
حادث  لعملي  بالن�شبة  فانه  �ملعر�س  حتى 
�لربيعي  لي�س كثري �الأهمية. قبل �ملعر�س 
�أي  �لبولونية  د�ر  �إىل  ذهبت  جلمعيتنا 
�لوزيرية  يف  �لبولوين  �الأحمر  �ل�شليب 
يف  لو�شعها  )ك��ري�����ش��ا(  ���ش��ورة  ف���اأخ���ذت 
�ملعر�س. طرقت �لباب عدة طرقات ف�شمعت 
)برو�شتة(  �ل��غ��رف��ة  د�خ����ل  م���ن  ���ش��وت��ه��ا 
ف�شاحت  ث��ان��ي��ة  م���رة  ط��رق��ت��ه��ا  ول��ل��ت��اأك��د 
وعندما  فدخلت  )برو�شتة(  ع��ال  ب�شوت 
بحما�س  و��شتقبلتني  وجهها  تهلل  ر�أتني 
�شدة  م��ن  نف�شي  �أف��ق��د  جعلتني  وح����ر�رة 
طويلة  م��دة  م��رت  ولقد  ون�شوتي.  فرحي 
تقارب �ل�شهر مل �أت�شل بها ومل �أرها �إال مرة 
باردً�  م�شاًء  ك��ان  لقد  �لبا�س.  يف  و�ح��دة 
جدً�. �للطيف يف �شباح ذلك �ليوم �أي يوم 
وكانت  د�ئمًا  ت�شحك  كانت  عندما  ذهابي 
طبيعية  ب�����ش��ورة  و���ش��ع��ره��ا  ج���دً�  جميلة 
�لنوع  من  ثوبًا جمياًل  ترتدي  مرتبة،  غري 
�لع�شكري �العتيادي ولكنه يزيدها جمااًل. 
وقدماها  مثري  ب�شكل  بارزين  ثدياها  كان 
�شاقيها  ل��ون  م��رة  الأول  ور�أي���ت  حافيتني. 
جذ�بًا  لونهما  ك��ان  لقد  عاريتني.  وكانتًا 
�لغرفة يف  �أذكر جو  �أز�ل  ال  �أين  ومهيجًا. 
�لتبديالت جارية  �ليوم وكانت بع�س  ذلك 

على �لغرفة. 
�ل�شباك  يف  ك��ب��رية  بي�شاء  �شتارة  ك��ان��ت 
�لغرفة  يف  �ل�����ش��وء  ف��ك��ان  مت��ام��ًا،  �لكبري 
عذبًا جمياًل ور�ئحة �لزهور ور�ئحتها هي 
�ملعبودة �جلديدة تفرح يف �لغرفة. ر�ئحة 
�مر�أة ح�شناء تعرف نف�شها. تكلمنا طوياًل 

ومل �أح�س بالوقت يجري �شريعًا... 
�ل�شاعة  يف  �مل��ع��ر���س  �ف��ت��ت��اح  ع��ن��د   ...
و�لرجل  وخطيبها  ه��ي  ج��اءت  �ل�شاد�شة 
وقتًا  معهم  ق�شيت  وقد  �الأ�شقر  �ل�شعر  ذو 

جمياًل ... كان �لكابنت تولت من جملة 
ولقد  �الف��ت��ت��اح  ي���وم  حفلة  يف  �مل��دع��وي��ن 
�أع��ج��ب ب�����ش��وري ك��ث��ريً� ج����دً�. وق���ال �ن 
�أ�شكت�شاتي  ه��ي  �مل��ع��ر���س  يف  م��ا  �أح�����ش��ن 
�شوري  ويف  طوياًل  مديحًا  يف  نزل  ولقد 
�شتيو�رت  �مل�شرت  مني  و�أ�شرتى  �لزيتية. 
و�شورة  �مل���ي���د�ن  منظر  ���ش��ورة  ب���ريون 

خديجة بالبا�شتيل. 
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بالياأ�س  ���ش��ع��رت  ح��ي��ات��ي  يف  م���رة  الأول 
�لت�شاوؤم  عن  بعيدً�  د�ئمًا  كنت  �ل��ذي  و�أن��ا 
�مل�شتقبل؟  من  ياأ�س  مزعج.  ياأ�س  �أ�شابني 
عملي  �شحية  �أك����ون  �أن  ب��امل��رة  �أري����د  ال 
الأين  �لنا�س  ككل  �أعي�س  �أعي�س.  �أن  �أري��د 
ب�شورة  �الآن  �أفكر  �أخ��ذت  مثلهم.  �شاأموت 
جدية يف ق�شيتي. �أن �الإن�شان كلما يتقدم 
�أن  �أري���د  ال  �ين  و�ق��ع��ي��ًا.  ي�شبح  بال�شن 
�ل�شعر  بني  قابليته  يبذر  كروزيتي،  �أك��ون 
وروزيتي  يجيد  �يهما  يرى  ال  و�لت�شوير 
�أنا  نهائي.  رفاه وه��دوء ال  عا�س يف طور 
�أعي�س �الآن يف وقت ي�شمى �لقرن �لع�شرين 
من  و�لنحت  �لر�شم  ب��ني  ق���و�ي  وتق�شيم 

�ملوؤكد �شيو�شلني �إىل ال �شيء ... 
من  يومًا  �لر�شم  من  �أحت��رر  �أن  �أفكر  �أين 
لي�س  �أنه  �أكيدً�  �أ�شعر �شعورً�  �الأي��ام، الأين 
بال�شيء �لذي �أعي�س من �أجله. �نه ال يعر 
�ملعر�س  يف  �ل��ت��ع��ب��ري.  مت���ام  نف�شي  ع��ن 
�لفن  �أ���ش��دق��اء  جلمعية  �الأخ���ري  �لربيعي 
عندي  كانت  زيتية  �شور  ثماين  و�شعت 
كثريً�  عليها  هنئت  ولقد  عملت  ما  �أح�شن 
وق���د �أع��ج��ب ب��ه��ا ر���ش��ام �إن��ك��ل��ي��زي �شاب 
و��شع �لثقافة. وكان يكيل علي �ملديح �إىل 
درجة �ل�شخافة. مع كل هذ� كنت �أ�شعر �أن 
ومن  متامًا.  به  �أنطق  كنت  ما  �ل�شيء  هذ� 
�شغرية  قطعة  عر�شتها  �لتي  �ملعرو�شات 
من �ملرمر �لعر�قي �ل�شفاف تقريبًا، �شميتها 
�ملرمر  يف  ر�أ����ش���ًا  نحتها  �الأ����ش���ود.  �ل��ن��ه��ر 
ر�أ�شي  يف  ط��وي��اًل  وق��ت��ًا  طبختها  �أن  بعد 
متو��شل.  بعمل  �شهرين  خ��الل  و�أمتمتها 
ي�شرتها  مل  ج���دً�.  بخ�س  ب�شعر  و�شعتها 
�أحد ومل ترث �أعجاب �إال �لقليلني. �نها تثري 
�لكرياء  من  نوعًا  ر�أيتها  كلما  نف�شي  يف 
لويد،  �شتني  �مل�����ش��رت  وزوج����ة  و�ل���ر�ح���ة. 
ر�أيت  عليها  تعريف  بعد  �إنكليزية  نحاتة 
�ملادة و�الإطالع. در�شت  �مر�أة غزيرة  فيها 
مدة من �لزمن يف باري�س عملها من �لنوع 
يظهر  لكن  �شخ�شية.  وذو  �لقوي  �حلديث 

�أنها جتيد عبقريتها �ملحدودة 
مرة  �آخ��ر  ر�أيتها  ولقد  �ل��ل��زوم.  من  �أك��رث   
وهي ت�شتغل يف متثال من �خل�شب و�لعرق 
�جلميلتان  وعيناها  وجهها  م��ن  يت�شبب 

مقطبتان كاأنهما عينا رجل. 
بغد�د  �ملهمة يف  �ل�شخ�شيات �جلديدة  من 
 Wood �أ�شمه  �إنكليزي  ���ش��اب  م�شور 
�لعالقات  يف  �الآن  يعمل   Kenneth
�لعامة. �ين متاأكد �أن هذ� �لرجل �شي�شبح 
من �لفنانني �لعظماء يف �أوربا �أو �إنكلرت�. 
مع �الأ�شف ال �أحد يعرف قيمته. هذ� �لرجل 
��شتمر  �إذ�  �ل��ك��ل��م��ة،  معنى  ب��ك��ل  ع��ب��ق��ري 
�لر�شم  يف  طريقته  �أك��رث  جدية.  ب�شورة 
حلياة  و���ش��وره  ب��ه  وخا�شة  ج��دً�  حديثة 
�الآن  بيننا  ل���الآن.  ر���ش��م  م��ا  �أح�شن  ب��غ��د�د 
 ... �الأحيان  �أغلب  و�ر�ه يف  قوية  �شد�قة 
جاهر  من  �أول  �إنكلرت�  يف  م�شجعي.  �أن��ه 
ت�شارل�س  �ملمثل  ه��و  �ل��ف��ن��ان  ه��ذ�  بقيمة 
لوتون. �أما �ل�شخ�شية �الأخرى فهي �لكابنت 
تول�شت. �ن هذ� ر�شام وطام�س يف �الأدب 
فهو  ه��ذ�  وف��وق  ومم��ث��ل،  �لبيانو  ويجيد 
ب�شيدة  غر�مه  وق�شية  �جلمال.  يف  مفرط 
�لنا�س، وقد  ن�شاء بغد�د حديث  �أجمل  من 
�أحد�ها  كانت  �أخريً� عدة حما�شر�ت  �ألقى 
هائلة عن �لفن و�لع�شر �حلديث و�الأخرية 

�شيقة وغنية عن �لدرو�س هك�شلي.
يقارب  ما  بغد�د  �فتتح يف  �ل�شنة  يف هذه 
�ل�شتني معر�شًا. يف �أخر يوم من معر�شنا 
�ل��رب��ي��ع��ي �الأخ����ري �أل��ق��ي��ت حم��ا���ش��رة عن 
)�لعمل �لفني( و�شعت فيها كل معلوماتي 
وجتاربي وبحوثي عن �لفن وعمل �لفنان. 
غريبة  جديدة  حما�شرة  �الآن  ر�أ�شي  ويف 
قويًا  دوي���ًا  ت��دوي  و�شاأجعلها  نوعها  يف 
يف  �لفن  �حلديث.  �لعر�ق  يف  �لفن  وه��ي 
�ل�شارع و�لبيوت ويف كل �شيء يف حياة 
لي�س  وق��ت  م��ن  بها  ب���د�أت  كنت  �ل��ع��ر�ق. 
و�حلقائق  �الأمثلة  لها  وجمعت  بالق�شري 
كتابة  ر�أ����ش���ي  �أه�����اج يف  ل��ق��د  �ل���ع���دي���دة. 

حما�شرة كهذه �ملجادالت �لطويلة عن �لفن 
�لعر�قي يف منا�شبات كثرية وعلى �الأخ�س 
فيها  ور�شالته  تول�شت  �لكابنت  دعو�ت  يف 
هذه  يف  و�شاأهاجم  �أي�شًا.  ذل��ك  من  �شيء 
�أو ميت هجومًا  قبيح  �ملحا�شرة كل �شيء 

عنيفًا فظيعًا.
2 �آب 1944 

�لنهاية.  من  تقرتب  يظهر  ما  على  �حل��رب 
هذه �حلرب �ل�شود�ء �لتي كانت �شرً�  

على كل �إن�شان. هذه �حلرب �لتي حرمتني 
�الحت�شار  دور  يف  تقريبًا  �شيء  ك��ل  م��ن 
�أدري يف هذه  و�شتموت بال �شك. ولكن ال 
�لنهاية  ق��رب  م��ع  ك��ل  على  �ملقبلة.  �ل�شنة 
�إذ كثريً� ما يت�شور  فاأين ال �أرى �مل�شتقبل 
ويرى  �مل�شتقبل  يف  خ��ط��و�ت��ه  �الإن�����ش��ان 
ولكن  و�ح����دة.  و�ح����دة  ي�شعدها  نف�شه 
�جلمة  و�النقالبات  �لهائلة  �حل��و�دث  هذه 
ينهار  ت��ق��ري��ب��ًا  ���ش��يء  ك��ل  �أرى  جعلتني 
�الأيام  هذه  �ن  و�خلطط.  �الآم��ال  ويتهدم. 
يعني  ال  ه��ذ�  �مل�شتقبل،  خطط  ك��ل  متحو 
يجعلني  ب��ل  م�شتقبلي،  م��ن  �أت�����ش��اءم  �أين 
�أرى �مل�شتقبل غام�شًا كليل ال ي�شع فيه �إال 

ب�شي�س خافت من �لنور. 
�إال  �أعي�س  ال  �شنني  قبل  �أو  �أي��ام  قبل  كنت 
و�أعمايل  ت�شرفاتي  كل  وكانت  للم�شتقبل 
حت����ت خ���ط���ة و�ح�������دة وم����ي����ز�ن و�ح�����د: 
�لنامو�س  ه��ذ�  علي  ج��اء  ولقد  �مل�شتقبل. 
�ت�شايل  يف  و�ل��ن��ح�����س  �الأمل  م��ن  مب��ث��ري 
�إال  بامر�أة  �أت�شل  ال  كنت  وعملي.  باملر�أة 
معها  ت�شرفاتي  �إليه  �شتقودين  مبا  و�أفكر 
�أن  و�أم���ا  �أت��رك��ه��ا  �أن  ف��اإم��ا  �مل�شتقبل،  يف 
�لكبرية  �لغلطة  �لعاطفة. وهذه  �أجترد من 
�إال  در�شًا  تكن  مل  لو  م��ر�رً�  عندي  تكررت 
يف ه��ذه �الأي���ام، وكانت در���ش��ًا م��رً�. و�أما 
مما  �أك���رث  و�أب��ح��ث  �أف��ك��ر  فكنت  عملي  يف 
�أظن  ما  على  بال�شيء  و�الإح�شا�س  �أح�س. 
�إن�شان يح�س  �ن  �لتفكري فيه.  �أهم من  هو 

قبل �أن يفكر. وخال�شة �حلقيقتني هي �أين 
�أم�شيت خرية �أيامي يف �لتفكري �أكرث مما 

�أم�شيته بال�شعور و�الإح�شا�س.
***

ت�شيق علي  �أع��م��ايل  �أرى  �الأي���ام  ه��ذه  يف 
�لقيثارة  تعلم  �بتد�ئي  �أن  و�أح�س  �خلناق 
مع �مل�شيو جميل يرهقني يف �لعمل ولكن 
غريبة.  ب�شورة  �إليها  جتذبني  هذه  �الآل��ة 
لقلة  تقريبًا  �أن��ق��ط��ع  �مل�����ش��اء  يف  خ��روج��ي 
�أدري. هناك مئات �الأعمال  �أنني ال  وقتي. 
�لتي يجب �أن �أجنزها: �لقر�ءة، �لرتجمة، 
�ل���ر����ش���م. �ل���در�����ش���ة �أل��ه��ت��ن��ي ع���ن �إجن����از 
للمعر�س  �أمتها  �أن  يجب  �لتي  �ملو��شيع 
و�الأ���ش��ي��اء �الأخ����رى �ل��ت��ي �أر�ه����ا ترت�كب 
كاجلبال على ر�أ�شي. �ن �حلرب على و�شك 
�النتهاء وعندي قطع �شخرية كثرية ال �أود 
تركها ثم عندي �أ�شباغ ومو�د للر�شم �أريد 
�أقم  مل  م��دة  منذ  جميعًا.  عليها  �أق�شي  �أن 

بعمل �أي �شورة زيتية.  
وك��ر���ش��ت ك���ل وق���ت���ي ل��ل��ن��ح��ت ف��ي��م��ا عد� 
�شورة  فيه  ر�شمت  �لذي  �الأخري  �الأ�شبوع 
�جلميلة.  �حل��ل��وة  �لفتاة  ه��ذه  �شافو�شكا 
يوم  ك��ل  وود  كنث  �أرى  كنت  �أي���ام  وق��ب��ل 
من  رج��وع��ي  قبل  �أخ���ريً�  ور�أي��ت��ه  تقريبًا، 
�لب�شرة ثم يف �جلزيرة عند ذهابنا �أخريً�. 
�الأح��د �شباحًا  يوم  ج��اءين  قد  �نه  قال يل 
قطعة  ر�أى  �أن��ه  قال  ثم  يجدين  فلم  للمعهد 

�ل�شخر �الأخرية �لتي �أنحتها. 
منه  �أح�ش�شت  ه��ائ��اًل  م��دي��ح��ًا  يل  ق��ال  لقد 
�لقطعة  هذه  ر�أو�  كثريون  عظيم.  بخجل 
ولكن  ك��ث��ريً�  بها  و�أع��ج��ب��و�  تنته  وه��ي مل 
لي�س منهم من مديح مثل وود. �ين �شعيد. 

20 �أيلول 1944
��شتغربت �ليوم كثريً� عند م�شاهدتي رقم 
ت�شري  �الأي����ام  �أن  يظهر  �أي��ل��ول.  ق��رب   20
باقرت�ب  �الأخ�����س  وع��ل��ى  ف��ائ��ق��ة  ب�شرعة 
�الأيام  ت�شري  �ن  �أري��د  �ين  �ملعر�س.  موعد 

ال  �أن  و�أريدها  �حلرب  تنتهي  لكي  ب�شرعة 
�ليوم  �أعمايل. ذهبت  الأنهي  ب�شرعة  ت�شري 
�ن  �أمي:  م�شكينة  �مل�شت�شفى.  �إىل  �أمي  مع 
�أدري  ت��زد�د يف كل يوم وال  �أوج��اع يدها 
�أمتنى  �الأوج���اع.  ه��ذه  نتيجة  �شتكون  ما 
لها �خلري. �أنها �مر�أة عظيمة ال ت�شتحق كل 
هذ�. حياتها �ملليئة بالعمل �مل�شني و�لتعب 
و�لدموع ثم بالفاجعتني �الأخريتني   لي�س 
�الآالم.  ه��ذه  كل  �لقدر  يريها  �أن  �حل��ق  من 
بروؤية خليل  �مل�شت�شفى  �شاعدنا �حلظ يف 
و�شهيل وعلينا روؤية �لدكتور ثم �حل�شول 
ب�شيارة  ر��شية  �أمي  ورجعت  �لدو�ء  على 
مناظر  ر�أي����ت  وه��ن��اك  �ل��ب��ي��ت  �إىل  �شهيل 
هي  م��ا  ي���درون  ال  الأن��ا���س  تعي�شة  مزعجة 
�لبوؤ�س  �إال  تعطيهم  ال  �حلياة  الأن  �حلياة، 
عن  يلهيهم  �ل�شقاء  �أن  و�جل��وع  و�ل�شقاء 
�لبيت  �إىل  رج��وع��ي  بعد  �حل��ي��اة.  معرفة 
الأم����ي وكانت  ك��ب��رية  ب��ط��ي��خ��ة  ����ش��رتي��ت 
بعد  �شعرت  لقد  كثريً�.  بها  وفرحت  حلوة 
بنوع  �ليوم  ذلك  ظهر  عند  �أمي  قبلتني  �أن 
هائل من �لغبطة و�لفرح. كان فرحها بي ال 

يو�شف مع �أين قمت لها بعمل ب�شيط.  
قبل ثالث ليايل ق�شيت ليلة �شعيدة مع كنت 
تول�شت  و�لكابنت  �لبين�شت  و�شديقه  وود 
�ل��ذي��ن ج���اوؤو� ع��ن��دي. وك��ان��ت �حلفلة يف 
�شرد�بي يف �ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شمعنا 
و�أكلنا  وتكلمنا  �الأ���ش��ط��و�ن��ات  م��ن  ك��ث��ريً� 

و�شربنا. 
16 ت�شرين �لثاين 1944 

�أنني  بامل�شتقبل  يوؤمنون  �لذين  من  �أنني 
و�الأف�شل.  �حلق  بفوز  و�أوؤم��ن  بالغد  �أثق 
�لغد  للم�شتقبل،  �الآن  يتطلع  �إن�شان  وك��ل 
ي��ق��رتب و�أ�شباح  �ل�����ش��الم  �أق��رب��ه. غ��د�  م��ا 
بيوتها.  يف  حتت�شر  �ل�شر  و�آالت  �مل��وت 
وبيكا�شو  �لفن؟  كعبة  باري�س  تتحرر  �أمل 
ل��ل��ع��امل م��ن ج��دي��د بعد  �ل��ن��ب��ي �أمل ي��خ��رج 
مل  �شنو�ت  �أرب��ع  ط��و�ل  بيته  يف  �نكما�شه 

باري�س؟  يف  يعي�س  وكان  باري�س  فيها  ير 
�لفنان  ن��و�ي��ا  ))�ن  �الآن  بيكا�شو  ي��ق��ول 
�ملبدع �ليوم هي �شد �لب�شرية عن �لرتدي 
�إىل ح�شي�س �لفو�شى((. هذه كلماته بعد 

حترير باري�س. 
بها  وقفت  �لتي  �شنني  �الأرب���ع  ه��ذه  خ��الل 
ب��اري�����س و�أورب�����ا ع��ن �ل��ع��م��ل �جل��م��ي��ل، مل 
ببطء  تعمل  كانت  �لعمل.  عن  بغد�د  تقف 
و�شمت. كانت فقرية جاهلة، ولكنها كانت 
ت�شتغل خالل هذه �لفرتة من �الأربع �شنني 
للفنون  معهد  �أول  فاأن�شئ  �خل��م�����س.  �أو 
وفتح �أول متحف حكومي للر�شم و�لنحت 
و�ب��ت��د�أت �أول ح��رك��ة ق��وي��ة وم��ب��ارك��ة يف 
�لكال�شيكية  و�ملو�شيقى  �مل�شرح  م�شمار 

و�لوطنية. 
ك���ان���و� ق��الئ��ل حت���دق ب��ه��م �مل�����ش��اع��ب من 
وتهيئة  �الإب���د�ع���ي  عملهم  يف  ج��ان��ب  ك��ل 
عملهم،  �أم���ا  و�ل���ت���ذوق.  للفهم  �جل��م��ه��ور 
خم�شة  م��دة  منذ  �الأول  �لبعث  فب�شفتهم 
قرون كانت حماولتهم �شعبة وهم يهيئون 
�الأ�ش�س لالأجيال �ل�شابة �لقادمة. كان عملهم 
ينح�شر يف تاأليف حلم هذ� �الأعر�بي �مللون 
وزخارف  �لتاريخ  كتب  يف  �ملتناهي  غري 
ذلك،  من  �أبعد  وحتى  �لعربية،  �لريا�شة 
�أح�شان  ب��ني  ع��ا���س  �إن�����ش��ان  ب��ني  �لتاأليف 
�لنهرين منذ �آالف �ل�شنني و�شنع من طني 
وبني  جميلة،  �شغرية  متاثيل  �لرتبة  هذه 

تعبري �أ�شتمده من لندن وباري�س وروما. 
و�أما �جلمهور فاإنه على �شذ�جته و�ن�شر�فه 
عن تذوق هذ� �ل�شيء �جلديد قد مهد للفنان 
�أر�شًا خ�شبة بكرً� لبذر �لثقافة �جلديدة.   

�ملديدة من  �لفرتة  �إىل بغد�د يف هذه  جاء 
�لزمن �أنا�س كثريون، و�إذ� كانت �أوربا قد 
هياأتها  بغد�د  ف��اإن  �نتاجهم  حركة  �أوقفت 
جديدً�  عاملًا  منهم  للفنان  وفتحت  للعمل. 
من �ملرئيات حتت ظالل قبابها �لفنية. ومل 
�أو  باري�س  يف  �لبوز�ر  طالب  ه��وؤالء  يكن 

أنني في هذه األيام أمر في دور مزعج وألول مرة في 
حياتي أشعر بنوع من اليأس من كل شيء وان مرارة 
األلم من هذه الحاالت النفسية تزداد عندي بصورة 

مخيفة. ان مستقبلي وعملي يأخذان علي كل تفكيري. 
أتصور أحيانًا أني لن أرى أوربا مرة ثانية وأنني سأبقى 

كما أنا عليه وفية. 

يوميات جواد سليميوميات جواد سليم

جزء من ن�سب احلرية يف �سكله ال�سلي قبل ال�سب بالربونز.. جواد �سليم وم�ساعديه ويرى النحات حممد غني حكمت خلف الفنان

جواد �سليم يف لندن يقف بالقرب من لورنا
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�ل�شليد �شكول يف لندن بل كانو� ذوي �أفكار 
�نتاجهم  يف  ميزجون  �لذين  وم��ن  جديدة 
بدنيًا  ودر��شاتهم  تاأمالتهم  ع�شارة  �لفني 

�إح�شا�شهم وخيالهم .
�أث���ر على هذه  ك��ان ه���وؤالء �الأج��ان��ب ذوي 
�لتاأثري  يكن  ومل  �الأ���ش��خ��ا���س،  م��ن  �لفئة 
ل��ق��د �أرتبط  ل��ل��ف��ن.  جم���رد ت��ب��ادل م��د�ر���س 
ه��وؤالء مع بع�شهم مبيل فطري و�ح��د هو 
و�لكفاح  �حل��ي��اة  ح��ب  حم�����س:  �إن�����ش��اين 
�حلياة  ح��ب  �لطبيعي،  �لنظام  �شبيل  يف 
�ملوت.  تن�شينا  �لتي  �لب�شيطة  و�الأ�شياء 
 . فنانني  كانو�  مما  �أك��رث  رج��ااًل  كانو�  لقد 
حميم.  ك�شديق  منهم  و�ح��دً�  �شاأفقد  �أنني 
عما  �شي�شافر  �أن��ه  وود.  كنث  �ل�شارجنت 
– بيت  قريب للمجهول ولكن لدي عناونه 

�شغري يف يور ك�شر.
7 كانون �الأول 1944

... لي�شت يل رغائب بال�شيا�شة ما دمت حيًا 
وال يفرق عندي �أي �إن�شان عن �أي �إن�شان. 

21 كانون �الأول 1944 
وبيدي  �ل�شرد�ب  �إىل  �شدفة  �ليوم  نزلت 
�لباب  فتحي  بعد  دخلت  وعندما  �ل�شمعة 
�لذي  �ل�شغري  للكلب  �شوت  �أي  �أ�شمع  مل 
منها.  رف�شته  و�ل��ذي   )...( �إي��اه  �أعطتني 
�أحب  �أنني ال  ولقد كذبت عليها عندما قلت 
لقد  للحيو�ن.  �أي �شوت  �أ�شمع  �لكالب. مل 
�ل�شرد�ب ميتًا من  كان ميتًا يف ز�وي��ة من 
�جلوع. ولقد �شعرت باحتقار �شديد لنف�شي 
من  مي��وت  �مل�شكني  ت��رك  لقد  �شيء.  ولكل 
�جلوع و�لرد. ليتني قد رميته يف �ل�شارع 
�أو �أعطيته خلايل �لذي طلبه �أو �أبقيته عند 
يف  يل  در���س  �أق�شى  ه��ذ�  �شيكون  خالتي. 
�مل�شتقبل.  يف  كاماًل  �إن�شانا  الأكون  حياتي 
بقيت ما يقرب ن�شف �ل�شاعة قرب �مل�شكني 
�لبكاء  ح��اول��ت  ول��ق��د  �ل�����ش��م��ع��ة،  وب��ي��دي 

الأر�شي نف�شي فلم �أ�شتطع  
�أت�شور  كنت  �لفظيع،  بجرمي  �أ�شعر  كنت 
�لتع�س  �حليو�ن  لهذ�  �شببتها  �لتي  �الآالم 

�الأعزل، و�الأمل ياأكلني �أكاًل. 
7 �آب 1945

ملدر�شة  �ملعر�س  �أب���و�ب  �أغلقت  �لبارحة 
ب��غ��د�د. وق��د الق��ى �ملعر�س �الأول م��رة يف 
�لنا�س  كان  �لنظري.  منقطع  جناحًا  بغد�د 
�لن�شاء  عدد  وكان  يوميًا.  باالألوف  ياأتون 
�أكرث من �لرجال يف �لغالب. وكانت �الأوقات 
يف  ف��ذه��ب��ت  للن�شاء.  خ��ا���ش��ة  �ل�شباحية 
�أكرثها. كنت �أق�شي �لوقت يف �شماع قطع 
من �ملو�شيقى و�لتفرج على �لن�شاء �للو�تي 
فياًل ما ميكن �أن ير�هن �الإن�شان يف فر�شة 
�أتطلع  �أن  �لفر�س  �أتاحت يل  ولقد  �أخرى. 
�ل��ن��وع �جلميل  ه��ذ�  �إىل  وب��ت��اأن  كثب  ع��ن 
تلك  و�لر�قية.  �لفقرية  �لبيوت  من  �لغ�س 
�لو��شعة  و�لعيون  �لهائلة  و�الأنوثة  �لرقة 
و�حلياء  �ملكبوتة  بالرغبة  �ملليئة  �ل�شود�ء 
�جلذ�ب. و�أجمل �شيء لفت نظري هو هذ� 
و�لطريقة   – �لعباءة   – �لعجيب  �ل���رد�ء 
يتمخطرن  وهن  �لعباءة،  بها  يلب�شن  �لتي 
�أمام �ملعرو�شات بنعومة و�هتز�ز متثاقل. 
وه��ي ت��ن��زل م��ن على روؤو���ش��ه��ن ث��م تلتف 
يف  منها  قطعة  وتاأخذ  �لكتف  �أدو�ر  حول 
�لدور�ن حول �لذر�ع �لعاري �الأ�شمر ويخر 
ق�شم منها �إىل �الأر�س �شابحًا حول �لردفني 

ب�شكل مبهم ثم ملتفًا حول �ل�شاق �مللونة. 

كانت هذه �ملناظر جتذبني لدرجة قوية مع 
�لق�شرية  باأرديتهن  �ل�شغار  �لبنات  مناظر 
و�شعورهن �لنظيفة �ملنظمة تزينها �شر�ئط 
�ل�شعر  �أو خ�شر�ء و�لفتيات ذو�ت  حمر�ء 
و�لف�شاتني  �ل�����ش��غ��رية  و�ل��ن��ه��ود  �ل��غ��زي��ر 

�لر�قة. 
�الثنني 27 �آب 1945

�ملعر�س  �إىل  �أ����ش���ري  ك��ن��ت  ع��ن��دم��ا   ...
هذ�  ع�شر  مت�شول  �لطريق  يف  �أعرت�شني 
�ليوم و�ملت�شول ال يخرج �إال وقت �لع�شر، 
وقد كان ي�شتعمل كل كلمات �لرحمة. رثيت 
ل��ه وك��ن��ت على و���ش��ك �إع��ط��ائ��ه م��ا بقي يف 
�لبا�س و�أنا  �لبيت يف  �إىل  للرجوع  جيبي 
�أي �شيء، ولكن ما  �أملك  يف هذه �الأي��ام ال 
�بتعدت عنه قلياًل حتى �شمعته يقول وكان 

�آخر ما قاله:  
- م�شكني �لله يخليك .. 

ثم قال ب�شوت خافت : �لله يك�شر رقبتك. 
....

14 �أيلول 1945
جديدة  ومتاثيل  جديدة  �شورً�  عملت   ...
�إىل �شيء  �أ���ش��ل  �أن  �أح���اول د�ئ��م��ًا  و�أن��ن��ي 
فاإن  �أ�شل  مل  �أم  �شيء  �إىل  و�شلت  و�شو�ء 
�شاأو��شل  �أنني  و�ح���دً� وه��و  �أم��اًل  �أم��ام��ي 
�أقيم  �أن  �شاأحاول  ودر��شاتي.  حماوالتي 
�أجمع  بي  خا�شًا  معر�شًا  �ل�شنة  ه��ذه  يف 
�شنني.  خم�س  م��ن��ذ  �أع���م���ايل  �أح�����ش��ن  ف��ي��ه 

�ألو�ين نفدت فان�شرفت للنحت و�لتخطيط 
كرتني  قطعتني  �أمت  �أن  و���ش��ك  على  و�أن���ا 
م��ن �حل��ج��ر و�أخ����رى م��ن �مل��رم��ر، �أحد�ها 
�أم  و�لثالثة  �الأفكار  قارئة  �لبنت و�الأخ��رى 
عمل  �لعا�شمة  �أم��ان��ة  مني  طلبت  �لطفل. 
�لدز�ين  �شكل  على  نتفق  فلم  ����ش���ذرو�ن   
مهند�شي  رئي�س  مني  وطلب  )�لت�شميم( 
�ل�شكك �حلديدية وهو معمار �إنكليزي قدير 
جدً� �أن �أقوم بنحت متثالني طول كل و�حد 
بعقوبة،  حمطة  لتزيني  �أق��د�م  ت�شع  منهما 
فكانت تكاليف �لنقل و�ملو�د �أغلى مما كنت 
�شاأح�شله. ولقد كنت �شاأجازف بذلك عندما 
�أعطاين هذ� �ملهند�س كل �حلرية يف نحت 
وهما  ل��ذل��ك  من��وذج��ني  وعملت  �لتمثالني 
فالح وفالحة يرمز�ن �إىل بعقوبة، وكان كل 
�شيء �شائرً� على ما ير�م لوال توقف �شرف 
�ملبالغ. �نتهت �حلرب و�حلمد لله وقد �أثري 
�يطاليا،  يف  �لدر��شة  الإمت��ام  رجوعنا  �أمر 
�أن���ا و�ل��دروب��ي وع��ط��ا ���ش��ري. م�شتحيل 
�الأكرث  على  فاإننا  ول��ذ�  لها  ح�شل  م��ا  بعد 
�أف�شل  فاأنني  كل  على  لندن.  �إىل  �شنذهب 
بع�س  الأمت  �أخ���رى  �شنة  ب��غ��د�د  يف  �لبقاء 
بتتمة  �لقيام  منها  و�لدر��شات،  �مل�شاريع 
بع�س  و�إل��ق��اء  �ملعر�س  ثم  �الأع��م��ال  بع�س 
دقيقة  در��شة  �شتكون  وه��ذه  �ملحا�شر�ت 
عن ميول �جلمهور �لعر�قي وما يحبه وما 
و�شك  على  �لفن  �أ�شدقاء  جمعية  يف�شله.  

�أما ما ح�شل بيني وبني  �النهيار و�ملوت. 
وقد  ويبكي.  ي�شحك  فانه  �الأع�شاء  باقي 

�نف�شلت عنهم جميعًا. 
3 ت�شرين �الأول 1945

 Master( ))قبل �أيام �أنهيت عمل ))�لبناء
كذلك  �شميتها  قد  كنت  �لتي   )Builder
وع�����ش��اين ق��د ح��ق��ق��ت ف��ي��ه��ا �ل�����ش��يء �ل��ذي 

�أريده. 
�إن�����ش��اء هذ�  ����ش��ت��ق��رت يف ر�أ����ش���ي ف��ك��رة 
�ملو�شوع منذ عدة �شنو�ت. وقد ��شتوحيت 
�ل�شكل عند روؤيتي �أ�شطة طه، �لبناء �لوحيد 
يف �لعر�ق يف عمل �لزخارف، وهو يعمل 
بكل دقة وهدوء يف زقاق �لق�شر �لعبا�شي، 
وقد �أعجبني �شكله وما جاوره من �ل�شور 
و�حلركة و�حلياة و�هتمامه بعمله وتاأكده 
يف  و�لفنية  �لتاريخية  �لعظمة  ث��م  م��ن��ه، 
�ل�شيء �لذي يحاول �إ�شالحه. بعد روؤيتي 
ذكريات  ر�أ���ش��ي  يف  �زدح��م��ت  �ملنظر  ه��ذ� 
و�أفكار حفرها هذ� �مل�شهد يف زو�يا من�شية 
باأهل  �ملبا�شر  ر�أ�شي وتال ذلك �ت�شايل  من 
و�ل�شناع  و�خللفات  و�الأ�شطو�ت  �لبناء 
كنت  لقد  �حل��ايل.  بيتنا  بناء  عند  �ل�شغار 
�الأ���ش��ط��ة وهو  ب��ذل��ك  �أع��ج��ب  و�أن���ا �شغري 
ي�شتغل بكل ن�شاط و�شوق وي�شع �لطابوقة 
وموزونة  م��وؤك��دة  ب�شورة  �الأخ���رى  ف��وق 
�ل�شناع  وت��درج  �الأول  كال�شانع  ومركزة 
كان يتخيلها وما  �لتي  �لق�ش�س  ثم  حوله، 

يرويه من �حلو�دث عن مهنته وحبه لعمله 
و�ندماجه فيه وكنت �أعرف، وعلى �الأخ�س 
يف هذه �الأيام، �أن هذه �ل�شناعة مل تكن كما 
�لعر�ق  �لقدمية يف  �الأزمنة  كانت عليه يف 
�أ�شحابها  يقد�شها  ���ش��ن��اع��ة  ف���ار����س،  �أو 
يف  �لكهنة  يندمج  كما  فيها،  وي��ن��دجم��ون 
�لدين. ومل يبق ذلك �ل�شانع �لذي تخلق يده 
�حلمر�ء.  ق�شر  �أو  مرجان  كجامع  جامعًا 
�إىل  �ملو�شوع  هذ�  �أدر�س  و�أنا  فا�شطررت 
�التكال على �ملا�شي، على �لقباب �لتي هي 
�ل�شيء  هو  �أو  �لعربي  به  يفخر  �شيء  �أهم 
�لوحيد �لذي �أعطاه للفن �ملعماري. و�شيء 
�آخر، وهو �لذي ��شتمددت منه �ال�شم وعلى 
مل�شرحية  قر�ءتي  هو  باالإنكليزية  �الخ�س 
�أبن عن ذلك �الأ�شطة �لذي مات لفنه. ومرت 
يف  جديدً�  �شكاًل  ياأخذ  و�ملو�شوع  �الأي��ام 
بطلبي  عملية  خطوة  خطوت  ث��م  ر�أ���ش��ي. 
�ملو�شل  قطعة حجرية كبرية م�شطحة من 
و�لفكرة  �ملعهد  يف   م�شغلي  �إىل  وو�شلت 
�أجل�س  كنت  ج��دي��ًا.  ر�أ���ش��ي  يف  تختمر  مل 
�ل�شاعات �أنظر �إىل �شطحها �الأبي�س �ملجلو 
تخرج  وه��ي  و�ل�شور  �الأ���ش��ك��ال  و�أ���ش��اه��د 
ور�شمت  �حلجر  على  عيني  �أمام  وتتحرك 
�أ�شل  ع�شاين  للطني  جل��اأت  ثم  �شور  ع��دة 
�إىل �شيء، �إىل �أن �أنهيت �لفكرة يف �ل�شيف 
�حلجر.  على  �حلفر  يف  و�ب��ت��د�أت  �ملا�شي 
هذه  على  حفرته  ما  �أ�شرح  �أن  �أردت  و�إذ� 
�ل�شكلي  �ل�شيء  �حلجرة ف�شوف ال يتعدى 
�حلا�شل ولذ� فاأنني �أف�شل �ل�شكوت، ولكن 
يجب �أن �أذكر هنا �أين بال �شك قد ��شتعنت، 
و�الجتاهات  و�لطبيعة  نف�شي  على  زي��ادة 
 – –م�شرية  فنية  �جتاهات  بعد  �حلديثة، 
و�آ�شورية – وغوطية، وهذ� �شيء طبيعي. 
وكان يف �الإخر�ج �جتاهان: �أحدهما هو ما 
نوعًا  وكان  لالإن�شاء،  عملي  �أول  فيه  بد�أت 
�خلطوط  �لنقية  �خل�شنة  �البتد�ئية  م��ن 
�ل��ه��ائ��ج��ة �ل���ع���و�ط���ف، و�ل����ث����اين �جت���اه 

كال�شيكي مثقف. 
ولكن �أثناء �لعمل وعلى �الأخ�س يف �أخر�ج 
فيها  حاولت  و�لتي  لالأ�شطة  �لي�شرى  �ليد 
)�إىل  كلمات  �أ�شتذكر  و�أنا  قمة،  �أعلى  وهي 
�شيء  كل  �أعطيها  �أن  �الع��ر�ب��ي،  عن  ف��ور( 
�إظهار  �أح����اول  كنت  �أو  وروح����ي،  م��ث��ايل 
�ملادة  نعومة  وعلى  فيها.  �ل��روح  و  �لعقل 
من  �أردت  مما  �أك��رث  �ليد  ظهرت  �ل�شخرية 
دقة �الإخر�ج و�بتعدت عن �لفكرة �جلامعة 
�لنق�س  ه��ذ�  عن  عو�شت  ولكن  لالإن�شاء، 
فيها  �لتي حاولت  �ليمنى  �ليد  نوعًا ما يف 
�أن �أمثل �لقوة و�ل�شدة �جلن�شية – �أي �ليد 
�لتي  �ليد  ال  وتلم�س،  وحت�س  ت�شنع  �لتي 
تفكر. �أردتها �أن متثل �لقوة �جل�شدية فقط 
– �الحتمال و�ل�شر و�لعرق �ملت�شبب. ثم 
ورقة  �جلمال  عن  �أبتعد  �أن  ميكنني  كيف 
�خر�ج  يف  �جلن�شية  و�جلاذبية  �خلطوط 
�أ�شتغل  و�أنا  حتى  كنت،  �ل�شغار؟  �ل�شناع 
يف عملي، �أر�هم بوجوههم �حلمر�ء �ملفعمة 
بال  ي�شتغلون  وهم  �جل�س  برذ�ذ  �ملك�شوة 
�نقطاع يف �لبناية �ملجاورة يف ذلك �لوقت 
هوؤالء  وك��ان  �لفن(.  �أن��و�ر  )ملهى  للمعهد 
ب�شفاههم  �مل�شتقبل  �أ���ش��ط��و�ت  �ل�����ش��غ��ار 
طرف،  يف  �لدعج  �لكبار  وعيونهم  �حلمر 
ويف طرف �آخر �لعمال �ملرذولون �مل�شاكني 
�لذين ياأكلهم �ملر�س و�جلوع و�لبوؤ�س من 

�حلمل  �إال  لهم  عمل  ال  و�لذين  �شنًا  �لكبار 
هذه  و�أظهرت  �لب�شيطة.  �الأ�شكال  وبع�س 

�لفكرة كاإظهار �لفنان �الآ�شوري �لقدمي  
�لفنية  قطعه  يف  �لعمل  لتوجيه  بالن�شبة 
و�إعطاء كل �شخ�س يف مو�شعه قدره من 
يعطيه  ما  على  فزيادة  و�الإتقان.  �لزخرفة 
يهتم  ك���ان  م��ث��اًل،  للملك،  �أك���ر  ن�شب  م��ن 
�أكرث  مالب�شه  وزخ��رف��ة  ع�شالته  بدقائق 
من �لوزير، ويتدرج �إىل �أن ي�شبح �الأ�شري 
هذه  يف  ولكنني  ب�شيطة.  خطوط  جم��رد 
�لقطعة مل �أهتم بال�شانع �الأكر من حامل 
بالن�شبة  �حل��ظ  م��وف��ور  الأن��ه  )؟(  �حل��ف��رة 
متقنا  �الأ�شطة  �إخر�جي  جمرد  لالآخرين. 
من�شق  وغري  غليظ  �أو  متقن  غري  و�الآخ��ر 
�أك���رث.  ل��ل��و�ق��ع  يو�شلني  ك���ان  �ل�����ش��ط��وح 
�أن  يجب  �لفنية  �لقطعة  �أن  �أت�شور  فاين 
توجه ح�شب �ملو�شوع فمثاًل ال ميكن عمل 
متثال ميثل �ل�شهوة �جلن�شية كعمل متثال 
�لقد�شية  ميثل  طبعًا(  لالإخر�ج  )بالن�شبة 
�لدينية. ويف �خلتام فانني �أعتقد �أن هذه 
جلاءت  قلياًل  عملها  ��شتعملت  لو  �لقطعة 
يف قالب �أ�شح و�أن�شق و�شوف ياأتي �ليوم 

�لذي �أرى فيه كل �أخطائها. 
و�أعجب  �أحبه  عملته  فني  عمل  �أول  ه��ذ� 
به كل �شخ�س، و�أهم تهنئة و�أعمق مديح 
ت�شلق  ع��ن��دم��ا  ه���و  ح��ي��ات��ي  يف  ح�شلته 
ومعهم  للمعهد  �مل���ج���اورون  �ل���ب���ن���اوؤون 
�ل�����ش��ن��اع مل�����ش��اه��دت��ه��ا و�أع��ج��ب��و� ب��ه��ا كل 
�الإعجاب. وكان يتعرف كل �شخ�س بنف�شه 

يف �لقطعة.
�أن��ه��ي��ت حفر  �ل��ب��ن��اء  �إمت��ام��ي قطعة  ق��ب��ل 
متثال ب�شيط جدً� على خ�شب �لنارجن. �أن 
�أي  من  �أ�شعب  تكون  �لب�شيطة  �ملو��شيع 
وقد  حليفي  �لنجاح  وكان  �آخ��ر.  مو�شوع 
تو�شلت يف هذه �لقطعة ل�شيء كنت كثريً� 
ما �أهتم به وهو عمل �شيء تتخيله خميلتي 

وقد �أعجبت به )هايدي(  كثريً� ... 
ويف �شورة عملتها للفر��س ح�شني �أ�شتقر 
يف ر�أ�شي �شيء خطري وهو �ين ال �أ�شلح 
�أرى �شيئًا وفر�شتي  �أكون ر�شامًا الأين  �أن 
�آخر. وقد ��شتنتجت يف كثري  تعمل �شيئًا 
من �ملر�ت �أين ال �أرى �الألو�ن بالقوة �لتي 
�الأول.  �ل�شنف  من  ب��ارع  ر�شام  يتطلبها 
و�أنا ال �أريد �أن �أكون م�شورً� من �ل�شنف 
�ملتو�شط. �أين �أفكر بال�شكل و�حلجم �أكرث 
مم��ا �أف��ك��ر ب��ال��ل��ون. وه��ن��اك ���ش��يء غريب 
وميكن �أن يكون عدمي �لنفع ال �أدري   وهو 
�أ�شد  و�أح��ر���س  طاقتي  بكل  �أج��ت��ه��د  �أين 
�حلر�س يف �إخر�ج حتى �أب�شط �لقطع يف 
�لنحت بينما يكون �لر�شم يل ب�شيطا كلهو 
�جتاهي  ح�شب  ك��ان  �أن  يهمني  ال  ب�شيط 
�لقدمي �أو �حلديث بالن�شبة ل�شوري �لتي 
ر�شمتها قباًل. لقد كان للمعهد وموقعه �أثر 
يف جمرى حياتي لن �أن�شاه مدى �حلياة. 
كل  فيها  ر�أي��ت  �شنو�ت  �أرب��ع  فيه  ق�شيت 
�للحظة  يف  و�الآن  و�لعمل.  �حلب  �شيء: 
مرة  �أورب��ا  �إىل  بغد�د  فيها  �شاأغادر  �لتي 
�أخرى تنتقل فيه هذه �ملوؤ�ش�شة �إىل مو�شع 
�آخر ال ي�شلح ل�شيء، و�إذ� مل تنجح �شفرتي 
ف�شيكون حظي تاع�شًا فان �ملحل ال ي�شلح 
د�ر  �جل��دي��د  �ملحل  �أن  لتالميذي.  وال  يل 
بال حديقة وبال ذلك �ملمر �جلميل �ملنعزل 
�لتي  �أمامها  �لف�شحة  وتلك  �لغرفة  وتلك 

ر�شمت فيها ... 
مل �أر �شاحبي كنث وود منذ ثالثة �أيام. لقد 
وعدين �أن يكلم �مل�شرت لويد باإقامة معر�س 
هايدي  و�أع��م��ال  و�أعماله  �أع��م��ايل  يحوي 
فاإن  بال�شور.  �خلا�س  �ملتحف  بناية  يف 
�شاأكون �شعيدً�  فانني  �لفكرة  جنحت هذه 

قطعتي  من  �لتخل�س  �أري��د  �أين  �شيما  وال 
�أنه  كما  �شفري.  قبل  وبيعها  ))�ل��ب��ن��اء(( 
طلب مني �إلقاء حما�شرة باللغة �الإنكليزية 

عن �لنحت للجنود �الإنكليز.
21 �شباط 1946

�الآن و�أنا يف �لباخرة �لتي تخرتق �ملحيط 
�لتي  �ل�شفحة  تلك  �أتذكر  جديد  عامل  �إىل 
حتملني  �إيطالية  باخرة  يف  و�أن��ا  كتبتها 
كيف  فيها  و���ش��ف��ت  و�ل��ت��ي  �إي��ط��ال��ي��ة  �إىل 
وكانت  �لدمع  عيونهم  ويف  �أهلي  فارقت 
�أمي  �ل��ف��ر�ق حتمل  ذل��ك  �ملطار يف  �أر���س 
و�أبي و�أخوتي باأكملهم. كانت كلماتي يف 
فيها كثري من  �ل�شفحة  تلك  �ملرة على  تلك 
�لتاأثر �لذي �نتقل بعده �إىل �لفرح �لعظيم 
و�الأمل �لذي ما كنت �أت�شور �أنه �شيتحقق 
)و�أن �أنا يف �لباخرة وبعد �أن مت كل �شيء، 
�أيام  �أرب��ع��ة  �جل��دي��دة  �لدنيا  وب��ني  بيني 
فقط �شاأكون يف �أوربا بعد هذه �ل�شنو�ت 
بع�س  �أين  م��ع  �ل��ت��ي  ب��غ��د�د  يف  �خلم�س 
�أيامها ب�شعادة وبع�شها بالعمل و�لتجربة 
�إال  غاليًا.  �أيامها  �أك��رث  ثمن  دفعت  ولكني 
عرفتني  و�ل��ع��م��ل،  �حل��ي��اة  عرفتني  �أن��ه��ا 
�الأمل.  عرفتني  �مل��ر�أة،  عرفتني  �الأ�شدقاء، 
�أتطلع  �ين  بغد�د.  من  �نتهيت  لقد  و�الآن 
�ل��ك��ذب. يف يوم  م��ن  نقي خ��ال  ع��امل  �إىل 

�لرحيل من بغد�د  
و�أخ���ذت  �أم���ي  �شنة ودع���ت  ���ش��ب��اط   8 يف 
م�شتور  وحبها  ون�شف  ب��ح��ر�رة  تقبلني 
كنت  �للتني  عينيها  �أر  مل   . )بالبو�شي(  
وعندما  بالدموع  مليئتان  �أنهما  م��ت��اأك��دً� 
�بتعدت عنها مل �أر وجهها �ملغطى بالرقع. 
وودعتهم  ب��امل��ودع��ني  �ختلطت  وب��ع��ده��ا 
و�حدً� و�حدً� وقبلت �أختي نزيهة ونوز�د 
كانو�  �لذين  �الأ�شدقاء  خمرتقًا  �شعاد  ثم 
�ملتحدة.  �ل�شركة  �أم���ام  بكرثة  جمتمعني 
�أهلي  من  �أر  مل  �ل�شيارة  حتركت  وعندما 
�إال �شعاد من خالل �ل�شباك. بعد �أن حتركت 
كانت  وبينما  �لغائبني  ت��ذك��رت  �ل�شيارة 
دجلة  نهر  ع��اب��رة  �جل�شر  تعر  �ل�شيارة 
�لبيوت  ور�ء  و�ملنائر  �لقباب  �إىل  نظرت 
�أب��ي و�أخ���ي ر���ش��اد. كانت �شفرة  وودع���ت 
�نق�شت  ولكنها  �أبدً�  ناجحة  غري  �ل�شيارة 
لدى  �أ���ش��ي��اء  ع��دة  �أده�شتني  وق��د  ب�شالم 
و�لتلول  �له�شاب  منها  فل�شطني،  دخولنا 
كان  لقد  �الأ���ش��ود.  �حلجر  بقطع  �ملغطاة 

منظرها جمياًل خ�شنًا...  
�إىل بغد�د  يف عام 1941 عاد جو�د �شليم 
باري�س  يف  م��ا  لوقت  �لنحت  در����ش��ة  م��ن 
دعاها  يوميات  كتابة  يف  و�شرع  وروم��ا، 
�لثانية  ذ�ك يف  �إذ  وكان  ))م��ر�آة وجهي(( 

و�لع�شرين من عمره. 
وتباعدها  تقطعها  على  �ليوميات،  وه��ذه 
عفوي  �شجل  �ل�شنني،  م��ر  على  �مل��ت��ز�ي��د 
�ل�شخ�شية  �شليم  ج��و�د  لتجربة  �شريح 
�لفكري  وتطوره  لبحثه،  �شجل  و�لفنية، 
�لفنان  حديث  �إىل  �أقرب  وهي  و�لعاطفي. 
ل�شدة  ط��وي��ل،  م��ون��ول��وج  يف  نف�شه  �إىل 
�شميمية  من  ور�شومها  تفا�شيلها  يف  ما 

وتلقائية.
غ��ن��ي ع��ن �ل��ذك��ر �أن��ن��ي م��ا �خ��رتت��ه منها 
عد�  فيما  �الأ�شخا�س،  ��شماء  ذكر  جتنبت 
�الأجانب منهم، �ال يف مو��شع قليلة. وقد 
�لفنان  ق�شاها  �لتي  �لفرتة  على  �قت�شرت 
وروما،  باري�س  من  عودته  بعد  بغد�د  يف 
�إياها �إىل لندن )مدر�شة  �إىل يوم مغادرته 
�ل�شليد( ال�شتئناف �لدر��شة، يف 8 �شباط 
هنا،  �الأوىل  �ل��ي��وم��ي��ة  �أن  غ��ري   .1946
دفرت  بها  يبد�أ  �لتي  �ليومية  من  ماأخوذة 

يوميات �لفنان. 

عن  �شليم  ج��و�د  يرحل   1961 ع��ام  من  �لثاين  كانون  يف   
دنيانا �لذي دعا من خالل �عماله �لفنية �ىل مدر�شة عر�قية 
متخ�شت  مبا  �حلايل  �لع�شر  ح�شارة  من  ��شولها  ت�شتمد 
طابع  وعن  �لت�شكيلي  �لفن  يف  ومذ�هب  ��شاليب  من  عنه 

�حل�شارة �ل�شرقية �لفذ . 
تعد عن  �لتي  �ملقالة  يكتب هذه  �ل�شياب  �شاكر  بدر  �ل�شاعر 
�شليم  ج��و�د   (( بعنو�ن  مقال  يف  �لكبري  �لعر�قي  �لر�شام 
�لفنان �لذي يخرنا �ال�شياء ونن�شرها بتوقيع )�بو غيالن( 
يف جريدة �جلمهورية �ل�شادرة عام 1959 يف ذكرى رحيل 
طابع  حتتمل  �ل�شياب  مقالة  قر�ءة  فان  �شليم  جو�د  �لفنان 
�لتكرمي للر�شام ولل�شاعر �لكبري �للذين كانا واليز�الن من 
�ملقالة  هذه  يف   . �ملعا�شرة  �لعر�قية  �لثقافة  عالمات  �برز 
حر�س �ل�شياب �ن يقول يف م�شتهلها فهمه لوحة جو�د �شليم 
�شيار�ت  من  �شيارة  متثل  �نها  مبهور�  �مامها  وق��ف  �لتي 
عر�قية  �شرفة  تعتليه  منزل  حيال  و�قفة  �ل�شخمة  �ل�شحن 
مزخرفة )�شنا�شيل(وكانت �ل�شيارة و�ملنزل و�شرفته متثل 
تتم�شى  �لتي  و�ل��روح  �الل��و�ن  حيث  من  متجان�شة  وح��دة 
�حل�شود  �مثال  من  �ل�شيارة  على  كتبت  وق��د  جميعا  فيها 
�لنقل  �شيار�ت  على  ن��ر�ه  �ن  �لفنا  مما  وي���ارز�ق  الي�شود 
و�ل�شحن وبالعر�ق ب�شورة خا�شة وحيث �ن هذ� �لو�شف 
وخياله  ب�شاعر  يلقيق  والي  اليكفي  �مامه  �لتي  لل�شورة 
ملحدوديته فان بدر �شاكر �ل�شيب يدلنا على ما هو �بعد من 
�ل�شورة �ملو�شوفة ويغو�س بنا �ىل �عماق ظو�هرها يقول 
�ل�شاعر) ولوال هاتان �لعجلتان لكان من �ل�شعب �ن نعرف 
�ز�ء  �لغرب ول�شنا  �ز�ء �شيارة جاءتنا يف �ال�شل من  �ننا 
�شيء منبثق من �شميم حياتنا �ننا هنا يقول �ل�شياب �مام 
عمليتني مهمتني تكمل �حد�هما �الخرى وال تتم بدونهما بل 

يكاد يبدو� �نهما يف �حلقيقة عملية و�حدة .
فهناك بالن�شبة لهذه �اللة �ل�شماء �ل�شيار�ت وحتويلها �ىل 
�شيء ميكن �الخبار به �ىل جزء من �نف�شنا لقد ��شبحت هذه 
�د�ة  �نها  با�شمه  �ل�شيارة وكانها جو�د رو�شناه و�شميناه 
رزق و�شيلة للحياة كالنخلة مثال و�شجرة �لليمون ولي�شت 
حم�س �لة من حديد وخ�شب ومطاط ..( ويتو�شع �ل�شياب 
بعد ذلك يف ر�شم دالالت لوحة جو�د �شليم في�شتخرج منها 

ي�شتخدمها يف قول  �الف�����ك�����ار المت���ت معاين 
و�ن  ب�شلة  �ل��ل��وح��ة  كانت هي من �ىل 
�ل�شاعر  ويكر�س  بدر �شاكر وحيها 
�ل���ف���ن���ان �ل�شياب من مقالته ل�شرية 

�شليم و�ف��ك��اره يف  �ل������ف������ن ج��و�د 
والهمية  �ل��رت�ث  يف  ه����ذ� وموقفه 

�جلزء من �ملقالة �درجه هنا ن�شا 
�لوثائقية  �ل��ق��ر�ءة  ه��ذه  ب��ه  خمتتما 

�ل��ت��ي �ردن���اه���ا ���ش��ه��ادة م��ن ���ش��اع��ر كبري 
النن�شاه يف ذكرى فنان خلد كفاحه كفاح 
�ل�شاعر  كتب   . �حلرية  �ج��ل  من  �شعبنا 
بدر �شاكر �ل�شياب �بو غيالن يف مقاله: ) 

يف �و�خر عام 1940 قطعت �حلرب على 
�لفنون  �كادميية  يف  در��شته  �شليم  جو�د 
�جلميلة بروما فعاد �ىل بغد�د وعني نحاتا 

يف مديرية �الثار �لقدمية �لعامة وقي�س له 
عمله  يف  ق�شاها  �لتي  �لثالث  �ل�شنو�ت  خالل 

هذ� �ن يطلع على رو�ئع �لفن �لتي متخ�شت عنها 
�جز�ء  من  �جل��زء  ه��ذ�  يف  �زده��رت  �لتي  �حل�شار�ت 

�لوطن �لعربي .
�ليانعة  وزروع��ه  �جلارية  مياهه  هياأت  �ل��ذي  �جل��زء  هذ�   
للموجات �لتي تعاقبت عليه من قلب �جلزيرة �لعربية من 

وموهبتها  عبقريتها  عن  �لتعبري  جمال  �لتاريخ  بدء 

�لفنية �ىل �ق�شى �حلدود .
 وتعمق يف در��شة هذ� �لفن �لذي �ح�س منذ �لوهلة �الوىل 
�لعربي  �ل�شعب  بينه وبني هذ�  تربط  �لتي  �لو�شائج  بقوة 
�لذي هو و�حد منه كان ميتلك ما يتميز به كل فنان ��شيل 
عمق �الح�شا�س ونفاذ �لب�شرية و�ملوهبة ور�ح جو�د �شلم 
�ل�شعب  ه��ذ�  روح  من  ينبثق  فن  خلق  �شرورية  يف  يفكر 
وطبيعته وتر�ثه من حا�شره كله وتت�شل جذوره مبا�شيه 

وفنه �لعريق .
وهياأت له �ل�شنو�ت �الربع �لتي ق�شاها يف �نكلرت� )1946 
جامعة  يف  �ل�شليد  يف  و�لر�شم  �لنحت  ليدر�س   )1949 –

لندن وعاد بعدها يحمل دبلوم �شرف .
ذ� طابع  فنا  ينتجه  �لذي  �لفن  ليون  �لعامل  يتفتح على  �ن   
قومي ��شيل وم�شاير� للحركات �لفنية �حلديثة يف �لوقت 
�نتاجا  ينتج  مايني  �شليم  وج��و�د  �حل��ني  ذل��ك  ومنذ  ذ�ت��ه 
�لقومي  �لطابع  خ��الل  م��ن  �الن�شاين  طابعه  ي�شتمد  فنيا 
�لو�شائج  مقويا  ج��دي��د  �ث��ر  ك��ل  ويف  نف�شه  على  متوقفا 
لي�س  كله  �لعربي �ن حتقيق هذ�  �لفني  �ل��رت�ث  بينه وبني 
باالمر �ل�شهل كما يبدو فاذ� كانت �ل�شلة بيننا وبني تر�ثنا 
و�ب��و مت��ام و�جلاحظ  �ملتنبي  ك��ان  تنقطع و�ذ�  �الدب��ي مل 
ي��رت�ءون  �لعربيني  و�ل��ن��رث  �ل�شعر  عباقرة  م��ن  و�شو�هم 
بيننا  التف�شل  �لذي  �لقريب  باالم�س  عا�شو  قد  وكانهم  لنا 
وبينه �شوى ب�شع �شاعات فان هناك قوة عظيمة تفغر فاها 
�لفني خا�شة بالنحت و�لر�شم وبني ما�شينا  بني حا�شرنا 
عبقريته  كل  �شليم  جو�د  ركز  �لهوة  هذه  ملء  وعلى  فيهما 
وجهوده .�ن نظرة دقيقة �ىل لوحاته �لر�ئعة مثال )�شبيان 
لنا  ورقي و�ل�شيخ و�لر�ق�شة و�لقيلولة و�خلياطة تك�شف 
�لر�شامني  �قل  متميز وما  ��شلوب  ذو  فنان  �شليم  �ن جو�د 

با�شلوب  يتميزون  فيه �ل��ذي��ن  ي���ق���ل���دو�  مل 
م��������������ن و�حد� �و يحتطبوه 

هنا وهناك ومن 
غريبة  غ���اب���ات 
ع��ن��ا وب��ع��د يف 
ه����ذه خ��اط��رة 
كتبتها  عابرة 
عن هذ� �لفنان 
�ل��ك��ب��ري �ل���ذي 
وماز�ل  �نتج 
ي��ن��ت��ج �ث����ار� 
كل  ي�شتحق 

�ثر منها در��شة 
كاملة.

فنان يمتلك عمق اإلحساس ونفاذ البصيرة 

السياب يكتب 
عن جواد سليم: 

يوميات جواد سليميوميات جواد سليم
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�ل���ت���ق���ي���ت ب����ه ع���ل���ى غ����ري م����وع����د يف 
جميل  ربيع  يوم  مكتبة)مكنزي(م�شاء 
كتاب  ع���ن  ي��ب��ح��ث  ،ك����ان   1985 ع���ام 
)�لعر�ق �لقدمي(   لعامل �الثار �لفرن�شي 
 Georges Rouault)جورج رو(
ف��ل��م ي��ج��ده يف �مل��ك��ت��ب��ة ول��ك��ن وج��ده 
متثاقلة،  ب��خ��ط��و�ت  ع��ن��دي.خ��رج��ن��ا 
من  مت�شع  ع��ن��ده  ك��ان  �حل��ظ  وحل�شن 
،ف���اق���رتح���ت �ن جن��ل�����س يف  �ل���وق���ت 

��شارير  �لر�زيلية،فانفرجت  �ملقهى 
بعيدة  ذكريات  له  �ثرت  وكامنا  وجهه 
حبيبة�ىل نف�شه يف تلك �ملقهى �ملعهودة 
لدى �الدباء و�ل�شعر�ء و�لفنانني،حيث 
جتتمع نخبة �جليل لت�شتمع بكل �شعاع 
جديد ي�شلها من فل�شفة و�دب وفن.بد�أ 
�حلديث عن �ملجتمع و�لوطن وتطرقت 
ب�شوته  ف����ب����ادرين  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  �ىل 

�خلافت:

- �نا ال تهمني �ل�شيا�شة بقدر �الن�شان.

قلت : و�شجينك �ل�شيا�شي �ملجهول .
قال:�نه �الن�شان يف حمنته �لفكرية.

قلت : وهل �شعار جريدة �الهايل �لذي 
�شممته بعيد عن �ل�شيا�شة؟

قال : نعم ، �نه �مل �الن�شان، فاحلمامة 
رمز�ل�شناعة  و�ملطرقة  رم��ز�ل�����ش��الم، 
و�لتقدم.و�ملدية رمز �لزر�عة ،و�ل�شعلة 

رمز �لنور و�حل�شارة.
قلت : و�مل�شرح �أال يهمك؟

�ل��ع��اين(يف جت�شيده  )ي��و���ش��ف   : ق��ال 
ملاأ�شاة �الن�شان.
قلت : و�ل�شعر؟

للنا�س  ح��ب��ه  يف  )�جل���و�ه���ري(  ق���ال: 
وحتديه للطغيان.

قلت : و�لق�شة؟
قال : �شخو�س )عبد �مللك نوري(و)ذي 

�لنون �يوب(.
قلت : و�ملو�شيقى؟

ونب�شات  �لقدرية  �ل�شمفونيات   : قال 
�لقيثار.

فابتدرين  ع��ل��ي��ن��ا  �ل�����ش��م��ت  ر�ن  ث���م 
بال�شوؤ�ل

- وفن �لر�شم؟
فقلت : جو�د يف �خلم�شينات .

�ل����ور�ء  �ىل  �شيئا  رج��ع��ت  :ه���ال  ق���ال 

في حوار نادر ..

حاوره عباس الصراف 

وفت�شت يف �الربعينات.
قلت: رحلة �ل�شندباد �لثامنة.

قال:وبع�س بورتريتات.
قلت : و�شاقطات.

قال: و�مليد�ن.
قلت:لورنا 1949

قال: وجمموعة)همب�شت هيث(1947
قلت: وكذلك جمموعة باري�س

قال: وماذ� يف �خلم�شينات؟
قلت : �لبغد�ديات فقط .

قال : وماذ� عن �لبغد�ديات؟
ق��ل��ت: �خل����ط و�ل���ل���ون و�ال����ش���ط���ورة 

و�لو�قع و�لتاريخ!!
من  �ملف�شلة  ل��وح��ت��ك  ه��ي  وم���ا   : ق���ال 

�لبغد�ديات ؟
قلت: �ل�شجرة�لقتيلة!

قال: وماذ� ت�شت�شف منها؟
قلت: �الن�شان عر �لتاأريخ.

قال:وكيف؟
)جحيم  ���ش��ج��ر�ت  ك��ان��ت  الأن   : ق��ل��ت 
  L>enfer De Dante)د�نتي
�شجرتك  ف��ان   ، �لفردية  �مل�شكلة  متثل 
�الن�شانية،�نها  �مل�شكلة  متثل  �لقتيلة 
و�لدم  �لع�شور،  عر  �مل�شلوب  �لفكر 
�مل�شفوح خالل �لقرون..�نها )�شقر�ط..
�شيارتكو�س...�حلالج... �ملقفع..  �بن 
�مل�شيح...�ملتنبي...�رخميد�س...�بو 
عبد  بن  �شالح  �لغفاري..غاليبو..  ذر 
�لقدو�س( و�الف �الحر�ر �لذين حملو� 
�شلبانهم على ظهورهم من �أجل �لكلمة 
�لطيبة و�لفكرة�خلرية ومن �أجل حياة 

�أف�شل لالن�شان.
قال:� يف كل زمان ومكان تهوى �ملعاول 
و�جلالدين  �جلهلة  �ي��دي  من  �حلمقاء 
�ملفكرة.ثم  �ملثمرة  �ل��روؤو���س  لتقطف 

��شت�شهد ببيت �جلو�هري:
لثورة �لفكر تاأريخ يحدثنا

باأن �لف م�شيح دونها �شلبا
ق��ل��ت: �ل�����ش��ج��رة رم���ز �حل���ي���اة...رم���ز 

بلون  �كت�شى  �شامد  �لعطاء،جذعها 
منا  وكلما  ول��ي��ده��ا  الن��ه  �الم  �الر����س 
تنال  ال  �شلدً�  و��شبح  ت�شلب  و��شتد 
فهو�الن�شان  �لطبيعية  �لعو�ر�س  منه 
و�لعقبات  �مل�شاعب  يو�جه  ب�شالبته 
ف��ت��زي��ده جت��رب��ة وخ���رة ���ش��م��ودً� ثم 
خ�شرتها  ترمز  �ليانعة  �الغ�شان  تلك 
عليها  و�خل��ل��ق،ف��ت��ه��وى  �الم�����ل  �ىل 
حطام  �ىل  وحتيلها  �لبليدة  �ل��ف��اأ���س 
ت�شلبه  �لعقلي  نتاجه  فهي �الن�شان يف 
�لعقول �لغبية لتطعمه �لنار.ثم �قتالع 
ذلك �جلذع �جلبار وف�شله عن جذوره 
ر�أ�س  قطف  هو  �جلاهلة  �الي��دي  بتلك 
�لعبقري وحرمان �لب�شرية من �أفكاره.

ق��اط��ع��ي  وق���������ش����اوة  ����ش���ر�����ش���ة  �ن 
�خلطوط  ت��ل��ك  �ل�����ش��ج��رةم��ت��م��ث��ل��ةيف 
وجهيهما  ع��ل��ى  �ل�����ش��ارم��ة  �مل��ت��د�خ��ل��ة 
 ، �ملرتبكة  وحركاتهما  وع�شالتهما 
وو�شعيتهما �لقلقة النهما يف حالة�تيان 
�لتي  �لد�كنة  �ل�شحنة  تلك  ثم  جرمية 
وكذلك  وج����روت  عنجهية  ع��ن  ت��ن��م 
يحملهما  �ل��ل��ذ�ن  �ل�شغري�ن  �لر�أ�شان 
�شاذج  بليد  تفكري  عن  ي��دالن  �لرجالن 
وتلك �ل�شحكة �لرعناء �لتي تنطلق من 
�حدهما دليل �لن�شوة و�النت�شارولكنها 
�شخريتك  �نها  �ملنت�شر  �جلبان  ن�شوة 
�ملنت�شرين  م��ن��اجل��ب��ن��اء  ج�����و�د  ي���ا 
�ال�شباين  �لكاتب  �شخرية  ت�شارعها 
من   Cervantes)شرفانتي�س�(
 Don)ق�شته)دونكي�شوت ب��ط��ل 
وقد  ���ش��خ�����س  وه���ن���اك   Quijote
تطاوعه  مل  �ل��ف��اأ���س  الن  وجهه  تقطب 
ل��ق��ط��ع ذل����ك �ل��غ�����ش��ن �ل�����ش��ل��ب �ل���ذي 
كما  وعناده  ل�شموخه  و�رعبه  �غ�شبه 
 Spartacus �رعب)�شيارتكو�س(
جالديه وهو على خ�شبة �العد�م فطفق 
ذلك �جلبان يتخبط بحماقته ولكن �نى 
فلئن قطع جذعها  �ل�شجرة  �ن يزيل  له 
�شتنبت  �لكثرية�لتي  �جل���ذور  فهناك 

ثمارً�. �غ�شانًاوتنتج  وتر�شل  جذوعًا 
وتلك �ملر�أة �ملغلوبة على �أمرها منحية 
من  �حل��زم��ة  تلك  على  وح��ن��ان  بعطف 
بحملها  تهم  وه��ي  �لقتيلة  �الغ�����ش��ان 
�ل���ف معنى  ذ�ت  ن��ظ��ر�ت  ل��ه��ا  وت��ن��ظ��ر 
�قامت  ح��ني  )ع�شتار(  ب  ��شبهها  فما 
�لذي  �ل�شماوي  �لثور  فخذ  على  ماأمتًا 
عليه  �جهز  �ن  بعد  به)�نكيدو(  ر�شقها 
طعنه  و�شاحبه)كلكام�س(فطعناه  هو 
ق��ات��ل��ة وم��زق��ا �ح�����ش��اءه ���ش��ر  مم��زق. 
ولئن �قامت ع�شتار وبنات �ملعبد ماأمتًا 
للثور �ل�شماوي فان تلك �ملر�أة  �نحنت 
�الغ�شان  تلك  لتحت�شن  وعطف  برقة 
بعيدً�  �ل��رت�ب  يف  ولتدفنها  و�ال���ش��ال 
�ملتجرين  �ل�����ش��خ�����ش��ني  ذن���ي���ك  ع���ن 
ذلك  رمم  ب��ق��اي��ا  �حل��ي��اةم��ن  لت�شتعيد 
�ال�شجار. ولتتكاثر  �ل�شماوي  �لثور 
�نت تلك �للوحة يا جو�د متثل عن�شري 
�الن�شان،�ل�شر متمثل  �خلريو�ل�شر يف 
وحقدهما  �شر�وتهما  يف  بالرجلني 
وطي�شهما. وق�����ش��اوت��ه��م��ا  وج��ه��ل��ه��م��ا 
وهدوئها  برقتها  �لفتاة  تلك  و�خل��ري 
�حلائرة.. ونظر�تها  وعطفها  وحبها 
يف  يكمن  ،�مل��وت  و�مل��وت  �حلياة  �نها 
�ل�شكينة  �ملحطمة،وتلك  �ل��ف��اأ���س  تلك 
�لقاتلة،و�حلياة تلك �الأنامل �حل�شا�شة 
لتتخذ  �شجرة  بقايا  على  عطفت  �لتي 
كوخها  ب��ه  ت��زي��ن  �خ�شر  �كليال  منها 

�لقفر.
ثم متلمل جو�د قائاًل:

- لقد حملتها من �ملعاين فوق طاقتها.
قلت – ومع ذلك فيها ما يقال من معان 

�كرث ومغاز �و�شع.
قال – وكيف تعدها من �لبغد�ديات؟

بها  �ق�شد  ال  �ل��ب��غ��د�دي��ات  �ن   – قلت 
و�لكوؤو�س  �ل��ق��ه��وة  ودل���ة  �ل�����ش��م��اور 
و�لقوري و�ملروحة و�لعيون �لو��شعة 
�ق�شد  و�ل�����ش��ن��دوق،و�من��ا  و�ل��رب��اب��ة 
تاأثرت  �ل��ت��ي  ب��ه��ا جم��م��وع��ة ر���ش��وم��ك 

ب��ال��زخ��رف��ة �ال���ش��الم��ي��ة و�خل���ط���وط 
�لو��شطية و�اللو�ن �لوح�شيةو�لعيون 
�ل���ل���وزي���ة و�ك����ث����ارك م���ن �الق���و�����س 
�لت�شريح  ع��ن  و�اله��ل��ة،و�ن�����ش��ر�ف��ك 
و�همالك للمنظور �ملدرو�س و�هتمامك 
�جلمال  ح�شاب  على  �لفني  باجلمال 
مظاهر  ت�شع  �لتقليدي،فبغد�دياتك 
�ملظاهر  ع��ن  خ��ارج��ة  ج��دي��دة  جمالية 
�أموت  �أن  �أخ�شى  كنت  ق��ال:  �ملعتادة. 

وال �حد يقيم ر�شومي تقييمًا فنيًا.
 La)�جيوكند( ل����وح����ة  ق�����ل�����ت:�ن 
طويلة  ل�شنو�ت  �هملت   Joconde
من  يقيمها  م��ن  �ل��زم��ن  ل��ه��ا  قي�س  ث��م 
لتكون  �لفن  وفال�شفة  �لفنيني  �لنقاد 
متاحف  لوحة كال�شيكية عرفتها  �أعظم 

�لعامل.
قال:وماذ� بعد عن �ل�شجرة �لقتيلة؟

قلت:�لتكنيك �لعجيب يف �لوعي �لكامل 
يف  �لدقة،و�لعمق  �لبالغة  بالن�شبيات 
الأغ�شان  �ملنحنية  �حلد�س،فاخلطوط 
�ل�شجرة تن�شاب يف م�شريتها كاالأفعى 
تقف  وال  هناك  م��ن  لتخرج  هنا  تغور 
فرتمز  ببع�شها  تتد�خل  بل  نقطة  عند 
وت�شعرنا  �مل�شتمرة،  �لد�ئبة  للحياة 
بالليونة و�لرقة و�لر�شاقة.ثم �خلطوط 
�ملنك�شرة �ل�شلبة ت�شدنا لزخرفة �لثياب 
فت�شعرنا  �شارمة  ج�شدية  ولتعبري�ت 
و�لعنف،وحتدد  و�ل�����ش��دة  بالق�شوة 

�ل�شطوح فت�شلبها �شفة �لتج�شيم.
ثم �للون يلعب دورً� تعبرييًا �ىل جانب 
�ل�شجرة  �جل��م��ايل،ف��خ�����ش��رة  دوره 
�ل�شا�شعة  �ل�شهول  خ�شرة  هي  �لقتيلة 
�لدميومة  رم���ز  �ل��ك��ث��ي��ف��ة  و�ل���غ���اب���ات 
�لد�مي  �الحمر  �للون  و�لبقاء.وهناك 
�شرخة  ف��ه��و  �ل���ل���وح���ة  يف  �مل��ت��ف��ج��ر 
�لغ�شب  وث��ورة  �لثاأر  ون��د�ء  �لتحدي 
�ملوت.  �لقدر وج��روت  ن��زو�ت  بوجه 
�ملن�شاب  و�لنغم  �جلميل  �الي��ق��اع  ث��م 
متمثاًل بذبك �لتوزيع �ملتنا�شق بني كتل 

وتر�بط  �ل�شجرة  وج��ذع  �ال�شخا�س 
زخرفية  بوحدة  و�الور�ق  �الغ�شان 
ك��ام��ل��ة �ل��ت�����ش��م��ي��م،وو���ش��ع �الي����دي 

و�الرجل ب�شلم مو�شيقى ر�ئع.
قال:وماذ� عن �شعورك و�نت �مام تلك 

�للوحة؟
رهيب  بالقتل  �ل�شعور  جمرد  �ن  قلت: 
من  �ن  �لفظيعة؟  �لقتل  عملية  فكيف 
يقف �مام هذه �للوحة ي�شعر باجلرمية 
يانعة  ���ش��ج��رة  ب��ح��ق  �م���ام���ه  ت��ق��رتف 
�شجرة  هيكل  �م��ام  يقف  كما  مثمرة،ال 
ميتة تقت�شي �ل�شرورة قلعها،هنا يظهر 
�حل�س �لرهف،�شجرة تتطاول بجذعها 
�أغ�شانها  ت��د�ع��ب  و�ل���ري���اح  �ل��ب��ا���ش��ق 
�أور�قها �خل�شر وترتمن  �لهيفاء فتهتز 
بحفيفها �ملنع�س و�ذ� ما ��شتدت �لريح 
�لعا�شفة  �شاكية  �ال���ش��ج��ار  تلك  دوت 
�قتلعتها  و�ذ�  �غ�شانها  وت�شابكت 
�لرياح ت�شمع لها �شرخة ت�شم �الذ�ن.
�لغريب  م��ن  ولي�س  ح��ي  خملوق  �نها 
يف  �ملنتحرين  يودع)د�نتي(�رو�ح  �ن 
�النتحار  جرمية  وت�شكو  تئن  ��شجار 
فاين حينما �أنظر تلك �ل�شجرة �لقتيلة 
ق�شية  �نها  و�شكو�ها  باأنينها  �أ�شعر 

�شعور و�ح�شا�س.
قال: �ن �للوحة ينظرها �ل�شاذج بعينيه 
وي�شاهدها �ملثقف بب�شريته وم�شتو�ه 

�لثقايف.
قلت :�أنت �ذن تر�شم جلميع �مل�شتويات 

يا �أبا زينب.
قال:�أنا �أر�شم لالن�شان.

وهنا �أدركه �لوقت فنه�س ووعته و�أنا 
لالن�شان  تر�شم  ج��و�د  يا  �نت  �أت�شاءل 
عذ�ب  من  �الن�شان  يتحرر  متى  ولكن 

�شيزيف.

عن كتاب جواد سليم 
تأليف عباس الصراف 
بغداد 1971

جواد �سليم يف معر�ض جماعة بغداد للفن احلديث 1952

: افضل لوحاتي البغداديات
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خالد خضير الصالحي 

ي��ح��ت��م ج���زء م���ن �ل��ع��رف��ان �ل����ذي تدين 
�لت�شكيلي  و�ل��ف��ن  �لعر�قية  �لثقافة  ب��ه 
�آل  ح�شن  �شاكر  �ل��ر�ح��ل  نحو  �لعر�قي 
نقد  ب��ل��ورة  يف  م�شروعه  �إك��م��ال  �شعيد 
بالبحث  وذل��ك  حديث  ع��ر�ق��ي  ت�شكيلي 
ور�شائل،  م���دون���ات،  م���ن:  ت��رك��ه  ف��ي��م��ا 
�الأفكار  من  �ملزيد  الكت�شاف  ومقابالت، 
وقد  و�إ�شافة،  ��شتعارة  وحولها،  منها، 
ج����اءت م��ق��االت��ن��ا ح���ول م��دون��ات��ه بهذ� 
عنو�ننا  ن�شتعري  ال  هنا  فنحن  �ل��ه��دف، 
�آل �شعيد فقط بل وننغم�س  من مدونات 
كليا يف حماولة تطوير فكرة بناء ن�شب 
�ل�شيئي(  �لوجود  )عنا�شر  من  �حلرية 
�ل��ت��ي ك��ان��ت ت��وؤل��ف �مل��ح��ي��ط �ل��ب�����ش��ري � 
�شليم  ج��و�د  �لنحات   � للر�شام  �لف�شائي 

وتو�شيع هذه �لفكرة بهدف �إغنائها. 
�الأعمال  �إن  �شعيد  �آل  ح�شن  �شاكر  يقول 
�لفنية �إذ� مل تكن ت�شعفنا يف جمال �لبحث 
عن �لطبقات �لتحتانية ف�شت�شعفنا �ملعرفة 
عنا�شرها  �إىل  �لفنية  �ملدونة  �إرجاع  يف 
تلك  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  خ����الل  م���ن  �الأوىل 
باللقى،  مليء  �آث��اري  موقع  مثل  �ملدونة 
طبقاته  �كت�شاف  وي�شتلزم  و�ل�شظايا، 
�لغو�س  على  ق��درة  و�م��ت��الك  �لتحتية، 
عالماته  ر�شد  يكون  وبذلك  �أعماقه،  يف 
عملية  يف  �الأوىل  �خل��ط��وة  �ل�شطحية 
�الكت�شاف، وينتهي �آل �شعيد �إىل �أن »كل 
هو  �لفني  �لعمل  عر  �لفنان  يطرحه  ما 
وبذلك  �لكاملة«  �لفنان  جتربة  من  جزء 
خالل  من  �لفنان  در��شة  تكون  �أن  يجب 
�بتد�أ  �لتي  �للقى  �شيل �شخم من  در��شة 
بثها منذ �أوىل مر�حل منجزه وحتى �آخر 
عمل �أجنزه، �إنها ت�شكل )متحفه �خلا�س 
من �لعنا�شر �لتكوينية( �لتي قد ت�تحور، 
وق���د ت�����ت��ط��ور، ورمب���ا ت��ق��ع حت��ت طائلة 
�إىل  فاإ�شافة  �ملوؤقت.  و�الختفاء  �لكمون 
ظهور عنا�شر تكوينية مادية كانت جزءً� 

من )�لوجود �ل�شيئي ملحيط جو�د �شليم( 
�لتي ر�شدها �شاكر  �لديكة �خلزفية  مثل 
�شارع 1956(  )زفة يف  لوحة  ح�شن يف 
ويف ن�شب �حلرية ذ�ته، �إال �أننا نفرت�س 
�أهمها  �أخ�����رى،  ت��ك��وي��ن��ي��ة  ع��ن��ا���ش��ر  �أن 
عنا�شر �أعماله خارج ن�شب �حلرية، �أي 
و�ل�شكيجات  و�لتخطيطات،  �للوحات، 
�لتي �أجنزها كدر��شات الأ�شكال �لن�شب، 
وكذلك بع�س �لبنى �لتي هيمنت عليه من 
�لو�قع  مبعطيات  �لثقايف  ت�شبعه  خالل 
�لوجود  )عنا�شر  ت�شكل  �إمن��ا  �ملعي�س، 
و�لتي  ���ش��ل��ي��م(  ج���و�د  ملحيط  �ل�شيئي 
يف  تكوين(  )كعنا�شر  طريقها  وج��دت 
قدر  منها  كل  مرجعية  متتبعني  �لن�شب 

��شتطاعتنا.
1. �لبنى �للغوية �لعربية:

لقد ظهرت �لبنى �للغوية �لعربية كهيكل 
من  تكوينه  خ���الل  م��ن  للن�شب  ب��ن��ائ��ي 
وحد�ت كرى )= كلمات( ت�شم عدد� من 
)= حروف( وب�شكل  �ل�شغرى  �لوحد�ت 
مماثلة  �ل��ت��ك��وي��ن  ط��وب��ول��وج��ي��ا  يجعل 
ذي  �لكال�شيكي  �لعربي  �ل�شعري  للبيت 
�ل�شدر و�لعجز، وجت�شدت بنية �جلملة 
�لتي  �ل��ق��ر�ءة  �جت��اه  خ��الل  من  �لعربية 
ي�شرتطها �لن�شب �إن تكون بذ�ت �الجتاه 
�لي�شار  م��ن  �لن�شب  ي��ق��ر�أ  �أن  ميكن  ف��ال 
خ�شي�شة  وه����ذه  م��ط��ل��ق��ا،  �ل��ي��م��ني  �إىل 
هو  �ل��ذي  �حلكائي  للتابع  تنتمي  زمنية 
�لنمط  وذل���ك  �ل��ل��غ��وي،  خ�شائ�س  م��ن 
على  �لن�شب  بناء  يفر�شه  �ل��ق��ر�ءة  م��ن 
�مل��دور  �لنحت  يخالف  )���ش��ط��ح(  �إف��ري��ز 
�حل�شي  �لتلقي  من  منطا  يفر�س  �ل��ذي 
�مللم�شي �لذي ي�شتوعب �جلهات �الأربع، 
يكون  قد  �لكيفية  بهذه  �لن�شب  تلقي  �إن 
جت�شيد� لنزعة وظيفية ت�شتخدم �لنحت 
�للغوي  للتو��شل  �شالح  و�شط  مبثابة 
لغوية  تعاقبية  بنية  م��ن  يت�شمنه  مب��ا 

و�لن�شب  �جل��د�ري��ة  �للوحة  تت�شمنها 
�ل�شارع  �أو  �ل�����ش��اح��ة  مل��ن��اخ  �ل��ن��ح��ت��ي��ة 
لغة  �شميم  من  �جل��د�ري��ات  تنبثق  حيث 
�خلطاب يف �حلياة �ليومية، على عك�س 
�أو  �لق�شيدة  خطاب  متاثل  �لتي  �للوحة 

�لرو�ية.
2. خ�شائ�س �لفن �لر�فديني:

ظهور مالمح حمتويات �ملتحف �لعر�قي 
بالهيكل �لعام للروؤية �لفنية �لتي قال بها 
�ملعمارية  �لبنية  يف  وك��ذل��ك  �شعيد،  �آل 
�ال�شطو�نية  �الأختام  ملعمارية  �ملطابقة 
�ل�شكلية  �لبنى  بع�س  وك��ذل��ك  �ملتجهة، 
وجمع  �الأم��ث��ل  �لو�شع  و�أه��م��ه��ا:  �ملهمة 
كان  فقد  و�ح��دة،  لقطة  نظر يف  ز�ويتي 
بغ�س  �أو���ش��اع��ه  �أف�شل  يتخذ  �شكل  ك��ل 
)ث��ري�ن جمنحة  �لنظر  �لنظر عن ز�وي��ة 
يف  �أم��ام��ي��ة  وع��ي��ون  �أط�����ر�ف  بخم�شة 
�ملوجود�ت  ظهرت  و  جانبية(،  وج��وه 
م��ن��ظ��ورة م��ن ز�وي��ت��ي نظر معا،  وه��ي 
حيث  �خل��ا���ش��ة،  حياتها  تعي�س  فكانت 
هذه  بع�س  فكانت  ت�شتدير،  �أو  تتلفت، 
�لقدم،  يف  �شاربة  �ل�شكلية  �الإز�ح����ات 
تعود �إىل فن �لفر�عنة و�لفن �الإ�شالمي، 
�إن  �لوجه �جلانبي.  �الأمامية يف  كالعني 
كل هذه �ل�شمات وغريها كثري قد ه�شمها 
�أ�شكاله(  )م��ت��ح��ف  �شمن  �شليم  ج���و�د 
�الإز�ح��ات  �إن  نعتقد  ونحن  �ل�شخ�شي، 
�الأهم قد دخلت �أ�شكال ن�شب �حلرية من 
خالل �لر�شم �الإ�شالمي و�لنحوت �لبارزة 
�لقدمية،  �لر�فدينية  باحلجر(  �لر�شم   =(
وقد كان جو�د ير�وح يف معاجلاته بني 
�حلزوز �لتي ي�شعها على �ل�شطوح وبني 
�لنحت �ملدور يف منحوتة �لطفل، وبذلك 
�أ�شلوبية  مل��وؤث��ر�ت  �شاحة  �لن�شب  ك��ان 
ب���درج���ات م��ت��ن��وع��ة، ك��م��ا ك����ان جتربة 
يف  بغد�د  جماعة  حملية  لروح  تطبيقية 

�لنحت.

3. �ملحاور �لن�شبية: 
منحوتات  يف  �لق�شبان  ج��و�د  ��شتخدم 
و  وخ�شب(  )معدن  �الأمومة  منها  عديدة 
ظهرت  قد  وكانت  �ل�شيا�شي(  )�ل�شجني 
)�ل�شجرة  ل��وح��ة  م��ن��ذ  �الأوىل  ب��ذوره��ا 
و  �ل�شارع 1957(  )زفاف يف  و  �لقتيل( 
)ن�شاء يف �النتظار 1943(، وهي ت�شاف 
عنه،  حتدثنا  �ل���ذي  �لتعاقبي  للمحور 
فاأننا ميكن �أن ن�شت�شف �ملحورين �للذين 
كر�شتهما  كانا  وقد  �لن�شب  عليهما  يبنى 
حيث  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي(  )�ل�����ش��ج��ني  منحوتة 
و�لتج�شيد  �لتجريد  بعد�  فيهما  يتمثل 
ب�شكل مذهل من خالل �الختز�ل �ل�شديد 
�لعمودي  �ملحور  ويتمثل  عنا�شره.  يف 
يف  كان  كما  �لن�شب  يف  �جتاهه  ويحدد 
منحوتة )�ل�شجني �ل�شيا�شي( بالق�شبان 
و�خلطوط �ل�شاقولية كال�شجن يف مركز 
�ل��ن�����ش��ب، و�م����ت����د�د�ت �ل�����ش��خ��و���س �أو 
ناحية  من  �حلدث  و�رتفاعات  �ل�شنابل، 
و�نخفا�س  و�رت���ف���اع  �مل����ادي  �ل���وج���ود 
يقابله  وكذلك  �جلي�ب�ية،  �ملوجة  مياثل 
�ل��ه��ب��وط )�مل��ت��ج��ه ن��ح��و �الأ���ش��ف��ل( �لذي 
�ل�شيا�شي  �ل�شجني  منحوتة  يف  جت�شد 
�لتي  �لطائرة(  )�لكتلة  �شقوط  باحتمال 
�شنونو، وه��ي تعر  � و  رمب��ا هي طائر 

عن مظاهر �الإخفاق و�خليبة. 
)�ل�����ش��ام  �ل���ث���م���رة و�ل����ب����ذرة  ب��ن��ي��ة   .4

و�مل�شموم(: 
منحوتات  ل�شل�شلة  �شكلي  جت�شيد  وهي 
�الأم����وم����ة �ل��ت��ي �أجن���زه���ا ج����و�د بعدة 
تاأثري�ت  يحمل  بع�شها  ك��ان  تنفيذ�ت، 
وكانت  م��ور،  ه��ري  �لريطاين  �لنحت 
تتجه حثيثا نحو �الختز�ل �ل�شديد �لذي 
�شخمة  بكتلة  �أخري�  �لتجريد  حد  و�شل 
ب�شكل هالل هي �الأم وهي حتت�شن كرة 
�لن�شب  يف  جت�شدت  وق��د  �ل��ط��ف��ل.  ه��ي 
يظهر  طفل  على  ت�تكور  مكتنزة  ب��ام��ر�أة 

منه وجهه فقط.
بال�شكل  �الأم���وم���ة  بنية  م��ق��ارن��ة  مي��ك��ن 
معنى  من  عليه  ينطوي  وما  �حللزوين، 
�لبذرة  ي�شم  �ل���ذي  �ل��رح��م(   =( �لتكور 
جت�شيد�  تكون  وق��د  ويح�شن)�لطفل(، 
الأنثوية �لد�ئرة مقابل ذكورية �ملربع كما 
قال بذلك بع�س �لكتاب يف مقارنتهم بني 

�ل�شكلني �لهند�شيني.
5. هيمنة �الأيديولوجيا:

رغم �إن جو�د �شليم كان جزءً� من ع�شر 
على  ب��ق��وة  �الأي��دي��ول��وج��ي��ا  فيه  هيمنت 
وهو  �ن��ه  �إال  تنظري�تها،  وعلى  �لفنون 
يحاول  كان  �حلرية،  ن�شب  باإجناز  يهم 
�لفجة  �حللول  ذ�ت  �ملحلية  يتخطى  �أن 
جماعة  ن��ت��اج��ات  يف  تظهر  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
كفنان  ��رف  وت�����شّ �حل��دي��ث،  للفن  ب��غ��د�د 
�لب�شري،  باجلانب  كبرية  بدرجة  معني 
�لتي  �الأيديولوجية  �الأه���د�ف  ك��ل  رغ��م 
يعنيها يف �لن�شب، فقد �أدرك جو�د �شليم 
�الأيديولوجي  بني  �لقائم  �لتعار�س  �إن 
ل��ه ج��ان��ب��ا خمتلفا يف  ي��ج��د  و�ل��ب�����ش��ري 
�شياغة  ك��ي��ف��ي��ة  يف  ث���م  وم���ن  �أه������د�ف، 
�لر�شالة، فبينما ي�شب �الأيديولوجي جل 
فعالية  �أي��ة  �ملتلقي  )�شلب  على  �هتمامه 
�لر�شالة  بنقاء  �لب�شري  يهتم  ن��ق��دي��ة( 
�أي  �ل��ن��رثي��ة،  غ��ري  عنا�شرها  وهيمنة 
يف  تنح�شر  �الأي��دي��ول��وج��ي  �أه���د�ف  �أن 
�لتي ال تعدو  باأهد�فه  �لر�شالة  )حتميل( 
�أن تكون منطا من �لوعي بالتعار�س مع 

م�شالح �الآخر.
لقد كان �هتمام جو�د �شليم من�شبا على 
لذلك  )�مل��ت��ل��ق��ي(،  )�ل�����ش��ف��رة( و  ج��ان��ب��ي 
�حتوى �لن�شب يف طياته ر�شالة و�جبة 
جو�د  يحر�س  ك��ان  متلق  �إىل  �لو�شول 
فقد  �إل��ي��ه،  �لر�شالة  �إي�����ش��ال  على  �شليم 
�لنرثية  �لر�شالة  من  درج��ة  هنالك  كانت 
كفاح  حتكي  )حكاية(  �لن�شب  باعتبار 

ولكنه  ح��ري��ت��ه،  لنيل  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�شعب 
�لت�شحية باخل�شائ�س  حر�س على عدم 
ن�شب  لكن  ذلك.  مقابل  لل�شفرة  �لب�شرية 
�حلرية، كاأي �ثر ثري بالدالالت، يت�شف 
فهو غني بدالالته،  �لن�شية(،  )بالتعددية 
�لقر�ء�ت،  و  �لتلقي  م�شتويات  فتعددت 
لقد كان )فيه( مكان ملتلق عام، هو �ملتلقي 
ع��اب��ر �ل�����ش��ب��ي��ل �ل����ذي مي���ر حت���ت الفتة 
�لن�شب، كل يوم، بينما يكمن متلق متخف 
�لدولة،  �أدق  مبعنى  �أو  �ل��رق��ي��ب  وه���و 
مل�����ش��روع �لن�شب  �مل��م��ول��ة  وه���ي �جل��ه��ة 
و�أه��د�ف  ت�شور�ت  بذهنها  ك��ان  و�لتي 
باأخرى عن ت�شور�ت  �أو  تختلف بدرجة 
ملتلق  ف�شحة  و�أخري� توجد  �شليم،  جو�د 
للخطاب  �ملنتج  �لفعال  �ملتلقي  هو  ثالث 
الأدو�ت  �متالكه  بف�شل  لدالالته  �لو�عي 
خطابات  ظ��ه��رت  وق��د  للمعاين.  منتجة 
ب��َن��ت ه��و�م�����ش��ه��ا �مل��رت�ك��م��ة ع��ل��ى ن�شب 
�لتي  �مل��ق��االت  بع�شر�ت  متثلت  �حل��ري��ة 
م�شت  �ل��ت��ي  �لعقود  ط���و�ل  عنه  ن�شرت 
على �جنازه، �إال �أن �همها كان ثالثة كتب 
جر�  �إبر�هيم  جر�  �لنقاد  ق��ر�ء�ت  هي 
ح�شن  �شاكر  و�أخ��ري�  �ل�شر�ف  وعبا�س 
�آل �شعيد، بينما كانت قر�ءة �آل �شعيد هي 
بتوظيف  تتمتع  �لتي  �لوحيدة  �ل��ق��ر�ءة 
�آليات قر�ءة فعالة يف �إنتاج �ملعنى، وقد 
�إب��ر�ه��ي��م جر�  ق��ر�ءت���َ��ي ج��ر�  توجهت 
�فرت��شي  ق��ارئ  �إىل  �ل�شر�ف  وعبا�س 
هو �شنو �ملتلقي �لعابر �لذي يبحث عن 
لغة  عليها  فغلبت  �ملتلقي،  ذلك  يبحثه  ما 
وجممل  �لوثائقي  و�لتجميع  �لعو�طف 
للنحت  �الأي��دي��ول��وج��ي  �لر�شمي  �لفهم 
�جتهت  بينما  �حلرية،  ن�شب  والأه���د�ف 
�لفعال  �ملتلقي  لتنوير  �شعيد  �آل  ق��ر�ءة 
تطوير  على  �ل��وق��ت  ط��و�ل  يهدف  �ل��ذي 

�آلياته يف �كت�شاف وخلق �ملعاين.
6. م�شتوى وحد�ت �لن�شب:

من  مبنيا  بكونه  �حلرية  ن�شب  يت�شف 
وح����د�ت )�أج�����ز�ء م��ن��ف��ردة(، ووح���د�ت 
�شاكر ح�شن  ق�شم  فقد  )�أجز�ء جمتمعة(، 
وح���د�ت  �أرب����ع  �إىل  �ل��ن�����ش��ب  �شعيد  �آل 
توؤكد  �شعيد(  �آل  ي��ق��رره  م��ا  )وه���و   ...
من  �لعديد  تنبه  وق��د  �لن�شب،  معمارية 
�خلتم  بنية  ت�شتعري  �أنها  �إىل  �لد�ر�شني، 
على  ب�شمته  ي��رتك  �ن  بعد  �الأ���ش��ط��و�ين 
�ل�شعري  و�لبيت  �ل��ط��ري،  �لطني  �شطح 
�لعربي �لكال�شيكي )�شطر و عجز(، لكنه 
�لعربي  �ل�شعري  �لبيت  �إىل  �قرب  بر�أيي 

�لكال�شيكي �ملدور و �جلملة �لعربية �لتي 
�أج��ز�ء  ت�شكلها  و�ل��ت��ي  �ليمني  م��ن  ت��ق��ر�أ 
يف  تناظرها  �ل��ت��ي  �لكلمات  ه��ي  فرعية 
وجتمعات  �ملنفردة  �ملنحوتات  �لن�شب 
م�شتقلة،  مو�شوعات  لت�شكيل  �لوحد�ت 
�ل�شعري  �لبيت  ه��ذ�  يف  جت���اوزت  وق��د 
�ملفرت�س وحد�ت من �ل�شطر �إىل �لعجز، 
و�شعي  �إن  معي  �ل��ق��ارئ  �تفق  �إذ�  ه��ذ� 
هي  �لعجز  و  �ل�شطر  بني  �لف�شل  لنقطة 
وتقوم  �لن�شب  تتو�شط  �لتي  �ل�شم�س 
 =( �لنرث  يف  �ل��ف��ارزة  �أو  �لنقطة،  مقام 
�أننا  .�إال  �لعجز(  بد�ية  و  �ل�شطر  �نتهاء 
�إن  �لنقطة،  ه��ذه  �إىل  ����ش��ت��ن��اد�  نعتقد، 
وحد�ت  )تق�شيم(  يف  ممكنني  م�شتويني 
�لن�شب: �أوال ، �عتبار �لنقطة )= �ل�شم�س( 
ذروة �ملوجة �جليبية يف �رتفاعها، حيث 
عند  �شحنتها  �أق�شى  �حل��دث  در�م��ا  تبلغ 
در�مي  حتول  يحدث  بينما  �لنقطة،  تلك 
�ال�شتقر�ر،  �إىل  �ل��ف��ع��ل  فيميل  ب��ع��ده��ا 
�ل��ب��ن��اء  وي����ح����دث حت�����ول يف ط��ب��ي��ع��ة 
�الإجنازية  للخ�شونة  وكبح  و�لت�شميم 
يف  �نتهاجها  �إىل  �شليم  ج��و�د  عمد  �لتي 
تبد�أ  وك��ذل��ك  �لن�شب،  يف  �الأول  �لق�شم 
�ملتجهات و�حلركة �لفيزيائية باخلفوت، 
وت�شتقر �ل�شخو�س وتنعم بالهدوء، فقد 
تق�شيم  يحتم  بينما  �أخرى.  بد�أت مرحلة 
�آخر �إىل �عتبار �لنقطة تلك نقطة وهمية 
لذ�  �لتنفيذ،  عند  �شليم  ج��و�د  جت��اوزه��ا 
�لن�شب  وح����د�ت  �ل��ب��اح��ث��ون  ف�شم  ف��ق��د 
�لعودة  )ومي��ك��ن  ل��ه��م  يحلو  م��ا  ح�شب 
ح�شن  �شاكر  كتاب  �إىل  �لتق�شيمات  لهذه 
تق�شيمي  �إن  �شليم(.  جو�د  عن  �شعيد  �آل 
لوحد�ت �لن�شب تنبع من �أ�شباب ب�شرية 
�لنحت  بتق�شيم  �ل��دالل��ة  تخ�س  و�أخ���رى 

وفق:
7. �لتق�شيم �لثيمي:

�أوال، �لتظاهرة و�ل�شهد�ء، ثانيا، �لثورة، 
ثالثا، �لبناء. 

 _ )�الأيديولوجي  �لعالقة  م�شتوى   .8
�لب�شري(:

على  ب�شرية(  )خ��ارج  فكرة  هيمنة  رغ��م 
�لن�شب،  عمل  �أر�د  حينما  �شليم  ج��و�د 
�لعر�قي  �ل�����ش��ع��ب  ن�����ش��ال  جت�شيد  ه��ي 
لتحقيق �لثورة، فقد كان �حل�س �لفني )= 
�لن�شب  بنائية  على  هيمن  قد  �لب�شري( 
ناحية  وم��ن  �ملفردة  �الأ�شكال  ناحية  من 

توزيعها على م�شاحة �لن�شب.
9. م�شتوى �لبنى �لهيكلية:

��شتعار جو�د �شليم بنى هيكلية )خطوط 
تركيب  عليها  �أ�ش�س  خفية  �ملتجه(  �لفعل 
د�ئرية  وخطوط  منها  �لن�شب،  وح��د�ت 
�أرتفاعية  بنية  و  حلزونية  بنية  توؤلف 
�شاقولية )�ملربع و�الأقفا�س( وظهرت يف 
بنائها  يف  دخلت  للفنان  منحوتات  ع��دة 
�ل�شجني  و�أهمها  رئي�س  ب�شكل  �لق�شبان 
يف  �لق�شبان  تلك  دخلت  وقد  �ل�شيا�شي، 
�لثورة  ت��ك��وي��ن  يف  �لن�شب  ت��ك��وي��ن��ات 
ويف �جلزء �الأي�شر )تكوين �لبناء( حيث 
ترتفع �الأ�شجار و�ل�شنابل، وحيث تفتقد 
�حلركة، وجندها حتى يف تكوين �لعامل 
و�ت�شاق  ��شرتخاء  حلظة  يف  هو  �ل��ذي 
قامته �ملديدة، و�ملز�رعون وهم يتجولون 
بني مزروعاتهم �لتي �رتفعت من �الأر�س 
�لبنية  �شليم  ج��و�د  و��شتعار  و�أينعت، 
خالل  م��ن  �مل��ك��ت��وب��ة  للجملة  �مل�شطحة 

�لر�شم باحلجر )�لنحت �لبارز(. 
خطوط  �شعيد  �آل  ح�شن  �شاكر  تتبع  لقد 
�لفعل �ملتجه متتبعا بذلك خطى �لك�شندر 
بابادوبولو يف ر�شم �ملتجهات �خلفية يف 

�لر�شم �الإ�شالمي. 
10. متجهات �لن�شب �لبنائية:

جانبية  �لن�شب  منحوتات  معظم  كانت 
و�أجنزها �لنحات باأ�شلوب �لنحت �لبارز 
)=�لريليف(، بينما هنالك منحوتة و�حدة 
ت�شور طفال يقف مبو�جهة �ملتلقي و�أي�شا 
�جلزء �الأمامي من منحوتة �لثور، وهما 
�لنحات  �أجن��زه��م��ا  �ل��ل��ت��ان  �ملنحوتتان 
ر�جع  وذل��ك  �ملج�شم،  �لنحت  باأ�شلوب 
كانت  كما  ي��ه��دف،  ك��ان  �ن��ه  �إىل  ب��ر�أي��ي 
�لعر�قية  و�مل��ن��ح��وت��ات  �ل��ر���ش��وم  ت��ه��دف 
�لو�شع  �إب��ر�ز  �إىل  �لقدمية  و�لفرعونية 
حتقق  ال  �لتي  �ملنحوتة  فكانت  �الأم��ث��ل، 
ها �لو�شع ي�شطر �إىل �جنازها باأ�شلوب 

�لنحت �ملدور.
 11. م�شتوى منط �لنحت:

�لنحت �لبارز هو )نحت ببعدين(، مبادة 
�لثالث  �لبعد  �إنهاء  �أي  )جم�شمة(  نحتية 
يف �لنحت، فقد �أجنز جو�د �لن�شب نحتا 
�لر�شم  قيم  با�شتلهام  ق��ام  ف��اإمن��ا  ب���ارز�، 
فبينما  �لنحت،  يف  وتطبيقها  ببعدين 
�أو  ببعدين  نحتا  �ل��ب��ارز  �لنحت  ي��ك��ون 
مت  نحت  �ن��ه  �أي  جم�شمة،  مب��ادة  ر�شما 
�إنهاء �لبعد �لثالث فيه بدرجة ما، �أو رمبا 
بدرجة  �لثالث  �لبعد  له  �أ�شيف  ر�شم  هو 
باإجنازه  �شليم،  ج���و�د  ك��ان  وب��ذل��ك  م��ا، 
�لن�شب نحتا بارز� فاإمنا كان ي�شتلهم قيم 

�لر�شم يف �جناز �ثر ينتمي للنحت.
�لفن  يف  �ل��ن��ظ��ر  وج��ه��ت��ي  ج��م��ع   .12

�ل�شومري: 
جت��م��ع ���ش��ي��اغ��ة �ل���ث���ور وج��ه��ت��ي نظر 
جمع  فقد  معا(  منظورين   =( مزدوجتني 
�لنحت �لبارز للجانبني و�لنحت �ملج�شم 
ل��ل��م��و�ج��ه��ة، وه���و م��ا ����ش��ت��دع��ى تغيري 
قو�نني �ملنظور ومنح �لثور �لقدرة على 

�لتفاتة كتلك �لتي يف �لن�شب.
 13. �شظايا �حل�شارة �ل�شخ�شية: 

�ل�شخ�شية  ح�شارته  �شظايا  م��ن   .14
يدخل جو�د �شليم �لعديد من �للقى �لتي 
وهي  �ل�شابقة  لوحاته  بع�س  يف  ظهرت 
يف  �ل�شخ�شية  مقتنياته  من  �لو�قع  يف 
حياته �ليومية، وقد ر�شد منها �آل �شعيد 
يف  وظهرت  �شبق  �لتي  �خلزفية  �لديكة 

لوحة )زفة يف �شارع 1956(. 
15. �لقو�عد �الر�شطو طالي�شية )بد�ية ، 

وو�شط ، ونهاية(:
�حلكائي  �لبعد  على  �شليم  ج��و�د  حر�س 
�ل�شيئية  �لبنية  على  يوؤثر  مل  ذلك  �أن  �إال 
�أر�شطيا  �لن�شب مبنيا بناء  للن�شب فبد� 

من: بد�ية وو�شط ونهاية.
16. �جلمع بني �لر�شم و�لنحت : 

تنتمي  موؤثر�ت  �شليم  جو�د  �دخل  حيث 
كاخلطوط  �مل�شطحة  �ل��ر���ش��م  بنية  �إىل 
و�حلزوز و�آثار �لو�شم �لتي كانت تعمق 
�إ�شافة  هذ�  �لن�شب،  يف  �لدر�مي  �لفعل 

�إىل �أن �لنحت �لبارز ر�شما باحلجر. 
17. �لبعد �لديني: 

جو�د  قيام  �إن  �شليم  نزيهة  تعتقد  حيث 
�لن�شب  منحوتات  �أق��د�م  بتقطيع  �شليم 
باجل�شد  �ل��ت�����ش��ب��ي��ه  ب���ت���ح���رمي  ع���الق���ة 
�الإن�شاين يف �لدين �الإ�شالمي، �إال �أن هذ� 
�الأمر لي�س موؤكد� بر�أينا حيث مل يتحقق 
روؤية  يف  �لديني  �جلانب  فاعلية  لدينا 

جو�د �شليم. 
18. �للغات �لثانوية : 

ح��ي��ث �دخ����ل ج����و�د ���ش��ل��ي��م �ل��ع��دي��د من 
�ملوؤثر�ت �لفرعية �لتي �أ�شميناها )�للغات 
 =( �لتنفيذ  م�شتوى  ومنها:  �لثانوية( 
�حلركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ(،  ن��ع��وم��ة  و  خ�����ش��ون��ة 
�ملدركات  و�ملدور،  �ل�شاقويل  و�ل�شكون، 
�لريليف  و�الأمامي،  )�لروفيل  �ل�شكلية 
�لو�قع(،  ومم��اث��ل��ة  �لتحوير  و�مل����دور، 
�حلديث  نف�شل  مل  �ل��ت��ي  �ل��ف��ق��ر�ت  وك��ل 
فيها �شتكون مو�شوعا الحقا �شنكتبه عن 

ن�شب �حلرية �إن�شاء �لله

رئيس مجلس االدارة 
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يصدر هذا الملحق تكريما للفنان 
الراحل الكبير جواد سليم لمناسبة 
مرور 50 عاما على رحيله والتي 
صادفت يوم 23 من هذا الشهر
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و�أم  مو�شلي  �أب  من  �أنقرة  يف  �شليم  ج��و�د  – والدة   1921  
تاريخًا   1920 ع��ام  �ل��ك��ت��اب  بع�س  ذك���ر   ورمب���ا   . ب��غ��د�دي��ة 

مليالده.
1938 – در��شة �لر�شم يف باري�س مدة عام يف معهد �لبوز�ر.

1939 – �النتقال للدر��شة يف روما.
– يعمل رئي�شًا  �لثانية  �لعاملية  لبغد�د ب�شبب �حلرب  - يعود 
– �لعمل يف ترميم �الثار  ) ومدر�شًا( لق�شم �لنحت يف �ملعهد 

و�جلد�ريات �ملت�شدعة يف �ملتحف �لعر�قي.
1941 – تاأ�شي�س جمعية �أ�شدقاء �لفن من و�لد �لفنان �حلاج 

�شليم �ملو�شلي و�أخرين منهم جو�د نف�شه 
�ل�شندباد  ويعر�س)  وجهي(  )مر�آة  يومياته  بكتابة  –  يبد�أ 
على  تعرفه   – �مل��الري��ا(   ( �أعماله  و�أق��دم  �لثامنة(  رحلته  يف 

ر�شوم �لو��شطي.
 / و�لبنات   �حلمال   : و�أعمال  – تخطيطات   1943–  1942

ق�شة يو�شف / وزيتيات :
ن�شاء يف �النتظار / رجل يف �ملقهى / �للقاء بالفنانني �الأجانب 

ببغد�د.
1944 – در��شات ملنحوتة �لبَناء �و �الأ�شطة �لبَناء.

ونقل  تخطيطات  وفيه   ) روح��ي  ت��اأم��الت   ( مذكر�ته  دف��رت    -
الأعمال و�أ�شعار و�أفكار كثرية.

1946 – �ل�شفر لغر�س در��شة �لنحت يف مدر�شة �شليد بلندن 
يف �شباط.  

1949 – �لعودة �ىل بغد�د 
�لريطانية لورنا هيلز  �لر�شامة  – زو�جه من زميلته   1950

�لتي حلقت به �إىل بغد�د يف �أيلول.
-  �أول معر�س �شخ�شي له يف بغد�د بعد عودته .

-  ر�شوم مناظر من �لطبيعة و�لبيئة: م�شاجد وماآذن وقباب 
زرق . 

جو�د  �إليها  ين�شم  �ل���رو�د.  جماعة  يوؤ�ش�س  ح�شن  فائق    -
وي�شارك يف �ملعر�س �الأول للجماعة . 

1951- يوؤ�ش�س جو�د جماعة بغد�د للفن �حلديث �لتي ت�شدر 
بيانًا يف معر�شها �الأول

- لوحة �ل�شحية .
1952 –جماعة �النطباعيني – حافظ �لدروبي.

- ير�شم جو�د بع�س �لبورتريهات �ملهمة ومنحوتة �الأم .
 – �ملجهول  �ل�شيا�شي  �ل�شجني  �ملهم   �لنحتي  – عمله   1953
ولوحاته : عائلة /�جلادرية / فالح وفالحة / �أطفال يلعبون / 

منحوتة �الإن�شان و�الأر�س.
1954 : رحلة فنية �ىل �أمريكا .

 1955 – 1958 – منحوتة ثور وفالحة/بورتريهات و�أغلفة 
وهالليات/�لقيلولة/قرويتان/  وبغد�ديات  /زخ��ارف  كتب 
زفة/مو�شيقيون / �حلنة  / رجل وح�شان / فتاتان / �شبيان 
 / �لقتيلة  �ل�شجرة   / �لب�شتاين  و�أب��ن  �لرقي/�ل�شيدة  ياأكالن 

�مر�أة ودلة / كيد �لن�شاء / قرويتان / �مر�أة .
1956- تاأ�شي�س جمعية �لفنانني �لعر�قيني .

1958- قيام �لنظام �جلمهوري يف �لعر�ق / 14 /متوز 
1959- �لبدء بدر��شات �ولية جلد�رية ) ن�شب �حلرية( 

- �ل�شفر �إىل فلورن�شا باإيطاليا ل�شب �أجز�ء �لن�شب/ يف �شهر 
�آذ�ر.

�لعر�قية  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�شمفونية  �ل��ف��رق��ة  1960-ت��اأ���ش��ي�����س 
�خلم�شينيات  مطلع  ر�شمه  قد  ج��و�د  ك��ان  �شعارً�  و�عتمادها 

م�شتوحى من �لقيثارة �ل�شومرية .
يف  �لن�شب  قطع  بو�شع  و�لبدء  بغد�د  �إىل  �لعودة   -1961

مكانها يف �شاحة �لتحرير مبركز �لعا�شمة بغد�د.
- يف 23/ 1961/1م يتوفى جو�د يف �مل�شت�شفى �جلمهوري 
ببغد�د بعد ع�شرة �أيام من �إ�شابته بنوبة قلبية �أثناء عمله يف 

و�شع �ملنحوتات يف مكانها بالن�شب.
جد�رية  ع��ن  ر���ش��م��ي��ًا  �ل�����ش��ت��ار  �أزي����ح   1961/7/16 يف   - 

) ن�شب �حلرية( 

 لوحة حياة 


