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ر�س ��ام
عب ��د الق ��ادر الر�س ��ام ( )1952 - 1887هو ّ
عراقي در�س الفن �إىل جانب العلوم الع�سكرية يف
املدر�سة احلربية يف العا�صمة العثمانية اال�ستانة
و�صاح َب
وتتلم ��ذ عل ��ى ي ��د ا�سات ��ذة الف ��ن هن ��اك
َ
م�ش ��اهري الفنان�ي�ن وتاث ��ر ب�أ�س ��اليبهم التقليدي ��ة
امل�ستمدة ا�صولها من الواقعية االوربية ،وا�شتهر
بر�س ��م املناظ ��ر الطبيعي ��ة و�ضمنه ��ا ال�شخو� ��ص
واحليوانات وم�شاه ��د اال�ستعرا�ضات الع�سكرية
القدمي ��ة بح�سا�سية بالغة معتم ��دا الظل وال�ضوء
ف ��كان الوق ��ت والزم ��ن وا�ضح ��ا يف اعمال ��ة ..كما
ر�س ��م الكثري من االعمال ع ��ن املعامل الأثرية وزين
جدران �أول دار �سينم ��ا ببغداد بر�سومة وما انفك
عن الر�سم �إىل ايامة الأخرية.
وعندم ��ا ق ��ام الباح ��ث وامل� ��ؤرخ املي�س ��اين جب ��ار
اجلوي�ب�راوي ب�إع ��داد درا�سة عن تاري ��خ التعليم
يف مدين ��ة العم ��ارة  1958-1917ع�ث�ر علي ��ه يف
�سج ��ل جماع ��ة املعلم�ي�ن يف مدر�س ��ة قلع ��ة �صالح
عام  .1916فا�سم ��ة الكامل عبدالقادر عبدالرحمن
 ,وكان لقب ��ة (عبدالق ��ادر �أمل ��ان) الن ��ة كان ذا ج�سم
ريا�ضي ومي�شي م�شي ��ة ع�سكرية وهو من مواليد
1887م  ,تخ ��رج من الكلي ��ة احلربية يف اال�ستانة
(�إ�سطنب ��ول حالي� � ًا) ع ��ام 1905م وع�ي�ن �ضابط� � ًا
يف اجلي� ��ش الرتك ��ي يف ق�ض ��اء قلع ��ة �صال ��ح يف
مدين ��ة العمارة وهن ��اك اقام عالقة طيب ��ة مع اهل
القلع ��ة وت ��زوج فت ��اة م ��ن تل ��ك املنطق ��ة وعندم ��ا
احتلت الق ��وات االنكليزية ق�ض ��اء قلعة �صالح يف
(2حزيران 1915م) انهزمت القوات الرتكية �أمام
زحف اجلي� ��ش االنكلي ��زي وعلى اثر ذل ��ك اختفى
عبدالق ��ادر عبدالرحمن امل�ل�ازم االول يف اجلي�ش
الرتك ��ي ف�ت�رة م ��ن الزمن ثم فت ��ح له حم�ل�ا لر�سم
ال�صور ال�شخ�صي ��ة يف الق�ضاء بعد حني وظل يف
تلك احلالة �إىل عام (1916م)
اخت� ��ص بتدري� ��س م ��ادة الر�س ��م واجلغرافي ��ة
والتاري ��خ .ظل املعل ��م عبدالق ��ادر عبدالرحمن يف
قلع ��ة �صالح حت ��ى اب 1939م حيث طلب نقله �إىل
مدين ��ة العم ��ارة فنقل ونق ��ل معة ابنت ��ة الوحيدة
(فريح ��ة) الت ��ي جنح ��ت �إىل ال�ص ��ف اخلام� ��س
االبتدائ ��ي يف مدر�س ��ة قلع ��ة �صالح للبن ��ات .بقي
املعل ��م (عبدالقادر) �سن ��ة واح ��دة يف مركز مدينة

العم ��ارة ثم طل ��ب االحالة �إىل التقاع ��د عام 1940
بعد ان ام�ضى (�)23سنة بالتعليم.
بد�أ بر�سم البيوت ��ات البغدادية والآثار احل�ضارية
�إذ تطور ر�سم iواخت�ص بر�سم اجلداريات الكبرية
وخا�صة يف �سينما (رويال) التي زين جدارها كما
ا�شتغ ��ل فيه ��ا ر�ساما لعم ��ل (املان�شيت ��ات) لالفالم

ال�سينمائي ��ة .ر�س ��م (عبدالق ��ادر) احلي ��اة اليومية
للمجتمع العراقي يف فرتة احلرب العاملية االوىل
وق ��د اهتم كثري ًا بر�سم �ضف ��اف نهر دجلة والفرات
والق ��وارب والب�ساتني والرعاة  ,كم ��ا ر�سم بع�ض
املواقع االثرية يف الع ��راق كم�شهد مدينة �سامراء
وامللوية منها واملنائر الذهبية ملراقد الأئمة

لوحة مرقد الكفل ونهر دجلة يف العمارة

بقلم تيفاني فلويد
ترجمة فيفيان حمزة

ينتم ��ي عب ��د الق ��ادر الر�س ��ام ( 1882ـ � )1952إىل
اجليل الأول م ��ن الر�سامني الت�شكيليني العراقيني
وكان م ��ن �أبرز عنا�ص ��ر جمموع ��ة الفنانني الذين
تدرب ��وا يف �إ�سطنب ��ول وجلب ��وا خرباته ��م �إىل
وطنه ��م الأم .تعت�ب�ر ه ��ذه املجموعة م ��ن الفنانني
ـ اجلن ��ود �أول م ��ن �أدخ ��ل ف ��ن الر�س ��م عل ��ى حامل
اللوح ��ات �إىل العراق يف مطلع الق ��رن الع�شرين.
ا�شته ��ر الر�س ��ام ،ال ��ذي كان م ��ن فن ��اين الأ�سلوب
الواقع ��ي ،مبناظره الطبيعي ��ة الف�سيحة ور�سومه
ال�شخ�صي ��ة الغاي ��ة يف الدق ��ة ،وت�صوي ��ره الأمني
مل�شاه ��د احلياة اليومي ��ة يف العراق �آن ��ذاك ،وهو
�أح ��د �أب ��رز الر�سامني غزي ��ري الإنت ��اج يف تاريخ
الف ��ن الت�شكيل ��ي العراقي ،مما جع ��ل �أعماله ت�ؤثر
ب�شدة بر�سامي الأجيال التالية.
كان الر�سام من جمموعة ال�ضباط العراقيني الذين
در�س ��وا العل ��وم الع�سكرية بالإ�ضاف ��ة �إىل الفنون
يف �إ�سطنبول ،وق ��د با�شر تعليمه يف حوايل �سنة
 1904عندما كانت الإمرباطورية العثمانية ال تزال
ال�سلط ��ة الرئي�سي ��ة احلاكم ��ة يف املنطقة .وكجزء
من املنه ��ج التعليمي يف �إ�سطنبول ،كان يطلب من
عب ��د القادر الر�سام وزمالئ ��ه اجناز لوحات ملونة
ور�س ��وم تخطيطي ��ة للأغرا�ض الع�سكري ��ة .كانت

تل ��ك ال�صور تتما�شى بدقة مع الأ�سلوب الأكادميي
الأوروب ��ي ال�ص ��ارم .وحلر�صه ��م عل ��ى تعمي ��ق
مهاراته ��م اجلديدة� ،سعى �أفراد جمموعة ال�ضباط
تلك �إىل احل�صول على درو�س تدريبية خا�صة يف
الر�س ��م ،فتتلمذ الر�سام على ي ��د عدد من الر�سامني
البارزي ��ن املقيم�ي�ن يف �إ�سطنب ��ول والذي ��ن كانوا
يتبعون الأ�سلوب الفرن�سي املعا�صر .مع �أنه متيّز
عل ��ى الأكرث بالر�سم الزيتي ،عم ��ل الر�سام يف تلك
الف�ت�رة كذلك بالأل ��وان املائية م�ص ��وّ ر ًا �إ�سطنبول
بح�شوده ��ا و�أ�سواقها ،وقد �أظهر الفنان ،حتى يف
تل ��ك املرحلة من بدايات م�سريته ،خربة ماهرة يف
الر�سم ودقة واعية� .أعيق ��ت طموحات الر�سام مع
اندالع احلرب العاملية الأوىل ،غري �أنه ،بعد انتهاء
احل ��رب مبا�ش ��رة ،عندما رجع الفنان ��ون ـ اجلنود
�إىل الع ��راق ،عاود ممار�ست ��ه للر�سم على احلامل،
وعل ��ى غ ��رار زمالئ ��ه ،ر ّك ��ز اهتمامه عل ��ى املناظر
الطبيعية وامل�شاهد الع�سكرية واملواقع الأثرية.
من �أه ��م �سمات ذلك اجليل من ال ��رواد رغبتهم يف
حتفي ��ز الوعي الفني وت ��ذوّ ق الأعم ��ال الفنية يف
�أو�س ��اط اجلمه ��ور العراقي ،لذا با�ش ��ر عبد القادر
الر�س ��ام بتق ��دمي درو�س يف الر�س ��م داخل مر�سمه
يف بغ ��داد ،وكان ي�شج ��ع الفنان�ي�ن املبتدئ�ي�ن على

متابعة حت�صيلهم الفن ��ي يف اخلارج .نتيجة لهذه
اجلهود املبكرة� ،أ�صبح الر�سام يتمتع بت�أثري هائل
بني �أبن ��اء الأجيال الالحقة .حتقق ��ت رغبة الفنان
يف ن�ش ��ر الوع ��ي الفن ��ي ب�ص ��ورة �أج ��دى عندم ��ا
�أ�صبح ع�ضو �شرف يف جمعية �أ�صدقاء الفن ،وهي
جمموعة كان ��ت تهدف لإمن ��اء االهتم ��ام ب�صناعة
الف ��ن لدى اجلمه ��ور وتعزيز مه ��ارات �أفرادها من
خالل التفاعل.
م ��ع ا�ستخدامه النمط الأكادمي ��ي نف�سه على غرار
زمالئ ��ه الأول� ،أجنز عب ��د القادر الر�س ��ام لوحاته
بواقعي ��ة �صارم ��ة ملتقط ًا م�شاهد حي ��ة من الريف
العراق ��ي .ا�ستخ ��دم الأل ��وان امل�شرقة الت ��ي نراها
يف لوحات ��ه الزيتي ��ة ب�أف�ض ��ل ميزاته ��ا وقد عرف
باتقانه لر�سم املنظور والتفا�صيل .ر�سم يف معظم
الأحيان مناظر �شاملة للر�ؤية يف ت�صويره املواقع
التاريخي ��ة على ط ��ول �ضف ��اف نهر دجل ��ة .ت�شكل
�آث ��ار املدائ ��ن �أو اجلامع الكب�ي�ر يف �سامراء �أمثلة
منوذجي ��ة مم ّي ��زة يف �أعمال ��ه .وبالفع ��ل كان نهر
دجل ��ة مبثابة املو�ض ��وع الرئي�س ��ي يف العديد من
لوحات الر�سام .يخلق النهر بجريانه املتعرج كلما
ابتعد ،من خالل ا�ستخدام متقن للمنظور اجلوي،
م ��ع الن�شاطات على �ضفافه ،منظ ��ر ًا طبيعي ًا وا�سع

املدى مع كونه �ساكن.
كان عب ��د القادر ر�س ��ام �صور �شخ�صي ��ة كذلك �إمنا
بكثافة �أقل� .أح ��د ر�سومه ال�شخ�صية الأكرث �شهرة
كان ر�سم حممد دروي�ش الآلو�سي الذي �أنهاه �سنة
 .1924يظهر الآلو�سي ،امللتحي ،وك�أنه ينظر �إىل
امل�شاهد نظ ��رة مبا�شرة ،وت�شاه ��د خلفه جمموعة
م ��ن الغيوم الت ��ي نراه ��ا غالب ًا يف معظ ��م لوحات
الر�سام .ت ��دل مالمح الوجه التف�صيلية على مهارة
الر�س ��ام يف الت�صوي ��ر كما تعك�س النظ ��رة الثاقبة
موهبته كمراقب يقظ .يبينّ هذا الر�سم ال�شخ�صي
االهتم ��ام نف�س ��ه بالأل ��وان امل�شرق ��ة والتفا�صي ��ل
الذي ��ن ن�شاهدهم ��ا يف مناظ ��ر عبد الق ��ادر الر�سام
الطبيعية.
حفظ ��ت جمموعة م ��ن �أعم ��ال الر�س ��ام يف متحف
الرواد يف بغداد واملتح ��ف العراقي للفن احلديث
�إىل فرتة احتالل العراق يف  2003وتدمري املتحف
و�سرق ��ة معظ ��م الأعم ��ال ،وم ��ن �أعمال ��ه املعروفة
لوحة جدارية �أجنزه ��ا ملدخل �صالة �سينما رويال
يف بغ ��داد .تعت�ب�ر ه ��ذه اجلداري ��ة �أول عمل فني
بحج ��م كبري يعر�ض على مبنى عام� .سافر الر�سام
يف وق ��ت الحق م ��ن م�سريت ��ه �إىل �إيطاليا وفرن�سا
و�أملانيا بهدف �إغناء ثقافته الفنية.
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علين ��ا �أن نعلم �أو ًال ب� ��أن يف فن الر�سم هناك تدخل
احلا�سة والفكرة واخلربة واملهارة والأبداع ،لكي
تنتج مو�ضوع ًا جمي ًال ومتكام ًال فيه معنى وغاية.
فحوا� ��س الفن ��ان تعمل م ��ن �أجل �أي�ص ��ال ال�شعور
املبا�ش ��ر اىل فك ��رة وب ��دوره �سي ��درك امل�ضم ��ون
واله ��دف ال ��ذي �سيطرحه م ��ن خ�ل�ال اللوحة على
�ش ��كل مو�ض ��وع نا�ض ��ج ومفي ��د� .أم ��ا الأله ��ام يف
الر�س ��م فمجاله حمدود ًا قيا�س ًا م ��ع الغناء وال�شعر
واملو�سيقى والتمثيل.
لنتن ��اول �أو ًال الفرتة التاريخي ��ة والثقافية للر�سم
والت ��ي ب ��د�أت عن ��د الأن�س ��ان الق ��دمي يف الكهوف
�أي قب ��ل التاري ��خ ،حي ��ث �أ�ستخ ��دم الأن�س ��ان يف
تلك الف�ت�رة �أ�صب ��اغ متكونة من �سح ��ق احلجارة
التبا�شريي ��ة امللونة فح ��اول خلطها م ��ع املاء لكنه
�أكت�ش ��ف �أن املاء بعد جفافه يب ��د�أ اللون بالت�ساقط
ل ��ذا ب ��د�أ بخلطه ��ا بده ��ون احليوان ��ات ف�ألتم� ��س
النج ��اح ،وم ��ن هنا بد�أت فك ��رة الأل ��وان الزيتية.
التلوين عند الأن�سان القدمي ال يعني لأجل التزيني
فح�س ��ب ب ��ل كان يعن ��ي ب ��ه غاية خا�ص ��ة لوجوده
ومن خالل تل ��ك الن�شاطات الفني ��ة �أعطى للأجيال
مدى م�ستواه الثقايف ،ومن هذا جند ب�أن الأن�سان
بد�أ يتطور يف �أ�ستخ ��دام الطني الأحمر والأبي�ض
و�أكا�سي ��د احلدي ��د الربكاني ��ة والعظ ��ام املحروقة
والفحم احلجري.
فالل ��ون الأزرق ن ��راه م�ستعم�ل ً�ا لدي ��ه ،وال ��ذي
�أ�ستخرج ��ه م ��ن ال�صخ ��ور املتكون ��ة م ��ن ث ��اين
�أوك�سيد املنغنيز و�أكت�شف بع�ض الألوان النباتية
الت ��ي ت�صب ��غ يدي ��ه عن ��د قطفه ��ا �أو �أكله ��ا .تطور
الأل ��وان ي�شري اىل تطور احل�ضارة ،فلكل ح�ضارة
�ألوانه ��ا املف�ضلة ،كما جن ��د يف بع�ض احل�ضارات
�أن للأل ��وان امل�ستخدم ��ة رم ��وز لوني ��ة .فالأ�س ��ود
يرمز اىل اللي ��ل �أو الغمو�ض ،والأحمر اىل الفرح
والأعي ��اد واملنا�سب ��ات واىل احل ��روب ،و�أن ال ��ه
احل ��رب (مار�س) �أو املريخ ه ��و اللون الأحمر� .أما
الأزرق فريمز اىل ال�ش ��رق والأحمر اىل اجلنوب.
والأبي�ض للغرب .والأ�سود لل�شمال...الخ.
�أ�ستمر فن الر�سم يف احل�ضارات العراقية القدمية
اىل وق ��ت دخ ��ول امل�سيحية الت ��ي �أ�ستخدمت الفن
خلدم ��ة العب ��ادة .لك ��ن بعد دخ ��ول الأ�س�ل�ام حدد
الف ��ن ب�أكمله يف جمالني فق ��ط وهي اخلط العربي
والزخرف ��ة الأ�سالمي ��ة .وال�سب ��ب ه ��و احلدي ��ث
القائ ��ل (امل�ص ��ورون ه ��م �أك�ث�ر النا� ��س عذاب� � ًا يف
الن ��ار لأنه ��م ي�ضاهون الل ��ه بخلق ��ه) �أي ب�أعمالهم
الفنني ��ة كالر�س ��م والنح ��ت ي�ضاه ��ون بخل ��ق الله
وكم ��ا و�ضحه ��ا البخ ��اري يف ( )5954وم�سل ��م
( )2107فيقول ��ون ب� ��أن كل م�ص ��ور يف القيام ��ة
م�ص�ي�ره ن ��ار جهن ��م .حلد ه ��ذا اليوم ه ��ذا ال�شرع
ج ��اري يف بل ��دان عربي ��ة و�أ�سالمية كث�ي�رة كدول
اخللي ��ج الت ��ي تفتقر حلد اليوم اىل معه ��د �أو كلية
للفن ��ون� .أ�ستم ��رت احلاىل يف الع ��راق يف الفرتة
الأ�سالمي ��ة ب�أ�ستثن ��اء ف�ت�رة الوا�سط ��ي التي ر�أى
فيه ��ا الر�سم الن ��ور لفرتة ق�صرية� .أم ��ا بعد دخول
الأ�ستعم ��ار العثماين البغي� ��ض ،فحرم املنطقة من
كل �شيء حتى من الدرا�سة .فال�سلطة العثمانية مل
تبني مدر�سة �أبتدائية واحدة يف كل م�ستعمراته،

هكذا بقي الفن يف �سبات عميق اىل �سقوط الدولة
العثمانية.
�أول فن ��ان عراق ��ي در� ��س الفن خارج الع ��راق كان
الفن ��ان عبدالق ��ادر الر�س ��ام ( )1952-1882الذي
يعترب البكر يف احلركة الت�شكيلية العراقية والذي
لعب دور ًا كبري ًا يف �أبراز هذا الفن بعد عودته من
الدرا�س ��ة يف �أ�سطنبول فنقل هذه املهمة بكل �أمانة
اىل بلده لري�س ��م �سواحل الأنه ��ر وغابات النخيل
وكوكب ��ة اخليالة والآثار القدمي ��ة ال�شاخ�صة .كما
ر�س ��م جداريات كب�ي�رة على ج ��دران ومق�صورات
�سينما روي ��ال والتي ظلت اىل منت�صف اخلم�سني
من القرن املا�ضي.
وم ��ن الفنان�ي�ن القدامى ر�شاد حامت ال ��ذي �أ�س�س
�أول مر�س ��م كبري يف متو�سطة الك ��رخ يف �أوا�سط
الثالثين ��ات .ثم فنان ��ون �آخرون تعلم ��وا الفن يف
املدر�س ��ة احلربية يف �أ�سطنبول .ومن جيل الفنان
عبدالقادر الفنان حممد �صالح زكي ،واحلاج �سليم
املو�صل ��ي ،و�أمني زك ��ي ،وعا�ص ��م حافظ .وحممد
�سلي ��م املو�صلي والد الفنان�ي�ن العظام جواد �سليم

و�سع ��اد ونزيهة ون ��زار� .أما الأ�شخا� ��ص الذين مل
يحظ ��وا ب�أنتباه م�ؤرخ ��ي الف ��ن العراقي احلديث
فنذكر الأديب الكردي �أمني زكي الذي تقلد منا�صب
وزارية عديدة فقد كان ر�سام ًا بارع ًا.
بق ��ي ف ��ن الر�س ��م ب ��دون �أهتم ��ام م ��ن الدول ��ة بعد
ت�أ�سي� ��س الدول ��ة العراقي ��ة اىل الثالثين ��ات حيث
بد�أت ب�أر�سال بعث ��ات طالبية اىل اخلارج لدرا�سة
الفنون الت�شكيلية لأجل الدخول اىل مرحلة جديدة
حلرك ��ة فنية عراقية معا�ص ��رة� .أقرتح امللك في�صل
الأول ع ��ام  1933عل ��ى وزارة املع ��ارف لأر�س ��ال
التلميذ فائق ح�سن مبنحة درا�سية اىل باري�س.
م ��ات امللك قبل الذهاب ف�ألتزم املل ��ك غازي ب�أيفاده
وفائ ��ق م ��ا ي ��زال يف ال�ص ��ف ال�ساد� ��س الأبتدائي
�أت ��ت تلك البعث ��ة بثماره ��ا ،فخلق فائ ��ق جي ًال من
الفنانني� ،أما هو ف�ص ��ار ر�سام العراق الأول .لديه
جدارية كبرية م ��ن الف�سيف�ساء يف �ساحة الطريان
يف بغداد.
ج ��واد �سليم �أر�سل يف زمال ��ة درا�سية اىل باري�س
ع ��ام  1938وكان يف الثامن ��ة ع�ش ��ر م ��ن عم ��ره.
يف ع ��ام  1939تلب ��دت غي ��وم احل ��رب ف�أجتاحت

اجليو� ��ش الأملانية بولن ��دة ،ومن ثم حت�شدت على
احل ��دود الفرن�سي ��ة لأجتياحه ��ا ف�شد ج ��واد �سليم
الرح ��ال اىل روم ��ا ليكم ��ل درا�ست ��ه يف �أكادميي ��ة
الفنون ب�أ�ش ��راف زينيللي .من �أه ��م �أعماله ن�صب
احلرية ال�شهري يف �ساحة التحرير يف بغداد الذي
خلد �أ�سم ��ه .التقى جواد يف روما م ��ع الفنان عطا
�صربي الذي در�س هناك �أي�ض ًا من .1939 - 1937
ح�صل على دبلوم م ��ن كلية �سليد يف لندن .1950
ومن الفنانني الرواد عي�سى حنا الذي غادر العراق
يف مطلع الت�سعين ��ات اىل �أمريكا ومات هناك عام
 2011عن عم ��ر ناهز الت�سعني� .أم ��ا الفنان حافظ
الدروبي فكان فنان� � ًا ن�شيط ًا وكثري الأنتاج ،در�س
يف �أكادميي ��ة الفن ��ون يف روم ��ا ع ��ام  1939وعاد
اىل بغ ��داد ل ��دى �أندالع احلرب العاملي ��ة الثانية ثم
اكم ��ل درا�سته يف لندن عل ��م � .1946أبتد�أ �أ�سلوبه
بر�س ��وم �أكادميية ثم �أجته نحو احلداثة .فتح �أول
مر�س ��م حر جلمي ��ع الفنان�ي�ن يف الب ��اب ال�شرقي.
كما �أ�س� ��س جماعة الأنطباعيني ع ��ام  .1954عمل
رئي�س ًا جلمعية الفنانني الت�شكيليني ،وعميد ًا لكلية
الفنون .تويف يف مطل ��ع عام  1991وكانت حرب
اخللي ��ج الثاني ��ة ما زالت م�شتعل ��ة فطغت �أ�صوات
احلرب على نب�أ وفاته.
�أول دفع ��ة من خريجي معه ��د الفنون اجلميلة بعد
ت�أ�سي�سه ��ا ف ��رع الر�س ��م كان يف ع ��ام  .1945ومن
الفنان�ي�ن الرواد فرج عبو ال ��ذي در�س يف القاهرة
وروما .ر�سم لكل مدار� ��س الر�سم و�ألف كتاب علم
عنا�ص ��ر الفن بجزئني كبريين .عمل �أ�ستاذ م�ساعد
يف كلية الفنون ،ورئي�س ق�سم الفنون الت�شكيلية.
الدكتور خالد الرحال م ��ن الفنانني الرواد .خريج
كلية احلقوق  -بغ ��داد .د َر�س يف معهد الفنون يف
نف� ��س الفرتة .ن ��ال الدكتوراه يف تاري ��خ الفن من
جامعة لي ��ل يف فرن�ساَ .د َّر� � َ�س يف جامعة بغداد ن
ولعل خللفياته احلقوقية والفنية �أثر ًا يف مبادرته
لت�شكي ��ل جمعي ��ة الفنان�ي�ن الت�شكيلي ��ة ،1956
وت�أ�سي�س �أكادميي ��ة الفنون اجلميلة  .1962ومن
الفنانني الرواد د .خالد الق�صاب الذي رافق الرواد
يف رح�ل�ات الر�س ��م و�أ�ش�ت�رك معه ��م يف معار�ض
كثرية بلوحاته.
املعر� ��ض ال�سن ��وي الأول جلماعة ال ��رواد كان يف
 1950ح�ضره جموع املدعوي ��ن والنقاد و�أع�ضاء
الهيئ ��ات الدبلوما�سي ��ة وحمب ��ي الف ��ن .وكان
للمعر�ض وق ��ع كبري على م�شاهديه علم� � ًا ب�أن كان
هناك وقبل �أربع �سنوات معار�ض �أخرى �صغرية.
�ض ��م هذا املعر�ض  150لوحة لكل من فائق ح�سن،
ج ��واد �سلي ��م ،وخال ��د الق�ص ��اب ،وحمم ��د �صربي
وزيد �صال ��ح .كان للر�سام يو�س ��ف عبدالقادر عدد
م ��ن الر�س ��وم الكاريكاتورية .كذلك �ش ��ارك نا�صر
وف ��اروق عبدالعزي ��ز ،وهم ��ا م ��ن ط�ل�اب ال ��دورة
الأوىل لف ��رع الر�سم يف معهد الفن ��ون .ثمنَ ال ُنقاد
املعر� ��ض و�أ�صبح نقطة حت ��ول يف تاريخ الفنون
الت�شكيلي ��ة العراقية .جناح املعر�ض ُ�شجُ ُع جماعة
ال ��رواد لأقام ��ة �أربع ��ة وع�شري ��ن معر�ض� � ًا �سنوي ًا
عل ��ى م ��دى ال�سن ��وات التالي ��ة .تطور الف ��ن كثري ًا
يف ال�سبعينات وما بع ��ده وفتحت معاهد وكليات
للفن ��ون يف كل �أرج ��اء الع ��راق اىل �أن و�ص ��ل اىل

 15معه ��د للفنون وخم�س ��ة كليات � .أملنا
�أن ي�ستم ��ر الفن يف ع ��راق الدميقراطية
ويك ��ون ح ��ر ًا طليق ًا وبدون قي ��ود ،و�أن
ال تت�أثر �سيا�سة دول اجلوار على �أفكار
الق ��ادة ال�سيا�سي�ي�ن لك ��ي ال تنعك� ��س
�سلب� � ًا عل ��ى م�ستقب ��ل الف ��ن الت�شكيلي
وامل�سرحي ،ب ��ل نطلب للفن املزيد من
الدعم واحلرية لكي ي�ستمر وي�ضاهي
فنون العامل املعا�صر ويعطي للعراق
�صورة م�شرقة ووجه جميل
ت�أ�سي�س الفن الت�شكيلي يف العراق
تكت�س ��ب جتارب ال ��رواد يف فرتة احل ��رب الأوىل
�أهمي ��ة ت�أريخ بو�صفها منوذجا لفن الر�سم يف ظل
ظروف اجتماعية معينة �أ�صبح بعدها هذا الرعيل
وا�ضحا بفكره وثقافته واهتماماته.
فق ��د �أر�سل �أول مبع ��وث يف الف ��ن للدار�سة خارج
الب�ل�اد على نفق ��ة احلكومة العراقي ��ة عام()1930
و�أقي ��م �أول معر�ض فن ��ي زراعي �صناع ��ي ببغداد
�ض ��م بع�ض اللوح ��ات الفنية وكان له ��ذه الأحداث
بالن�سب ��ة ملحب ��ي الفن وق ��ع يف النفو� ��س بقدر ما
لدخ ��ول العراق ع ��ام ( )1932يف ع�صبة الأمم من
�أهمي ��ة �سيا�سي ��ة ..ويف ع ��ام (� )1935صدر كتاب
(قواع ��د الر�سم على الطبيعة للفنان عا�صم حافظ)
ويف عام (� )1936أقام الفنان حافظ الدروبي �أول
معر� ��ض �شخ�ص ��ي يف بغداد ..ويف ع ��ام ()1938
ع ��اد الفنان فائ ��ق ح�س ��ن �إىل العراق م ��ن باري�س
ن�شاط ًا فني ًا مع زمالئه.
ويف ع ��ام (� )1939ساف ��ر جواد �سلي ��م �إىل فرن�سا
للدار�س ��ة الفني ��ة ..ويف الثال ��ث م ��ن �أيل ��ول ع ��ام
( )1939اندلع ��ت ن�ي�ران احل ��رب العاملي ��ة الثانية
بينم ��ا كان الفنانون الت�شكيلي ��ون يجرون يف دار
الفن ��ان (فائق ح�سن) لق ��اءات ملناق�شة بع�ض القيم
الفني ��ة نتج عنها حتقيق فك ��رة فتح فرع للر�سم يف
معهد الفنون اجلميلة عام (.)1939
ويف بداي ��ة عام ( )1940ت�شكل ��ت جمعية �أ�صدقاء
الفن مببادرة من الفنان �أكرم �شكري وكرمي جميد
وعطا �صربي و�شوكت �سليمان.
ويف ع ��ام (� )1941أقام ��ت ه ��ذه اجلمعي ��ة �أول
معر� ��ض له ��ا �شارك في ��ه فنان ��ون ه ��واة ..وكانت
�أعماله ��م حمت�ش ��دة باجتاه ��ات �أ�سلوبي ��ة خمتلفة
بع�ضها نا�ش ��ئ عن التوتر الذات ��ي واملجتمعي يف
�آن واح ��د وبع�ضه ��ا مث ��ل االجتاه التقلي ��دي الذي
طبعت ��ه الأ�سالي ��ب العدي ��دة الت ��ي حتاك ��ي الواقع
يف �أعماله ��ا ،لي�سوا طبيعي�ي�ن يف �إنتاجهم ولي�سو
منطيني يف اجتاه ذلك الإنتاج حتى ي�صعب �أحيانا
التمييز بني االختالطات الأ�سلوبية وبني توقعات
امل�ستقب ��ل �إذا م ��ا �أخذن ��ا اجلانب التقن ��ي للأعمال
الفنية ولي�س العامل االجتماعي وحده.
كان ��ت بع� ��ض الأعم ��ال الفني ��ة تع�ب�ر ع ��ن املوقف
االجتماع ��ي ومل تبتع ��د يف تع�ب�ر ع ��ن املوق ��ف
االجتماع ��ي ومل تبتعد يف تعبريه ��ا عن امل�ساهمة
الأ�سا�سي ��ة يف الكف ��اح ال�سيا�س ��ي �ض ��د التخل ��ف
والت�أخ ��ر وكان ��ت هناك عالق ��ات وا�ضح ��ة بني ما
يطرح ��ه الفنان وب�ي�ن الظروف املحيط ��ة وخا�صة
ما ي�شري �إىل النزعات املتقدمة يف رف�ض االغرتاب

ع ��ن م�شاكل
وق�ضاي ��ا ال�شع ��ب �أو عند وقوع
�أح ��داث قومي ��ة ووطني ��ة ،اقت�صادي ��ة �أو �سيا�سية
خط�ي�رة يف الوط ��ن العربي ويف الع ��راق بالذات
مبا فيها االنتفا�ض ��ات والوثبات ال�شعبية وتبلور
ال�شع ��ور القومي بع ��د تهديد ال�صهيوني ��ة العاملية
بادعاءاته ��ا القائم ��ة عل ��ى العن�صري ��ة يف �أر� ��ض
فل�سطني العربية قب ��ل حرب �سنة  1948والتنادي
بتحقي ��ق مقرراتهم يف م�ؤمت ��ر (بازل) ال�صهيوين
عام (.)1897
ويف جان ��ب �آخ ��ر ا�سته ��دف الفنان ��ون اكت�ش ��اف
�أنف�سه ��م� ،ساع�ي�ن �إىل مطابق ��ة الطبيع ��ة و�إجراء
جت ��ارب عليه ��ا بالأل ��وان كم ��ا فع ��ل االنطباعيون
الفرن�سيون وكانت هذه االعتمادات الف�سيولوجية
ه ��ي الق�ضي ��ة امللح ��ة الأخ ��رى يف ظ ��ل ظروفه ��م
اخلا�صة ،وب ��د�أت احلياة الفني ��ة يف العقد الرابع
تنب� ��ض باحليوية وبالقدرة عل ��ى احتدام ال�صراع
يف املجتم ��ع وقد تبلورت هذا املفاهيم يف �أو�ساط
املثقفني عموم ًا.
يف ع ��ام ( )1942افتت ��ح الفن ��ان حاف ��ظ الدروبي
مر�سم ًا حر ًا ،كان من املقرر له �أن يكون نواة مل�شغل
فني كبري �إال �أن هذه املحاولة مل يكتب لها النجاح
ب�سب ��ب تكوين العالق ��ات االجتماعي ��ة وطبيعتها
اليومية فاملر�سم احلر يل ��زم الفنان بالعمل داخله
يف ج ��و �أك�ث�ر �صرام ��ة و�ضغط� � ًا عل ��ى حريته يف
حني كان مي ��ل الفنانني وقتذاك نحو اخلروج �إىل
�ضواحي املدن يف احلقول والأرياف واملرتفعات
واجلب ��ال ..و»هكذا ف�أنه ��ا مبقدار م ��ا كانت تبدو
فيه (�ص ��ديً ) للتجمعات الفنية الأوربية (كجماعة
الأنبي ��اء) الفرن�سية مث ًال يف نهاي ��ة القرن التا�سع
ع�ش ��ر ،كانت �أي�ض� � ًا �ض ��رورة تاريخي ��ة اقت�ضاها
ن�ض ��وج الوع ��ي الفني ل ��دي الفن ��ان العراقي �إىل
احلد ال ��ذي �أخ ��ذ فيه يتحم� ��س للممار�س ��ة الفنية
ب�ص ��ورة غري فردية ،كما كانت �ضرورة اجتماعية
وفكري ��ة اقت�ضاه ��ا من ��و اجلمه ��ور احلدي ��ث يف
مطلع ن�ش�أته� ،إذ هو ي�ستكمل جميع �أبعاد وجوده
الإن�ساين».
وهك ��ذا بد�أت �أويل العالق ��ات امل�ضيئة يف ارتباط
البدايات الفنية بالفكر العاملي تدريجي ًا عن طريق
اهتمام الفن ��ان العراقي باالجتاه ��ات والأ�ساليب
الفنية يف �أوربا وال�شعور العميق ب�أهمية التقنية
ال�شكلية التي تن�ضج من الأ�سلوب باجتاه و�ضوح
امل�ضمون تبل ��ورت املفاهيم القومي ��ة والإن�سانية
املتقدمة يف �أو�ساط الفنان�ي�ن الت�شكيليني وبلغت

ن�ضجه ��ا يف العقد اخلام�س
من ه ��ذا القرن وب�أت من امل�ؤك ��د القول �أنه عقد
التنوي ��ر �أو العق ��د العظي ��م يف تاري ��خ النه�ض ��ة
الثقافي ��ة احلديثة يف العراق ..وقد �شكلت خاللها
اجلماعات الفنية وبد�أت ترتبط عن طريق اهتمام
الفنانني �أنف�سهم بالأ�ساليب الفنية يف �أوربا..
�أن احلاج ��ة �إىل ظه ��ور جماع ��ات تلتق ��ي ع�ب�ر
مالحظ ��ات جوهري ��ة اجتماعي ��ة وفكري ��ة �أعلنت
ع ��ن نف�سه ��ا للتعب�ي�ر عن ظاه ��رة جتعل م ��ن الفن
و�سيل ��ة عم ��ل �إبداع ��ي ال يكون مبعزل ع ��ن املناخ
االجتماع ��ي وال�سيا�سي واالقت�ص ��ادي والثقايف،
وهك ��ذا ظهرت جماعة (ال ��رواد) عام »1950لتلزم
�أع�ضاءه ��ا بالبحث ع ��ن املناخ الفني خ ��ارج �إطار
املر�سم ال�شخ�صي مثلم ��ا تلزمهم بتذوق املو�سيق
�أو حم ��ل �أدوات الر�س ��م وال�سف ��ر اىل �ضواح ��ي
بغداد لر�سم املنظر الطبيعي»كما �أ�صبحت النزعة
االجتماعية وا�ضح ��ة يف كيان»جماعة بغداد للفن
احلديث»الت ��ي ت�شكل ��ت ع ��ام ( )1951تعبري ًا عن
معنى االلتزام احل�ضاري املحلي والإن�ساين مع ًا.
كذلك ت�شكلت (جماع ��ة الفنانني االنطباعيني) عام
 1953وه ��ى يف احلقيقة ما كان ��ت تعني بالبحث
ع ��ن (ط ��رح االنطباعي�ي�ن الفرن�سيني) ذات ��ه� ،إمنا
هي جم ��رد ت�سمية �أدبية يف �إطارها العام ،وكانت
التزام� � ًا تقني ًا يف �أحيان قليل ��ة جد ًا دون التو�صل
�إىل ر�ؤي ��ة جديدة يف الف ��ن �ش�أنها يف ذلك وب�شكل
�أو�ض ��ح �ش� ��أن اجلماع ��ات الفنية الت ��ي ظهرت يف
ال�ستينات التي اعتمدت التقنية ،وال�شكل كجماعة
(املعا�صري ��ن) ع ��ام  1965و (جماع ��ة املجددين)
 1965و (جماع ��ة اجلن ��وب للفن ��ون الت�شكيلي ��ة
و (جماع ��ة  14مت ��وز) و (جماعة ح ��واء و�أدم) و
(جماعة املدر�سة العراقية احلديثة) عام  1966ثم
ظهرت جماعة الزاوية و (جماعة احلدث القائم) و
(جماعة متوز) يف عام  1967كما ظهرت (جماعة
الب�ص ��رة) و (جماع ��ة البداية) ع ��ام  1968وكذلك
(جماع ��ة الفنان�ي�ن ال�شب ��اب) و (الف ��ن املعا�ص ��ر)
والر�ؤي ��ة اجلدي ��دة ع ��ام  ..1969ويف مطلع عام
 1970ظهرت جماعات كثرية منها جماعة»نينوي
للف ��ن احلديث»وجماعة»ال�سبعني»وجماعة املثلث
و»الدائرة»و»الظل»وجماع ��ة فن ��اين ال�سليماني ��ة
وج�س ��م �س ��ة ب ��اء وجماعة النج ��ف ..ولك ��ن هذه
(اجلماعات) مل ت�ستمر يف عطائها.
لق ��د كان اله ��دف م ��ن ت�شكي ��ل جمعي ��ة الفنان�ي�ن

العراقيني ع ��ام  1956هو جمع
�شمل �أع�ض ��اء اجلماعات الفنية
وتنظي ��م �أعمالهم وامل�ساهمة يف
البح ��ث ع ��ن قيمة جدي ��دة ملالمح
الف ��ن املعا�صر يف الع ��راق ،كذلك
ظه ��رت نقاب ��ة الفنان�ي�ن لتكوي ��ن
مرك ��ز ًا حيوي� � ًا لكاف ��ة االجتاه ��ات
الفنية احل�سية والب�صرية ..لت�أجيج
مفه ��وم االلت ��زام اجلماع ��ي بع ��د
التحوالت ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية
واالقت�صادية يف العراق..
ويف ع � � � � ��ام  1971ظ � �ه� ��رت
ج� �م ��اع ��ة»الأك ��ادمي� �ي�ي�ن»وج� �م ��اع ��ة
ال��واق �ع �ي��ة احل��دي �ث��ة وجت �م��ع ال�ب�ع��د
الواحد التي ا�ستهلمت احلرف العربي
يف �أعمال �أع�ضائها.
كذل ��ك برزت ظاهرة جدي ��دة هي»ت�أ�سي�س»�صاالت
العر�ض الفني ��ة ابتداء من»كالريي الوا�سطي»عام
 1965وقاعة»�أيا»وكال�ي�ري (تال ��ه) ع ��ام 1967
وكالريي 3و ،4ومل يكتب لهذه الفكرة اال�ستمرار،
عل ��ى الرغم م ��ن �أن احلركة الفني ��ة يف العراق يف
حيوية و�أت�ساع متوا�صل.
�أن واق ��ع احل ��ركات الفنية يف الوط ��ن العربي ذو
�صلة رحمي ��ة باالجتاه ��ات والأ�سالي ��ب الأوربية
من الناحية الأ�سلوبي ��ة ،وخا�صة تلك التي جاءت
نتيج ��ة جه ��ود فردي ��ة عل ��ى م�ست ��وي البحث عن
�أ�سل ��وب حياة وجت ��ارب �إب ��داع يف حترير معني
العمل الفني.
له ��ذا ب ��ات م ��ن ال�ض ��روري النظ ��ر �إىل (العملي ��ة
الإبداعي ��ة الفردي ��ة) يف الف ��ن عل ��ى �أنه ��ا دالل ��ة
لتف�سرين ��ا للأ�شي ��اء والعل ��ل و�سببي ��ة الظواه ��ر،
والفن ��ان احلقيق ��ي ه ��و ال ��ذي يرتب ��ط بال�شروط
املو�ضوعية واحلاالت التاريخية ،والبد �أن ي�سعى
لتحري ��ر ه ��ذا املعني بالتغي�ي�ر واتخ ��اذ الو�سائل
املتقدم ��ة لك ��ي يك ��ون فع ��ل التعب�ي�ر (�ض ��رورة)
ال ميك ��ن لبع� ��ض اجتاه ��ات احلي ��اة االجتماعي ��ة
والنف�سي ��ة �أن تف�سر بدونها طامل ��ا ال ميكن �أن تتم
عملي ��ة (التو�صي ��ل) بغريها وال ميك ��ن للأ�سلوب
عداه ��ا �أن يث�ي�ر احلوا�س خللق حواف ��ز امل�شاركة
يف تغي�ي�ر الأ�شي ��اء والأمن ��اط واالجتاه ��ات
ال�سائ ��دة نح ��و مرحل ��ة جدي ��دة ،ومتى م ��ا عك�س
العمل الفني ،احل�س االجتماعي ومتثل �صراعات
الأم ��ة جمالي ��ا حققت تل ��ك (الأفع ��ال – ال�ضرورة
– التجربة) خ�صائ�صها ،وت�أتي بع�ض التجارب
وه ��ي تبعث عل ��ى احلرية وال�ت�ردد دون �أن تت�سم
بالغمو�ض والغرابة وال�شبحية يف خلق (الأفعال
– ال�ض ��رورة) – �أو �إلق ��اء ال�ض ��وء على املنطقة
الداكنة من بقاع ال ��ذات الأن�سانى ،وما بني فردية
الفن ��ان – ك ��ذات – وتقنيات ��ه – كو�سائ ��ل فردية
تظهر عالمات يتقرر يف �ضوئها و�ضوح امل�ضمون
وال�ش ��كل باجتاه و�ضوح الأ�سل ��وب وهذا ما فعله
فن ��ان مثل (ب ��ول �سي ��زان –  )1906 – 1839من
حيث بناء اللوحة واختيار الألوان التي خ�ضعت
�إىل التج ��زيء يف �ألوان الطيف ال�شم�سي املرتبط
بدرجات ال�ضوء وح�سا�سية املادة.
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د .كاظم شمهود
يت�ض ��ح لن ��ا م ��ن خ�ل�ال درا�س ��ة حي ��اة الفنان�ي�ن
العراقيني ال ��رواد وجود عدد كبري م ��ن الر�سامني
العراقيني الذين �سبقوا الرواد يف الر�سم �إذ ي�شري
بع�ض امل�صادر اىل ان بع�ض الرواد تعلموا الر�سم
على يد ه� ��ؤالء يف املدار� ��س �أو املرا�سم اخلا�صة.
كم ��ا ت�شري املعلوم ��ات �إىل �أن امل�ست�ش ��ارة الثقافية
مِ � � ْ�س بيل يف زمن املل ��ك في�ص ��ل الأول عام 1922
زارت بع�ض الن�شاطات الفني ��ة وال�صناعية برفقة
البا�شا نوري �سعيد بح�سب ما ورد يف مذكراتها.
كم ��ا ت�شري كذل ��ك �إىل زيارة امللك بع� ��ض املعار�ض
الفني ��ة �إىل �أن هن ��اك ر�سام�ي�ن له ��م �أعم ��ال مميزة
وبارزة .لك ��ن ال�س�ؤال الذي يط ��رح نف�سه هو ملاذا
ال تذك ��ر ا�سماء ه� ��ؤالء يف تاريخ الف ��ن العراقي؟!
وه ��ل �إن جماعة «�أ�صدقاء الفن» 1940هي �أول من
و�ضع حجر الأ�سا�س للفن العراقي ّ
وخط �أول خط
ولون على ال ��ورق و لوحة القما�ش .اعتقد �أن ثمة
غبن ًا و�إجحاف ًا و�إق�صا ًء و�أن الإعالم حجب الر�ؤية
عن البع�ض و�سلط ال�ضوء على البع�ض الآخر كما
يح�صل اليوم لأ�سباب غام�ضة ال نعرفها .وبالتايل
�ضاعت ثروة ب�شرية كبرية من الفنانني العراقيني
خالل ق ��رون االحتالل العثماين .وه ��ل يعقل �أحد
�أن ه ��ذا البلد احل�ض ��اري العظي ��م ال�شا�سع الغني
بطاق ��ات ابنائ ��ه الفكري ��ة والإبداعي ��ة وثروات ��ه
الهائل ��ة مل جن ��د في ��ه م ��ن الفنان�ي�ن غ�ي�ر جماع ��ة
«�أ�صدق ��اء الفن»الذي ��ن بلغ عددهم نح ��و  14فنان ًا.
كم ��ا ان ح�صة البعث ��ات اىل اخلارج اقت�صرت على
�أهل بغداد و�أبناء ال�ضباط فح�سب يبدو ان مر�ض

املح�سوبي ��ة قدمي ولي�س جدي ��د ًا و�أن هناك �أيادي
خفية حترك امل�شهد الثقايف.
تذك ��ر بع�ض امل�ص ��ادر �أن حركة الف ��ن العراقي يف
زم ��ن الدولة العثماني ��ة كانت معدوم ��ة متام ًا و�أن
بوادره ��ا ظه ��رت يف �أواخ ��ر القرن التا�س ��ع ع�شر
عل ��ى ي ��د بع� ��ض ال�ضب ��اط يف اجلي� ��ش العثماين
وه ��م خلي ��ط من االت ��راك والعرب مث ��ل عثمان بك
ناط ��ق بك ع ��زت ب ��ك عب ��د الق ��ادر الر�س ��ام احلاج
حمم ��د �سلي ��م عل ��ي املو�صلي ح�س ��ن �سام ��ي والد
الفن ��ان عط ��ا �ص�ب�ري حمم ��د �صال ��ح زك ��ي عا�صم
حاف ��ظ نا�صر عوين فتحي �صفوة �شوكت اخلفاف
وغريه ��م م ��ن الر�سام�ي�ن اله ��واة .وتتلم ��ذ بع�ض
ال ��رواد على �أيديهم� .أما قبل هذه الفرتة فلم ن َر �أيّ
م�صدر يتحدث عن الف ��ن الت�شكيلي العراقي .لعب
�ساط ��ع احل�صري دور ًا كبري ًا وخط�ي�ر ًا يف انتقاء
الأ�شخا�ص و�إدخالهم امل�ؤ�س�سات الفنية والثقافية.
ق ��رب حافظ الدروبي وج ��واد �سليم وعطا �صربي
و�أكرم �شكري وعي�سى حنا وخالد الرحال واعتمد
عليهم يف �ش�ؤون ادارة املتحف العراقي و الرتميم
وتكبري ال�صور لر�س ��وم الوا�سطي ودرا�سة الآثار
الأندل�سي ��ة وترمي ��م الق�ص ��ر العبا�س ��ي واملدر�سة
امل�ستن�صرية و�سور بغ ��داد القدمي وغريها .وكان
ه� ��ؤالء الفنانون نال ��وا ح�صة اال�س ��د يف البعثات
اىل اخل ��ارج� .ساطع احل�صري مين ��ي الأ�صل ولد
يف �صنع ��اء ع ��ام  1879ودر� ��س يف ا�سطمب ��ول
وعني مدير ًا لدار املعلمني فيها .ان�ضم �إىل «جمعية
االحت ��اد و الرتقي»ودع ��ا اىل الترتي ��ك ث ��م انقلب

بني ليل ��ة �ضحاه ��ا لي�صبح رائ ��دا م ��ن رواد الفكر
العربي.
�أ�صب ��ح وزير ًا للتعلي ��م يف دم�شق ومل ��ا ن�صب ملك
في�ص ��ل عل ��ى عر�ش الع ��راق عين ��ه معاون ��ا لوزير
املع ��ارف ثم مدي ��ر ًا للآثار العراقي ��ة وهو من كتب
«الق ��راءة اخللدونية» لل�ص ��ف الأول االبتدائي يف
الع ��راق  .ثم نقل �إىل �سورية م ��رة �أخرى و�أ�صبح
امل�ش ��رف الع ��ام عل ��ى مناه ��ج التعلي ��م فيه ��ا .لدى
درا�سة هذه ال�شخ�صية املت ّقلبة يف الفكر واالخالق
والتنق ��ل من بلد اىل �آخر واحت�ل�ال مراكز وزارية
خمتلف ��ة يف كل بل ��د ح � ّ�ل فيه ت�ب�رز امامن ��ا �أ�سئلة
كث�ي�رة ح ��ول «جمعي ��ة االحت ��اد و الرتقي»الت ��ي
ينتمي �إليها �ساطع احل�صري.
ون�ص ��ل اىل نتيج ��ة �أن ثم ��ة تعم ��د ًا �أو اهما ًال يف
ذك ��ر تاري ��خ امل�صورين الع ��رب وبينه ��م الفنانون
العراقي ��ون .و�ساه ��م فيها ع ��دد م ��ن ال�شخ�صيات
احلكومي ��ة م ��ن االت ��راك والع ��رب مث ��ل �ساط ��ع
احل�ص ��ري .ناهيك عن دور االجنبي يف ذلك ح�سد ًا
منهم .يعت�ب�ر حافظ الدروبي �أح ��د م�ؤ�س�سي الفن
العراقي املعا�صر و�أحد رموزه .حياته كانت حافلة
باالب ��داع والعطاء يف ال�ساحة العراقية ويبدو �أنه
مث ��ل فائق ح�س ��ن ابتعد عن كل ما ه ��و �سيا�سي �أو
حزب ��ي �أو ايديولوجي .وان�ص ��ب جهده و توجهه
يف البح ��ث عن م�شكلة وماهي ��ة اللون واالن�سجام
ب�ي�ن عنا�صر الت�شكيل واالن�ش ��اء والبناء املعماري
الفن ��ي للوح ��ة .ل ��دى هربرت ري ��د تعت�ب�ر مرحلة
البحث عن االن�سجام اخلطوة الأوىل للعمل الفني
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ففيها يتحقق العن�صر اجلمايل للوحة.
�أما املرح ��ة الثانية فهي �إعطاء تعبريية لهذا العمل
من خالل الفك ��رة �أو امل�ضمون الذي يبغيه الفنان.
و�أحيان� � ًا جند ل ��دى حافظ ان املو�ض ��وع ي�ستخدم
الجل الف ��ن و لي�س الف ��ن لأجل املو�ض ��وع كما هو
ل ��دى بع� ��ض الفنان�ي�ن �أي �أنه ي�صب ج � ّ�ل اهتمامه
على بناء عنا�ص ��ر الت�شكيل يف اللوحة وي�ستغرق
من ��ه وقت ًا كثري ًا لأجل املتع ��ة ك�أنه يزخرف ويدقق
دومن ��ا ا�ستعج ��ال كما هي ل ��دى ر�س ��ام املنمنمات
وه ��ذه م ��ن �سم ��ات �أعمال ��ه ون ��رى فيه ��ا ت�أثريات
وا�ضحة من املدر�سة التكعيبية كما يف لوحة براك
«العازفه» 1911ولوحة بيكا�سو «�شاب مع قيثارة»
 .1913رك ��ب حاف ��ظ الأ�سل ��وب االنطباع ��ي الذي
تعلم ��ه م ��ن الفنان�ي�ن البولنويني الذي ��ن نزلوا يف
بغداد ع ��ام  .1941وت�أثر الفنانون العراقيون بهم
من خالل اللق ��اءات املتكررة وتب ��ادل الآراء خللق
ر�ؤية جديدة للفن العراقي.
وكان حافظ الدروبي �أول ال�سباقني �إىل التوا�صل
معه ��م اىل جان ��ب فائ ��ق وج ��واد .ورافق ��ه ه ��ذا
اال�سل ��وب ردح� � ًا كبري ًا م ��ن حياته حت ��ى ت�أ�سي�سه
«جماع ��ة االنطباعيني» ع ��ام  .1953و يف املعر�ض
ال�سنوي الرابع لهذه اجلماعة عر�ض حافظ لوحة
�صغرية باملائي ��ات تظهر فيها مل�س ��ات تتقاطع فيها
اخلط ��وط والأل ��وان وكان ��ت تل ��ك بداي ��ة انطالقه
وحترره من �أ�سلوبه االنطباعي اىل �آفاق احلداثة
والتعبري.
وهذه احلالة ح�صلت للفن ��ان الرو�سي كاندن�سكي
عندم ��ا بد�أ مرحلة التجري ��د �إذ ر�سم لوحة �صغرية
باملائيات وعر�ضها �سنة  1910وكانت ب�سيطة يف
ت�سطيحاته ��ا وخطوطها لكنها كان ��ت بداية ثورته
يف التجريد .باتت تظهر لوحات حافظ بت�شكيالت
حادة الزواي ��ا وذات �سطوح مكعبة وتكوينات من
ا�شكال هند�سية كامل�ستطيالت واملثلثات والدوائر
وغريه ��ا لكن بق ��ي املو�ضوع حمافظ� � ًا على قيمته
ومنظره كما بقي الظل والنور يلعبان دور ًا جمي ًال
يف عملية التعبري.
وق ��ال عن ��ه الناقد واالدي ��ب ج�ب�را ابراهيم جربا:
«عن ��د حاف ��ظ تتقاط ��ع االل ��وان واخلط ��وط يف
تكعيبي ��ة ا�شب ��ه بالتفج�ي�ر م ��ن مركز خف ��ي حيث
النا� ��س واالث ��اث واال�س ��واق والقب ��اب االهمي ��ة
نف�سه ��ا كل �شيء فيها زخ ��م» .اجته حافظ يف ر�سم
موا�ضيع ��ه االجتماعي ��ة وال�شعبي ��ة �إىل احلارات
و�أحياء بغداد و�أزقتها و�أ�سواقها وحرفها ومداخل
امل�ساج ��د وتقاليدها املعمارية ذات القباب واملنائر
ومناظ ��ر م ��ن �شواط ��ئ دجل ��ه وب�ساتين ��ه ونخيله
بغنائية جميلة.
ورغ ��م ه ��ذه التكوينات التكعيبي ��ة اال ان املنظر ال
يفق ��د هويت ��ه .ونالح ��ظ يف املنظر الع ��ام مناطق
زاهية و�أخرى خافتة بتقنية عالية احل�سا�سية .ه
ذه ال�ص ��ور الت ��ي يج�سده ��ا الدروب ��ي يف لوحاته
ه ��ي نف�سها الت ��ي يج�سدها اجلواه ��ري يف �شعره
العظيم وكالهما ي�ش�ت�رك يف ر�سم لوح جميلة عن
دجل ��ة وب�ساتينه وميلكان ال ��روح نف�سها واخليال
ذاته وامل�شاع ��ر عينها لكنهم ��ا يختلفان يف طرائق
التنفيذ والتج�سيد.
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مهدوا لوالدة
الفن
اد
رو
التشكيلي ّ
ّ
ّ
الفن المعاصر في العراق
ّ

عبد القادر الرسام ()1952 - 1882
رسام عراقي ولد يف بغداد
هو ّ
ودرس الفن إىل جانب العلوم
العسكرية يف املدرسة الحربية
يف العاصمة العثامنية األستانة
وتتلمذ عىل يد أساتذة الفن هناك
وصاح َب مشاهري الفنانني وتأثر
َ
بأساليبهم التقليدية املستمدة
أصولها من الواقعية األوربية،
واشتهر برسم املناظر الطبيعية
وضمنها الشخوص والحيوانات
ومشاهد االستعراضات العسكرية
القدمية بحساسية بالغة معتمدا
الظل والضؤ فكان الوقت والزمن
واضحا يف أعاملة ..كام رسم
الكثري من األعامل عن املعامل
األثرية وزين جدران أول دار سينام
ببغداد برسومه وما انفك عن
الرسم إىل ايامة األخرية.
محمد العبيدي

لوحة �شهرية للر�سام ..اخليالة العثمانيون

عبد القادر الرسام.....لوحات الرسم
العراقي المعاصر
�أ�س�س مع اجليل الأول للفنانني العراقيني جمعية
�أ�صدقاء الفن وعر� ��ض �أعمالة يف �أول معر�ض لها
عام  1941و�شارك يف بقية معار�ضها.
لق ��د ف�صل ��ت فل�سف ��ات الق ��رن الع�شري ��ن ،تنظريا
للوج ��ود بجمع ��ه ع ��ن طري ��ق اكت�ش ��اف املب ��ادئ
الثابت ��ة التي حتكم ��ه ،كونه احلج ��ر الأ�سا�س يف
الفل�سف ��ة ،الر�سم العراقي املعا�صر كان دائما يتبع
الت�أثري ومعتمدا على ت�أثر ر�سامينا بالفن الأوربي
وذهاب الدار�س�ي�ن �إىل هناك ليتعلم ��وا هذا الفن،
وب ��ه الكثري من النقاد مل يخ�ضعوا الفن الت�شكيلي
�إىل فل�سفت ��ه حتى ولو بدرا�سة نقدية مو�ضوعية.
عالقة الف ��ن مببد�أ الت�أ�سي� ��س وقوانينه وتركيبه،
جعل الفل�سفة ه ��ي �أداة للفكر وكذلك تفرز الأفكار
م ��ن خ�ل�ال انط�ل�اق الفن ��ان بنتاج ��ه الفن ��ي كونه
ميثل ن�شاطا �إن�ساني ��ا ا ،يرتبط بظروف تاريخية
وبيئي ��ة متغرية ،هنا بدا يلعب فن الر�سم العراقي
املعا�ص ��ر باملنه ��ج ال�سو�سيولوج ��ي ،رابطا نف�سه
يف فل�سف ��ات القرن الع�شري ��ن يف عوامل جمالية،
مرتبط ��ة بالواقع االجتماع ��ي والتاريخي املتغري
لتجربت ��ه الإن�سانية هذا التغ�ي�ر ينطلق به الفنان
الر�سام ((عبد القادر الر�سام))
الذي حاول �أن يعطي �صبغة جديدة للفن العراقي
الت�شكيل ��ي املعا�ص ��ر ،ولأن ��ه من التي ��ار الأول من
الر�سام�ي�ن يقابل ��ه التي ��ار الأول يف الفل�سفة الذي
بحث فعال عن الفعل الإن�ساين
ومثل ��ه الفال�سف ��ة نيت�ش ��ه� ،سارت ��ر .والوجوديني
كارل مارك� ��س والفال�سف ��ة الربجماتي ��ون ولي ��ام
جيم�س ،وبرج�سون وجون ديوي.
كل ه� ��ؤالء كان ��وا ميثل ��ون ظاه ��رة �أ�سا�سي ��ة هو
رف�ض املطلق �أو القيم امل�سبقة التي متلى بالأفعال
وتعطي له معن ��ى او قيمة ،ولكنهم جنحوا يف �أن

يك ��ون الفعل ه ��و القناة التي تف ��رز القيم ومن ثم
تعطي ال�ضوء الأخ�ضر بارتباط القيم بالنتائج.
لوح ��ات ونتاج ��ات الر�س ��ام رك ��زت الإن�س ��ان يف
�أفعال ��ه ،خا�ص ��ة بدايات الر�سم مبعن ��ى انه تعامل
م ��ع واق ��ع الإن�س ��ان الع ��ادي ،ال يتعام ��ل مع عامل
ماف ��وق الطبيع ��ة او ع ��امل الغيبي ��ات وهن ��ا �إنن ��ا
نلم ��ح من لوحات ��ه ظهور نوع من ا�ستق ��دام �أفكار
وعنا�ص ��ر ،تتمي ��ز بالواق ��ع الفل�سف ��ي للإن�س ��ان
يف املجتم ��ع العراق ��ي ،بعي ��دا عن ث ��ورة الإن�سان
املعا�ص ��ر ،ال ��ذي ين ��ادي به ��ا برج�س ��ون وال ��ذي
ي�ؤم ��ن بالفعل على �سيطرة الفل�سف ��ة الأفالطونية
لوحات ��ه ه ��ي جمموع ��ة م ��ن الظاه ��ر االجتماعية
املريح ��ة وي�صاحب يف �أفكاره ميل �إىل النظر اىل
كل ماه ��و ملمو� ��س وفعلي لي�س باعتب ��اره ن�سبيا
او عاب ��را ولكنه يرك ��ز يف مفرداته عل ��ى الإن�سان
يف تفاعالت ��ه االجتماعي ��ة الت ��ي ت�أخ ��ذ ع ��دد م ��ن
الوظائف يف �إطارها التاريخي املتغري وهنا نبني
التغ�ي�ر ال�شامل الذي �أحدث ��ه يف لوحته الذي اخذ
يبتع ��د عن ت�أث�ي�ره للفن الأورب ��ي واعتماد فل�سفة
جدي ��دة للف ��ن الت�شكيل ��ي املعا�ص ��ر وف ��ق نتيج ��ة
رف� ��ض احلقيقة ال ��ذي اعتمد عليه ��ا اغلب فال�سفة
الق ��رن الع�شرين وان�سحبت عل ��ى خمتلف الفنون
والثقافة ،ب�ضمنها الر�سم
وهن ��ا و�أنت ت ��رى لوحاته التي كان ��ت يف متحف
الفن ��ون يف وزارة الثقاف ��ة تنظ ��ر �إىل الأف ��كار
باعتباره ��ا عملي ��ة زمني ��ة متطورة .وهن ��اك ر�أي
يقول �أن الفل�سفة التقليدية قد ت�سمح بفكرة ازدياد
ح�صيلة املعرف ��ة الإن�ساني ��ة والن ((الر�سام)) هو
يف مرحل ��ة الت�أ�سي�س م ��ع مرور الزم ��ن �أ�صبحت
لدي ��ه املح�صلة املعرفية الت ��ي انبثقت منها الأفكار

املقرون ��ة بالفل�سفة والتي هي ج ��زء ،اليتجزا من
املعرفة التي ن�صل �إليها بالثبات والنهاية.
لوحات ��ه غ�ي�ر قابل ��ة للمراجع ��ة �أو الت�صحي ��ح �أو
التغي�ي�ر ،لأنه ��ا لوح ��ات م�ؤ�س�س ��ة بالرغ ��م من �أن
((هيغل)) يختلف مع هذه النظرة ولكن التقارب له
�أ�صول حيث اعترب املعرفة الإن�سانية ،كال ع�ضويا
مرتابطا ينمو تدريجي ��ا يف جميع �أجزاءه ،وهذا
الأمر بدا بتطبيقات وا�ضحة لنتاجات الفنان ولكنه
بعي ��د كل البعد عن الت�أثريي ��ة بالفن الت�شكيلي يف
�أوربا وقد الي�صل �إىل �أجزاءه بالرغم من وجوده
يف اجلي�ش العثماين يف تركيا.
ويف جم ��ال الو�صف الفن ��ي �أ�صبحت لوحاته بعد
ه ��ذا النم ��و التدريج ��ي ،ترتبط بن�ش ��اط الإن�سان
الإرادي و�أ�صب ��ح مفه ��وم اي فك ��رة عن ��ده يتحدد
ب�ضوء نتائج الفكرة على حياة الإن�سان.
وله ��ذا ي ��رى كاتب املق ��ال ر�سم لوحت ��ه يف �سينما
بغ ��داد بعد ان كانت ال�سينم ��ا مركز اجتماعي مهم
و�إ�شارة فنية ،تكت�س ��ب ال�صيغة احلقيقية للأفكار
وت�ساعدن ��ا بالدخ ��ول يف عالق ��ات مر�ضي ��ة م ��ع
املجتم ��ع ،هذا االحت ��كاك اعتقد ولد ن ��وع مهم من
جتربة الت�أ�سي� ��س واعتمد هو الآخ ��ر على فل�سفة
الفك ��رة ال�صادقة الت ��ي طاملا ظ ��ل الت�صديق مقيدا
نوعا م ��ا ولكن ((الر�س ��ام)) �أزال احلواجز لي�ؤكد
�أن احلقيقة التنف�صل عما فيه خري الإن�سان ولكن،
من خالل نتاج ��ه الت�شكيلي ذات الأفكار ال�صادقة،
يف ذاتها.قد اقرتب من �أفكار له ت�أثري وا�ضح
ولنالحظ التيار الثاين يف فل�سفة القرن الع�شرين
وال ��ذي انتظ ��م يف الكث�ي�ر م ��ن الفال�سف ��ة وه ��ذا
بالت�أكي ��د له الفع ��ل امل�ؤثر يف احلي ��اة االجتماعية
والإن�ساني ��ة لأنه رك ��ز القول �أن يبح ��ث يف الفكر
الإن�س ��اين واملع ��اين واملفاهي ��م الت ��ي تك ��ون يف

مت ��داول النا� ��س ،ه ��ذا التغ�ي�ر انعك� ��س ب�ص ��ورة
كبرية يف ال�ساحة الفنية والثقافية وعملية الت�أثر
والت�أث�ي�ر هنا وا�ضحة يف الفن العراقي املعا�صر،
و�أري ��د �أن �أنبه �إىل حالة مهمة �أنا هنا ل�ست ب�صدد
حتدي ��د الهوية ،و�إمنا هو مو�ض ��وع مقاربة �أفكار
تت�أثر مبن حولها من فل�سفات وبالتايل لها ن�صيب
وا�ضح م ��ن الت�أثري وابرز مثال عل ��ى ذلك اللوحة
املر�سوم ��ة هنا،اخ ��ذ بها الر�سام ينظ ��ر اىل جميع
الأف ��كار واحلقائ ��ق باعتباره ��ا �أوال و�أخريا ذات
�صياغات فنية اقرب من تكون اللوحة لغة.
وهن ��ا ق ��د مثل التي ��ار الفل�سف ��ي الث ��اين ((را�سل،
مور ،واير ،رايل ،فتجن�شتاين))
كان جتاه ه�ؤالء هو ا�ستب ��دال التنظري الفل�سفي،
بالتحلي ��ل اللغ ��وي املنطق ��ي وهن ��ا ا�ستعمال هذا
املب ��د�أ ا�شتغل يف الفن وخ�صو�صا الفن الت�شكيلي
�أكرث من غريه ،لأنه اعتمد على التحليل والتجربة
وطرح �أفكار وفرو�ض لتف�سري مايدور يف عالقات
املجتم ��ع دون �أن يك ��ون هن ��اك �أمكاني ��ة لتحقي ��ق
مثل ه ��ذه الفرو� ��ض يف اجلان ��ب العلم ��ي ،وهذا
بالطب ��ع الين�سحب على تقنية �إع ��داد العمل الفني
الن التكني ��ك ا�شتغ ��ل يف العم ��ل ويراعي اجلانب
العلم ��ي يف كثري من الأحيان ال�سيما يف مو�ضوع
خلط الأل ��وان وحت�ضري اللوحة وم ��ا يتزامن يف
العر�ض من عوام ��ل الإ�ضاءة والإنارة وا�ستعمال
اخلام ��ات التي تدخل يف �إعداده ��ا ،هذا الأمر هو
الأخ ��ر ان�سحب لإعداد لغة الر�سام وهذا ما ي�ؤكده
الفال�سف ��ة �أنه ��م اعتمدوا عل ��ى نوع م ��ن التنظري
واعت�ب�روه ان ��ه جهد طائ ��ل وي�ستحي ��ل التحقيق
للعديد من مفرداته العديد من الفنانني اكتفوا على
التحليل اجلديد والذي حك ��م فيه الفكر الإن�ساين
على طول الع�صور وهذا اعتمده الر�سام
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ان املدر�س ��ة البغدادية للفن ��ون منذ ايام الوا�سطي
اع ��ادت نف� ��ض اترب ��ة الزم ��ن العالق ��ة بتاريخه ��ا،
لتتج ��دد با�ساليبه ��ا وخرباته ��ا ووظائفها وتخلق
تعوي�ض ��ا النع ��دام الت ��وازن ال ��ذي �سحبت ��ه تل ��ك
احلق ��ب التاريخية املظلمة والتي امتدت اىل مئات
من ال�سنني الثقال.
يقول الفنان الراحل �شاكر ح�سن �آل �سعيد(تبلورت
االج ��واء ،ون�ضج ��ت عن ��دي م�س�ؤولي ��ة التعب�ي�ر
بالر�سم على غ ��رار ما كان يح ��دث بال�شعر العربي
احلدي ��ث ،ماحدث لل�شعر �سنج ��ده للفن مع جماعة
بغداد للفن احلديث بعد ان ن�ضجت فكرة ت�أ�سي�سها
ب�ي�ن ع ��ام  .1951 -1950كن ��ا نري ��د ان نو�ض ��ح
للفنان العراق ��ي ،والنف�سنا كجماع ��ة فنية خا�صة،
ب ��ان ا�ستلهامن ��ا لل�ت�راث يف الف ��ن ه ��و املنطل ��ق
اال�سا�س ��ي للو�ص ��ول با�ساليب حديث ��ة اىل الر�ؤية
احل�ضارية).
وق ��د ا�ص ��درت جماعة بغ ��داد للفن احلدي ��ث بيانا
فني ��ا ،ت�ش ��رح اح ��د ن�صو�ص ��ه م�ب�ررات انط�ل�اق
اجلماعة على النحو التايل( :تت�ألف ،جماعة بغداد
للفن احلديث ،م ��ن ر�سامني ونحاتني ،لكل ا�سلوبه
املع�ي�ن ،ولكنهم يتفقون يف ا�ستلهام اجلو العراقي
لتنمي ��ة ه ��ذا اال�سل ��وب .فه ��م يري ��دون ت�صوي ��ر
حي ��اة النا� ��س يف �ش ��كل جدي ��د ،يح ��دده ادراكه ��م
ومالحظاته ��م حلياة ه ��ذا البلد ال ��ذي ازدهرت فيه
ح�ض ��ارات كثرية واندثرت ث ��م ازدهرت من جديد.
انه ��م اليغفلون عن ارتباطهم الفك ��ري واال�سلوبي
بالتط ��ور الفن ��ي ال�سائ ��د يف الع ��امل ،ولكنه ��م يف
الوق ��ت نف�سه يبغون خلق �أ�شكال ت�ضفي على الفن
العراقي طابعا خا�صا و�شخ�صية متميز).
فالفن ��ان مبوجب ه ��ذا البيان ،مهما يك ��ن ا�سلوبه،
يتوخ ��ى اوال ،ا�ستله ��ام االو�ض ��اع البيئي ��ة
واالجتماعي ��ة الت ��ي يعي�شه ��ا الف ��رد ،كم ��ا يتوخى
اي�ض ��ا ،ت�صوير حي ��اة النا�س وتطلعاته ��م و�آمالهم
وعالقاته ��م ببع�ضه ��م .وعل ��ى الفن ��ان ح�س ��ب هذا
الط ��رح ،ان تك ��ون ابتكارات ��ه وابداعات ��ه يف
العم ��ل الفني ،مبثاب ��ة ا�ستمرارا للتقالي ��د الفكرية
واجلمالي ��ة يف بل ��د تعاقب ��ت في ��ه اول احل�ضارات
التي عرفتها االن�سانية ،لذا يتوجب على الفنان ان
مي ��د جذوره يف تربته وتاريخه وتراثه ،وباملقابل
فان الفنان الميكنه واحلال هذه ان يكون بعيدا عن

ما تقدمه الب�شرية من ثراء فكري ومعريف وثقايف
وفني.
ومن هنا ج ��اءت اهمية اعم ��ال الفنانني العراقيني
ال ��رواد وطروحاتهم يف الر�س ��م والنحت ،فظهور
الرعي ��ل الثاين،من ه�ؤالء هي�أ وثب ��ة للفن العراقي
يف االجتاه ��ات ال�سليم ��ة ،فم ��ن الناحي ��ة االوىل،
قدم ��وا قيم ��ة مطلق ��ة ت�ش�ي�ر اىل ذهني ��ات متفتحة
وخيال ف ��ذ ،ومن ناحية اخرى ،ف ��ان قيمة اعمالهم
متع ��ددة االوج ��ه تت�ص ��ل ب�ت�راث الف ��ن العراق ��ي
الق ��دمي ،وتعك�س طموح ��ات طبقات وفئ ��ات تريد
اال�ستفاق ��ة الج ��ل حتقيق ال ��ذات ،وتوطي ��د قدمها
يف عامل معا�ص ��ر متغري ،وابرز مث ��ال يقف امامنا
ه ��و الفنان اخلالد جواد �سليم باعماله الت�صويرية
وعمله النحتي يف ن�صب احلرية ببغداد ،فهو(ميثل
فك ��را خالقا الزمة اال�سلوب التي عاناها الفنان يف
حماولت ��ه حتديد ال�سمات لفن عراقي عربي ،يكون
يف الوق ��ت نف�س ��ه م�ساهمة ج ��ادة يف ح�ضارة هذا
الع�صر .واذا ا�ضفن ��ا اىل هذا النحت ر�سوم جواد
يف ال�سن�ي�ن الع�شري ��ن االخ�ي�رة من حيات ��ه ،التي
كان ��ت الوج ��ه التخطيط ��ي ملحاولت ��ه اال�سلوبي ��ة
الدائبة ،وجدنا �شدة الوعي لديه.
ن�ش�أ الفن ا لعراقي احلديث يف بدايات الربع الثاين
من القرن املا�ضي ،ليعتمد يف ن�ش�أته وتطوره على
معادل ��ة طرفاه ��ا :ال�ت�راث العرب ��ي اال�سالمي ،من
جهة والرتاث االوربي الغربي الذي مت تركيزه يف
الك�شوفات العلمية وثمارها التكنولوجية من جهة
اخ ��رى ،وكان ه ��ذا التوفيق بط ��ريف املعادلة ،هو
ا�سا� ��س م�شروع النه�ض ��ة الفنية يف الع ��راق .وقد
واجهت ومنذ البداية العديد من الفنانني العراقيني
االوائ ��ل من دار�سي الف ��ن يف اوربا مع�ضلة تتمثل
بكيفي ��ة ال�سبي ��ل ل�ضم ��ان امكاني ��ة املحافظ ��ة على
الت ��وازن بني الرتاث الذي يتمثل يف احلاق الفنان
مبزوق الكت ��ب او اخلطاط ،واملعا�ص ��رة بنمطيها
الكال�سيك ��ي واحلداث ��ي الت ��ي تتمث ��ل يف اعتم ��اد
اللوح ��ة امل�سندية واالل ��وان الزيتي ��ة والعديد من
ال ��ر�ؤى الغربية يف بناء �سط ��ح اللوحة والتقنيات
امللحق ��ة به ��ا .لق ��د و�ض ��ع الفن ��ان العراق ��ي نف�سه
وادوات ��ه ازاء حتدي ��ات داخلي ��ة وخارجي ��ة ،فكان
النت ��اج الفني ومنذ البداية مبثابة وقفة معربة عن
ثراء وقدرة املح ��رك املعريف والثقايف لديه ،فنجد

امل�شه ��د الت�شكيلي العراقي ،تظاه ��رة فنية وفكرية
وح�ضاري ��ة ،بينت وجه املعطي ��ات التي مكنت من
بروز مالمح التحول والتطور واالنطالق ،حلركة
ب ��ارزة يف الن�شاط الفن ��ي العراق ��ي والعاملي على
ال�سواء.
ان املتاب ��ع املتخ�ص�ص مل�سرية الف ��ن العراقي عليه
النظ ��ر باكبار اىل جهود �آب ��اء الر�سم العراقي التي
تركزت عل ��ى ثالثة ام ��ور جاءت ا�ستجاب ��ة واعية
ملتطلبات وحاجات واقعية قائمة على:
�أوال� -إر�س ��اء قاع ��دة االنط�ل�اق حلرك ��ة الت�شكي ��ل
العراقي والت�أ�سي�س له ��ا بو�ضع �صنعة الر�سم بني
ايدي من يتطلعون اىل حذفها.
ثانيا -ت�أ�صيل الت�شكيل كخطاب جمايل ب�صري يف
الثقافة واالبداع العراقيني.
ثالث ��ا -ال�سعي اىل بلورة ر�ؤي ��ة خا�صة تقوم على
ا�ستله ��ام االرث الفن ��ي الرافدين ��ي املتمث ��ل مب ��ا
انتجت ��ه اق ��دم احل�ض ��ارات االن�سانية ،وم ��ا قدمته
املدر�س ��ة البغدادية الت ��ي ا�شته ��ر الوا�سطي كاحد
ابرز مبدعيها ،واي�ضا التمثل ال�سليم للمنجز الفني
االوربي ،واالنفتاح على روح الع�صر.
واق ��رب امل�ؤث ��رات الثقافي ��ة عل ��ى نه�ض ��ة الفن يف
العراق ،متثل ��ت بالت�أثريات الرتكي ��ة والبولندية.
اذ انتقل ��ت الت�أث�ي�رات الرتكية ع ��ن طريق ر�سامني
ه ��واة ،تعلم ��وا الر�س ��م يف املدار� ��س الع�سكري ��ة
العثماني ��ة ،وكان عب ��د الق ��ادر الر�س ��ام اح ��د اه ��م
ه� ��ؤالء ،الذي ات�سم ��ت اعماله باال�صال ��ة والغزارة
االنتاجي ��ة ،وت ��رك ارثا كبريا م ��ن اللوحات الفنية
الت ��ي �ص ��ور فيه ��ا الطبيع ��ة البغدادي ��ة ال�ساح ��رة
والريف البغ ��دادي .وكان الرعي ��ل االول ي�ضم كل
م ��ن( :عثمان ب ��ك وناطق م ��روة و�شوكت اخلفاف
وحمم ��د �صال ��ح زك ��ي وح�س ��ن �سام ��ي واك ��رم
القيمقج ��ي ونا�ص ��ر ع ��ون واحل ��اج حمم ��د �سلي ��م
(وال ��د الفنان جواد �سليم) والفن ��ان عا�صم حافظ،
واخري ��ن)مل يت ��م التوثي ��ق لنتاجاته ��م الفني ��ة،
و(وكانت موا�ضيعهم تعتمد على ت�صوير الطبيعة
وامل�شاه ��د اليومي ��ة با�سل ��وب تقلي ��دي او طبيعي
لي�س له و�ضوح او �سمة �صاغية)
 .وق ��د بد�أت عملية ت�أ�سي�س حرك ��ة الفن الت�شكيلي
العراق ��ي احلديث عل ��ى وجه التحدي ��د ،يف اوائل
الثالثين ��ات من القرن املا�ض ��ي ،حيث تولت وزارة

املع ��ارف �آن ��ذاك ار�سال البعث ��ات الفني ��ة للدرا�سة
خارج العراق ،حيث مت ار�سال الفنان اكرم �شكري
عام  1930ك�أول مبعوث عراقي لدرا�سة الر�سم يف
بريطاني ��ا ،والفنان فائق ح�س ��ن لدرا�سة فن الر�سم
يف مدر�س ��ة الب ��وزار يف باري� ��س ،وكذل ��ك الفن ��ان
عط ��ا �ص�ب�ري ،والفنان حاف ��ظ الدروب ��ي ،وجواد
�سلي ��م ،وبعد عودة ه�ؤالء اىل بغ ��داد ،قبل احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة وما بعده ��ا مبا�ش ��رة ،مت انطالق
ما ميكن ت�سميت ��ه ببداية عملي ��ة الت�أ�سي�س حلركة
فني ��ة ت�شكيلي ��ة يف الع ��راق ،واطل ��ق عليها»حركة
الرواد»م ��ن الرعي ��ل االول والث ��اين ،باعتباره ��م
(جيل البح ��ث والتطلع والتنوي ��ر) ،وقد اقيم اول
معر� ��ض للجماعة الفنية يف بغ ��داد �ضمن املعر�ض
العامل ��ي لل�صناع ��ة والزراع ��ة .ويف ع ��ام 1935
�صدر اول كتاب يحمل عن ��وان (قواعد الر�سم على
الطبيعة) للفنان امل�ؤ�س�س عا�صم حافظ ،وبعد ذلك
بعام واحـــــــــد اقام
الفنان حاف ��ظ الدروبي اول معر� ��ض �شخ�صي يف
بغ ��داد ،ويف ع ��ام  1938ع ��اد الفنان فائ ��ق ح�سن
م ��ن باري�س ،ويف (عام � 1939ساف ��ر الفنان جواد
�سلي ��م ببعث ��ة ر�سمي ��ة لدرا�س ��ة الف ��ن اىل باري�س،
ويف نف� ��س ال�سن ��ة افتت ��ح فيه ��ا ف ��رع للر�س ��م يف
معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة وت�ل�اه فتح ف ��رع للنحت،
وت�شكل ��ت جمعية»ا�صدق ��اء الفن»ع ��ام  1940م ��ن
بع�ض ه ��واة الفن وان�ضم اليه ��ا املهتمون بالثقافة
الفني ��ة ،وا�ستم ��رت يف ن�شاطاته ��ا ال�سنوية لغاية
)1947كم ��ا �صدرت جملة (الفك ��ر احلديث) للفنان
جمي ��ل حم ��ودي ب�ي�ن عام ��ي  1947 -1945وهي
اول جملة تعنى بالفن احلديث والثقافة املعا�صرة
وكان �صدورها ي�شري اىل بدايات النقد الفني على
ب�ساطت ��ه) .اما الت�أثري الثاين يف ن�شوء حركة فنية
عراقية حديثة فقد جاء عن طريق (االت�صال املبا�شر
بعدد من الفنانني البولونيني واالنكليزالذين كانوا
جمندي ��ن ،رافقوا جيو�شهم الع�سكرية عند دخولها
العراق اثن ��اء احلرب العاملية الثاني ��ة عام ،1942
ليعك�سوا ت�أثرياته ��م ب�أ�ساليبهم ور�ؤيتهم اجلديدة
للعمل الفني ،مما عجل بابتعاد الفنانني العراقيني
ال�شباب عن اال�ساليب التقليدية القدمية).

ف�صل من درا�سة مو�سعة بعنوان
(تاريخ الر�سم يف العراق)

قلي ��ل من الرخ ��اء واال�سرتخاء ،وكث�ي�ر من الدعة
والأمان ،ه ��ي �أبرز مالمح الع�ص ��ر العبا�سي ،فقد
ه ��د�أ �صهي ��ل اخلي ��ول و�صلي ��ل ال�سي ��وف ،وخبا
جن ��م الق ��ادة الع�سكري�ي�ن وتوقف م ��د الفتوحات
اال�سالمي ��ة بعد ان امتدت �أط ��راف االمرباطورية
اال�سالمي ��ة اىل �أبع ��د م�شارق الأر� ��ض ومغاربها،
وب ��ات ه ��ارون الر�شيد قرير الع�ي�ن فالغيمة حيث
�ألق ��ت به ��ا الري ��ح وانى �ش ��اءت االمط ��ار فلتمطر
وتع�شب االر�ض وتزه ��و احلقول وت�سمن النعاج
لأن خراجه ��ا عائد اىل خزائن بي ��ت املال! جمتمع
جدي ��د انتهى من ثقافة احل ��روب والفتوحات وقد
ا�ستت ��ب ل ��ه الأم ��ر عل ��ى �أف�ضل م ��ا ت�شته ��ي الأمم
وتتمن ��ى ،وهاه ��و يتك ��ئ عل ��ى منجزات ��ه الأمنية
والع�سكرية مرت ��اح البال واخلاط ��ر ،ملقي ًا نظره
وجمي ًال طرفه ح ��ول نف�سه وما يحيط به مت�سائ ًال
ع ��ن موقعه ومكانته بني ال�شع ��وب والبلدان التي
ارت�ضت دي ��ن الفاحتني عن قناع ��ة واميان ،وبني
ال�شع ��وب والبل ��دان الت ��ي حافظت عل ��ى دياناتها
ومعتقداته ��ا ورحب ��ت بج�س ��ور ال�س�ل�ام واملحبة
والتعاي� ��ش االن�س ��اين التي اقامه ��ا دين الفاحتني
معه ��م بني ��ة �صادق ��ة والت ��زام اخالق ��ي وميث ��اق
حتكمه ال�شريعة ال�سمحة.
واذ ًا فه ��و ع�ص ��ر خمتلف بكل مع ��اين االختالف،
ي�شه ��د والدات غري م�سبوقة ،فه ��ذه علوم التاريخ
ت�أخ ��ذ طريقه ��ا اىل التدوي ��ن عل ��ى وف ��ق �أ�ساليب
علمي ��ة ،وه ��ذه ث ��ورة فكري ��ة يف ع ��امل االف ��كار
والفل�سف ��ات والأدب وال�شع ��ر والنق ��د و�أدب
الرح ��االت و�أدب املقام ��ات ،ومل يك ��ن ن�صي ��ب
الطب والفلك والريا�ضي ��ات والرتجمة �أقل �ش�أن ًا،
وه ��ذه ،وهذه يف كل مناحي احلي ��اة ،ومن الزهد
والت�صوف اىل مدار� ��س النحو والتف�سري وعلوم
الق ��ر�آن واحلدي ��ث ،وم ��ن املو�سيق ��ى والغن ��اء
والقي ��ان وجمال� ��س الله ��و والط ��رب اىل انتعا�ش
حرك ��ة الر�سم التي �أطل ��ت بوجهه ��ا ال�صريح بعد
قرون من اخلوف والرتدد وهيبة التحرمي.
القرن الثاين ع�شر امليالدي ،بالت�أكيد يدخل �ضمن
اجلديد العبا�سي وانفتاحات ��ه ،فها هو القا�سم بن
علي امللقب باحلريري ،ومن االدباء الذين �شهدوا
بدايات الرتاجع املريع يف �أو�صال االمرباطورية
العبا�سي ��ة ي�ض ��ع كتاب ��ه املعروف با�س ��م (مقامات
احلري ��ري) امل�ؤل ��ف م ��ن خم�س�ي�ن حكاي ��ة �أو
مو�ضوع� � ًا ،وما �أن يحل الق ��رن الثالث ع�شر حتى
تلتمع �أول فر�شاة عبقرية للر�سم يف العراق يحمل
لواءه ��ا يحيى بن حممود ،امللقب بالوا�سطي على
ك�ث�رة املحيط�ي�ن به م ��ن الر�سام�ي�ن ،اال �أنه نه�ض
بهذا الفن وار�سى له معامل وا�ضحة ،بحيث دفعت
الآخري ��ن اىل تقلي ��ده والت�أث ��ر ب�أ�سلوب ��ه اىل حد
تقليده �أحيان ًا ،تقليد ًا �أعمى.
�أجنز الوا�سطي العديد من االعمال ،ولكن ال�شهرة
مل حتالف ��ه كم ��ا حالفت ��ه 50لوح ��ة ظل ��ت ال�شغ ��ل
ال�شاغ ��ل لنقاد الفن العراق ��ي ودار�سيه اىل يومنا
هذا ،وعلينا ان ال نعج ��ب لو عرفنا ب�أن اخلم�سني
لوحة كانت خا�ص ��ة باخلم�سني مقامة من مقامات
احلريري ،ويب ��دو �أن الوا�سطي قد فنت باملقامات
اخلم�س�ي�ن وت�أث ��ر مبو�ضوعاتها امل�شوق ��ة ف�أجنز
ر�سوماته حتلية وتزويق ًا لها.
لي�س ه ��ذا مو�ضع الق ��ول والتف�صيل يف اال�سباب
الت ��ي نخرت ج�سد االمرباطوري ��ة ،ولكنه مو�ضع

اال�ش ��ارة ،اىل �أن (الف ��ن) وف ��ن الر�س ��م مل يك ��ن
مبن� ��أى عن احلال ��ة العامة ،فقد تراج ��ع هو الآخر
اىل احل ��د ال ��ذي مل ينه� ��ض ل ��ه وال ب ��ه ر�أي ر�سام
بع ��د الوا�سطي ،من دون ان نغفل ب�أن هذا اجل�سد
املنخ ��ور الذي متزقت �أو�صال ��ه كان يحث اخلطى
نحو ع�صور الظالم� ،أو قرون الظالم كما ي�سميها
�ستيفن لونكرك ،وهكذا ا�صبح احلديث عن الر�سم
عل ��ى م ��دى �ستة ق ��رون تقريب ًا (من الق ��رن الثالث
ع�ش ��ر اىل �أوائل القرن الع�شرين) ال ن�صيب له من
ال�صح ��ة ،واذا �صح ��ت اال�ش ��ارة اىل الر�سم الذي
�أعقب الوا�سطي ،ف�أنه ال يتعدى وال يخرج عن اطار
(الزخرف ��ة) التي حققت جناح ��ات كبرية وب�شتى
ابتكاراتها الهند�سي ��ة والنباتية ،وكان جمالها يف
الغالب الأعم �أب ��واب وواجهات وجدران امل�ساجد
واخلان ��ات وبيوت االغني ��اء و�سرايات احلكومة
واجلامع ��ات واملدار� ��س الديني ��ة ،وم ��ن املفي ��د،
التنويه هنا ،اىل ان تلك الزخارف والنقو�ش التي
بلغت قمة االبداع واالبتكار متثل من طرف خفي،
وتعرب ع ��ن حرمان الفن ��ان امل�سلم وارث ��ه الديني
املتخوف م ��ن �أنواع الت�صوي ��ر والر�سم جميعها،
ولذل ��ك كما يتف ��ق دار�س ��و الفن ،ج ��اءت الزخرفة
تعوي�ض ًا نف�سي ًا عن الق ��درات الفنية املقيدة ،ومن
هن ��ا اي�ض� � ًا ع ��د الوا�سط ��ي ث ��ورة عل ��ى املوروث
الديني وخطوة جريئة �سابقة لع�صرها يف جمال
الر�سم.
ط ��ال �سب ��ات الف ��ن العراق ��ي طوي ًال قب ��ل ان يولد
وا�سط ��ي جدي ��د مل يول ��د يف وا�س ��ط ولكنه حمل
راية البدء �أو البداية ،ويدعى عبد القادر الر�سام،
ومن الغريب ان يكون حامل الراية اجلديد ،الذي
ولد �أواخر القرن التا�سع ع�شر وبزغ جنمه الفني
يف العق ��ود االوىل م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن ،رج�ل� ًا
ع�سك ��ري الن�ش� ��أة والرتبية ،فق ��د كان �ضابط ًا يف
اجلي� ��ش العثماين م ��ن ناحية وان يك ��ون ظهوره
يف ظ ��روف يعي� ��ش فيها العراق �أج ��واء االحتالل
العثم ��اين وحكم ��ه املتخل ��ف م ��ن ناحي ��ة اخرى،

ولك ��ن ق ��در الر�س ��م يف الع ��راق �ش ��اء �أن يهيئ له
عبدالقادر الر�سام �إيذان ًا بفتح الباب املقفل ،وكان
م ��ن حظ الر�س ��م يف العراق ان يك ��ون هذا الرجل
عل ��ى قدر ع ��ال م ��ن املوهب ��ة ،وا�ستط ��اع ان يقدم
للمجتم ��ع ال ��ذي مل يك ��ن يلتف ��ت اىل الفن ��ون ابد ًا
نوع ًا م ��ن الر�سم يت�س ��م بالدقة الكب�ي�رة والعناية
بالتفا�صي ��ل ،ولك ��ن الأه ��م �أنه تبن ��ى مو�ضوعات
(مقبول ��ة) يف اط ��ار تل ��ك املرحلة ،وم ��ن هنا عالج
الطبيع ��ة حيث الب�سات�ي�ن واال�شج ��ار ونهر دجلة
وال ��زوارق والرع ��اة والفالح�ي�ن وكذل ��ك املناطق
االثري ��ة والدينية حي ��ث امللوية والقب ��اب املذهبة
واملنائ ��ر ال�شاخمة ،كما ان�شغ ��ل بالنقاط وتدوين
احلي ��اة اليومي ��ة للعراقي�ي�ن يف �أثن ��اء احل ��رب
العاملية االوىل.
ان و�ص ��ف عبد الق ��ادر الر�سام ب�أنه االب الروحي
لف ��ن الر�سم يف العراق و�ص ��ف موفق للغاية ،فمن
فر�شات ��ه انطلق ��ت بواك�ي�ر الر�س ��م االوىل وعل ��ى
�ضرباته ��ا اللوني ��ة ن�ش�أت مدر�سة ميك ��ن ت�سميتها
مبدر�س ��ة الر�سام تاثر به ��ا وتتلمذ عليه ��ا الرعيل
االول م ��ن الر�سامني �أمثال عا�ص ��م حافظ وحممد
�سليم وحممد �صال ��ح زكي ،والواقع ي�شري اىل �أن
مرحل ��ة جدي ��دة �أعقبت مرحل ��ة الب ��دء� ،أو مرحلة
عب ��د القادر الر�س ��ام ،و�أه ��م ميزات ه ��ذه املرحلة
ان (�أبطاله ��ا) -يف ظ ��ل قي ��ام احلك ��م الوطني يف
الع ��راق -وهكذا عرف ،ب ��د�أوا يتلقون (معارفهم)
الفنية يف اخلارج ومنه ،ورمبا جنازف ون�سميها
مرحل ��ة (البعث ��ات الدرا�سية) التي ب ��د�أت بالفنان
�أكرم �شكري ،الذي يع ��د توثيق ًا �أول طالب يحظى
بتل ��ك البعث ��ة اىل اململك ��ة املتح ��دة ع ��ام 1931
وبعده تفتح ��ت الزماالت والبعث ��ات للنخبة التي
�أ�س�س ��ت مليالد فن عراق ��ي حقيقي ا�ستقى اال�صول
من منابعه ��ا ،ويف املقدمة من ه� ��ؤالء فائق ح�سن
�أحد �أعظ ��م (امللونني) يف العامل والذي قدم خدمة
كب�ي�رة للر�س ��م �ستبق ��ى م�سجل ��ة با�سم ��ه عندم ��ا
جنح ��ت م�ساعي ��ه يف (ا�ضاف ��ة) ف ��رع الر�س ��م اىل
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الفن العراقي ...ستة قرون من
الصمت

خلود الدايني

معهد الفنون اجلميلة ب�ي�ن عامي ،1940 -1939
ه ��ذا الف ��رع ال ��ذي خ ��رج اجي ��ا ًال عديدة م ��ن كبار
ر�سامي العراق.
احلقيق ��ة ،ان احلدي ��ث ع ��ن ف ��ن عراق ��ي ميتل ��ك
روح احلداث ��ة ،وميه ��د حلداث ��ات وجتدي ��دات
ومدار� ��س ،هو حدي ��ث يرتبط زمني� � ًا بثالثينيات
الق ��رن املا�ض ��ي ،فق ��د ب ��د�أ الر�س ��م يرت�س ��خ وبد�أ
ال ��رواد يعلن ��ون ع ��ن ح�ضورهم احل ��ي وعن رفد
احلرك ��ة الفني ��ة مبقوم ��ات النهو� ��ض ،ف ��اذا بد�أنا
ب�أك ��رم �شكري وفائق ح�س ��ن فعلينا املرور بحافظ
الدروب ��ي ومنجزاته االنطباعي ��ة وب�أنه �أول فنان
يقيم معر�ض� � ًا �شخ�صي ًا عام  1936ثم واقعية عطا
�ص�ب�ري ،وهك ��ذا كان هذا الرعيل مبه ��ر ًا لي�س يف
ابداعه فق ��ط وامنا باخال�صه للحركة وتطويرها،
والب ��د ان ج ��واد �سلي ��م ال ��ذي جم ��ع النح ��ت اىل
جان ��ب الر�س ��م واح ��د ًا من تل ��ك اال�سم ��اء املبهرة،
واال�ستثنائي ��ة يف الوق ��ت نف�س ��ه ،الت ��ي بلغ ��ت
بف ��ن الر�سم واحلرك ��ة الت�شكيلي ��ة يف العراق اىل
مكانته ��ا ال�سامي ��ة ،و�ستطول القائم ��ة من �شقيقي
جواد (ن ��زار ونزيهة) اىل اجلادر وم ��ن �آل �سعيد
اىل ال�شيخل ��ي ومن فرج عب ��و اىل نوري الراوي
وما الميك ��ن االملام به وح�صره م ��ن �أعالم� ،ضياء
الع ��زاوي ،كاظ ��م حي ��در� ،سع ��اد العط ��ار ،وداد
االورفل ��ي� ،سع ��د الطائ ��ي ،حممد ع ��ارف ،حممد
مهر الدي ��ن وفاخر والكعبي و�ش ��داد وعادل كامل
وقا�سم �سبتي و..و ..وحركة فنية ناه�ضة ت�ضيق
بعرو�ضه ��ا ومعار�ضه ��ا �أحيان ًا ع�ش ��رات القاعات
الر�سمي ��ة والأهلية ،ومل يكن الأم ��ر مقت�صر ًا على
بغ ��داد ،فالب�ص ��رة وكورد�ست ��ان واملو�صل وبابل
و�أغل ��ب املدن العراقية توهجت بالفر�ش وااللوان
والتج ��ارب ،م�ؤك ��دة عل ��ى امل�ست ��وى االن�س ��اين
والعاملي ب�أن الفنان العراقي املعا�صر ا�ستطاع عن
ج ��دارة ان يلتح ��م من جديد بج ��ذوره احل�ضارية
الت ��ي كانت االغنى فن ًا وعطاء يف تراث احل�ضارة
االن�سانية.
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دعوة لحماية اللوحات الفنية ومنها

لوحات شيخ الرسامين عبد القادر الرسام
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ولد يف بغداد عام  1882م ودر�س يف
االكادميي ��ة الع�سكري ��ة يف(اال�ستانة)
ا�سطنبول ومن جملة املواد الرئي�سية
الت ��ي در�سه ��ا واب ��دع به ��ا ه ��و اخلط
العربي وف ��ن املنحوتات وبعد تقاعده
م ��ع زمالئ ��ه ال ��رواد عمل ��وا يف مهن ��ة
التدري� ��س م ��ادة الر�س ��م يف مدار� ��س
بغداد ومنها مدر�س ��ة التفي�ض االهلية
وكان م ��ن �ضب ��اط اجلي� ��ش العثماين
در�س الف ��ن يف ا�سطنب ��ول عندما كان
طال ��ب يف الكلي ��ة احلربي ��ة وتتلم ��ذ
على اي ��دي ا�ساتذة الر�س ��م هناك ومن
ث ��م م�صاحبته للفنان�ي�ن االتراك وت�أثر
با�ساليبه ��م والتي نقله ��ا فيما بعد اىل
بغ ��داد انتم ��ى يف اواخ ��ر حيات ��ه اىل
جمعية ا�صدقاء الفن عام 1941و ترك
جمموعة من اللوحات واحتفظ بق�سم
كب�ي�ر منه ��ا يف املتحف الوطن ��ي للفن
احلدي ��ث لعر� ��ض اعمال ��ه يف متح ��ف
الفنان�ي�ن ال ��رواد منها (�شاط ��ئ دجلة)
(قلع ��ة اربي ��ل) �سام ��راء (بغ ��داد بع ��د
الغرق) (طاك ك�سرى).
كان بيت ��ه يف بغ ��داد عل ��ى الط ��راز
البغ ��دادي (احلو� ��ش) معر�ض� � ًا فني� � ًا
(كلريي) ومن خالل زي ��ارات الفنانني
ال�شب ��اب انذاك ومنهم الرائ ��د اال�ستاذ

حاف ��ظ الدروبي والرائد ج ��واد �سليم
والفن ��ان الرائ ��د عط ��ا �ص�ب�ري م ��ع
ابائه ��م ،وه ��ذا كان بداي ��ة ت�أ�سي� ��س
الفن الت�شكيل ��ي العراقي اذ كان له �أثر
كب�ي�ر على اعمال ون�ش ��اط الفن له�ؤالء
الفنانني ال�شباب انذاك.
علم� � ًا ان ��ه كان م ��ن م�ؤ�س�س ��ي جمعي ��ة

ا�صدق ��اء الف ��ن يف بغ ��داد و�شارك يف
املعر� ��ض االول ومناظره ��ا الطبيعي ��ة
وتعت�ب�ر هذه االعم ��ال الفنية االن بعد
م ��رور اك�ث�ر م ��ن ثمان�ي�ن عام� � ًا وثيقة
تاريخية ت�ؤرخ بغداد يف ذلك الع�صر.
التعري ��ف الو�صف ��ي االه ��م للوح ��ات
(اخليالية) والتي متثل الفنان الراحل

عب ��د الق ��ادر الر�س ��ام اثن ��اء اال�س ��ر.
(ولوح ��ة الق�شل ��ة) منظ ��ر نه ��ر دجل ��ة
ولوح ��ة اجل�س ��ر العائ ��م (الدوبة) من
الكاظمي ��ة واالعظمي ��ة ع ��ام  1353هـ
ومنظ ��ر بغ ��داد بع ��د الغ ��رق  1320هـ
وغريها م ��ن املناظ ��ر الطبيعية والتي
كانت ت�ش ��كل الغيوم ن�سب ��ة كبرية من

العم ��ل الفني مع الطبيع ��ة .لذلك اطلق
عليه ا�سم �شيخ الر�سامني يف بغداد.
كانت بداية اعمال ��ه تخطيطات ورقية
�صغ�ي�رة وينجز العمل الفني بااللوان
الزيتية يف بيته البغدادي فهو يحتفظ
بذاك ��رة ب�صرية مع ابداع ��ه الفني يف
املنظور وااللوان والف�ضاء تويف عام
 1952وت�شكو اعماله حالي ًا من ال�ضرر
ال ��ذي يحت ��اج اىل �صيان ��ة وجن ��ده
يف املتاح ��ف العاملي ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات
الت ��ي ترع ��ى احلف ��اظ عل ��ى ال�ت�راث
واملمتل ��كات الثقافي ��ة وخ�صو�ص� � ًا
اعان ��ة دائرة الفن ��ون املتحف الوطني
للف ��ن احلدي ��ث مبخترب جمه ��ز باملواد
واالجهزة العلمي ��ة يليق بهذه االعمال
الفني ��ة الن ��ادرة والت ��ي ا�صبح ��ت من
املمتل ��كات واالرث الثق ��ايف امله ��دد
بالتل ��ف مع مرور ال�سن�ي�ن بعد احداث
 2003تعر�ض املتحف الوطني للنهب
وال�سلب وفق ��د اكرث من  5000خم�سة
االف عم ��ل فن ��ي ومت ا�ستع ��ادة ن�سب ��ة
الب�أ� ��س به ��ا والزال املتح ��ف ينا�ش ��د
املتاح ��ف العاملي ��ة والقاع ��ات الفني ��ة
والفنان�ي�ن والفنانات العراقيني خارج
وداخل العراق للم�ساعدة يف ا�ستعادة
االعمال املفقودة.

هن ��اك الي ��وم مالي�ي�ن من الب�ش ��ر حتلم
بالقيام بنزه ��ة على �شاط ��ئ دجلة .لقد
اختفى ذل ��ك ال�شاطئ من ��ذ زمن طويل،
عل ��ى الأقل يف بغداد ،نتيج َة الكثري من
االج ��راءات احلكومية .يق ��ال �إن دجلة
نف�س ��ه يتعر� ��ض للجفاف ،وق ��د يختفي
يف وق ��ت قري ��ب .البلد نف�س ��ه قد يكون
عراق� � ًا �سابق ًا ،مث ��ل يوغ�سالفيا التي مل
تع ��د موجودة �إال يف ذاك ��رة كبار ال�سن
وخياله ��م .كان عب ��د الق ��ادر الر�س ��ام
وه ��و فن ��ان عراقي عا�ش م ��ا بني عامي
 1882و 1953ق ��د قام ذات مرة بنزهة
عل ��ى �شاطئ دجل ��ة .ال�ضابط العثماين
ال�ساب ��ق كان مولع� � ًا بتوثي ��ق نزهات ��ه
عن طريق الر�سم ،فكانت لوحاته بداية
لفعل مل يكن العراقيون قد تعرفوا عليه
يف الع�صر احلديث ،بعد �أن كان الر�سام
العراق ��ي حممود بن حممود الوا�سطي
ال ��ذي عا� ��ش يف الق ��رن الثال ��ث ع�ش ��ر
املي�ل�ادي هو �آخر ر�ساميهم .عبد القادر
الر�س ��ام مل ي�ست�أنف مغامرته الفنية من
اللحظة التي توقف فيها الوا�سطي عن
الر�س ��م ،ب ��ل جاء اىل الر�س ��م من حلظة
خمتلفة متام ًا ،هي اللحظة الأوروبية.
كان الرج ��ل قد تعل ��م الر�سم ج ��زء ًا من
واج ��ب مدر�سي ي�ؤديه ط�ل�اب املدر�سة
الع�سكرية �إبان املرحلة العثمانية .ومل
يكن هناك معنى ملفه ��وم الر�سم� ،سوى
ذل ��ك املعن ��ى ال ��ذي تقرتح ��ه التجرب ��ة
الأوروبي ��ة ،ف ��كان عب ��د الق ��ادر ر�س ��ام
مناظ ��ر ت�سعى �إىل الت�شبه ب�أ�صولها يف
الطبيعة املجاورة.
كان ذل ��ك الرجل ال ��ذي تف� � ّرغ لهوايته،
باعتباره ��ا مهن ��ة لالرت ��زاق لي� ��س �إال،
بع ��د �أن انه ��ارت دولة بن ��ي عثمان ومت
ت�سري ��ح جي�شها ه ��و �أول ر�سام عراقي
يف الع�ص ��ر احلديث .ج ��رت حماوالت
قليل ��ة لدح�ض ذل ��ك ال�سب ��ق التاريخي،
مل ت�ض ��ع يف اعتبارها املعن ��ى املعا�صر
ملفه ��وم الر�س ��م ،لذل ��ك ظل ��ت القناع ��ة
الأوىل را�سخة وبق ��ي الر�سام حمتفظ ًا
مبكانت ��ه رائد ًا للفن يف العراق من غري
مناف� ��س .وب�سبب هذه املكان ��ة النادرة
فق ��د بذل ��ت جه ��ود حثيثة ط ��وال عقود
جلمع لوحات ��ه ،ولوحات رواد �آخرين،
جايل ��وه �أو ظه ��روا يف ال�سنوات التي
�سبق ��ت وفاته بقليل� .إن املوقع الرمزي
الذي يحتله عبد الق ��ادر يف ذاكرة الفن

تعب عن ��ه �صورة
الت�شكيل ��ي العراق ��ي رِّ
التقط ��ت بداي ��ة اخلم�سين ��ات ،جتمعه
بعدد من الر�سامني والنحاتني ال�شباب
ال ��ذي �سيك ��ون له ��م يف م ��ا بع ��د دور
عظي ��م يف �صنع فن بذائق ��ة وح�سا�سية
جمالي ��ة عراقي ��ة .كان م ��ن بينهم جواد
�سلي ��م وعي�س ��ى حن ��ا وعط ��ا �ص�ب�ري
وحافظ الدروب ��ي .عربت تلك ال�صورة
ع ��ن �سل ��وك اخالق ��ي ات�س ��م بالكث�ي�ر
م ��ن ال�ص ��دق والوف ��اء .يف احلقيقة مل
يكن �أولئ ��ك ال�شباب معني�ي�ن من خالل
مترده ��م بتجرب ��ة �أبيه ��م الروح ��ي.
كان الع ��امل وق ��د انفت ��ح �أمامه ��م يق ��دم
له ��م احلج ��ج الربيئة على �ض ��رورة �أن
يك ��ون ملحاوالته ��م الفني ��ة هوي ��ة ،هي
ا�شب ��ه باللغة التي يجدها املرء م�شتبكة
بثنيات م�صريه.
جل� ��س عبد الق ��ادر الر�سام يف ال�صورة
مرتدي� � ًا �سدارته»الفي�صلية»وه ��ي
واح ��دة من عالمات انتمائ ��ه �إىل ع�صر
ق ��د �أفل .ما فعله العراقي ��ون يف ما بعد
ق ��د ركن تل ��ك ال�س ��دارة جانب� � ًا ،وجعل
م ��ن الر�سام رجل كل الع�ص ��ور التالية،
من جه ��ة موقع ��ه الرم ��زي رائ ��د ًا للفن
املعا�ص ��ر يف الع ��راق .كان ��ت لوحات ��ه
الت ��ي جُ معت ب�ش ��ق الأنف�س ه ��ي نواة
متح ��ف الرواد الت ��ي كان يحت ��ل بناية
تراثي ��ة يف �ش ��ارع الر�شي ��د ،عل ��ى نهر
دجلة ،تع ��ود هي الأخ ��رى �إىل بدايات
ت�أ�سي� ��س الدولة العراقي ��ة .مل نكن منر
بر�س ��وم الرجل �إال عابري ��ن .رمبا لأننا
كنا مطمئنني �إىل �أنها �ستكون موجودة

هناك دائم� � ًا ،مثلها مثل ر�أ�س �سرجون،
مث ��ل ق�ل�ادة �شبع ��اد ،مث ��ل الزق ��ورة
ال�سومرية واالختام اال�سطوانية ،مثل
ج�سر احلديد واملقربة االنكليزية ،مثل
�ش ��ارع النهر و�س ��وق ال�شورجة وخان
مرج ��ان وكني�س ��ة الالتني ،مث ��ل بغداد
نف�سه ��ا الت ��ي مل نكن نتخيل يوم� � ًا �أنها
�ستختفي.
ح�ي�ن وقعت كارثة االحتالل عام 2003
مت نه ��ب املتاح ��ف وم ��ن بينه ��ا متحف
ال ��رواد .ه ��ل كان الل�صو� ��ص مدرب�ي�ن
وف ��ق برنام ��ج منظ ��م �سلف� � ًا� ،أم كان ��وا
ل�صو�ص� � ًا ع�شوائي�ي�ن جعله ��م حظه ��م
ال�س ��يء يرتكبون جناية بحق الب�شرية
كلها ،ال بحق �إن�سان واحد �أو جمموعة
حمددة من الب�شر؟ ذلك ما مل يعرفه �أحد
حت ��ى الآن ،و�إن كانت الوقائع ت�ؤكد ان
جي�ش االحتالل كان على متا�س مبا�شر
مبا يحدث.
قيل �إن عدد ًا م ��ن اللوحات التي �سرقت
ق ��د مت ا�ستعادته .غ�ي�ر �أن ع ��دد ًا كبري ًا
منها ظل متواري� � ًا .يف العر�ض الأخري
مل ��زاد كر�ستي�س ال ��ذي جرى قب ��ل ايام
بباري� ��س ،عر�ض ��ت لوحت ��ان م ��ن عب ��د
الق ��ادر الر�س ��ام .واحدة منهم ��ا لوحته
ال�شهرية التي حتمل عنوان»نزهة على
�شاطئ دجل ��ة» .ال�س�ؤال الآن :هل كانت
اللوحت ��ان ج ��زء ًا من مقتني ��ات متحف
ال ��رواد ال ��ذي ُنه ��ب �أم �أنهم ��ا كانتا من
املقتني ��ات ال�شخ�صية الت ��ي مت تهريبها
خارج الع ��راق ،بع ��د �أن كان العراق قد
�أ�صدر قانون ًا بتح ��رمي اخراج االعمال

الفني ��ة التي تعود لفنان�ي�ن �أموات؟ يف
�إم ��كان فنا َن�ْي نْ�ن �أن يق ��وال كلم ��ة الف�صل
يف ه ��ذا املو�ض ��وع :ن ��وري ال ��راوي،
كون ��ه قد عا�صر التاريخ الفني العراقي
املعا�ص ��ر كل ��ه فنان� � ًا وناق ��د ًا وموثق� � ًا،
وعام ��ر العبي ��دي ،م ��ن جه ��ة كونه كان
م�س� ��ؤو ًال ع ��ن متاح ��ف الف ��ن احلدي ��ث
لأك�ث�ر من عقدين من الزمن .و�أي ًا كانت
النتيج ��ة ،ف�إن ��ه لي� ��س هناك ف ��رق كبري
ب�ي�ن احلالت�ي�ن .يف كل احل ��االت ،ف� ��إن
تل ��ك الأعمال كانت مهرب ��ة بطريقة غري
قانونية من العراق.
ح ��دث م�أ�س ��اوي م ��ن ه ��ذا الن ��وع ال بد
�أن يك ��ون ل ��ه وج ��ه ه ��زيل ،و�إال لن لن
يك ��ون العر� ��ض م�سلي� � ًا .لق ��د عر�ض ��ت
لوحة»نزه ��ة عل ��ى �شاط ��ئ دجلة»لعب ��د
الق ��ادر الر�سام بثم ��ن تقديري يرتواح
م ��ا ب�ي�ن  29-25ال ��ف دوالر .لنتخي ��ل
املعن ��ى القا�س ��ي .اجلرمي ��ة تكم ��ن يف
اف ��راغ املعنى م ��ن حمتواه .فم ��ا الذي
يعني ��ه عبد القادر الر�س ��ام يف باري�س؟
ال �ش ��يء بالت�أكي ��د .ر�سام مت ��درب على
ر�س ��م امل�شاهد الطبيعي ��ة يف بلد بدائي
ال ت�ستح ��ق لوحات ��ه �س ��وى �أن تب ��اع
بثم ��ن بخ� ��س .بالن�سب ��ة للعراقيني ف�إن
املو�ضوع خمتلف متام ًا.
ر�س ��وم عبد القادر ه ��ي الآجرة الأوىل،
حلظة الت�أ�سي�س ،اخلطوة التي �صنعت
طريق ًا .حلظة العر�ض تلك كانت يف حد
ذاتها تتويج ًا دولي ًا لالعرتاف ب�شرعية
االغت�ص ��اب .كان م ��ن املمك ��ن �أن ُيب ��اع
عم�ل�ا عب ��د الق ��ادر الر�س ��ام اىل العراق
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نزهة عبد القادر رسام في المزاد

بطريق ��ة �سرية بثمن قد يبل ��غ �أ�ضعاف
الثمن الذي تبنته قاعة كر�ستي�س .رمبا
كان عر�ض العملني يف امل ��زاد ال�شـــهري
بالن�سب ��ة مل ��ن كان ميتلكهم ��ا ه ��و �آخ ��ر
احللول ،ع ��ن طريقه تخل� ��ص من تركة
ثقيلة .ما من مالحق ��ة قانونية ،غري �أن
ال�ضـــم�ي�ر يع ��ذب �أكرث م ��ن اخلوف من
القانون.
يوم ًا ما كان ��ت لوحة»نزهة على �شاطئ
دجلة»جم ��رد حماول ��ة للر�س ��م ،انتق ��ل
م ��ن خالله ��ا ر�سامها م ��ن الهواي ��ة �إىل
االح�ت�راف ،غ�ي�ر �أن تل ��ك املحاول ��ة
اكت�سب ��ت يف م ��ا بع ��د مع ��اين �أخ ��رى،
لي�س ��ت اق ��ل م ��ن الرغب ��ة يف يف �صن ��ع
م�ستقب ��ل يك ��ون الفن ج ��زء ًا حيوي ًا من
ماكن ��ة خيال ��ه .ولأنن ��ا الآن نقي ��م يف
م�ستقب ��ل عب ��د الق ��ادر الر�س ��ام ،الأب
والراع ��ي ،ف� ��إن �شعورن ��ا باليت ��م يكاد
يك ��ون م�ضاعف ًا يف ظل غي ��اب لوحاته.
�ش ��يء م ��ن جذورن ��ا يذه ��ب م ��ع تل ��ك
اللوحات الت ��ي �س ُتحرم الأجيال املقبلة
م ��ن ر�ؤيتها .يف حالة من هذا النوع لن
يك ��ون حلمنا بنزهة عل ��ى �شاطئ دجلة
ممكن ًا .وكم ��ا �أرى ،ف�إن غي ��اب لوحات
عب ��د القادر ر�سام النهائي �سيكون نذير
�ش� ��ؤم ،لأن متح ��ف ال ��رواد �إن �أعي ��دت
�إلي ��ه احلي ��اة �سيك ��ون ناق�ص� � ًا ،ب ��ل �إن
فكرة امل�شي عل ��ى �شاطئ دجلة �ستكون
ناق�ص ��ة .هناك حلم �سابق قد مت خطفه،
�أخذ معه الكثري من ال�شعر.

عن �صحيفة احلياة 2011
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المثلث الذهبي في الرس��م العراقي
الحديث
ف�����ي�����ص�����ل ل���ع���ي���ب���ي

ق ��د يكون �آخ ��ر عهد للر�س ��م العراق ��ي الأ�صيل هو
ر�سوم ��ات (يحي ��ى بن حمم ��ود الوا�سط ��ي) التي
نفذه ��ا ملقامات احلريري (ع ��ام  1237م)  ,ورمبا
تك ��ون هذه الر�سوم هي بداي ��ة الوعي الفني لدى
الر�س ��ام العراق ��ي والعربي امل�سل ��م  ,لأن الر�سوم
الت ��ي تع ��ود �إىل ف�ت�رات �سابق ��ة و ع�ث�ر عليها يف
ق�ص�ي�ر عمره وغريه م ��ن الأماك ��ن  ,كانت خليط ًا
من تقاليد الر�س ��م ال�سا�ساين والر�سم البيزنطي ,
ومل تتبل ��ور ال�شخ�صية امل�ستقلة يف الر�سم اال من
خالل ر�سوم الوا�سطي هذا ,والتي النعرف غريها
ت�ش�ي�ر �إىل ه ��ذا امل�سع ��ى � ,إذ �أن بغ ��داد قد �سقطت
بي ��د املغول بع ��د ه ��ذا الت�أريخ بواح ��د وع�شرين
عام ��ا فقط (ع ��ام  , )1258هل كان ��ت هناك ر�سوم
�أخ ��رى ان�ضج واف�ضل ؟ رمبا  ,لكننا مل نعرث حلد
الآن عل ��ى مثل هذه الر�سوم و.مل ي�سعفنا الت�أريخ
بنماذج لر�سوم عراقية مب�ستوى ر�سوم الوا�سطي
بعد �سقوط بغداد ,وانتقل مركز الثقل احل�ضاري
اىل �أماك ��ن �آخ ��رى – بالد الأندل� ��س  ,بالد املغرب
العرب ��ي  ,الفاطميني يف م�صر ,ب�ل�اد فار�س – ثم
العثمانيني.
ميك ��ن �أن نعت�ب�ر الر�س ��وم ال�شعبي ��ة الت ��ي تهت ��م
بامل ��وروث الق�ص�ص ��ي حلكاي ��ات الأبط ��ال العرب
وامل�سلمني وكذلك ق�ص�ص الأنبياء والأولياء  ,هي
الوعاء الذي احت�ضن بقايا التقاليد الفنية يف بالد
مابني النهرين ,مث ��ل ق�صة عنرتة وعبلة وامليا�سة
واملق ��داد وعل ��ي والغ ��ول و اب ��و زي ��د اله�ل�ايل
وغريه ��ا ث ��م انتقاله ��ا من ف ��ن �إىل �آخ ��ر  ,كانتقال
التقالي ��د الفني ��ة للر�س ��م �إىل العم ��ارة �أو النح ��ت
والر�س ��م عل ��ى الزج ��اج اىل احلفر عل ��ى اخل�شب
والأثاث واخلط العرب ��ي وال�سرياميك وال�سجاد,
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والاعتق ��د �أن ال�سب ��ب احلقيقي كما ي�ش ��اع احيانا
لغي ��اب الر�سم عندنا هو التح ��رمي ,الذي كثريا ما
يحت ��ج به العديد من كتاب النق ��د وم�ؤرخي الفن ,
�إن التح ��ول من فن �إىل فن معروف وقد يطغى فن
مع�ي�ن على فرتة ت�أريخية بكاملها لأ�سباب عديدة ,
�أهمه ��ا على م ��ا يبدو تلك التح ��والت الكربى التي
مت ��ر بها املجتمع ��ات  ,فب�سبب قدا�س ��ة القر�آن عند
امل�سلم�ي�ن  ,ا�صب ��ح اخل ��ط العربي ال ��ذي كتب به
الق ��ر�آن م ��ادة الف ��ن العرب ��ي والإ�سالم ��ي حلقب ��ة
طويل ��ة ج ��دا وال يزال.وله ��ذا جن ��د املعلوم ��ات
املتوف ��رة ع ��ن اخلطاط�ي�ن اك�ث�ر م ��ن املعلوم ��ات
املتوفرة عن الر�سامني واملعماريني � ,أو �إن ت�أريخ
الغن ��اء عندنا اك�ث�ر توثيقا من ت�أري ��خ امل�صورين
و�س�ي�رة ال�شع ��راء ت ��كاد تك ��ون ت�سجي�ل�ا يومي ��ا
يف ت�أريخن ��ا املدي ��د  ,مع الإقرار ب� ��أن التحرمي قد
�أث ��ر حق ��ا  ,لك ��ن الق ��ر�آن مل ي�ش ��ر اىل �أي نوع من
التح ��رمي  ,بينما �أ�ش ��ار �إىل حمرمات اقل خطورة
و�أهمية من الر�سم والفن عموما .,وهو قد نقل لنا
الو�صايا الع�شر املوجودة يف التوراة بحذافريها
تقريب ��ا م�ستثني ��ا الو�صي ��ة الثاني ��ة التي تخت�ص
بالنح ��ت والر�س ��م بالذات والقائل ��ة « – :الت�صنع
ل ��ك متثاال منحوتا وال�صورة مم ��ا يف ال�سماء من
ف ��وق وما يف الأر�ض من حتت  ,ال ت�سجد لهن وال
تعبده ��ن لأين �أنا ال ��رب �إلهك اله غي ��ور ….الخ
«  ,فلم ��اذا ه ��ذا اال�ستثن ��اء؟ ال اعتق ��د �أن ه ��ذا قد
جاء �سه ��وا  ,لأن يف القر�آن �أي�ض ��ا �آيات ترى يف
التماثي ��ل والفنون نوعا من نعم الله التي ا�سبغها
عل ��ى عباده ال�صاحل�ي�ن  ,مثل الآي ��ة ( )12والآية
( )13م ��ن (�سورة �سب�أ) والآي ��ة( )49من (�سورة
�آل عم ��ران ) � ,أم ��ا الأحاديث النبوي ��ة فقد ثبت ان

معظمه ��ا مو�ض ��وع لأ�سب ��اب مذهبي ��ة و�سيا�سي ��ة
واجتماعية بحتة خلدمة ال�سلطات املتعاقبة .
ظهر الفن مبعناه الغربي يف بع�ض البلدان العربية
مثل لبنان منذ الق ��رن ال�ساد�س ع�شر من خالل فن
الكني�سة ,وكان �أول طالب بعثة لبناين هو الفنان
(داود القرم) الذي عاد من ايطاليا (عام  1865م)
وكذلك م�ص ��ر التي متلك جتارب تع ��ود �إىل القرن
الثام ��ن ع�شر وله ��ا عالقاتها اخلا�ص ��ة ب�أوربا منذ
دخ ��ول (نابليون) مل�صر و اقيم �أول معر�ض فني
يف العامل العربي يف م�صر (عام  , )1891برعاية
(اخلديوي �إ�سماعيل) وت�أ�س�ست اول مدر�سة للفن
فيها ( عام  )1898حت ��ت �إ�شراف الفنان الإيطايل
(روبرت ��ي)  ,وجنح الفن ��ان (حممود خمتار) يف
�ش ��ق طريقه بنج ��اح لإر�س ��اء �أ�س�س الف ��ن املحلي
(الوطني) فيه ��ا .ويف ال�شم ��ال الأفريقي (املغرب
العرب ��ي) ت�أ�س�س ��ت مدر�س ��ة الفن ��ون اجلميلة يف
تون� ��س (عام  )1912ويف اجلزائ ��ر (عام )1920
حت ��ت ا�ش ��راف الفرن�سيني.وكان (حمم ��د را�سم )
اجلزائ ��ري يحاول �إع ��ادة احلي ��اة �إىل املنمنمات
العربية القدمية متجاوزا تقاليد الر�سم ومفاهيم
احلداثة يف اوربا.
�أن ت�أريخ الفن العراقي احلديث مل يبد�أ يف القرن
الع�شرين  ,ذلك �أن ر�سامي القرن الع�شرين هم ابناء
اجليل الذي �سبقهم �أي انهم امتداد للفنان (نيازي
مولوي بغدادي) و�أ�صحابه من الأ�سطوات الذين
تركوا لنا نتاجا مهم ًا على جدران الغرف الداخلية
ملو�سوريي بغداد والب�صرة وال�سليمانية واملو�صل
ب�ش ��كل خا�ص وامل�ستوح ��اة من ال�ت�راث ال�شعبي
العمي ��ق ال�ث�راء واحليوية .كان (ني ��ازي مولوي
بغ ��دادي) ميار� ��س الر�سم من ��ذ اربعينيات القرن

التا�س ��ع ع�شر ( 1835م تقريب ��ا) و ترك لنا �أعماال
تعك� ��س ا�سلوبه ال ��ذي يقرتب كثريا م ��ن �أ�ساليب
الر�سم العثماين يف ا�ستنبول واملدر�سة القجارية
يف �إيران مع بع�ض التجارب ال�شخ�صية املرموقة
يف البح ��ث ع ��ن ا�سلوب خا� ��ص ب ��ه.وكان الفنان
(عب ��د الق ��ادر ر�س ��ام  1952-1840م) الذي عا�ش
اك�ث�ر من مئة ع ��ام  ,من ابرز ممثل ��ي هذا االجتاه
ال ��ذي تطعم بالأ�سل ��وب الغربي ال ��ذي ينتمي �إيل
الواقعي ��ة الربجوازي ��ة يف الق ��رن التا�س ��ع ع�شر
خا�صة الواقعية الأملانية عند الأتراك و الواقعية
الفرن�سية عن ��د الفر�س .وهو(عب ��د القادر ر�سام )
�أول من ح ��اول اخل ��روج �إىل الطبيعة يف العراق
ور�سمه ��ا مبا�ش ��رة  ,وكث�ي�ر م ��ن ر�سوم ��ه تذكرنا
بالأي ��ام اخل ��وايل وباحل� ��س الريف ��ي والبيئ ��ة
الزراعية املليئة بالب�ساط ��ة واخليال الذي ينتمي
�إىل ع ��امل القري ��ة اك�ث�ر م ��ن انتمائ ��ه �إيل املدين ��ة
واملجتم ��ع امل ��دين و �أول ر�س ��ام عراق ��ي لل�ص ��ور
ال�شخ�صية « بورتريت «  ,فموا�ضيعه هي �ضباط
اجلي�ش الرتكي وبا�شوات ووالة احلكم العثماين
وبع� ��ض جت ��ار ذل ��ك الزم ��ان �إ�ضاف ��ة �إىل الري ��ف
والأنه ��ار  ,خا�ص ��ة نه ��ر دجل ��ة واحلي ��اة الهادئ ��ة
والهني ��ة الت ��ي التع ��رف التعقيد و امل�ش ��اكل التي
تتميز بها املدنية ع ��ادة  ,ثم الفنانون (عا�صم عبد
احلاف ��ظ – 1886؟) و(حمم ��د �صالح زكي 1888
– ؟) و (احل ��اج حمم ��د �سليم علي املو�صلي ؟)
وال ��د الفنان (جواد �سليم ,)1961 – 1919الذين
مل يبتع ��دوا يف اهتماماتهم عن عبد القادر ر�سام ,
لكنه ��م قد متيزوا عنه يف طريق ��ة املعاجلة خا�صة
يف الكثاف ��ة اللونية وحركة الفر�ش ��اة التي �أخذت
عنده ��م تتح ��رك بحري ��ة ن�سبية مع ح� ��س عاطفي
انفع ��ايل ظاه ��ر غزي ��ر و ب ��روز مو�ض ��وع احلياة
اجلامدة (�ستل اليف) عند الثالثة.
يف بداية العقد الثالث من القرن الع�شرين ت�شكلت
الدول ��ة العراقي ��ة وب ��د�أت تخط ��ط لبن ��اء العراق
اجلديد بعد حترره من الدولة العثمانية  ,ب�أنتهاء
احل ��رب العاملي ��ة الأوىل  ,ف ��كان �أول طال ��ب بعثة
فني ��ة لدرا�س ��ة الر�س ��م هو الفن ��ان (اك ��رم �شكري
– 1910؟) �إذ �ساف ��ر �إىل بريطانيا (عام , )1929
وهو �أول من ادخ ��ل االنطباعية �إىل العراق (عام
 ,)1931عندم ��ا عر�ض لوحته ال�شه�ي�رة (�ضباب
يف لن ��دن) يف املعر� ��ض ال�صناع ��ي – الزراع ��ي
ال ��ذي اقيم يف بغداد �آنذاك  ,عك� ��س الر�أي ال�سائد
ال ��ذي يقول ب� ��أن الأ�سرى البول ��ون الذين جاءوا
�إىل العراق يف الأربعينيات والتقوا الفنان (فائق
ح�س ��ن) والفنان (جواد �سليم ) و�آخرين هم الذين
ادخلوها لنا.
يعت�ب�ر ت�أ�سي�س معهد الفنون اجلميلة ببغداد عام
1936وق�س ��م الر�س ��م �إل ��ذي �أ�س�سه الفن ��ان (فائق
ح�س ��ن  )1996 -1913بع ��د عودت ��ه م ��ن باري�س
(عام , )1939نقطة حت ��ول كربى يف ت�أريخ الفن
العراق ��ي املعا�صر �إذ �شكل بداي ��ة انطالقة الر�سم
على من ��ط الف ��ن الغرب ��ي ونهايةالعالق ��ة بتقاليد
الر�سم ال�شرقية ال�سابق ��ة .من هذا املوقع انطلقت
�أوىل ب�شائ ��ر التحرر والث ��ورة الفنية على ما كان

�سابق ��ا وفيه من ��ت احلركات الفني ��ة وتو�سعت
ودارت ال�صراع ��ات الفني ��ة والأ�سلوبي ��ة
والبحث عن الطريق الأف�ضل.
كان التجريب �أحد ابرز حماوالت تلك املرحلة
وبداي ��ة الوع ��ي الفن ��ي احلدي ��ث والعالق ��ة
بحرك ��ة الف ��ن يف العامل وخا�ص ��ة يف اوربا
و�أمري ��كا .ويعود الف�ض ��ل يف هذه البداية
اجلريئ ��ة �إىل الفنان (فائ ��ق ح�سن) الذي
حطم متاما ال�شكل التقليدي ال�سابق وقدم
لوح ��ة فني ��ة معا�ص ��رة تتمي ��ز باحليوية
واحل�س الع ��ايل وامل�ستوى الفني الرفيع
– مل تك ��ن جديدة على م�ستوى الإجناز
الغرب ��ي طبع ��ا – لكنها تعت�ب�ر ثورة فيم ��ا يتعلق
بالر�سم العراقي -الذي كان يحاول تقليد الأ�شياء
التي �أمامه وبحذر اقرب �إىل اخلوف منه �إىل الثقة
 ,كانت �ضربات فر�شاة فائق من القوة واحل�سا�سية
واجلر�أة م ��ا جعل اللوحة العراقي ��ة �آنذاك تخطو
خطوته ��ا الك�ب�رى  ,جمتازة تلك املح ��اوالت التي
كانت �سائدة يف الر�سم العربي املعا�صر �,إن لوحة
(فائق ح�س ��ن) املختلطة �ألوانه ��ا بالرتبة واملناخ
العراقي�ي�ن قد فتحت نافذة على فه ��م البيئة العلى
امل�ست ��وى ال�شكلي �أو الو�صفي (الت�سجيلي) فقط
ب ��ل عل ��ى امل�ستوى الروح ��ي واملع ��ريف الر�صني,
مانح ��ة لأجواء بغداد نكه ��ة الع�صر وروح احلياة
اجلديدة الت ��ي بد�أت تظهر للعي ��ان رويدا رويدا.
هكذا �سرنى �أ�سلوب الأنبياء الفرن�سيني وب�ساطة
(ما تي� ��س وبراك) وعنف احلرك ��ة الرومانتيكية,
خا�صة �أعم ��ال (يوجني دو الكروا) جمتمعة داخل
�إط ��ار (اللوحة الفائقية)� .أل ��وان وخطوط جديدة
ومتحركة يف جميع االجتاهات كثافة ودقة وغنى
وامت�ل�اء وغ ��زارة وعفوي ��ة وانفع ��ال ,مو�ض ��وع
جديد لي�س حم ��اكاة للواقع و�إمنا خلق واقع �آخر
 ,واق ��ع ينم ��و مع االنتق ��االت التي تر�شدن ��ا �إليها
فر�ش ��اة فائ ��ق الطري ��ة واملليئة بالل ��ون واحلركة
والعط ��اء واحل�سا�سية املرهف ��ة� .إن ( فائق ح�سن
) احل�سا� ��س والعف ��وي والغزي ��ر ي�ش ��كل الزاوية
الأوىل يف املثلث الذهبي للر�سم العراقي احلديث
 ,حداث ��ة وواقعي ��ة وحيوي ��ة ومرون ��ة النتقاالت
مفتوح ��ة عل ��ى اك�ث�ر م ��ن �أف ��ق .م ��ع فائ ��ق انتهى
ع�ص ��ر الهواية وتقاليد ر�سام ��ي النزهات الربيئة
والله ��و و�أي ��ام العط ��ل .وب ��د�أ ع�ص ��ر الر�سم كفن
معن ��ي باملجتمع والبيئة والإن�س ��ان  ,لي�س ك�شكل
فق ��ط بل كمو�ضوع �أي�ضا .ومعه �أ�صبحت اللوحة
العراقية متلك عاملها اخلا�ص ومو�ضوعها املتميز
ومعه دخل ��ت احلداثة (املودرني ��زم) يف الفن �إىل
العراق .لكن لوحة فائق مع كل ما متيزت به كانت
يف حاج ��ة �إىل ا�ستكم ��ال خ�صائ�صه ��ا العراقي ��ة
الفري ��دة  ,ومل يكن مبقدور فائق القيام ب�أكرث مما
قام به �آنذاك ,وكان علينا �أن ننتظر و�صول الفنان
(ج ��واد �سلي ��م  )1961- 1919يف عام 1941من
�إيطالي ��ا بعد �أن ت ��رك بريطانيا ب�سبب احلرب اىل
�إيطالي ��ا التي �سيرتكها �أي�ضا ب�سبب احلرب عائدا
�إىل بغداد  ,كارها احلرب وم�شعليها الذين حرموه
من اكمال درا�سته الفنية.يف �أوربا.
كانت الأنعطافة الثانية عندما ا�شتغل جواد املفكر

واملت�أمل اجلاد يف دار الآثار
العراقية ,مرمم ��ا لتماثيل الأجداد (ال�سومريني
والبابلي�ي�ن والآ�شوري�ي�ن) وما�سح ��ا الغب ��ار عن
وجوههم البهي ��ة وم�ستلهما منهم املعاين العميقة
للجم ��ال والقيم الفنية والت�شكيلية (البال�ستيكية)
 ,هك ��ذا اخ ��ذ يقل ��ب النظ ��ر يف �أعم ��ال ح�ضاراته
الأوىل مت�أم�ل�ا معانيه ��ا وحلوله ��ا ,الت ��ي �صاغت
تقاليد الفن العراقي القدمي.
كان ج ��واد الفنان املعا�صر يح ��اول �إيجاد العالقة
ال�صحيح ��ة ب�ي�ن تراث ��ه الغن ��ي وب�ي�ن احلي ��اة
املعا�ص ��رة وتقالي ��د الف ��ن احلديث ,وه ��ي ق�ضية
�شغل ��ت كل اجله ��د والوق ��ت الالح ��ق لف ��ن (جواد
�سليم).وعلي ��ه �أن ينطلق مما حققه فائق وي�ضيف
�إلي ��ه ما تعلم ��ه وا�ستوعب ��ه من قي ��م وتقاليد فنية
جديدة يف اخلارج  ,فكان ن ��دا�ؤه البالغ الأثر:لقد
�آن للر�سم العراقي �أن يربط بني ما�ضيه احل�ضاري
والتعب�ي�ر عن روح احلا�ض ��ر واال�ستفادة مما مت
الو�ص ��ول �إليه م ��ن منج ��زات فنية عل ��ى ال�صعيد
العامل ��ي يف الوق ��ت نف�س ��ه ب�شكل �صحي ��ح .هكذا
ج ��اءت الب�ساط ��ة والت�شكيالت املركب ��ة والألوان
ال�شرقي ��ة واملو�ض ��وع املحل ��ي ب�أ�سل ��وب مي ��زج
فن الق ��رن الع�شري ��ن بال�سومري�ي�ن والآ�شوريني
وامل�سلمني  ,من فن (بيكا�سو) قي القرن الع�شرين
و ف ��ن (يحيى الوا�سط ��ي)يف الق ��رن الثالث ع�شر
املي�ل�ادي ,من ال�سومري�ي�ن اىل التكعيبية .جتريد
وتب�سيط وتكثيف واختزال وم�ساحات وتفا�صيل
 ,زخرفة و�سطوح  ,خطوط و�ألوان كتل وفراغات
,كتابات ورموز و�إ�شارات  ,و�أطفال ي�أكلون الرقي
(البطيخ الأحم ��ر)  ,الأعراب والفالحون  ,العمال
واملثقفون  ,الث ��وار و ال�سلطان الطاغية ,وظهرت
املدين ��ة ب ��كل تعقيداته ��ا وطبقاته ��ا و�صراعاته ��ا
التي ال تنته ��ي.و احلروب ,الأمرا� ��ض ,الكوارث
الطبيعية ,العامل العاطل  ,الفالح العاجز واملر�أة
الت ��ي حتا�صرها التقاليد .كل ه ��ذا ب�أ�سلوب �أخاذ
يري ��د ربط املا�ض ��ي الإبداعي للعراق ��ي باحلا�ضر
الذي �أخذ يتنف�س الآن  ,كان جواد الزاوية الثانية
يف املثل ��ث الذهب ��ي للر�سم العراق ��ي  ,حيث كر�س
احلقيقةاملهم ��ة الثاني ��ة لكل حرك ��ة �إبداعية جدية
حق ��ا � ,أي عالقة الرتاث واملعا�ص ��رة معا .املا�ضي
الغني واحلا�ضر املتحرك واملليء باجلديد.
اما الزاوية الثالثة للمثلث فقد مثلها الفنان (حممود
�صربي)  ,الذي كر�س جهده املهم يف ايجاد العالقة
الأ�سا�سية بني الفن واملجتمع  ,فمع حممود �أخذت

ا لأ ف ��كار
االجتماعي ��ة اجلذرية تربز
يف العم ��ل الفن ��ي � ,صحي ��ح �أن هن ��اك فنان ��ا يف
ال�سجن منذ عام  1948بتهمة �سيا�سية هو الفنان
(ر�ش ��اد حامت) �إال �أن الفك ��ر الثوري يف الفن مل
يربز مبعناه اجلمايل والفل�سفي واالجتماعي �إال
مع (حممود �ص�ب�ري) واىل حد ما(ج ��واد �سليم)
و (�شاك ��ر ح�س ��ن �آل �سعي ��د  )2004 – 1925يف
خم�سينيات القرن املا�ضي  ,كانت منابع الفن لدى
(حمم ��ود �ص�ب�ري) تت�ش ��كل م ��ن اكرث م ��ن منبع
او م�صدر,مث ��ل الف ��ن املك�سيك ��ي خا�ص ��ة (الفنان
دييكو ريفريا ) والفن ال�سوفيتي ,خا�صة (الفنان
ديني ��كا)  ,وكذلك احلداث ��ة الأوربية التي وجدت
يف (بابلو بيكا�س ��و) املعرب الأبرز لها فيما يتعلق
باملفهوم االجتماعي للفن احلديث .ان اعمال هذا
الفنان �شهادة عميقة على العالقة القوية بني الفن
واملجتم ��ع وتطور الوع ��ي ودور املثقفني يف ذلك
وكان ��ت الوان ��ه املقت�صدة واحلزين ��ة و�شخو�صه
املعدم ��ة وخطوط ��ه القوية تعرب خ�ي�ر تعبري عن
تل ��ك املرحل ��ة ال�صعب ��ة الت ��ي كان مر به ��ا ال�شعب
العراقي وعموم املنطق ��ة العربية والتزال .كانت
معان ��اة الأن�سان وهمومه وعالق ��ة الفن باملجتمع
واملجتم ��ع بالف ��ن  ,قد حتققت به ��ذه النقلة املهمة
والت ��ي اكتمل ��ت فيه ��ا جوان ��ب العم ��ل الفن ��ي
الرئي�سية والتي الميكن لأي عمل فني اال�ستغناء
عنها :اللوحة ذات البناء الفني واملت�صلة ببيئتها
اخلا�ص ��ة واحلاملة الأفكار الت ��ي ت�شغل الإن�سان
واملعربة عن حركة الواقع والت�أريخ .
�إن الف ��ن العراق ��ي املعا�صر يدين له� ��ؤالء الثالثة
ب ��كل ما ن ��راه اليوم م ��ن نهو�ض �إبداع ��ي حقيقي
في ��ه ولواله ��م مل ��ا و�ص ��ل الف ��ن عندن ��ا اىل ه ��ذا
امل�ســـــــــتوى.,
لك ��ن هناك �س�ؤال يبقى يف حاجة �إىل بحث عميق
من اجل جواب مقنع هو:
كيف ا�ستطاع (حمم ��د را�سم 1886م –  1960م
رمب ��ا) اجلزائ ��ري و (حممود خمتار  1891م –
 1934م) امل�صري يف الع�شرينيات و (جواد �سليم
 1919م –  19961م) العراق ��ي يف الأربعينيات
من القرن املا�ضي خل ��ق هذا االجتاه الذي ا�صبح
الي ��وم حقيق ��ة واملق�صود ب ��ه ( الفن املحل ��ي ) �أو
(الفن الوطني) كما يطلق عليه احيانا؟
ه ��ل �أن هذا يعترب خروج ًا عما هو قائم وبالتايل

رجع ��ة لل ��وراء؟ �أم ان ��ه يقظ ��ة
�شعوري ��ة ب�أهمية الهوي ��ة وحاجة
ملحة لأثبات الذات يف ظل الهيمنة
الأوربية على العامل؟
� .أمل يك ��ن للرتاث الغني للح�ضارات
ال�سابقة لهذا اجل ��زء من العامل دورا
يف ذلك ؟.
ه ��ل هو ب�سبب اال�ستمرار غري املرئي
لتقاليد املنطقة الفني ��ة والتي تداخلت
معه ��ا عوام ��ل �أخ ��رى �ساعدته ��ا عل ��ى
الظهور م ��رة ثانية يف االنت ��اج الفني ا
حلايل؟
الإيعن ��ي ان التعددي ��ة يف الأب ��داع
والتن ��وع ه ��ي م�ص ��در مه ��م م ��ن م�صادر
التطور الب�شري؟
وان اعتب ��ار ا�سل ��وب او اجت ��اه مع�ي�ن او فك ��رة
واح ��دة الغري م ��ن عوام ��ل اجلم ��ود والرتاجع؟.
وهوما نراه الآن من دعوات اال�ستن�ساخ والتقليد
الأعمى ملا يجري يف الغرب.
ه ��ل الغ ��رب هو امل�ص ��در الوحيد للقي ��م اجلمالية
اليوم كما يرى البع�ض عندنا؟.
مل ��اذا تخل ��ى الأوربي ��ون �إذن ع ��ن تقاليده ��م وا
جته ��وا �إىل « احل�ضارات البدائية « كما ينعتونها
لإنتاج �سلعهم الفنية يف القرن الع�شرين؟.
مل ��اذا ذهب بيكا�سو �إىل �أفريقيا املتخلفة ال�ستلهام
احلداثة منها وماتي� ��س �إىل املغرب العربي لإنقاذ
الف ��ن الأوربي من �أزمته وهرني مور وجاكومتي
�إىل احل�ضارت�ي�ن العراقي ��ة وامل�صري ��ة القدميتني
ل�صياغة املفاهيم اجلديدة للنحت احلديث؟
ما هو االجتاه الذي �ست�أخذه احلركات الفنية يف
القرن الواحد والع�شرين؟ .
هل انتهى دور الت�شخي�ص يف الفن؟.
هل كان التجريد حال حقيقيا لأزمة الفن الغربي؟
 .كيف ميكن النظ ��ر �إىل االجتاهات احلديثة التي
�أخ ��ذت تبتعد عن التقالي ��د والأ�صول املعروفة يف
الر�س ��م والنحت  ,مثل ا�ستخ ��دام الفيديو وحركة
اجل�س ��د والأ�ص ��وات والتكنولوجي ��ا احلديث ��ة
وغريها من امل�ؤثرات وطرحها ك�أعمال فنية؟ .
�أي ��ن ح ��دود الف ��ن والالف ��ن يف الإنت ��اج احل ��ايل
للفنانني يف عاملنا املعا�صر؟
ه ��ذه املقدمة �ضرورية لغر�ض فهم الأعمال الفنية
العراقي ��ة املعا�صرة والالحق ��ة ومن اجل تعميق
العالق ��ة ب�ي�ن املجتم ��ع ون�شاط ��ه الروح ��ي ال ��ذي
يعت�ب�ر الفن من اب ��رز ا�شكاله احلية.و ت�شرتك يف
هذا الفهم جمموعة من فناين العراق املعا�صرين ,
لكل واحد منه ��م ر�ؤاه وافكاره وجتاربه اخلا�صة
 ,وه ��م ي�شكلون تنوع ًا ا�سلوبي ًا وفكري ًا وت�شكيلي ًا
اليخف ��ى عل ��ى الع�ي�ن املجرب ��ة  ,وه ��ي معرو�ضة
امام اجلمهور والنق ��اد واملهتمني بالفن  ,ولهم ان
يقول ��وا فيها الر�أي ال ��ذي ي�ساعد على ا�ستخال�ص
الفائدة واللذة اجلمالي ��ة واحل�سية او الأمتعا�ض
والأ�ستهجان  ,لكن املهم يف الأمر ,اننا نقيم حوارا
بني امل�شاهد واللوحة وبني الفنان وامل�شاهد وبني
الأثنني والفن وب�ي�ن اجلميع واحلياة .فهل وفقنا
لذلك.
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�ص ��در حديث ��ا كتاب»جمالي ��ات الطبيع ��ة يف
كورد�ست ��ان الع ��راق و�أثرها يف الر�س ��م العراقي
املعا�صر»مل�ؤلف ��ه الفن ��ان اال�ست ��اذ الدكتور حممد
ع ��ارف وهو م ��ن موالي ��د مدين ��ة راون ��دوز �سنة
 ،1937وال ��ذي �أنه ��ى درا�ست ��ه يف معه ��د الفنون
اجلميل ��ة ببغداد عام  1956ثم ذه ��ب اىل رو�سيا
للدرا�س ��ة وح�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة ماج�ست�ي�ر م ��ن
�أكادميي ��ة الفن ��ون اجلميلة مبو�سك ��و عام 1967
وع ��اد اىل ب�ل�اده لك ��ي ي�سه ��م يف بن ��اء الع ��راق
و�أ�صب ��ح ا�ستاذا يف معهد الفنون اجلميلة وكذلك
حما�ض ��ر يف اكادميي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة ببغداد
وكلي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة يف اربي ��ل وبابل.ويف
�سن ��ة  2004ح�ص ��ل على �شه ��ادة الدكت ��وراه من
كلي ��ة الفنون اجلميلة يف جامع ��ة �صالح الدين..
ول ��ه اربع ��ة ع�شر كتاب ��ا مطبوعا ب�ي�ن ترجمة عن
اللغ ��ة الرو�سية اىل الكوردية والعربية ف�ضال عن
ت�ألي ��ف بع�ض الكتب يف جم ��ال اخت�صا�صه (الفن
الر�سم(.
ول ��ه الآن ت�سع ��ة كت ��ب جاه ��زة للطب ��ع تتن ��اول
اجلوانب الفنية تنتظر دور الن�شر طبعها.
كذلك ا�شرتك الفنان يف العديد من املعار�ض التي
اقيمت يف العراق واخل ��ارج وان كتابه املو�سوم
ب(جمالي ��ات الطبيع ��ة يف كورد�ست ��ان الع ��راق
و�أثره ��ا يف الر�س ��م العراق ��ي املعا�ص ��ر) يعت�ب�ر

عبد الق��ادر الرس��ام وصور
من شقالوة
الفن ��ان �أن الطبيع ��ة م�صدر ًا ا�سا�سي ��ا من م�صادر
اجلمال ل ��دى االن�سان منذ بداي ��ة حياته يف عمق
التاري ��خ ..وحاول �سرب اغ ��وار الطبيعة ومعرفة
ظواهرها.
وقد �ش ��كل املنظ ��ر الطبيعي هاج�س ��ا جماليا عرب
الع�ص ��ور ب�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن ا�سالي ��ب عر�ض ��ه
ور�س ��م االن�س ��ان مناظ ��ر عل ��ى ج ��دران كه ��وف
ونق�ش ��ت �ص ��ور االن�س ��ان واحلم�ل�ات الع�سكرية
على ال�صخور خا�ص ��ة يف الع�صر اال�شوري.وان
ر�س ��م ال�صور على ال�صخ ��ور يف الكهوف بد�أ منذ
الع�ص ��ر احلج ��ري ،ونق�شت ور�سم ��ت مناظر من
ع�ص ��ور ما قبل التدوين او مناظر من بالد ما بني
النهرين.وهن ��اك حل ��د الآن �ص ��ور منحوت ��ة على
ال�صخ ��ور يف جب ��ال كورد�ست ��ان يع ��ود تاريخها
اىل الع�ص ��ور القدمي ��ة منه ��ا الع�ص ��ر الآ�ش ��وري
كم ��ا يف م�ضيق جب ��ل خن�س وقلع ��ة العمادية.ان
ارا�ض ��ي كورد�ستان منحت عرب التاريخ لالن�سان
رفاهي ��ة غري حمدودة للحي ��اة وفرتها له الطبيعة
م ��ن تربة جيدة ومي ��اه وفرية و�سه ��ول ر�سوبية
خ�صب ��ة ونباتات متنوع ��ة معطاة ،وه ��ي منطقة
ح�ضارية ذات طبيع ��ة جغرافية تت�شكل من جبال
وودي ��ان وغاب ��ات و�ش�ل�االت و�سه ��ول ،وله ��ذا
ا�صبح ��ت مه ��د احل�ض ��ارات االن�ساني ��ة االوىل.
وان الآ�شوري�ي�ن ر�سم ��وا كذلك �ص ��ورا لال�شجار

واجلب ��ال ب�ش ��كل متنا�س ��ق تقريب ��ا وان ال�شجرة
واجلبل يف م�سل ��ة (نرام �سني) رم ��زان خال�صان
وب�سيط ��ان للطبيعة و�شع ��ور االن�سان مبا يحيط
به من الظواهر الطبيعية.ان الطبيعة ادخلت يف
الروائع اخلالدة وه ��ذه (�سنبلة القمح وال�شعري،
الت ��ي علمه ��ا ابن ��اء الرافدي ��ن للع ��امل كل ��ه كيفية
زراع ��ة احلنطة وال�شعري يف قرية جرمو الواقعة
يف منطق ��ة جمجم ��ال قب ��ل (�ست ��ة �آالف �سنة قبل
املي�ل�اد) .وزه ��ر اخل�شخا� ��ش ،وزه ��رة �ألوت� ��س،
و�شجرة الت�ي�ن ،و�شجرة ال�صنوبر ،حيث ر�سمت
من قب ��ل الفن ��ان العراقي يف �أزمن ��ة غابرة.وقبل
الآ�شوري�ي�ن كان ابناء الرافدين م ��ن ال�سومريني
له ��م ول ��ع بالر�س ��م» ..ويع ��ود ول ��ع ال�سومري�ي�ن
بتعدد الألوان اىل وفرة ا�ستعمال حجر الالزورد
( )Uknuوال ��ذي كان ي�ستخ ��رج من جبل الالز
يف م ��اذي والعقي ��ق االحمر (�سمت ��و )Samtu
م ��ن ب�ل�اد ملوخ ��ا (اجلزي ��رة العربي ��ة) وحج ��ر
الي�ش ��ب (�آ�شب ��و  )Ashpu -م ��ن جب ��ل زم ��ور
�شرق ��ي بح�ي�رة اورميا.وكذلك ا�ستعم ��ل العقيق
اليم ��اين بعروق ��ه اجلميل ��ة الت ��ي ت�شب ��ه خ�ضرة
البح ��ر ،وال�شيم واملع�ش ��وق والكهرمان والعقيق
االبي� ��ض وحجر احلية ..الت ��ي كانت تنحت منها
اخل ��رز واالختام اال�سطواني ��ة والتمائم واحللي
وكان ��ت تطعيمات الع ��اج وال�ص ��دف او االحجار

املولنة ازاء ار�ضية �أغمق بحري ب�صفة متوا�صلة
يف ف ��ن ب�ل�اد الرافدين» .وكان اهتم ��ام العراقيني
باملنظ ��ر الطبيعي قد �أخذ حي ��زا مهما يف ابداعهم
الفن ��ي فر�سم ��وا الكث�ي�ر م ��ن مناظ ��ر كورد�ستان
بع ��د ان نظم ��وا �سفرات �سنوي ��ة اىل كورد�ستان.
وق ��د بهرتهم طبيع ��ة كورد�ستان ف�أطلق ��وا العنان
البداعه ��م الفني فكان انت ��اج عبد الق ��ادر الر�سام
وحمم ��د �صال ��ح زكي ،فائ ��ق ح�سن ،وف ��رج عبو،
وخالد اجل ��ادر ،ودانيال ق�صاب ..ال ��خ لهم ت�أثري
مبا�شر على احلركة الفنية يف العراق.
ومن ��ذ العق ��د االخ�ي�ر م ��ن الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر
وحتدي ��دا عام  1897حني ر�سم الفنان عبد القادر
الرا�س ��م لوحته (منظر من �شق�ل�اوة) وا�صبح هو
الرائ ��د يف الر�سم العراق ��ي وان م�ضامني لوحاته
م�أخوذة من الطبيعة.
وان منظ ��ر م ��ن �شق�ل�اوة ه ��ذه القري ��ة ال�سياحة
اخذت مناظرها اجلميلة ت�ؤثر على الفنانني.وقام
اكرث من فنان بر�سم بع� ��ض املناظر الطبيعية عن
ه ��ذه القرية.امثال الفنان داني ��ال ق�صاب والفنان
في�ص ��ل عثمان ولوحته املو�سومة بـ (جبل �سفني)
كذل ��ك اجلب ��ل الذي تق ��ع عليه قرية �شق�ل�اوة ذات
الب�سات�ي�ن الن�ض ��رة واال�شج ��ار العالي ��ة املختلفة
وخري ��ر ينابيعه ��ا ال�ساح ��رة النابع ��ة م ��ن جب ��ل
�سف�ي�ن مكونة من ع�ش ��رات ال�ش�ل�االت ال�صغرية.

وان لوح ��ة عب ��د الق ��ادر الر�س ��ام املو�سوم ��ة ب� �ـ
(منظ ��ر قلع ��ة اربي ��ل االثرية) تل ��ك املدين ��ة التي
ا�ستم ��رت فيها احلياة لأكرث من ثمانية �آالف �سنة
م�ضت ،وان املن ��ارة املظفرية وه ��ي �أثر معماري
رائ ��ع ت�ؤك ��د ا�ستمراري ��ة احل�ض ��ارة يف املدين ��ة
العراقي ��ة فكان الفن ��ان عبد الق ��ادر الر�سام موفقا
ورائ ��دا يف اختياره لر�سم قلع ��ة اربيل ومنارتها
وطبيعتها.ويرتبط تاريخ الفن العراقي املعا�صر
ب�أ�سم ��اء ال�ضباط العراقيني الذين در�سوا الفنون
الع�سكرية يف الكلية احلربية يف ا�سطنبول وهم
كل م ��ن (عبد الق ��ادر الر�سام ،حمم ��د �صالح زكي،
وعا�ص ��م حافظ و�آخرون) حيث كان در�س الر�سم
وخا�صة ر�سم املناظر الطبيعية �ضمن منهج املواد
الدرا�سية يف الكلية .ويعرف عن الفن العراقي يف
اوائل القرن الع�شرين بانتاجه �ضئيل العدد ،لقلة
الر�سامني العراقيني ومنهم احلاج �سليم وعثمان
ب ��ك وح�سن �سامي ،و�شوكت الر�سام ،وناطق بك،
واك ��رم القيميقجي ،ونا�صر ع ��وين ،وعبد القادر
الر�سام وعا�صم حافظ ،وحممد �صالح زكي.
ويف عام  1931بعد ان اقيم اول معر�ض لالعمال
الفني ��ة ا�ش�ت�رك في ��ه بع� ��ض اال�سات ��ذة والطالب
املوهوب�ي�ن ج ��ذب انتب ��اه امل�س�ؤول�ي�ن فقام ��ت
ال�سلط ��ة بار�سال البعثات الفني ��ة اىل اوربا ومن
�ضمنهم اكرم �شك ��ري وفائق ح�سن وعطا �صربي

وحاف ��ظ الدروبي .وبعد عودة طلبة البعثات اىل
الوط ��ن يف �سن ��ة  1939وت�أ�سي� ��س ف ��رع الر�س ��م
يف معه ��د الفن ��ون اجلميلة ا�صب ��ح انعطافا مهما
للحركة الفني ��ة العراقية ويف هذه الفرتة انبثقت
حرك ��ة الف ��ن العراق ��ي املعا�صر وال ��ذي �شمل ك ًال
من الفنانني اك ��رم �شكري وعطا �صربي و�شوكت
الر�س ��ام وك ��رمي جمي ��د (م�ص ��ور فوتوغ ��رايف)
وم ��ن بعدها ت�أ�س�ست جماع ��ة ا�صدقاء الفن وكان
افتتاح معر�ضهم االول يف  14ت�شرين الثاين عام
.1941
اما بخ�صو�ص جمال الطبيعة وت�أثريها على الفن
وه ��ذا م ��ا نالحظه يف لوح ��ات الفنان�ي�ن االوائل
(الرواد) عبد القادر الر�سام ،وحممد �صالح زكي،
وت�أثر به ��ا اي�ضا الفنانون الآخ ��رون من خمتلف
مراحل الف ��ن العراقي.فهذا الفن ��ان العراقي عطا
�ص�ب�ري قد ت�أثر بحياة الطائفة االيزدية وا�ستلهم
موا�ضي ��ع لوحات ��ه من حياته ��م االجتماعية وهو
ي�ص ��ور اماكنه ��م املقد�سة (معب ��د ال�شيخ عدي بن
م�ساف ��ر) يف م�ضي ��ق الل� ��ش وه ��و املرق ��د الديني
املب ��ارك ل ��دى جميع االيزدي ��ة يف عم ��وم العامل.
ام ��ا لوحت ��ه املو�سوم ��ة بـ (قري ��ة بع�شيق ��ة) التي
ي�سكنها االيزدي ��ة والن�صارى ولوحته املو�سومة
بـ (من جمموعته ع ��ن االيزدية) ولوحته االخرى
املو�سومة ب� �ـ (دبكة االيزدية) نالح ��ظ انطباعات

الفن ��ان ع ��ن ه ��ذه الطائف ��ة العريق ��ة الت ��ي متت ��د
جذوره ��ا يف اعم ��اق التاري ��خ ومرتبط ��ة ب�أر�ض
الع ��راق وعا�شوا حياتهم على هذه االر�ض مبرها
وحلوها.ام ��ا قلعة العمادية الت ��ي تعانق ال�سماء
بكربيائها و�شموخها هي االخرى ا�صبحت ملهمة
الفنان�ي�ن وا�صبح ��ت نقط ��ة ج ��ذب بالن�سب ��ة اىل
بع�ض الفنانني العراقيني وكان بينهم الفنان نزار
�سلي ��م وقد مت اختيار لوحته كنموذج للتعبري عن
طبيعة جماليات هذه البقعة من ار�ض كورد�ستان
اجلميل ��ة والفن ��ان خال ��د الق�ص ��اب ولوحت ��ه
املو�سومة بـ (العمادية(.اما وادي رواندوز الذي
ل ��ه موق ��ع �سرتاتيج ��ي مهم ب�ي�ن الع ��راق وتركيا
واي ��ران و�ش�ل�ال كل ��ي عل ��ي ب ��ك ف ��ان مناظرهما
�ألهمت هي االخرى الفنانني ومنهم الفنان دانيال
ق�صاب وهو ير�سم نهرا �سريع اجلريان يف وادي
روان ��دوز اجلميل ب�ألوانه وخ�ضرت ��ه.ان املناظر
الطبيعية وحياة القرويني انعك�ست على لوحات
بع�ض الفنانني منهم الفنان دارا حممد علي الذي
ر�س ��م لوحة حت ��ت عن ��وان (الراع ��ي والطبيعة)
يظه ��ر فيه ��ا �شيخ جلي ��ل ذو حلية بي�ض ��اء يدخن
غليونه الطويل ،وا�ضعا يده الي�سرى وقد التفت
حول ر�أ�سه مت�أمال.

عن �صحيفة الت�آخي

االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون
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عبد القادر الرسام ..الريادة المبكرة
موسى عواد بطي

الميكن �أن نغفل �أهم �صفحة من تاريخ الفنون
الت�شكيلي ��ة يف الع ��راق .لقد ول ��د يف مثل ذلك
اجلو ال ��ذي ولد في ��ه املثقف ��ون وال�سيا�سيون
وال�شع ��راء والأدب ��اء ،و�أي�ض ��ا ،العدي ��د م ��ن
الفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن ،الذي ��ن �أ�صبح ��وا فيما
بعد ،ق ��وة ت�أ�سي�سي ��ة وم ��وارد وينابيع روت
حي ��اة جديدة يف بدن الف ��ن املعا�صر ،و�شكلوا
الرعيل الثانى من الرواد تاريخيا ،و نعتربهم
يف الوق ��ت ذاته،،جي ��ل البح ��ث والتطل ��ع
والتنوير.
وه ��م على العك�س من اجلي ��ل الثاين وما تبعه
من �أجي ��ال� ،أ�صب ��ح دورهم ملمو�س ��ا وم�ؤثرا
بع ��د احل ��رب الثاني ��ة .الن الف ��ن قب ��ل ذلك يف
ف�ت�رة احل ��رب العظم ��ى الأوىل ،كان مقت�صرا
على حم ��اوالت �شابة لبع�ض الر�سامني الهواة
امث ��ال :عثم ��ان ب ��ك وناط ��ق م ��روة و�شوكت
اخلف ��اف وح�سن �سام ��ى و احل ��اج �سليم علي
واك ��رم القيمقج ��ى ونا�ص ��ر عون ��ى وحمم ��د
�صال ��ح زك ��ى وعا�ص ��م خاف ��ظ وعب ��د الك ��رمي
حمم ��ود ..وكان ��ت موا�ضيعه ��م تعتم ��د عل ��ى
ت�صوير الطبيعة وامل�شاه ��د اليومية با�سلوب
تقليدى �أو طبيعى لي�س له و�ضوح.
كان يف العق ��د الث ��اين من العمر وه ��و يتطلع
بذكائ ��ه وفطنته من خالل ما قدم ��ه من ر�سوم
وتخطيط ��ا ب�إ�صب ��اغ البا�ستي ��ل �أو الإ�صب ��اغ
املائية ،مم ��ا لفت انتب ��اه امل�س�ؤولني يف بداية
عمل ��ه الفن ��ي ف�سع ��ى �آن ��ذاك لدرا�س ��ة الر�سم ،
وخالل حياة لي�ست ق�صرية كان ن�شاطه حيويا
ومتنوعا على م�ستوى �أ�ساليب الر�سم
الراحل عبد القادر الر�سام بد�أ من اخلال�صات
الأ�سلوبي ��ة لأ�شه ��ر املدار� ��س حي ��ث كان م ��ع
واحلاج حمم ��د �سليم وعا�ص ��م حافظ وحممد
�صال ��ح زك ��ي ير�سم ��ون الطبيع ��ة واحلي ��اة
اجلام ��دة ب�أ�ساليب مدر�سي ��ة تقليدية ،يف هذه
ال�سن ��وات املبك ��رة كان املرح ��وم عب ��د القادر
الر�س ��ام يتطلع اىل فن تتمث ��ل فيه خ�صائ�ص
الع�ص ��ر ،وبالفعل تبقى لوحات ��ه التنقيطية �أو
الت ��ي تنتم ��ي اىل املعاجل ��ات احلديث ��ة ،التي

الحياة البسيطة والعائلة البسيطة التي كانت تسكن يف واحدة من بيوت
بغداد يف الزمن العثامين التي نشأ وترعرع فيها عبد القادر الر سام كان
لها األثر العميق يف أعامله حتى بعد أن تحسنت أحواله ..مثل الشناشيل..
األزقة ..الدرابني الضيقة ..ودجلة ليال ..منس��اء الجنوب ..أفراح غجرية....
والقامئة تطول ،إىل عرشات االعامل الزيتية ،رسمتها أنامله منذ بدايات
القرن املايض.
ج ��اءت نتيج ��ة تعرف ��ه ودرا�ست ��ه لالجتاهات
اجلدي ��دة يف الر�س ��م انذاك الت ��ي �ساهمت يف
�إر�س ��اء قواع ��د النه�ض ��ة الفني ��ة احلديثة يف
العراق
م ��ن �إعمال ��ه املهم ��ة عل ��ى �صعي ��ده ال�شخ�صي
�أو عل ��ى م�ست ��وى بدايات احلرك ��ة الت�شكيلية
يف الع ��راق ،يف �إعمال ��ه ع ��ن الطبيع ��ة حي ��ث
تتمث ��ل العالقة بني الإن�س ��ان والطبيعة ،ويف
�إعماله الأخرى عن الطبيعة والعائلة واملناظر

واحلياة اجلام ��دة وال�ص ��ور ال�شخ�صية ،فهو
ينقلنا �أو يحيلن ��ا اىل �أ�سلوب حتليلي ي�ضعنا
عل ��ى متا�س مع ال ��ذات ،تعطيك ق ��وة تعبريية
قل نظريها م ��ن خالل الطابع االنطباعي الذي
ه ��و الأ�سل ��وب املف�ضل لدي ��ه ،ذل ��ك الن الر�سم
عنده ر�سالة اجتماعية ولي�س هواية ،كما كان
مفه ��وم الفن �آنذاك ..مما يجعل من امل�ساهمني
االوائ ��ل يف تر�سيخ مدر�س ��ة الر�سم العراقي
احلديث

