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فهم اللوحة مهمة الناقد
وليست مهمة الفنان

نوري مصطفى بهجت
رحيل آخر رواد الفن العراقي

متعــة الرســــم

من زمن التوهج

من زمن التوهج

ن�������وري م��ص��ط��ف��ى ب��ه��ج��ت

قـــالـــــوا

عن نوري مصطفى بهجت

ع������������������ادل ك������ام������ل

ناقد راحل

مناسبة أحد معارض الفنان د .نوري مصطفى بهجت
– قاعة الرواق – قال الفنان محمد غني حكمت:
حت ً
ام سيأيت جيل ينحني باحرتام وهو صامت ومتأمل
يف الصور الزيتية واملائية والتخطيطات التي رس��مها
فنان��ون صادق��ون بألوانهم وتجاربه��م ..حاولوا يف
مرحل��ة بناء الف��ن التش��كييل يف الع��راق أن يثبتوا
مقدرتهم وإمكاناته��م يف الخلق واإلبداع واإلرصار
ّ
ليخطوا ،طريق ًا جديد ًا
عىل االس��تمرار يف الرس��م،
ألجيال طويلة من الفنانني.
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كان ذلك يف الأربعيني ��ات من القرن املا�ضي وقبله
بقلي ��ل� ،إن الدكت ��ور ن ��وري م�صطف ��ى بهجت فيها
ن�شوة الفنان يف عامل ��ه اخلا�ص ال�صادق من خالل
�ألوان ��ه وموا�ضيع ��ه ..وحب ��ه للر�س ��م مبا�شرة عن
الطبيع ��ة العراقي ��ة من خالل الب�سات�ي�ن اخل�ضراء
ولون الرتاب والنخي ��ل املتعددة الألوان .كان ذلك
�أثناء �سفرات جماعية مع �ش ّلة من رفاقه الر�سامني
وبخا�ص ��ة �أيام اجلمع امل�شه ��ورة واملتعاقبة �سري ًا
�أم عل ��ى الدراج ��ات الهوائي ��ة �أم يف �سي ��ارة ت�سري
رغم ًا عنها.
�إن هذا التقييم الدقيق ي�صدر عن نحات متمر�س..
ولو مل يكن الفنان د .م�صطفى مبدع ًا ملا قال الفنان
هذا احلكم .وعلى كل حال �إننا �إزاء ظاهرة مده�شة
و�أ�صيل ��ة يف جم ��ال ح ��ب الر�سم ال ��ذي امتازت به
ال�شخ�صي ��ة العراقي ��ة مبنجزه ��ا احل�ض ��اري وما
تركت ��ه من عالم ��ات جمالي ��ة وفنية عميق ��ة ال�صلة
باحلياة.
ّب� ع ��ن تطلعه ��ا اجلم ��ايل يف بن ��اء حياة
كم ��ا يع� رّ
راقي ��ة ..والفن ��ان الطبي ��ب ن ��وري م�صطف ��ى ،كما
يب ��دو ،ال يختلف عن زميله الدكتور خالد الق�صاب
يف حبه للفن ..وللر�سم على وجه التحديد .ورمبا
ه ��و الآخر كان يود �أن يدر�س ويختار الفن بدل �أن
يكر� ��س حياته للط ��ب� ..إال �أنه وه ��و ميار�س مهنة
الط ��ب فرتة طويلة مل يتخ ��ل عن ولعه وع�شقه لفن
الر�س ��م ،الأمر ال ��ذي يجعلنا ال ن�شك ب� ��أن املواهب
ال�صادق ��ة ال ميكن �إال �أن تعرب عن نف�سها يف جميع
احلاالت ..وهو �ضرب من البطولة �إزاء حياة لي�ست
�سهلة غالب ًا ..فحب الف ��ن الذي �أظهره الطبيب منذ
الأربعينيات وحتى يومنا هذا �إ�شارة وا�ضحة اىل
موهبت ��ه وح�سا�سيت ��ه ورهافته اجلمالي ��ة ..و�أود
�أن �أق ��ول هن ��ا ،ال دفاع ًا عن حب احلي ��اة �أو احلالة
التفا�ؤلية الت ��ي نراها يف جت ��ارب الفنان املبكرة،
بل عن اجلانب املو�ضوعي ال ��ذي اختاره الطبيب
يف ر�س ��م احلي ��اة املده�ش ��ة ويف ت�صوي ��ر �سماتها
اجلمالي ��ة ..فالطبي ��ب م ��ن �أك�ث�ر النا� ��س معرف ��ة
بالقوانني التي تخ�ص م�صائرهم ،منذ امليالد حتى
املوت؛ حي ��ث الإن�س ��ان يواجه الأمرا� ��ض والعلل
والنكبات� ..أي الإن�سان ال�ضعيف غالب ًا جتاه قوى
غام�ض ��ة وجمهول ��ة والتي تدفع ��ه �إىل �صراع دائم
ومري ��ر من �أجل �أ�سابي ��ع �أو �أيام �أو حتى �ساعات!
�إن ه ��ذه احلقيق ��ة تنعك� ��س يف لوح ��ات الطبي ��ب
نوري م�صطف ��ى بهجت من زاوي ��ة جتديد حيوية
الر�ؤية وعدم االنغالق �أو الكف عن ت�أمل احلياة..
وهي ر�ؤي ��ة مو�ضوعية لكنها تت�ضم ��ن عمق ًا ذاتي ًا

يرتبط بح�سا�سية الفنان واختياره للر�سم تعبري ًا
عن جماليات احلياة.
�أذك ��ر بهذا ال�صدد �أن الفن ��ان د .خالد الق�صاب ،هو
الآخ ��ر ،ميثل هذا االجتاه يف الر�ؤي ��ة ..فيما نرى
د .قتيب ��ة ال�شي ��خ ن ��وري �أو د .ع�ل�اء ح�سني ب�شري
ينحازان �إىل زاوية مغايرة متام ًا يف جمال النظر
والبحث عن هذه احلقائ ��ق .وعلى العموم �أن هذا

التن ��وع يف�ص ��ح عن حقيقت�ي�ن :حقيق ��ة �أن احلياة
تبق ��ى ب�ل�ا ح ��دود ..وحقيق ��ة �أن ال ��ذات املبدعة ال
ميك ��ن �أن تك ��ون منغلق ��ة �أي�ض ًا .وقد جن ��ح الفنان
يف بل ��ورة ر�ؤيته بالتعبري ع ��ن الده�شة امل�ستمرة
�إزاء حقائق احلياة اجلمالية :الغابات ..الطبيعية
الأل ��وان ..والأ�س ��رار الكامن ��ة يف مو�سيق ��ى �أكرث
الأ�شياء وخ�صو�ص ًا وغمو�ض ًا.

وال �أري ��د يقال م ��اذا �س�أكت ��ب عن (بيكا�س ��و) �إذن؟
لكن ��ي �أق ��ول �إن كف ��اح الطبيب امل�سح ��ور بالر�سم،
ي�ستح ��ق منا وقفة �شاملة ذات مغزى على ال�صعيد
الع ��ام للت�شكي ��ل احلدي ��ث يف الع ��راق ،وعل ��ى
امل�ستوى ال�شخ�صي.
ولن�ستم ��ع �إىل كلمات زميله الطبيب والفنان خالد
الق�صاب حيث قال:
"ال ت ��دع يل ال�صداق ��ة احلميم ��ة يف خ�ضم الأيام
وال�سن�ي�ن ،جما ًال لأن �أكون ناق ��د ًا حمايد ًا متجرد ًا
م ��ن حب ��ي العمي ��ق ل�صديق ��ي� ،إال انه ��ا �أعطتن ��ي
جم ��ا ًال فري ��د ًا تعرف ��ت م ��ن خالل ��ه عل ��ى �صف ��ات
(ن ��وري) وخفاي ��ا �شخ�صيته التي �شدتن ��ي �إليه ما
يق ��ارب من ن�صف قرن ..ولو �س�ألتني عن �أهم هذه
ال�صف ��ات لأجبتك �صفة الإ�ص ��رار ،امل�ستمر ،بدون
ته ��اون �أو هوادة ،لتحقيق ما ي ��راه �صائب ًا ،بفكره
وبعين ��ه� :إ�صرار يزيده قوة ..الإخال�ص وال�صدق
اللذان قلما جندهما يف غريه».
وهن ��ا نتعرف عل ��ى جانب ال ينف�صل ع ��ن �إ�صراره
يف ممار�س ��ة الر�س ��م ،درجة الع�ش ��ق ،يف جتاربه
الت ��ي قدمه ��ا خ�ل�ال اك�ث�ر من ن�ص ��ف ق ��رن ،حيث
�أ�ضاف الفنان الق�صاب.
"ي�صر على تعلم املو�سيقى على كمان قدمي وهو
حدث �صغ�ي�ر ..ير�س ��م الطواح�ي�ن يف كركوك مع
�صديق ��ه زي ��د �صال ��ح يف حمي ��ط مل يع ��رف الفن،
يع ��زف (ب ��اخ) لطلبة الط ��ب يف الأربعينيات ..ثم
جتمعن ��ي معه ومع زيد جوالت ر�سم يف غابة امللك
وب�سات�ي�ن الأعظمي ��ة ..وجن ��د طريقن ��ا �سوي ًا �إىل
بيت رائد (الرواد) فائق ح�سن حيث بداية جماعة
الروّ اد مع جواد و�إ�سماعيل وعي�سى وفاروق.
وهنا ي�شخ� ��ص الق�صاب”:وت�شاء الأيام �أن يتجه
ن ��وري الطبيب �إىل اخت�صا� ��ص مل يطرقه �أحد يف
بغ ��داد يف معاجل ��ة امل�شلول�ي�ن واملعوق�ي�ن فيدفعه
�إ�ص ��راره العني ��ف نف�سه لأن يه ��ب كل وقته للعمل
والت�أ�سي� ��س والعط ��اء وي�ت�رك الر�س ��م �إىل ح�ي�ن!
ثم ت�ش ��اء الأي ��ام �أن يرجع �إىل الفر�ش ��اة والألوان
والإخال� ��ص املعروف�ي�ن عن ��ه فيمتعن ��ا بلوح ��ات
كثرية تعرب عن حبه للطبيعة :حب ب�سيط وعميق
وب�أ�سل ��وب متميز يظهر هذا الن� ��ص ،كما قلت قبل
قليل ،تطاب ��ق الطبيب مع �شخ�صية الفنان الكامنة
فيه ،وبالتايل نحن �إزاء حقيقة متكاملة� :إن احلياة
متنوع ��ة مثلما املوهب ��ة ال�صادقة ال بد �أن تعبرّ عن
جوهرها بفعل الإرادة.

هذه املادة ن�شرت يف كتاب
(تاريخ الر�سم يف العراق)

م��ح��م��د غ���ن���ي ح��ك��م��ت
حتم� � ًا �سي�أتي جي ��ل ينحن ��ي باحرتام
وه ��و �صام ��ت ومت�أم ��ل يف ال�ص ��ور
الزيتي ��ة واملائي ��ة والتخطيط ��ات التي
ر�سمه ��ا فنان ��ون �صادق ��ون ب�ألوانه ��م
وجتاربه ��م ..حاول ��وا يف مرحلة بناء
الف ��ن الت�شكيلي يف الع ��راق �أن يثبتوا
مقدرته ��م و�إمكاناته ��م يف اخلل ��ق
والإب ��داع والإ�صرار عل ��ى اال�ستمرار
يف الر�س ��م ،ليخط ��وا ،طريق� � ًا جدي ��د ًا
لأجيال طويلة من الفنانني كان ذلك يف
الأربعيني ��ات من الق ��رن املا�ضي وقبله
بقلي ��ل ،ان الدكت ��ور ن ��وري م�صطف ��ى
بهج ��ت فيه ��ا ن�ش ��وة الفن ��ان يف عامل ��ه
اخلا� ��ص ال�ص ��ادق م ��ن خ�ل�ال �ألوان ��ه

وموا�ضيع ��ه ..وحب ��ه للر�س ��م مبا�شرة
ع ��ن الطبيع ��ة العراقي ��ة م ��ن خ�ل�ال
الب�سات�ي�ن اخل�ض ��راء ول ��ون ال�ت�راب
والنخي ��ل املتع ��ددة الأل ��وان .كان ذلك
�أثن ��اء �سف ��رات جماعي ��ة م ��ع �شل ��ة من
رفاق ��ه الر�سامني وخا�ص ��ة �أيام اجلمع
امل�شه ��ورة واملتعاقب ��ة �س�ي�ر ًا �أم عل ��ى
الدراج ��ات الهوائي ��ة �أو يف �سي ��ارة
ت�سري رغم ًا عنها.
والفنان الطبيب ن ��وري م�صطفى ،كما
يب ��دو ،ال يختلف ع ��ن زميل ��ه الدكتور
خال ��د الق�صاب يف حبه للفن ..وللر�سم
على وج ��ه التحديد .ورمب ��ا هو الآخر
كان ي ��ود ان يدر�س ويخت ��ار الفن بدل
ان يكر� ��س حياته للط ��ب� ..إال انه وهو

ميار� ��س مهن ��ة الط ��ب ف�ت�رة طويلة مل
يتخ ��ل عن ولع ��ه وع�شقه لف ��ن الر�سم،
الأم ��ر ال ��ذي يجعلن ��ا ال ن�ش ��ك ب ��ان
املواه ��ب ال�صادقة ال ميكن �إال ان تعرب
ع ��ن نف�سها يف جميع احل ��االت ..وهو
�ض ��رب م ��ن البطولة �إزاء حي ��اة لي�ست
�سهل ��ة غالب ًا ..فحب الف ��ن الذي �أظهره
الطبي ��ب من ��ذ الأربعيني ��ات وحت ��ى
يومن ��ا ه ��ذا �إ�ش ��ارة وا�ضح ��ة ملوهبته
وح�سا�سيته ورهافته اجلمالية ..و�أود
ان �أقول هن ��ا ،ال دفاع ًا عن حب احلياة
�أو احلال ��ة التفا�ؤلي ��ة الت ��ي نراه ��ا يف
جتارب الفنان املبكرة ،بل عن اجلانب
املو�ضوع ��ي الذي اخت ��اره الطبيب يف
ر�س ��م احلي ��اة املده�ش ��ة ويف ت�صوير

�سماته ��ا اجلمالية ..فالطبيب من �أكرث
النا� ��س معرفة بالقوان�ي�ن التي تخ�ص
م�صائره ��م ،من ��ذ امليالد حت ��ى املوت؛
حيث الإن�سان يواجه الأمرا�ض والعلل
والنكبات� ..أي الإن�سان ال�ضعيف غالب ًا
جتاه ق ��وى غام�ضة وجمهول ��ة والتي
تدفع ��ه �إىل �ص ��راع دائ ��م ومري ��ر م ��ن
�أجل �أ�سابي ��ع �أو �أيام �أو حتى �ساعات!
ان ه ��ذه احلقيقة تنعك� ��س يف لوحات
الطبي ��ب م�صطف ��ى بهج ��ت م ��ن زاوية
جتديد حيوية الر�ؤي ��ة وعدم االنغالق
�أو الكف عن ت�أمل احلياة ..وهي ر�ؤية
مو�ضوعي ��ة لكنها تت�ضمن عمق� � ًا ذاتي ًا
يرتب ��ط بح�سا�سي ��ة الفن ��ان واختياره
للر�سم تعبري ًا عن جماليات احلياة.

د .خ����ال����د ال���ق���ص���اب

ال ت ��دع يل ال�صداق ��ة
احلميمة يف خ�ضم الأيام
وال�سنني ،جما ًال لأن �أكون ناقد ًا حمايد ًا
متجرد ًا من حبي العميق ل�صديقي� ،إال انها
�أعطتني جما ًال فريد ًا تعرفت من خالله على
�صف ��ات (ن ��وري) وخفايا �شخ�صيت ��ه التي
�شدتن ��ي �إلي ��ه ما يق ��ارب من ن�ص ��ف قرن..

ول ��و �س�ألتني عن �أهم هذه ال�صفات لأجبتك
�صف ��ة الإ�صرار ،امل�ستم ��ر ،بدون تهاون �أو
ه ��وادة ،لتحقي ��ق ما ي ��راه �صائب� � ًا ،بفكره
وبعين ��ه� :إ�ص ��رار يزيده ق ��وة ..الإخال�ص
وال�صدق اللذان قلما جندهما يف غريه”.
وهن ��ا نتع ��رف عل ��ى جان ��ب ال ينف�صل عن
�إ�ص ��راره يف ممار�س ��ة الر�س ��م ،درج ��ة

الع�ش ��ق ،يف جتارب ��ه الت ��ي قدمه ��ا خ�ل�ال
اكرث من ن�ص ��ف قرن ،حيث �أ�ض ��اف الفنان
الق�ص ��اب ..ي�صر على تعل ��م املو�سيقى على
كم ��ان ق ��دمي وه ��و ح ��دث �صغ�ي�ر ..ير�سم
الطواح�ي�ن يف كرك ��وك م ��ع �صديق ��ه زي ��د
�صال ��ح يف حمي ��ط مل يع ��رف الف ��ن ،يعزف
(ب ��اخ) لطلبة الط ��ب يف الأربعين ��ات ..ثم

جتمعن ��ي معه وم ��ع زيد ج ��والت ر�سم يف
غاب ��ة املل ��ك وب�سات�ي�ن الأعظمي ��ة ..وجند
طريقن ��ا �سوي� � ًا �إىل بي ��ت رائ ��د (ال ��رواد)
فائ ��ق ح�س ��ن حي ��ث بداي ��ة جماع ��ة الرواد
م ��ع ج ��واد و�إ�سماعي ��ل وعي�س ��ى وفاروق.
وت�ش ��اء الأي ��ام ان يتج ��ه ن ��وري الطبي ��ب
�إىل اخت�صا� ��ص مل يطرق ��ه �أح ��د يف بغ ��داد
يف معاجل ��ة امل�شلول�ي�ن واملعوق�ي�ن فيدفعه
�إ�ص ��راره العني ��ف نف�سه لأن يه ��ب كل وقته
للعمل والت�أ�سي�س والعط ��اء ويرتك الر�سم
�إىل ح�ي�ن! ث ��م ت�ش ��اء الأي ��ام ان يرج ��ع �إىل
الفر�ش ��اة والألوان والإخال� ��ص املعروفني
عنه فيمتعنا بلوح ��ات كثرية تعرب عن حبه
للطبيع ��ة :ح ��ب ب�سيط وعمي ��ق وب�أ�سلوب
متميز يظهر هذا الن�ص ،كما قلت قبل قليل،
تطابق الطبيب مع �شخ�صية الفنان الكامنة
فيه ،وبالت ��ايل نحن �إزاء حقيق ��ة متكاملة:
ان احلياة متنوعة مثلم ��ا املوهبة ال�صادقة
ال بد ان تعرب عن جوهرها بفعل الإرادة.
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ولي�س م ��ن العج ��ب والغرابة �أن يك ��ون الطبيب
فنان� � ًا ،ب ��ل العجب والغراب ��ة �أن اليك ��ون كذلك..
فالباح ��ث عن طباب ��ة االن�سان وت�ضمي ��د جراحه
يبح ��ث يف الوق ��ت نف�س ��ه ع ��ن جمالي ��ات الكائن
الب�ش ��ري حت ��ى ال يك ��ون علي�ل ً�ا وال م�شوه� � ًا وال
يعاين من امرا�ض داخلية �أو عقلية �أو نف�سية.
الطبي ��ب ..معن ��ي �أ�ص�ل ً�ا باحلفاظ عل ��ى االن�سان
بو�صفه �أعظم و�أه ّم و�أثمن الكائنات يف الوجود
كله..
من هن ��ا يتقدم د .م�صطفى بهجت يف عمله طبيب ًا
وج ّراح� � ًا ومتقن� � ًا وبارع� � ًا يف ميدان ��ه الطب ��ي،
وفنان ًا يتخذ من اللوح ��ة �سبي ًال ملعاجلة االن�سان
م ��ن قلق احلي ��اة وم�شاغلها وهمومه ��ا ،وذلك عن
طري ��ق خماطب ��ة حوا�س ��ه والعمل عل ��ى االرتقاء
بها� ..ش�أن ��ه �ش�أن املو�سيقي ال ��ذي يعالج مر�ضاه
بالعزف املو�سيقي ك�سب� � ًا لراحة اع�صاب مر�ضاه
الذين يعانون من توتر ع�صبي.
وه ��ذا اليعن ��ي �أن كل م�شاه ��د للوح ��ة �أو م�ص ��غ
ملو�سيق ��ى ..ه ��و مري�ض يحت ��اج للع�ل�اج ،و�إمنا
نق�ص ��د طبيعة هذه العالق ��ة الوحيدة بني الفنون
واالن�س ��ان يف �شت ��ى �أحوال ��ه ،والفن ��ون كاف ��ة..
مي ��دان م ��ن ميادي ��ن االرتق ��اء بالذائق ��ة احل�سيّة
واجلمالية لالن�سان ،وقد اتخذ د .نوري م�صطفى
بهج ��ت من لوحات ��ه �سبي ًال ال لالرتق ��اء بالإن�سان
ع ��ن طري ��ق ت�أم ��ل جمالي ��ات الطبيع ��ة فح�س ��ب،
و�إمن ��ا عمد اىل نق ��ل الطبيعة ب ��كل �ألقها وبوحها
اىل بيوتنا و�أماك ��ن عملنا ..وجعل هذه الطبيعة
تتنف�س وتواجه �صم ��ت اجلدران وتعاند جفافها
و�صالبته ��ا وحياديته ��ا ،وذل ��ك عن طري ��ق فر�ش
الأل ��وان عل ��ى م�ساحته ��ا واتخاذ اللوح ��ة الفنية
�سبي ًال للتعبري عن جماليات الطبيعة املحيطة بنا
خارج الزمان واملكان..
�صحيح �إن االن�س ��ان غائب يف معظم لوحات هذا
الفن ��ان ،اال �أن غياب االن�سان هذا اليعني �أبد ًا �أنه
منفي عن اهتمامات وعوامل د .نوري..
و�إمن ��ا ه ��و عل ��ى العك� ��س م ��ن ذل ��ك موج ��ود يف
النبات ��ات الت ��ي تن ّب ��ه االن�س ��ان اىل جمالياته ��ا،

ف�صار ي�ؤثثه ��ا ويعني بها ول�ش ��دة االعجاب بها،
عم ��ل جاهد ًا عل ��ى نقلها اىل الدائ ��رة الأقرب اليه
واىل الأماك ��ن التي له متا�س مبا�شر بها� ،ش�أن كل
اال�شياء الت ��ي نعمد اىل اقتنائه ��ا واالحتفاظ بها
�ضمن املحيط الذي نعي�شه.
وه ��ذا االعجاب ال ��ذي ميلأ ع ��امل د .ن ��وري ،هو
نف�س ��ه ال ��ذي يجعل ��ه دائ ��م االهتم ��ام باالن�س ��ان
وبالطبيعة مع ًا.
االن�س ��ان من حيث �إنه كائن يُراد له �أن يعي�ش يف
�أبه ��ى حياة ..وحياة ُي ��راد لها �أن تك ��ون الأزهى
والأبهى ..حتى تكون جزء ًا من �سعادة االن�سان.
ولو ت�أملنا لوحات هذا الفنان ،لوجدناها �شديدة
التعل ��ق بالطبيع ��ة بو�صفه ��ا الوج ��ود الأمث ��ل
والأنق ��ى والأكرث ا�شراق ًا يف ع ��امل االن�سان الذي
يعم ��ل على ادامة عافيته عن طريق معاجلته طبي ًا
ومعاجلته ح�س ّي ًا.
ً
نع ��م ..ق ��د يكون د .ن ��وري بعي ��دا ع ��ن التجارب
الفني ��ة احلديث ��ة الت ��ي تتح ��رك على وف ��ق ر�ؤى
فني ��ة متع ��ددة ،اال ان ��ه من ناحي ��ة ثاني ��ة ال ينكر

لي��س غريب ًا أن يكون الفنان التش��كييل الكردي
الرائ��د :نوري مصطف��ى بهجت ..طبيب�� ًا يعنى
بجس��د اإلنس��ان ومعالجة أمراضه ،ويف عني
الوقت يعنى باأللوان وبهجتها د .نوري مصطفى
بهجت ،مل يك��ن األول يف ه��ذا امليدان ولن
يك��ون األخري ..فقد س��بقه ليون��اردو دافنيش
صاحب أش��هر وأمثن لوحة كوني��ة (املوناليزا)
الذي ع��رف كذل��ك بتجاربه وبحوث��ه العلمية
الرصفة.
وتش��يخوف ،الطبي��ب والكات��ب القص�صي
واملرسحي ،وباش�لار املعني بفلس��فة املكان
والعلوم الرصفة ،وقتيبة الش��يخ نوري وعالء
بش�ير وكالهام طبيبان وتشكيليان ،ود .يوسف
ادري��س  /الطبيب واألديب ،ود .عبد الس�لام
العجييل /الطبيب واألديب كذلك ..واالمثلة يف
هذا الجانب قد تطول.

تل ��ك التج ��ارب وال يتقاط ��ع معه ��ا ،و�إمن ��ا يق ��دم
النم ��ط �أو اال�سل ��وب �أو االح�سا� ��س ال ��ذي ل ��ه
متا� ��س بحياته وعمله مع� � ًا ،وتعب�ي�ر ًا عن ع�شقه
وحميميته وتفاعله م ��ع الطبيعة التي يجد نف�سه
يعي� ��ش يف قلبه ��ا وروحها وحركته ��ا ..ومن هنا
�س ��ر نقل ��ه �إياها يف لوحات ��ه التي يج ��د فيها زاد ًا
ي�سع ��د ب ��ه وي�سع ��د الآخري ��ن الذي ��ن يجدون يف
اعمال ��ه ا�سرار ًا متتل ��ئ بالبهج ��ة واحلبور الذي
يالزم �سائر تلك اللوحات التي ر�سمها هذا الفنان
ال�شغ ��وف باحلي ��اة واالن�س ��ان والأل ��وان الت ��ي
تخ�ض ��ر بها عوامل �شيخوخة التريد �أن ت�سكن يف
رب ��وع جدران ياب�سة جام ��دة ك�شجرة جافة النت
ب�أوراقها و�صارت تنتظر ربيع بهجتها..
د .ن ��وري م�صطفى بهجت ..يزهو بربيع لوحاته
التي قدمته ��ا لنا دائرة الفنون يف وزارة الثقافة ـ
بغداد عن طريق (�ساليدات) امام جمهور احتفى
به ��ذا الرائ ��د املبدع ..وكان الأم ��ل �أن يواكب هذا
االحتف ��اء ،اقام ��ة معر� ��ض ا�ستع ��ادي ل ��ه ..حتى
يك ��ون التك ��رمي يف �أبهى �ص ��وره و�أعمق دالالته

وجديت ��ه ..غري �أن الأم ��ل قد يظل حلم� � ًا مادامت
لوحات هذا الفنان قد ملأت �أماكن �شتى وتوزعت
يف اماك ��ن خمتلف ��ة ي�صع ��ب احل�ص ��ول عليه ��ا
وجمعها يف معر�ض..
لقد كانت مبادرة دائرة الفنون ..مبادرة حممودة
تق� �دّم بها د .جم ��ال ح�سن العتاب ��ي بو�صفه فنان ًا
يدي ��ر دائرة فني ��ة ،واح�سن تقدمي ه ��ذا االحتفاء
ال�شاع ��ر واالعالم ��ي ح�سن عبد احلمي ��د بو�صفه
فنان ًا وناقد ًا ت�شكيلي ًا ..يح�سن خماطبة اجلمهور
و�شده اىل هذه االحتفالية اجلديرة باالحرتام..
مثلما كانت املداخالت التي رافقت هذه الفعالية..
جادة ور�صين ��ة ا�سعدتنا وجعلتن ��ا نحمد لدائرة
الفن ��ون ه ��ذا امل�س ��ار اجلمي ��ل ...طبي ��ب ي�ؤه ��ل
مر�ض ��اه ملواجه ��ة احلي ��اة ..متجاوزي ��ن املر�ض
والعوق والي�أ� ��س ،وت�شكيلي مفت ��ون بالطبيعة،
وكردي �أ�صيل ينتم ��ي اىل جيل القيم والف�ضيلة،
ومو�سيقي ميتلك قدرة غ�ي�ر اعتيادية على اتقان
ف ��ن اال�صغاء .هذا هو الدكت ��ور :نوري م�صطفى
بهج ��ت .ت�سلل ��ت اىل بيت ��ه ،واخرتق ��ت عزلت ��ه،
اجت ��زت لوحات ��ه و�آالت ��ه املو�سيقي ��ة ومعدات ��ه
الطبية ورفوف كتبه وفناجني قهوته.
ا�ستقبلن ��ي بابت�سام ��ة ترحي ��ب ب ��ان �صدقها يف
مالحم ��ه ...ثم ترحيب الحق م ��ع ال�سيدة قرينته
الت ��ي تب�ّي�نّ مل�ساته ��ا يف كل مكان من ه ��ذا البيت
امللت ��م عل ��ى بع�ض ��ه ،وراح ��ت حتتفي ب ��ي �ضيف ًا
وعلى طريقتها اخلا�صة بحيث مل ترتك يل حرية
االعت ��ذار عن ك ��رم �أك�ب�ر لزي ��ارة اوىل .اعتذرت
يف الب ��دء �أن �أك ��ون قد اخرتقت علي ��ه �صفو بيته
وحديقته وكتبه ولوحات ��ه وت�أمالته كذلك ..كنت
اح�ت�رم عزلته ،وكان ��ت امنيتي االعت ��زال ..لذلك
ا�شفقت عليه من اخرتاقي تلك العزلة ،لكن الفنان
ال ��ذي فيه رحب ،والطبيب املمتهن يعالج خجلي،
وهم�س املو�سيقى ال�صباحية يحتفي ...ودخلت.
احت�ضن ��ت كتبه التي كانت بع ��دة لغات ،وحنوت
على �أر�شيفه و�أداة معار�ضه و�ألبومات �صوره.
• د .نوري� ...أنت من جيل مل يعتد تعليق ال�صور
على اجلدران ،كيف علقت لوحتك الأوىل؟

من زمن التوهج

فهم اللوحة مهمة الناقد وليست

 �أن ��ا من ه ��واة الر�سم والتمثي ��ل واملو�سيقى...واجلي ��ل الذي ع�شت معه مل يعتد �أن يعلق ال�صور
على اجلدران فع ًال.
نح ��ن ال ��روّ اد نع ��رف ه ��ذا .ع�شن ��اه ...يف وق ��ت
كن ��ا ندر�س الف ��ن يف معهد الفن ��ون اجلميلة .كان
الوحي ��د من بيننا الفن ��ان عبد الق ��ادر ر�سام يبيع
لوحات ��ه .تخرجت يف معهد الفن ��ون عام /1945
الق�سم امل�سائ ��ي ...كنت قد در�ست العزف على �آلة
الكم ��ان ...واملو�سيق ��ى الكال�سيكي ��ة ...يف وقت
كنت طالب� � ًا يف كلية الطب الق�سم ال�صباحي .كنت
مع الفنان الراحل فائق ح�سن وهو ي�ؤ�س�س معهد
الفن ��ون ،وكنت م ��ن خريجي الدفع ��ة االوىل عام
.1945
• ا�سمع ��ك ت�ؤك ��د عل ��ى حتدي ��د الأزمن ��ة ،ه ��ل
تري ��د �أن تو ّثقه ��ا ،ه ��ل متتحن ذاكرت ��ك من خالل
ا�ستعادتها؟
 بالت�أكي ��د ...ال�شيخوخ ��ة حت ��اول �أن مت�س ��كبالزمن� ...أحاول �أن ال �أن�سى.
• بع ��د ه ��ذه التجربة املديدة م ��ن العطاء ...كيف
تفهم اللوحة الت�شكيلية؟
 فهم اللوحة مهمة الناقد ولي�ست مهمة الفنان.• اعتق ��د �أن اللوحة والقطع ��ة املو�سيقية ..ميكن
االح�سا�س بهما.
 نعم هذا �صحيح.• والفن ��ان يعبرّ ع ��ن اح�سا�سه ...بينم ��ا الكتابة
تعبرّ عن �أفكاره.
 اللوحة ال ميكن �شرحها.• وكذلك املو�سيقى؟.
 نعم.• هل ميكن تدريب احلوا�س؟
 ال..• �شخ�صي� � ًا ..اعتق ��د ب� ��أن م ��ن املمك ��ن تهذي ��ب
احلوا� ��س ،واالرتقاء بال ��ذوق الع ��ام ...بالذائقة
اجلمالية.
 االح�سا�س مران وتراكم خربة.• وم ��ا ال ��ذي يجم ��ع ب�ي�ن الط ��ب والت�شكي ��ل
واملو�سيقى ؟
 االجتاه ��ات واملي ��ول ،ابي من �شي ��وخ الكرد..برزجن ��ي ..ا�ش�ت�رى يل ع ��ود ًا لكنن ��ي ا�ستبدلت ��ه
بالكم ��ان ،يف اخلام�س االبتدائ ��ي ت�سلمت جائزة
ع ��ن ر�س ��م يل ...ويف كركوك تعرف ��ت على الفنان
زي ��د حمم ��د �صالح زك ��ي ...وهن ��اك رح ��ت �أر�سم
اجلبال والأنهار والطواحني...
• ولكنن ��ي اعتق ��د �أن الإن�س ��ان م�ص ��در املعرف ��ة
والإبداع مع ًا.
 بالت�أكي ��د� ...أن ��ا ار�سم م ��ا �أرى ،وما ينطبع يفذاكرتي.
• انطباع ��ي �أنت ....والطب ��ع �صورة وال�صورة
تتج�سد...
 نع ��م� .أنا ال �أر�س ��م لهدف �سيا�س ��ي �أو اجتماعيحمدد ...كما �أنن ��ي ال �أر�سم �أعما ًال جتارية ،ار�سم
كل ما يبقى �أثره يف نف�سي..
• ولكنَّ هناك ر�سوم ًا لها قيم وت�أثري ...هل �أنت
�ضدها؟
 ال �أبد ًا ...الر�سوم وردت فع ًال لتثبيت القيم ،كما�أن املو�سيقى مور�ست يف الطقو�س الدينية.
• وما موقع املدار�س الفنية منك ...من فنك؟
 ال�سريالي ��ة مث�ل ً�ا خيال بعي ��د عن الواق ��ع ،و�أنا�إن�س ��ان متعل ��ق بالواقع� .أن ��ا ال �أه ��وى اللوحات
الت ��ي �أجد فيه ��ا عناء االن�س ��ان ...ال �أحب الرعب،
عموم ًا يكفي �أن الواقع بذاته مرعب.
• الآن هناك �أعمال ت�شوّ ه الأ�شكال الواقعية.
 �إنها تعبري عن حالة معينة.• ه ��ل ت ��رى �أن الر�س ��م ميك ��ن �أن ي�ؤث ��ر يف
املجتمع؟.
 ال انتظ ��ر ردود فع ��ل اجتماع ��ي ،الفن ��ان اب ��ناملجتم ��ع ...وعالقت ��ه بالآخري ��ن والطبيع ��ة ،انا
�أر�سم ما يحيط بي� ...أهوى الطبيعة.
• وترف�ض ال�صدمة �أو الده�شة يف الفن.
 نع ��م �أر�سم م ��ا يفتنني ..والفن ��ان ابن بيئته...ّ
واف�ضل ر�سم الأ�شياء التي �أحبها.

الرواد
رحيل آخر جماعة ّ
���ي����اب
س�����ل�����وى ال����س� ّ
رحل قبل �أيام الفن ��ان الت�شكيلي العراقي نوري م�صطفى بهجت
( ،)2018-1921ال ��ذي كان واح ��د ًا من”جماع ��ة الرواد”الت ��ي
�أ�س�سها الفنان فائق ح�سن ( )1992-1914يف �أربعينيات القرن
الع�شري ��ن .كان مو�ضوع بهجت الأثري الطبيعة العراقية ،مت�أثر ًا
يف �ألوان ��ه وخطوط ��ه بالفطري ��ة وباحلياة اليومي ��ة يف املدينة
والريف.
كان الراح ��ل طبيب� � ًا متخ�ص�ص� � ًا يف الع�ل�اج الطبيع ��ي ،ودر� ��س
املو�سيقى والر�سم يف”معه ��د الفنون اجلميلة”يف بغداد ،وفيها
التق ��ى بالفنان الت�شكيلي الراحل فائ ��ق ح�سن عام  .1940ح�سن
كان وقتها قد عاد من درا�سته يف فرن�سا وبد�أ التدري�س يف املعهد
ال ��ذي ان�ض ��م �إلي ��ه بهج ��ت يف ال�سنة نف�سه ��ا ،حي ��ث كان يدر�س
يف كلي ��ة الطب خ�ل�ال النهار ،والتح ��ق مبعهد الفن ��ون للدرا�سة
امل�سائية.
يف املعه ��د ب ��د�أت تتوط ��د العالقة ب�ي�ن الفنانني ،ثم �أخ ��ذ الطالب
يرتدد على منزل �أ�ستاذه و�أ�صبح �صديقه املقرب ،لذلك كان منزل
بهجت ي�ضم منحوتة حل�سن وهي الوحيدة من نوعها ،والتي رد
فيها على من قال �إن ح�سن مل ميار�س النحت �أبد ًا.
كان بي ��ت ح�س ��ن قد حتوّ ل �إىل منت ��دى ،وحتوّ ل مرت ��ادوه �شيئاً
ف�شيئ� � ًا �إىل جماع ��ة ،يق�ص ��دون منطقة اجلادري ��ة كل يوم جمعة
به ��دف بر�سم مناظره ��ا ،فيتوزعون يف الب�ساتني خ�ل�ال النهار،
ث ��م يجتمع ��ون م�سا ًء ملناق�ش ��ة �أعماله ��م ،وا�ستمرت ه ��ذه العادة
 15عام� � ًا ،يجتم ��ع الفنان ��ون وير�سم ��ون الطبيع ��ة املحيطة بهم
وينتق ��دون بع�ضهم البع�ض بحرية و�صدق كما يروي بهجت يف
مقابلة تلفزيونية معه �أجريت عام .2012
مع وج ��ود �سمات م�شرتكة بني الفنان�ي�ن يف هذه اجلماعة ،التي
�ضمّت من بني فنانيها نوري الراوي و�إ�سماعيل ال�شيخلي� ،أطلق
ح�سن عليهم”البدائيون” ،لكن اال�سم مل يرق لهم فطلبوا تغيريه
ورف�ض ��وه �إىل �أن �أقتنع ��وا به ثم عادوا وغ�ي�روه مع �إطالق �أول
معر�ض م�شرتك لهم �إىل”جماعة الروّ اد”عام .1951
متي ��زت لوح ��ات بهجت بب�ساط ��ة مفرداته ��ا واقتنا�صه ��ا للحظة
عاب ��رة يف الطبيع ��ة ال�صامت ��ة ،ويف ذل ��ك يختل ��ف ع ��ن ر�سامي
ه ��ذا النوع بزاوية النظ ��ر ال�صغرية التي يختاره ��ا ،فلي�س املهم
الب�ستان كله بل جزء �صغري منه.
يف تناول ��ه لأعم ��ال الراح ��ل ،و�ص ��ف الناقد ع ��ادل كم ��ال الفنان
الطبيب ب�أنه اختار”اجلانب املو�ضوعي يف ر�سم احلياة املده�شة
ويف ت�صوي ��ر �سماتها اجلمالية ،فالطبيب من �أكرث النا�س معرفة
بالقوان�ي�ن التي تخ�ص م�صائرهم ،منذ امليالد حتى املوت؛ حيث
الإن�سان يواجه الأمرا�ض والعل ��ل والنكبات .والإن�سان �ضعيف

غالب ًا جتاه قوى غام�ضة وجمهولة والتي تدفعه �إىل �صراع دائم
ومرير من �أجل �أ�سابيع �أو �أيام �أو حتى �ساعات� .إن هذه احلقيقة
تنعك�س يف لوحات بهجت من زاوية جتديد حيوية الر�ؤية وعدم
االنغ�ل�اق �أو الكف عن ت�أمل احلياة .وهي ر�ؤية مو�ضوعية لكنها
تت�ضم ��ن عمق ًا ذاتي� � ًا يرتبط بح�سا�سية الفن ��ان واختياره للر�سم
تعبري ًا عن جماليات احلياة».
كان بهج ��ت ق ��د ح�ص ��ل عل ��ى منح ��ة ملتابع ��ة درا�سات ��ه يف الطب
الفيزيائي يف نيويورك يف �أواخر اخلم�سينيات ،وحني عاد كان
من �أوائل من حملوا درجة علمية متقدمة يف هذا املجال ،و�ساهم
يف ت�أ�سي� ��س �أول مرك ��ز طب ��ي متخ�ص� ��ص يف الط ��ب الفيزيائي
ورعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ووفر فيه �إىل جانب الرعاية
الطبية ،مكتبة وم�سرح ًا وور�ش تدريب على الر�سم.
ا�ستف ��اد الفنان م ��ن معرفت ��ه الطبية و�أف ��اد زم�ل�اءه الت�شكيليني
من خ�ل�ال �إعطاء درو� ��س يف الت�شريح الفن ��ي يف”معهد الفنون
اجلميلة”يف بغداد .وطلب من النحات حممد غني حكمت �إجناز
ن�ص ��ب ثالثي الأبعاد يتن ��اول ق�ضية رعاي ��ة املعاقني ليو�ضع يف
مدخ ��ل املركز ال ��ذي �أ�س�سه ،ور�س ��م حكمت ماكي ��ت الن�صب على
�ش ��كل فتاة واقف ��ة جت�سد العراق وعلى �أط ��راف ثوبها جم�سمات
لأج�ساد كل واحد منها يعاين ب�شكل ما ،لكن املنحوتة ظلت حرب ًا
على ورق.
عن ذل ��ك كتب مرة”ارت�أيت �أن �أح�صل عل ��ى هذا املاكيت ال�صغري
لأتبارك فيه وا�ضعه يف مدخل العيادة اخلارجية للمركز� ،إال �أين
مل �أج ��د ل ��ه �أث ��ر ًا يف املكان ال ��ذي كان فيه وقد غاب ع ��ن الأنظار،
وهكذا ف� ��إن الن�صب العظيم هذا ذو املع ��اين العميقة مل ي َر النور
وكذلك احلال بالن�سبة �إىل النموذج ال�صغري ،وكذلك بالن�سبة �إىل
املرحلة الثانية للمركز».
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من زمن التوهج

نوري مصطفى بهجت..

والريادة في الفن

د .معتز عناد غزوان

إن املتتبع للسرية الكبرية
يف تجاربها وغناء معارفها
للدكتور نوري مصطفى بهجت،
هذه املذكرات املهمة التي
تو ّثق تاريخ املعرفة والعلوم
والثقافة يف العراق الحديث،
أنها تاريخ الطب يف العراق
وتاريخ املوسيقى والفن
التشكييل والرسم تحديد ًا .إذ
يعد الدكتور نوري بهجت أحد
الرواد للفن
مؤسيس جامعة ّ
التشكييل العراقي منذ منتصف
الخمسينات من القرن املايض.
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وكان ��ت �آن ��ذاك جمموع ��ة واح ��دة م ��ن الفنان�ي�ن
الت�شكيلي�ي�ن تدعى جماعة �أ�صدق ��اء الفن التي كان
من بينها الفنانون عطا �صربي وحممد �صالح زكي
وحافظ الدروبي وغريهم ،كما تال ت�أ�سي�س جماعة
ال ��روّ اد للفن الت�شكيلي ت�أ�سي�س جماعة بغداد للفن
احلديث التي �أ�س�سها الفنان جواد �سليم.
لق ��د كانت فرتة احل ��رب العاملية الثاني ��ة (-1939
 )1945ق ��د مه ��دت لظه ��ور الأ�سل ��وب االنطباع ��ي
والأ�ساليب ما بعد االنطباعية وال�سيما التنقيطية.
بت�أث�ي�رات م ��ن الر�سام�ي�ن البولندي�ي�ن .وقد كانت
جمعي ��ة �أ�صدق ��اء الفن ترع ��ى ذلك اجلان ��ب الفني
والأ�سلوبي والتقني ولأول وهلة كنا جند يف فرتة
ما بعد من ��و تيارين من الوع ��ي الإن�ساين �سرعان
م ��ا وج ��دا حم�صلتيهم ��ا يف ال�صي ��غ االجتماعي ��ة
واالقت�صادي ��ة والثقافي ��ة الأك�ث�ر تكام�ل ً�ا .وهذان
التياران هما الل ��ذان خل�صهما قتيبة ال�شيخ نوري
يف حديث ��ه عن ال ��دور احلقيقي جلماعت ��ي الرواد
وبغ ��داد للف ��ن احلديث كم ��ا يلي ((جماع ��ة الروّ اد
وميثل ��ون اجلان ��ب املهم وه ��و املمار�س ��ة احل�سيّة
واحل�س اللوين
يف العم ��ل الفني من خ�ل�ال النظر
ّ
والت�ألي ��ف املو�ضوع ��ي بينما جماعة ج ��واد �سليم
وه ��ي جماعة بغ ��داد للفن احلديث ،تل ��ك اجلماعة
التي ت�شكلت عام  1951فتمثل اجلانب الفكري)).
وهكذا ف� ��إن ظهور جماع ��ة ال ��روّ اد يف عام 1951
كجماع ��ة فنية تتجاوز مرحلته ��ا الطفولية الأوىل
يف الأربعينيات �إىل مرحلة �شبابها جاء معبرّ ًا عن

موقف جديد اقرتن بالدع ��وة �إىل الر�سم ب�أ�ساليب
مطلع القرن الع�شرين ومنت�صفه يف �أوروبا.
بي ��د �أن الدكتور خالد الق�ص ��اب ي�شري يف مذ ّكراته
�إىل �أن املعر� ��ض الأول جلماعة ال ��روّ اد افتتح يوم
اجلمع ��ة � 1950/1/22إذ رفع ��ت الفت ��ة كب�ي�رة
ف ��وق بيت والد الدكتور خال ��د الق�صاب كتب عليها
(املعر�ض ال�سن ��وي الأول جلماعة الروّ اد) وبخط
يو�س ��ف عب ��د الق ��ادر ،تواف ��د عل ��ى املعر� ��ض يوم
االفتت ��اح العديد من النقاد و�أع�ض ��اء الهيئة وبقي
املعر� ��ض لثالثة �أيام� ،ض ��م املعر�ض مئة وخم�سني
لوحة ،العدد الأكرب منها لفائق ح�سن وجواد �سليم
وخالد الق�صاب وحممود �ص�ب�ري ،كما عر�ض فيه
زي ��د �صالح وه ��و يف لن ��دن �آنذاك ر�سوم ��ه املائية
التي و ّثقت اللق ��اءات وال�سفرات التي كان جماعة
ال ��روّ اد يقومون بها .كم ��ا ا�شرتك يف املعر�ض كل
م ��ن �إ�سماعي ��ل نا�صر ويو�سف عبد الق ��ادر وقتيبة
ال�شيخ نوري .وقد �شارك الدكتور نوري م�صطفى
بهجت يف معر� ��ض جماعة الروّ اد ال�سنوي الثاين
الذي افتتح يف .1952/2/2
ولع ��ل �أن املتتب ��ع لأعمال الفن ��ان الرائ ��د الدكتور
نوري م�صطف ��ى بهجت الأوىل ي�ستطيع �أن يلم�س
وجود البيئ ��ة وال�سيما البيئ ��ة الطبيعية العراقية
الت ��ي ر�سمه ��ا الدكت ��ور ن ��وري بهج ��ت ب�أ�سل ��وب
انطباعي جميل يت�س ��م مبحاكاة الطبيعة و�ألوانها
اجلميل ��ة واملتنوع ��ة لي�ش ��كل بها امل�شه ��د اجلمايل
ب ��روح معا�صرة عا�صرت �أيام ��ه وقتئذ� .إنه الفنان

املتطلع واملتنقل من مكان �إىل �آخر لري�سم الأهوار
وير�سم اجلبال وير�س ��م البوادي وير�سم الطبيعة
املحلي ��ة والعاملية وال�سيما املناط ��ق غري العراقية
الت ��ي زاره ��ا و�أده�شت ��ه مناظرها� .إذ يع ��ده الناقد
والفنان الت�شكيلي عادل كامل �إنه امللون الثاين بعد
فائ ��ق ح�سن ،لقدرت ��ه العالية وتقنيات ��ه الوا�ضحة
يف بن ��اء �أو ت�شكي ��ل اللوح ��ة مبو�سيق ��اه اجلميلة
الت ��ي تر�سم �سالملها الألوان بكل جمالية وان�سياب
�سواء �أكانت تلك اللوحات مائية �أم زيتية.
ر�سم الدكتور نوري م�صطفى بهجت البيئة اجلبلية
و�أب ��دع يف بناء اللوحة وجم ��ال تكوينها و�ألوانه
وال�سيم ��ا خالل تل ��ك ال�سفرات الت ��ي كان يقوم بها
م ��ع زمالئه زيد �صالح وفائ ��ق ح�سن ويو�سف عبد
القادر وخالد الق�صاب .وق ��د حتدث الدكتور خالد
الق�صاب عن تلك الذكريات التي جمعته مع �صديقه
الدكت ��ور ن ��وري م�صطف ��ى بهجت �أثن ��اء جتوالهم
للر�سم يف �شمال العراق .وقد ر�سم الدكتور نوري
بهج ��ت لوحات عديدة ت�صور تل ��ك البيئة املتميزة
وم ��ن تل ��ك اللوح ��ات (م ��ن ال�شم ��ال ( ،)1939يف
خري ��ف ده ��وك ( ،)1989يوم ممط ��ر يف �سوالف
 ،)1989متي ��زت تل ��ك اللوح ��ات مبح ��اكاة البيئة
بجم ��ال تكوينها الطبيعي� ،إذ يوحي اجلو اللوين
والإيقاع ��ات احل ��ارة الدافئ ��ة والب ��اردة ومعاجلة
اجلب ��ل من خالل الأل ��وان الباردة بق ��وة الطبيعة،
مم ��ا �ساع ��د يف حتقيق البع ��د الثالث ب�ش ��كل جيد
و�أبع ��اده �أي اجلبل �إىل العمق ،ورمبا تذكرنا هذه

املعاجل ��ات قلي�ل ً�ا مبدر�سة (باربي ��زون) الفرن�سية
وح ��ب الفرن�سي�ي�ن لطبيع ��ة وطنه ��م وبخا�ص ��ة
روائعه ��م الفني ��ة وحتقي ��ق مدر�س ��ة كامل ��ة بر�سم
املناظر الطبيعية التي عرفت على م�ستوى �أوروبا
والع ��امل .و�أك ��د الفن ��ان الدكتور ن ��وري م�صطفى
بهجت عل ��ى ال ��روح الديناميكية للوح ��ة �ضمن ما
�أك ��ده يف معاجلات التكوين وكيفية ر�سم ال�شجرة
التي حتتل حيز ًا مهم� � ًا يف معظم لوحاته .وميكن
احلكم على لوحاته يف �إطار الواقعية يف الر�سم.
يق ��ول الناق ��د والفن ��ان الت�شكيلي ع ��ادل كامل يف
معر�ض حديثه عن جتربة الدكتور نوري م�صطفى
بهج ��ت ((�إن الطبي ��ب م ��ن �أك�ث�ر الب�ش ��ر معرف ��ة
بالقوان�ي�ن الت ��ي حتكم النا� ��س ،منذ املي�ل�اد حتى
املوت ،حي ��ث الإن�سان يواجه العل ��ل والنكبات...
�أي الإن�س ��ان ال�ضعي ��ف غالب ًا جتاه ق ��وى غام�ضة
وجمهول ��ة تدفعه �إىل �صراع دائ ��م ومرير من اجل
�أ�سابي ��ع �أو �أيام �أو حتى �ساعات� .إن هذه احلقيقة
تنعك�س يف لوحات الطبيب نوري م�صطفى بهجت
من زاوية جتديد حيوية الر�ؤية وعدم االنغالق �أو
الك ��ف عن ت�أم ��ل احلي ��اة ،وهي ر�ؤي ��ة مو�ضوعية
لكنه ��ا تت�ضم ��ن عمق� � ًا ذاتي� � ًا يرتب ��ط بح�سا�سي ��ة
الفن ��ان واختي ��اره للر�س ��م تعب�ي�ر ًا ع ��ن جماليات
احلي ��اة)) .لقد كانت الر�سالة اجلمالية التي حملها
نوري م�صطفى بهج ��ت لأكرث من ثمانية عقود من
الإب ��داع والتجدي ��د يف الر�س ��م العراق ��ي املعا�صر
خري دليل عل ��ى قوة الأداء والتفك�ي�ر عند الطبيب
ك�إن�س ��اين ومهن ��ي والفنان كح�س ورق ��ة وتعبري،
�إنه ��ا االزدواجي ��ة الإبداعية التي متت ��ع بها نوري
م�صطف ��ى بهج ��ت يف منج ��زه الفني طيل ��ة العقود
املا�ضية ليبحث عن اجلمال والتعبري والإن�سانية.
مل يخرج �أ�سلوب نوري م�صطفى بهجت الإبداعي
يف الر�س ��م عن تلك االنطباعي ��ة املتميزة يف معظم
�أعماله الفنية بتقني ��ات الفر�شاة املتحولة تارة من
الفر�شاة املت�ألقة مع الألوان املائية �إىل تلك الأخرى
املت�ألق ��ة م ��ع الأل ��وان الزيتي ��ة .ويختل ��ف �أ�سلوب
الفنان الطبيب ن ��وري م�صطفى بهجت على �سبيل
املثال ،عن �أ�سلوب الفنان الطبيب عالء ب�شري الذي
متي ��زت معظم لوحاته ب�سريالي ��ة الفكر والتجريد
يف بع� ��ض الأحيان ليكون جم ��دد ًا يف هذا امليدان.
�إن تعامل الطبيب الفنان مع الألوان والأ�شكال هو
خمتل ��ف يف مدي ��ات الر�ؤية وترجم ��ة الأحا�سي�س
وامل�شاعر ولغة اللون والتعبري عنه.
�ش ��ارك الفنان الدكتور ن ��وري م�صطفى بهجت يف
ت�أ�سي� ��س جمعية الفنانني الت�شكيليني يف منت�صف

اخلم�سين ��ات من الق ��رن املا�ضي ،بع ��د �أن دعا �إىل
ت�أ�سي�سها عدد من الفنانني وكان من بينهم الدكتور
خال ��د اجلادر والدكتور خال ��د الق�صاب ،وقد بد�أت
احل ��وارات واالجتماعات لت�شكي ��ل وكتابة النظام
الداخل ��ي للجمعي ��ة تك ��ون عل ��ى �ش ��كل اجتماعات
دورية يف داري الدكتور اجلادر والق�صاب.
متخ�ضت تلك االجتماع عن و�ضع النظام الداخلي
للجمعي ��ة وق ��د �أ�ش ��ار الدكت ��ور ن ��وري م�صطف ��ى
بهج ��ت �إىل تلك التفا�صي ��ل يف مذ ّكراته القيّمة يف
ه ��ذا امليدان ،وكان ق ��د ح�ضر االجتم ��اع الأول كل
من الدكتور حممد مكية وعالية القرغويل ونزيهة
�سلي ��م وقحط ��ان املدفع ��ي و�أك ��رم �شك ��ري وخالد
الق�ص ��اب ون ��وري م�صطف ��ى بهج ��ت و�إ�سماعي ��ل
ال�شيخل ��ي وكاظ ��م حي ��در وفرج عبو ج ��واد �سليم
وزي ��د �صالح ورفعة اجلادرج ��ي وحممود �صربي
وخالد اجلادر .لتت�أ�س�س �أو جمعية للفن الت�شكيلي
يف الع ��راق ويك ��ون له� ��ؤالء الفنان ��ون دوره ��م
التاريخي يف و�ضع حجر الأ�سا�س للفن الت�شكيلي
العراقي .وانتخب الدكتور حممد مكية �أول رئي�س
للجمعي ��ة .وقد قامت جمعي ��ة الفنانني الت�شكيليني
العراقي�ي�ن بالعدي ��د م ��ن الن�شاط ��ات واملعار� ��ض
والن ��دوات املهمة يف ال�ش�أن الفني واجلمايل التي
بلغ ��ت �أوج تطورها يف �إقام ��ة املعر�ض الت�شكيلي
ع ��ام  1957وال ��ذي افتتح ��ه املل ��ك في�ص ��ل الثاين

وبح�ض ��ور الو�صي على العر�ش الأم�ي�ر عبد الإله
وقد كان للمعر�ض مكانته الإعالمية وقتئذ.
الدكت ��ور حمم ��د مكي ��ة وج ��واد �سلي ��م وع ��دد من
الفنان�ي�ن م ��ع املل ��ك في�ص ��ل الأول والو�ص ��ي عبد
الإل ��ه عند افتتاح �أول معر�ض جلمعية الت�شكيليني
العراقيني عام .1957
وق ��د �صم ��م �شع ��ار اجلمعية �آن ��ذاك الفن ��ان جواد
�سليم بعد االتفاق عليه مع �أع�ضاء اجلمعية والذي
ّب� ع ��ن رمز تراثي عراق ��ي كبري هو الأمري
كان يع� رّ
كوديا.
ج�س ��د الفنان نوري م�صطفى بهجت روح الطبيعة
ّ
يف معظم لوحاته االنطباعية التي �صور بها البيئة
وطبيعته ��ا م ��ن حي ��ث الأ�شج ��ار و�أل ��وان الأزهار
وتدرج ��ات �أل ��وان ال�سماء ،ان ��ه يحاك ��ي الطبيعة
لي�صن ��ع منه ��ا تنا�ص ًا يق�ت�رب من الواق ��ع �أكرث من
الوهم انه الإح�سا� ��س بامتالك الطبيعة بكل جمال
مكوناتها الت ��ي ي�شعر بها ن ��وري م�صطفى بهجت
ليه ��رب بها بعيد ًا من ال�ضجي ��ج والزحام ،فقد جل�أ
منذ بدايات عمله م ��ع زمالئه فائق ح�سن ويو�سف
عبد القادر وزيد �صالح وخالد الق�صاب �إىل اجلبال
وال�سه ��ول والبوادي ليوثق بكل حمبة بيئة وطنه
ومرجعياته الثقافية واملعرفية.
تن�سج ��م طبيعة الأ�ش ��كال املر�سومة م ��ع تطبيقات
قواع ��د املنظور ،من خ�ل�ال ال�ضوء ال ��ذي يغمرها
وال ��ذي ي�ساع ��د يف حتقيقه ��ا� ،إذ تختف ��ي بع� ��ض
الأ�ش ��كال وتندم ��ج فيم ��ا حوله ��ا مم ��ا يجردها من
�صفاته ��ا الواقعي ��ة ،فتبدو جم ��رد م�ساحات لونية
ال حتدده ��ا حدود �صارمة ب ��ل من�سابة متكاملة مع
مفرداته ��ا وعنا�صره ��ا الفني ��ة� .إن حم ��اكاة نوري
م�صطف ��ى بهجت للطبيعة مل يك ��ن توثيقي ًا بقدر ما
يك ��ون جمالي ًا من حيث �إب ��راز مقومات االن�سجام
الل ��وين مابني �أل ��وان الطبيعة لإب ��راز قيمة اللون
كعن�صر جمايل وبنائي مهم يف الت�شكيل الب�صري
بو�صفه خطاب ًا م�ؤثر ًا للمتلقي.
مل يك ��ن النت ��اج الفن ��ي الهائ ��ل لن ��وري م�صطف ��ى
بهجت متمي ��ز ًا يف حماكاة الطبيع ��ة املتحركة من
حي ��ث �ألوانه ��ا وطبيع ��ة ت�أط�ي�ر املكان ال ��ذي كان
يح ��دده لي�ستن�سخه مبه ��ارة ويطبع علي ��ه �سماته
املحلي ��ة وميي ��زه م ��ن م ��كان �إىل �آخر م ��ع حركية
متالزم ��ة للزم ��ان املتقلب مع مكان ��ه داخل اللوحة
�أو اخلط ��اب الب�صري املط ��روح فيها .فتارة يجعل
م ��ن العمل الفن ��ي متحرك ًا وتارة يجع ��ل منه ثابت ًا
من خالل احلركات التي تقوم بها مفرداته البنائية
داخل اللوحة.
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منيز بني الفنان والطبيب ،كيف
كيف ّ
تبدأ املفاضلة بينهام ،ومن يقرر هذا
الحكم ،كيف نتعامل مع العمل الفني
عن غريه؟ مام اليسرتعي اهتاممنا،
واليشغل حيز ًا يف وعي املتلقي
ومتعته وذائقته الفنية.
عن هذه األسئلة وسواها ،يجيب
كتاب نوري مصطفى بهجت (محطات
بني الطب والفن) ،تحرير األستاذ
معتز عناد غزوان ،الصادر عن دائرة
العالقات العامة يف وزارة الثقافة
العراقية .2015
ج������م������ال ال����ع����ت����اب����ي

نوري بهجت الطبيب والفنان..

قوة االنشداد للطبيعة واإلنسان
ت�ص ��درت الكت ��اب مقدم ��ة بعن ��وان (جمالي ��ات
التجرب ��ة وريادته ��ا) للناق ��د الت�شكيل ��ي ع ��ادل
كام ��ل ،وتوزعت ن�صو�صه عل ��ى حماور عديدة،
ا�ستعر� ��ض في ��ه الفن ��ان الطبي ��ب ن ��وري بهجت
�س�ي�رة حيات ��ه من ��ذ ن�ش�أت ��ه الأوىل ،ومراح ��ل
درا�ست ��ه يف الإبتدائي ��ة والثانوي ��ة ،ودرا�ست ��ه
يف كلي ��ة الطب العراقية ،وتنقله بني قرى ومدن
الع ��راق امتث ��ا ًال ملتطلبات املهن ��ة ،و�سط ظروف
اجتماعية و�صحية �صعبة للغايةّ ،
منت فيه روح
التحدي يف وقت مبكر من عمره.
يق ��ول ع ��ادل كام ��ل يف مقدمت ��ه :ول ��ع بهج ��ت
ر�سخ فيها �شروطها
بالفنون ،م ّه ��دت له ممار�سة ّ
النظري ��ة والفكرية ،فاخليال لديه مل ينف�صل عن
املمار�س ��ة العملي ��ة� ،إزاء متغ�ي�رات تطلبت عناد
الب ��ذرة ،ولغزه ��ا يف الأخ�ي�ر ،فالرهافة جتذرت
لي� ��س لق ��راءة امل�شهد ،ب ��ل لدميوم ��ة الإقامة يف
مناطقه اخللاّ قة.
ولد ن ��وري بهجت ع ��ام  1924يف بغداد ،وعلى
مدى ت�سع�ي�ن عام ًا ،كان يحمل �أ�سئلته عن معنى
امل ��دن والأنه ��ار ،واللي ��ل والأنغ ��ام ،واللون يف
الزواي ��ا ،مل يتوقف عند العتم ��ة واملوت ،عندما
يداه ��م مر�ض ��اه ب�سب ��ب البلهارزي ��ا واملالري ��ا
الت ��ي تفتك بالب�ش ��ر �آنذاك ،كان يبح ��ث عن �أبعد
غ�ص ��ن يف �شج ��رة وحي ��دة يف حديق ��ة داره،

�أراد �أن يتف ��وق مو�سيقي� � ًا ،فتعل ��م الع ��زف على
الع ��ود والكمان ،ودر� ��س املو�سيق ��ى ،كما در�س
الر�س ��م ،فتع ��رف عل ��ى روّ اد الت�شكي ��ل العراقي
م ��ن دون ا�ستثن ��اء ،وكان م ��ع اخلط ��وة الأوىل
لت�أ�سي�س جمعية الت�شكيليني العراقيني منت�صف
اخلم�سينات من القرن املا�ضي.

�إن ��ه الإح�سا� ��س بامت�ل�اك الطبيع ��ة ب ��كل جمال
مكوناته ��ا ،فراح يبحث ع ��ن اجلمال يف اجلبال
وال�سهول والبوادي ،توقظه الأمطار والأ�شجار
وامل ��اء وال�سماء ،الي�ت�رك النواف ��ذ والف�ضاءات
املفتوحة مت ��ر عابرة ،اال ويوثقه ��ا جمالي ًا ،ثمة
مقومات لالن�سجام اللوين بني هذه العنا�صر.

يف حياة نوري م�صطفى بهجت حمطات عديدة،
وي�سجّ ل له دوره امله ��م كطبيب بت�أ�سي�س مراكز
ت�أهي ��ل املعاق�ي�ن يف الع ��راق ،ووح ��دات العالج
الطبيعي يف كربيات املدن �شما ًال وجنوب ًا ،ولعل
�أكرث املحطات �إثارة يف حياة بهجت املهنية ،تلك
الت ��ي ت�سام ��ى فيها دوره الإن�س ��اين يف معاجلة
نزالء �سجني نقرة ال�سلمان والكوت ،يف �أجواء
التخلو م ��ن التوتر ،كما ي�ش�ي�ر بهجت ،وموقفه
املتحدي م ��ن �إدارة �سجن الك ��وت التي هاجمت
ال�سجن ��اء بالر�صا�ص ،وحاولت (لفلفة) احلادث
ع ��ام  1953بادعاء كاذب ،حماول ��ة منها للتهرب
م ��ن م�س�ؤولي ��ة قت ��ل ال�سجن ��اء ،ف�أعل ��ن بهج ��ت
موقف ��ه �صريح ًا و�شجاع ًا ،مفند ًا تلك االدعاءات،
بعد �أن تكفل مبعاجلة اجلرحى منهم.

لغة ن ��وري بهجت يف التعبري مل تكن جديدة� ،إذ
�سبقه عدد من الفنانني يف اقتحام عامل الطبيعة،
ووج ��د نف�س ��ه م�ش ��دود ًا بق ��وة �إىل فع ��ل احلياة
وديناميكيتها ،يعمل طبق� � ًا ملزاج خا�ص مل ته ّزه
عواطف التحديث ،يحمل حنين ��ه الدائم للمكان
مبا في ��ه من عفوي ��ة وب�ساطة ،عا� ��ش �صادق ًا مع
نف�س ��ه وم ��ع تالمذت ��ه ،وم ��ع النا� ��س �أجمع�ي�ن،
رغ ��م �أن الع ��امل تغ�ّي�رّ عميق ًا طوال ه ��ذه احلقب
الزمنية.
ن ��وري بهجت� ،شاهد للطبيع ��ة ،وملون �شغوف
باملنظ ��ور الذي مينحه قدر ًا كب�ي�ر ًا من العاطفة،
(عراقيت ��ه) تطالعن ��ا �أب ��د ًا يف �أعمال ��ه الت ��ي
ا�ست�أث ��رت بنظرت ��ه ال�صافية للم�شه ��د الطبيعي
والإن�سان مع ًا.
يع� � ّد الكت ��اب �أول جه ��د توثيق ��ي حلي ��اة املبدع
ن ��وري بهج ��ت مهني� � ًا وفني� � ًا ،مع ��زز ًا بال�ص ��ور
واللوح ��ات والوثائق الر�سمي ��ة ،وكان لإ�سهامة
الفن ��ان معتز عن ��اد غ ��زوان يف حترير وحتقيق
الكث�ي�ر م ��ن الن�صو� ��ص ،دور مه ��م يف تقدمي ما

ج�س ��د الفنان نوري م�صطف ��ى روح الطبيعة يف
ّ
معظ ��م �أعماله االنطباعية الت ��ي �صور بها البيئة
وطبيعته ��ا ،فهو فن ��ان يحاكي الطبيع ��ة لي�صنع
منه ��ا تنا�ص ًا يقرتب من الواق ��ع �أكرث من الوهم،

هو خمبوء يف �سرية نوري م�صطفى الإبداعية،
وب ��ذل معتز جهد ًا كبري ًا وحري�ص ًا ي�ستحق عليه
الثن ��اء والتقدير ،لكي يرى ه ��ذا املطبوع النور،
ب�صفحات ��ه الت ��ي جت ��اوزت الثالثمئ ��ة بالقط ��ع
الكب�ي�ر ،على الرغم من بع�ض الأخطاء الطباعية
والفني ��ة ،التي مل تقلل من �أهمي ��ة امل�ضمون مبا
يحمل من �صدق التجرب ��ة وحرارتها ،والبد من
الإ�ش ��ارة ب�شيء من الأ�سف ،اىل �أن دار ال�ش�ؤون
الثقافية (جه ��ة الطبع) مل تكن موفقة يف �إخراج
املطب ��وع فني� � ًا يف الت�صمي ��م �أو معاجلة ال�صور
مب ��ا يليق مبق ��ام ومنجز رمز �إبداع ��ي كبريمثل
نوري م�صطف ��ى ،ويب ��دو يل �أن �صناعة الكتاب
يف �أه ��م م�ؤ�س�سة طباعية ر�سمي ��ة تابعة لوزارة
الثقافة التزال ،مب�ستوياتها الفنية ،الترتقي اىل
�أب�سط ال�شروط يف الطباعة والإخراج الفني� ،إذ
تعتمد ،وب�إ�صرار غريب ،على �أ�ساليب جتاوزها
الزم ��ن ،رغم م ��ا يتوفر لها من �إمكان ��ات طباعية
وب�شري ��ة ،و�إرث مهن ��ي ميت ��د لأكرث م ��ن �أربعة
عق ��ود يف العمل .وما يث�ي�ر الده�ش ��ة �أي�ض ًا� ،إن
ال ��دار غ�ي�ر منفتحة عل ��ى الأمثل ��ة املتقدمة التي
حققتها دور ن�ش ��ر �أخرى ب�إمكان ��ات متوا�ضعة،
�أو االط�ل�اع على املتع ��ة الب�صري ��ة التي حتققها
هذه الدور للمتلقي� .أملي كبري
يف �أن تعي ��د اجلهات امل�س�ؤولة
طباع ��ة الكت ��اب والأخذ بجدية
هذه املالحظات.

