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قراءة في مذكرات 
الراحل محمد حديد

خالص عزمين�������زار س���ل���ي���م رس���ام���ا

صحفي راحل

يف اخل��ام�����س ع�����ش��ر م���ن ���ش��ه��ر اذا 
ولكن  �شليم  ن���زار  ول��د   1925 ع��ام 
بداأ  ان  ي���وم  ه��و  احلقيقي  م��ي��اده 
ا�شدرها  جملة  يف  �شطر  اول  يكتب 
بخط  روؤوف  عدنان  مع  بامل�شاركة 
اليد وا�شمياها )االمل( كان ذلك عام 
1937 �شدر عددان من االأمل، وكان 
وعدنان  ور���ش��ام��ه��ا  �شاحبها  ن���زار 
رئ��ي�����س حت��ري��ره��ا ال���ذي ي��ق��ول عن 
"ويف هذا االم��ر االخ��ري الكثري  ذلك 
يخط  كان  ن��زارا  ان  اذ  التجاوز  من 
اال  فيها، وما كان ن�شيبي  كل حرف 
واغلب  "تن�شر"  التي  امل��واد  اع��داد 
نزار  بواكري  من  ك��ان  املجلة  �شور 
و�شعاد.  ج��واد  علينا  به  ج��اد  وعما 
 – )االم��ل(  وبعد �شدور عددين من 
ا�شتجابة القرتاح تغيري ا�شم املجلة 
ادق و�شفا  اذ كان هذا  )ال�شبا(  اىل 
ك��ن��ا جنتازها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ر  مل��رح��ل��ة 
اآنذاك و�شدر عدد واحد من "ال�شبا" 
االوىل  للمرة  ن���زارا  اف���ارق  ان  قبل 
وا�شتمرت غيبتي وانقطاع "ال�شبا" 
عدت  عندما   1939 �شنة  اوائ��ل  اىل 
من  ا�شدارها  وا�شتاأنفنا  بغداد  اىل 
حيث انقطعت وكان اخراج "ال�شبا" 
نزار  ي��دي  ن��ت��اج  "االأمل"  ك��اخ��راج 

حتى بت�شحيفها وتغليفها. 
العديد  ن��ت��اج  ف��ك��ان��ت  م���واده���ا  ام���ا 
الر�شوم  االق���ارب واال���ش��دق��اء:  م��ن 

والكاريكاتري جلواد )عندما عاد اىل 
�شيف  فرن�شا  يف  بعثته  م��ن  ب��غ��داد 
1939 ومن بعثته يف ايطاليا �شيف 
وعي�شى  ون��زي��ه��ة  و���ش��ع��اد   )1940
حنا ونزار طبعا" والكتابة، ق�ش�س 
وم����ق����االت يل ول����ن����زار وع�����دد من 
اذك��ر منهم جن��دة فتحي  اال���ش��دق��اء 
احل�شري  �شاطع  وخ��ل��دون  �شفوة 
الغربية  يف  ا�شاتذتنا  بع�س  وحتى 

املتو�شطة اآنذاك(. 
املعلنة  ���ش��ل��ي��م  ن����زار  ف��ب��واك��ري  اذا 
ك��ان��ت ال��ك��ت��اب��ة وال��ر���ش��م واخل���ط. 
بواكريه  من  االوىل  املحاور  وه��ذه 
���ش��ن��ج��ده��ا ق���د ت��ف��رع��ت م���ن دوح���ة 
احل�شرة  م��ن  اغ�شان  اىل  م��واه��ب 
الدائمة والبذل االبداعي يف جماالت 
يقف الكاتب امامها منده�شا وحائرا 
اذا ما قارنها بالوقت الذي ت�شتنفده 
يف  ي��ب��ذل  ال���ذي  املتوا�شل  واجل��ه��د 

حتقيقها. 
ال�شباب يتفتح وهذه براعم اغ�شانه 
لتعطي  امل�شتقبل  اف��ق  نحو  تتطلع 
ف��ت��وة ن�شطة  ���ش��ل��ي��م  اك��ل��ه��ا ون�����زار 
من  وت�شد  ناحية  م��ن  الفكر  تبني 
مل  اخ���رى:  ناحية  م��ن  اجل�شد  ع��ود 
كان  بل  الفارع،  بالطويل  ن��زار  يكن 
كافة، احب  ا�شقائه  �شان  �شاأنه  ربعة 
ال�شباحة كثريا على �شواطيء دجلة 
كان  فقد  ال��ط��ب،  مدينة  م��ن  بالقرب 

بيتهم الوا�شع ال�شرقي اليبعد كثريا 
عنها، ثم اجته اىل امل�شارعة يجرب 
وتنا�شقت  ع��وده  فقوي  فيها،  حظه 
لياقته البدنية، ولكن كل ذلك مل يكن 
البدن  ف��ي��ه  ينمو  ع���امل  اىل  لي�شده 
م�شتتا  حائرا  الفكر  ويبقى  �شريعا، 

بعيدا عن االماين واملطامح. 
الفن واالدب، يف اجوائهما  ابن  هو 
امل���رح والنكتة  اب���ن  ت��رع��رع، وه���و 
عنها،  يبعد  وال  تفارقه  ال  ال�شائغة 
يف  عليه  تقتات  العائلة  ظل  امل�شرح 
وحكاياتها  ومرا�شاتها  ر�شومها 
لذا  واخل���ان،  ب��اجل��ريان  ولقاءاتها 
فرحا  ع��ام��ا   ،  1947 ع���ام  ك���ان  ف��ق��د 
كما  فيه  ب���داأت  فقد  ل��ن��زار  بالن�شبة 
الوقت  )ف��رتة  روؤوف  ع��دن��ان  يقول 
نزار  اطلقها  التي  ال�شفة  ال�شائع، 
على  الفكاهة  يف  املعهودة  ب��روح��ه 
 – اآن  – يف  تلك املرحلة معربا فيها 
كنا  واق��ع  ث��ورة بوهيمية وع��ن  عن 
اين؟ وكيف...  اىل  منه ولكن  نهرب 
هي املرحلة ايل توثقت فيها عاقاتنا 
بعدد  طريقه  وع��ن  احل��ي��دري  ببلند 
من ك�شبنا من اال�شدقاء ويف الواقع 
)الوقت  ج��م��اع��ة  اىل  ان��ت��م��ائ��ي  ان 
اىل  هام�شيا  ك��ان  ان���ذاك  ال�����ش��ائ��ع( 
كانت  التي  الرابطة  ونتيجة  ما  حد 
تربطني بنزار يف الوقت الذي كنت 
"رومان�شية"  باجلماعة  فيه  ارى، 

توهمت انني كنت قد جاوزتها: ومع 
ار�شفة  ن���ذرع  �شوا"  "كنا  ذل��ك  ك��ل 
النعمان  مقهى  م��ن  ب��غ��داد  ���ش��وارع 
يف االعظمية اىل مقهى الدفاع حتى 
م��ق��اه��ي ���ش��ارع اي ن���وؤا����س م���رورا 
باملقهى  البي�شاء"  "الدار  بحلويات 
يف  الربازيلي  واملقهى  ال�شوي�شري 
اكرث  حت��ررت  ولقد  الر�شيد.  �شارع 
و)الوقت  احلديث(  )الفكر  �شفحات 
ال�����ش��ائ��ع( يف ذي��ن��ك امل��ق��ه��ي��ني ويف 
املطابع اكرث مما حتررت يف املكاتب 

والبيوت. 
ال�شائع"  "الوقت  ج��م��اع��ة  ك��ان��ت 
جمموعة من ال�شباب النا�شئني اكرث 
جتمع  وكانت  "مدر�شة"  كانت  مما 
من  ت�شم  كانت  ما  اىل  – باال�شافة 
تربطهم  ال  اخ��ري��ن  ال�شباب  وال��ئ��ك 
او  �شداقة  جم��رد  ب��ل  فكرية  راب��ط��ة 
زمالة الدرا�شة الثانوية ثم الدرا�شة 

اجلامعية. 
انفرط عقدها  على ان هذه اجلماعة 
ال���ش��ب��اب ع��دة ول��ك��ن ن���زارا مل يقف 
مكتوف اليدين فا�شدقاوؤه واحباوؤه 
تفتق  وق��د  ح��ول��ه:  ملتفني  م��ازال��وا 
على  ليخطر  يكن  مل  �شيء  عن  ذهنه 
اال هو  يومذاك،  فنان  او  ادي��ب  باب 
فتح مقهى يلتقي فيه هوؤالء ال�شباب، 
لذلك  املطلوبة  االج��ازة  على  فح�شل 
واتخذ له مكانا قرب �شاحة عنرت يف 

عليه  واطلق   1948 ع��ام  االعظمية 
ا�شم )واق واق(. 

االدبي  ن�شاطي  ب��دء  من  الرغم  على 
التعارف  يكن  مل  ان��ذاك  وال�شحفي 
قد مت بيني وبني نزار، وكنت حينما 
حملة  يف  بيتنا  من  طريقي  يف  ام��ر 
النادي  اىل  االعظمية  يف  ال�شفينة 
لعبة  ام��ار���س  كنت  حيث  االومل��ب��ي 
يقابل  مقهى  االحظ  هناك،  )التن�س( 
فيه  تدور  االخر  اجلناب  من  النادي 
اح��ادي��ث ال�����ش��ب��اب م��ن ج��ه��ة ولعب 
ال�����ش��ط��رجن م���ن ج��ه��ة اخ�����رى: كان 
املقهى على ب�شاطته ي�شتهويني حقا، 
وكان ي�شتهوين فيه اكرث ما �شمعته 
ملا  وت��ق��دي��ر  اط����راء  م��ن  رواده  ع��ن 
كانوا يتمتعون به من مواهب ادبية 
حاولت  لقد  وت�شكيلية،  ومو�شيقية 
كان  ول��ك��ن  بع�شهم  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
املقهى  هذا  ميكث  ومل  �شكليا  تعرفا 
طويا اذ اغلق ابوابه فغابت بغيابه 
الثقايف  التجمع  جن��وم  م��ن  جنمة 
البغدادي  االف���ق  يف  ملعت  وال��ف��ن��ي 
واعطت �شعاعا رمز اىل جهاد �شباب 
احلياة  دنيا  يف  يحققوا  ان  ارادوا 
يف  امل�����ش��روع��ة  مطاحمهم  الثقافية 
والتقارب  وامل��ح��ب��ة  االل��ف��ة  م��ن  ج��و 
يف االفكار واالم��اين وبخا�شة يف 

جمايل االدب والر�شم. 

في عالم الرسم واألدب 
والسفر

بخا�شية  ي��ت��ف��رد  ان  ل��ل��ف��ن��ان  مي��ك��ن 
فقط  موهبته  على  معتمدا  واح���دة 
حركة  �شد  تقوقعا  يعترب  ذلك  ولكن 
احل��ي��اة ودمي���وم���ة ال��ت��وا���ش��ل: ان 
يعي�س  ال���ذي  ه��و  احلقيقي  ال��ف��ن��ان 
الفن بكل تفرعاته مطا على  اجواء 
لي�شت  اذ  ال��ث��ق��اف��ة  م��ن  رح���ب  ع���امل 
يخ�شى  م���و����ش���دة  اب������واب  ه��ن��ال��ك 
روؤى  ه��ن��اك  ب��ل  اقتحامها،  ال��ف��ن��ان 
وا�شعة االفق ال تقف امامها االبواب 
واحلواجز، يف حميط الفنان، مهما 
كان �شغريًا ب�شيطا، مت�شع للعاقات 
وت�شقلها  امل���وه���ب���ة  ت��ن��م��ي  ال���ت���ي 
احليوية  م����ن  دف����ق����ات  وت��ع��ط��ي��ه��ا 
يتقوم  ه��ذا  مثل  جو  يف  والن�شاط، 
الفنان اال�شيل وال يرتاجع بل يتاأثر 
وي��وؤث��ر ب��اخ��ذ م��ن امل��ن��اب��ع ويعطي 
ا�شتقالية  ذات  �شخ�شيته  وتبقى 
منها  حتد  وال  املطامح  وراء  ت�شعى 

ال�شهرة او الرثاء.
يف ب���غ���داد ، ك����ان م��ث��ل ه����ذا االم���ر 
يف  ي�شري  ل��ه  واملخطط  امل��درو���س 
)فائق  الكبار  الرواد  الفنانني  عروق 
�شكري  واك��رم  �شليم  وج��واد  ح�شن 
و�شعاد  �شربي  وعطا  ناجي  وقا�شم 
�شليم وحافظ الدروبي( ومن بعدهم 
�شاروا  ال��ذي��ن  الفنانني  م��ن  غريهم 
من  ال��ام��ع��ة  ال��ك��وك��ب��ة  ه���ذه  وراء 

فنانينا النوابغ. 
ف���رتة  االرب���ع���ي���ن���ات  ك���ان���ت  "لقد 
فقد  والتوقع  والده�شة  االكت�شاف 
ب����داأت االرب��ع��ي��ن��ات ب��ه��ج��رة بع�س 
بغداد  اىل  ال��ب��ول��ون��ي��ني  ال��ف��ن��ان��ني 
اليهم  ف��ت��ع��رف  احل������رب.  ب�����ش��ب��ب 
وعطاء  ح�شن  وف��ائ��ق  �شليم  ج���واد 
فعل  م���ا  واول  وغ���ريه���م:  ���ش��ربي 
ه��وؤالء  نبهوا  ان  ه��و  البولونيون 
اللون  قيمة  اىل  ال�شباب  الر�شامني 
بع�شهم  ك��ان  اذ  الهائلة.  وامكاناته 
قد در�س على بونار بباري�س واتخذ 
ذلك  وك��ان  ل��ه.  ا�شلوبا  "النقطية" 
ك�شفا  ال�شباب  البغداديني  للر�شامني 
ع��ن ع���امل ج��دي��د: ومل���ا غ����ادر ج��واد 
النحت  ل��در���س  ان��ك��ل��رتا  اىل  ب��غ��داد 
فائق  جعل   )1949  –  1946( م��ن 
ح�شن وزماوؤه الفنانون، ومعظمهم 
ه����واة ل��ه��م اع��م��ال��ه��م ودرا���ش��ات��ه��م 
)الطبيعة(  اىل  يخرجون  االخ���رى 
هذه  ويف  ويحللونها..  يدر�شونها 
الر�شاميني  م��ق��درة  جت��ل��ت  ال��ف��رتة 
م�شتقى  فنهم  جعل  على  العراقيني 
تراكم  ب��ني  جتمع  التي  تربتهم  م��ن 
جماالت  وبني  املتعاقبة  احل�شارات 
ان  دون  احلا�شرة  اليومية  احلياة 
�شيقة  اقليمية  اح��اب��ي��ل  يف  يقعوا 
ت�شغلهم عن احلركات الفنية العارمة 
الر�شامني،  عدد  ازداد  اخل��ارج..  يف 
حمرتفني وهواة، وجعلت معار�شهم 
با�شاليبها  تتفاوت  تدل على تكتات 
وفرة  يف  تت�شابق  ولكنها  الفنية، 
جماعة  فظهرت  وحت�شينه  االن��ت��اج 
ارادت  بي" التي   ، "ا�س  او  ال��رواد 
و�شع  يف  ال��ب��داي��ة  اىل  اق����رب  ف��ن��ا 
اخلطوط وااللوان ملتفة حول فائق 

ح�شن عام 1950. 
وظهرت جماعة بغداد للفن احلديث 
النا�س  واق��ع  ت�شوير  ارادت  التي 
ب�شكل جديد ملتفة حول جواد �شليم 

عام 1951.

وظهرت جماعة االنطباعيني – التي 
الطبيعة  م��ن  م�شتقى  ف��ن��ا  ارادت 
حافظ  حول  ملتفة  الطلق،  والهواء 

الدروبي. 
اف���راد  م��ن  ف���رد  اي  يتقيد  مل  ول��ك��ن 

بالغر�س  املختلفة  اجلماعات 
اعمى،  تقيدا  جلماعته  العام 
دائما  ك��ان  االول  الهدف  الن 
والتجربة  امل�شتمر،  االنتاج 
امل�����ش��ت��م��رة، وال���ت���ط���ور.. 
امل��ع��ار���س بكرثة  واق��ي��م��ت 
بع�شها  ف���ك���ان  م���ت���زاي���دة 
الكليات،  يف  الر�شم  لهواة 
فرادى،  لفنانني  وبع�شها 
�شنويا  تتواىل  جعلت  ثم 
التي  ال��ك��ربى  امل��ع��ار���س 
مت���ث���ل ال����ف����ن ال���ع���راق���ي 
ا�شاليبه  اخ��ت��اف  ع��ل��ى 
وم����ن����اح����ي����ه. وه����ك����ذا 
للحركة  النا�س  ا�شتجاب 
طوال  ب��ح��رارة  الفنية 
وتعاظم  اخلم�شينات، 
وا�شتد  ب��ه��ا.  اهتماهم 
نظريات  حول  النقا�س 
الفن املختلفة وتقنياته، 

وا�شاليبه احلديثة". 
العائلي  اجل�����و  اذًا 
ال����ف����ن����ي م������ن ج��ه��ة 
العام  الفني  واجل���و 
املده�س  ال�����ش��خ��اب 
من جهة اخرى حركا 
ن�����زار  ع��������روق  يف 
والتوا�شل  التدفق 
مع  وال����ت����ن����ا�����ش����ق 
م���ا ه���و ك���ائ���ن فيه 
وم���ع م��ا ي���دور يف 
يف  فدخل  حميطه 
معهد  االربعينات 
اجلميلة  ال��ف��ن��ون 
مت�شلح  وه�������و 
متينة  ب���ث���ق���اف���ة 
وجوهها  كل  من 
اتاحتها له ب�شكل 
عبقرية  خ��ا���س 

ومكتبته  ج��واد  الكبري  الرائد  اخيه 
ال��ف��ن��ي��ة ال��وا���ش��ع��ة ال���ت���ي اح��ت��وت 
لكبار  وا���ش��ط��وان��ات  م��وؤل��ف��ات  على 
مو�شيقيي العامل البارزين وجماميع 
م����ن ا����ش���ه���ر ل����وح����ات ال���ر����ش���ام���ني 
"البومات"  �شمتها  التي  والنحاتني 
حملها معه اىل بغداد بعد عودته من 

لندن عام 1949. 
ويف معهد الفنون اجلميلة حيث كان 
اقطاب التدري�س جواد �شليم وفائق 
ح�شن وحقي ال�شبلي مياأون قاعات 
ويعكفون  ب��ت��وج��ي��ه��ات��ه��م  ال���در����س 
وحر�س  وجلد  ب�شرب  طابهم  على 
فيعطون بذلك مثا �شرودا الخاقية 

اال�شتاذ الفنان املوهوب املتفاين. 
در�����س ن����زار ال��ك��ث��ري، ويف اج���واء 
امل��ع��ه��د ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ك��ث��ريي��ن من 
والنحت  والر�شم  املو�شيقى  ط��اب 
ح�شيلة  لديه  فتجمعت  والتمثيل: 
ا�شافة  االكادميية  املعرفة  ثمينة من 
اىل ما اختمر يف ذهنيته من ا�شاليب 
ا�شدار  على  ق���ادرا  جعله  م��ا  االدب 
عام  ل���ه  ق�����ش�����ش��ي��ة  جم��م��وع��ة  اول 
ا�شياء  ع��ن��وان  عليها  اط��ل��ق   1950
تافهة" واعقبها مبجموعة ثانية عام 
"في�س"  عنوان  عليها  اطلق   1951
عن  ينفك  ال  ك���ان  ال��وق��ت  ذاك  ويف 
كانت  التي  املعار�س  يف  امل�شاركة 
اطار  طابعها  بلوحات  اآن���ذاك  تقام 
التي  احل��دي��ث  للفن  ب��غ��داد  جماعة 
كان يقودها جواد �شليم والتي كانت 
ت�شتلهم اجلو العراقي بادراك عميق 
خللفيته احل�شارية التي اندر�شت ثم 
ازدهرت من جديد كما يعرب عن ذلك 
الذي  بيانها 

 1951 عام  يف  تاأ�شي�شها  عند  �شدر 
الفنون  معهد  يف  ن��زار  ي�شتمر  مل   .
اجلميلة بل تركه بعد ثاث �شنوات 
احلقوق  كلية  يف  ت��خ��رج��ه  ب�شبب 
يف  العراقية  ال�شفارة  يف  وتعيينه 
دم�شق عام 1952، ولكن الوظيفة مل 
ت�شتطع ان حتد من ن�شاط نزار فقد 
)اللون  م�شرحية   1953 عام  ا�شدر 
فنية  اف���اق  تفتحت  وق���د  امل��ق��ت��ول( 
ع��ني يف بون  ام��ام��ه حينما  ج��دي��دة 
الطبيعية  املانيا  فتعرف على اجواء 
والفنية االدبية وقام برحات عديدة 
يف اوروبا �شاهد من خالها امل�شارح 
وامل���ع���ار����س وامل���ت���اح���ف واحل���ي���اة 
العامة بكل �شورها والوانها ا�شتمع 
ال�شمفونيات  فبهرته  املو�شيقى  اىل 
ال���ت���ي ك����ان ق���د ���ش��م��ع��ه��ا م���ن خ��ال 
بغداد  يف  ج��واد  اخيه  ا�شطوانات 
واالوبريتات  االوب����رات  �شاهد  ث��م 
الفنون  عظمة  ف��ادرك  وامل�شرحيات 
بينها  فيما  وتتما�شك  تتنا�شق  التي 
وقد  االخ��ر.  البع�س  بع�شها  يقوي 
�شاعده على تفهم تلك االجواء بعمق 
وا�شالة ووعي زواجه من ام ر�شاد، 
ال�شخ�شيات  اه���م  م��ن  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
اال�شا�شية التي اثرت يف تلك الفرتة 
ومنحته  ن���زار  ح��ي��اة  يف   )1955(
عن  البعيد  امل�شتقر  ال��ه��ادئ،  البيت 

ال�شخب غري املثمر. 
اول  ن��زار  اق��ام   1955/3/15 ويف 
معر�س ر�شم �شخ�شي له يف )بون( 
الدبلوما�شي  ال�شلك  باعجاب  حظي 
وتقنيته  لتنوعه  والنقاد  والفنانني 
ب���غ���داد  ع�����اد اىل  ب���ع���ده  اجل����ي����دة. 
معر�شه  ف��ي��ه��ا  ل��ي��ق��ي��م  احل���ب���ي���ب���ة 

وما   1956 ع��ام  ال��ث��اين  ال�شخ�شي 
هي اال فرتة وجرية حتى ينقل اىل 
ع��امل اآخ���ر غ��ري م��ا ع��رف��ه يف دم�شق 
ادخال  فيه  تت�شابك  ع��امل  واوروب���ا 
الغابات باالرا�شي املمرعة اخل�شب 
الكرم  ث���م  اجل���زي���رة  م�����ش��روع  يف 
واملحبة  اال�شيل  واخل��ل��ق  العربي 
املعطاء  النيل  تدفق  تعانق  وااللفة 
اخلري  ليمنح  ���ش��م��اال  ي�شعد  ال���ذي 
والربكة. ففي عام 1957 يجد نزار 
نف�شه يف ال�شودان، يختلط بالنا�س 
ال�شعبية  ح��ي��ات��ه��م  ع��ل��ى  وي��ت��ع��رف 
فيم�شك  وت��ق��ال��ي��ده��م  وع���ادات���ه���م 
ب��ال��ف��ر���ش��اة وي��ر���ش��م وي��ر���ش��م حتى 
يخرج بح�شيلة كبرية من اللوحات 
يقيم  والكاريكتور  والزيتية  املائية 
بها معر�شا عام 1958 في�شد انتباه 
النقاد وال�شحفيني اليه هناك وينال 
اخلرطوم  ومن  واالعجاب  االط��راء 
العامل،  م��ن  اآخ����ر  ط���رف  اىل  ي��ن��ق��ل 
وعراقتها  تقاليدها  بكل  ثانية  دنيا 
�شعبها  معي�شة  وامن��اط  وح�شارتها 
الوا�شع  البلد  )ال�شني( اىل هذا  اىل 
الوان  كل  فيه  متتزج  الذي  ال�شا�شع 
وال�شعر  واالدب  وال��ف��ن  الفل�شفة 
فر�شة  ن��زار  ويجدها  واال���ش��اط��ري، 
الوان  من  اخر  لونا  ليتعلم  �شانحة 
وال�شعر  واالدب  وال��ف��ن  الفل�شفة 
فر�شة  ن��زار  ويجدها  واال���ش��اط��ري، 
الوان  من  اخر  لونا  ليتعلم  �شانحة 
امل�شهور  ال�شيني  باال�شلوب  الفن 
ب��خ�����ش��و���ش��ي��ت��ه ودق���ت���ه ع��ل��ى يدي 
بالر�شم  واليكتفي  "�شو"  اال�شتاذ 
)ذلك  امل�شرح  اجواء  يعي�س  بل  فقط 
قلب  يف  خا�شة  مكانة  يحتل  الن��ه 
االوب���را  ال�شيما  ال�شيني  ال�شعب 
ت��ت��خ��ل عن  ال��ت��ي مل 
املرموقة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
ه�������ذه رغ�������م االم�����د 
الطويل الذي عا�شته 
املتعددة  والع�شور 
املنحطة  وال���ع���ه���ود 
كانت  ف��ق��د  امل��ظ��ل��م��ة 
الو�شيلة  ت����زال  وم���ا 
ملخاطبة  امل���ب���ا����ش���رة 
ال�شعب فهي منه واليه 
يتفهم  ان  اراد  وم����ن 
ال�شيني  ال��ف��رد  نف�شية 
عليه  وتفكريه  وطباعه 
���ش��يء حماولة  ك��ل  ق��ب��ل 
وبخا�شة  االوب���را  تفهم 
اوب�����را ب��ك��ني ال��ت��ي رغم 
الواقع  عن  بعيدة  كونها 
ماحمها  يف  ال��ب��ع��د  ك���ل 
وماب�شها  وا���ش��اط��ريه��ا 
تخلقها  ال��ت��ي  واالج�����واء 
بامل�شاعر  غ��ن��ي��ة  ان��ه��ا  اال 
رغبات  وتفهم  االن�شانية 

النا�س(. 
وال�������ذي ي��ط��ل��ع ع���ل���ى ه���ذا 
الكتاب يجد ان الغاف الذي 
مر�شوما  ك��ان  ن���زار  �شممه 
باال�شلوب ال�شيني املعروف 
اوراق  ف��ي��ه  ت��ت�����ش��اب��ك  ال����ذي 
بع�شها  م��ع  امللونة  الق�شب 
فني ملون جذاب. ومل  ب�شكل 
با�شمه  ي��وق��ع  ان  ن���زار  ين�س 
مربع  بداخل  ال�شينية  باللغة 
ال�شيني املعروف.  النمط  على 
ال�����ش��ني ثاث  ن����زار يف  م��ك��ث 
مبجموعة  منها  خ��رج  �شنوات 

درس نزار الكثير، وفي اجواء 
المعهد تعرف على الكثيرين 
من طالب الموسيقى والرسم 
والنحت والتمثيل: فتجمعت 

لديه حصيلة ثمينة من 
المعرفة االكاديمية اضافة 

الى ما اختمر في ذهنيته من 
اساليب االدب ما جعله قادرا 

على اصدار اول مجموعة 
قصصية له عام 1950 اطلق 

عليها عنوان اشياء تافهة« 

من اعماله النحتية
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والزيتية  امل���ائ���ي���ة  ال���ل���وح���ات  م���ن 
)اللينوليوم(  خ�شب  على  واحل��ف��ر 
التخطيطات  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  م���ع 
وال���ك���اري���ك���ت���ورات مت��ث��ل احل��ي��اة 
عرفهم  الذي  واال�شخا�س  والطبيعة 
ترجمة  اىل  ا�شافة  بقائه،  مدة  نزار 
التاتنزو  ف��ن  م��ن  م�شرحية  الع��م��ال 
املعا�شر  امل�شرحي  والفن  واالوب��را 
�شمنها كتابه )من امل�شرح ال�شيني( 
ال��ي��ه ���ش��اب��ق��ا. وم���ن اق�شى  امل�����ش��ار 
ال�شرق تاأخذه الوظيفة الدبلوما�شية 
اىل  االوروب���ي،  ال�شمال  اق�شى  اىل 
ال�����ش��وي��د ح��ي��ث مي��ك��ث ه��ن��اك ارب��ع 
�شنوات وينال حظه يف التعرف على 
تعي�س  التي  اال�شكندنافية  ال�شعوب 
وال���رف���اه  ال��ع�����ش��ري  ال��ت��ق��دم  ذروة 
بالذات  ا�شتكهومل  ويف  االجتماعي، 
احلديثة  ب��ال��ت��ي��ارات  معرفة  ي���زداد 
جتربته  فتزداد  واالداب  الفنون  يف 
عامل  ويدخل  ات�شاعا  وخربته  عمقا 
من  كبري  ع��دد  على  فيتعرف  الر�شم 
الفنانني الذين ي�شجعونه على اقامة 
للفكرة  في�شتجيب  هناك  له  معر�س 
ويعمل ليل نهار من اجل اجناز اكرب 
له  ويحدد  للعر�س  ت�شلح  جمموعة 
ا�شتعداداته  ا�شتكمل  ان  بعد  موعدا 
له ووزع بطاقات حفل االفتتاح وهو 
بالرهبة:  امل��م��زوج  ف��رح��ه  اوج  يف 
ول��ك��ن ال��ق��در وق��ف ح��ائ��ا دون ذلك 
ففي يوم االفتتاح 1967/6/5 وقع 
احلبيبة  م�شر  على  االث��م  االع��ت��داء 
وما كان من نزار اإال ان الغى معر�شه 
وحمل لوحاته اىل بيته ومل يفت يف 
ع�شده ذلك احلدث بل اجته اىل تعلم 
ب�شكل  ال��ف��وت��غ��رايف  الت�شوير  ف��ن 
علمي مدرو�س لي�شيف اىل معلوماته 
فنا اخر يفيده يف حياته الفنية. فقد 
تعلم التحكم يف الكامريات وحتديد 
ابعاد  ع��ل��ى  وال�����ش��ي��ط��رة  امل�����ش��اف��ات 
العد�شات بح�شب انواعها ، كما تعلم 

االفام ويطبع ويكرب  كيف يحم�س 
�شغريا  ا�شتديوا  وا�ش�س  ال�شور 
يف  عني  حينما  معه  نقله  به  خا�شا 
هناك  ي�شتقر  ومل   1968 ع��ام  ليبيا 
مدة طويلة بل نقل بعد فرتة وجيزة 
على  تعرف  وفيها  يوغ�شافيا  اىل 
الر�شم  ف��ن��ون  م��ن  اخ���رى  ا���ش��ال��ي��ب 
اال�شرتاكية  ال����دول  يف  امل�����ش��ه��ورة 
ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��ال��واق��ع��ي��ة واالمن����اط 
ال�شعبية من حياة النا�س كما تعرف 
والر�شامني  ال��ك��ت��اب  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى 
اليوغ�شاف ظلت عاقاته  واملثقفني 
املرا�شلة  ط��ري��ق  ع��ن  م�شتمرة  بهم 
احيانا او اللقاءات التي كانت حتدث 
عن طريق تبادل الزيارات من خال 

اتفاقيات التعاون الثقايف والفني. 
 ****

ن����زار وتنظر  ب��ي��ت  ت��دخ��ل  ح��ي��ن��م��ا 
جتد  املختلفة  ر�شومه  ل��وح��ات  اىل 
نف�شك يف دوامة عجيبة من االلوان 
واال���ش��ال��ي��ب ففي ك��ل رك��ن م��ن بيته 
منطا  وه���ل���ة  الأول  مت���ث���ل  ل���وح���ة 
هنا  االخ����رى  االمن����اط  ع��ن  يختلف 
فيها ملحة  ���ش��ودان��ي��ة  الم����راأة  ل��وح��ة 
من االبت�شامة العفوية ر�شمت بلون 
يف  التقاطيع  حاد  غري  ولكنه  غامق 
االآخر  اجلانب  ويف  الفر�شاة  حركة 
من  ���ش��وداء  ط��وي��ل��ة  خ�شبية  ل��وح��ة 
بالوان  طعمت  اخل�شب  على  احلفر 
ريفي  ملنظر  ج��ذاب��ة  زي��ت��ي��ة  خفيفة 
جتد  املمر  ط��ول  وعلى  ال�شني.  م��ن 
لوحات م�شتوحاة من احلياة العامة 
ويوغ�شافيا،  وال�شويد  املانيا  يف 
نزار  �شخ�شية  فيها  تت�شح  با�شكال 
نظراتها  ودق��ة  املرحة  ابعادها  بكل 
كثري  يف  تخلو  ال  وبالوان  الثاقبة، 
م��ن االح��ي��ان م��ن ت��اث��ريات جماعة 
النكهة  ذات  احل��دي��ث  للفن  ب��غ��داد 

املحببة اليه. 
املدرك  الفنان  �شخ�شية  تكمن  هنا 

ار����ش���ه قوي  ا���ش��ل��ه يف  ال����واع����ي، 
احلواجز  تخرتق  وعيونه  متما�شك 
عا�شها  ال��ت��ي  وال���دن���ي���ا  وال����ع����وامل 
ل��ي��خ��رج مب��ث��ل ه���ذه احل�����ش��ي��ل��ة من 
الر�شوم التي اختلفت فيها اال�شاليب 
�شخ�شيتها  ولكن  الطرق  وتنوعت 
توؤثر  موؤثرة  متميزة  م�شتقلة  ظلت 

مبقيا�س دقيق غري عاطفي اىل قدرة 
ما  ر�شم  يف  حتركه  و�شرعة  الفنان 
وما  وروؤى  م�شاهد  م��ن  ب��ه  يحيط 
احا�شي�س  م��ن  داخ��ل��ه  يف  ي��ت��ف��اع��ل 
وهكذا كان نزار فيما انتج من ر�شوم 
خال جوالته يف هذا العامل املرتامي 
االطراف املتباعد يف ا�شاليب فنونه 

الت�شكيلية بخا�شة.. 

بين الرسم والنحت 

والكاريكاتير
دروب  على  الفنية  اعماله  "تناثرت 
جمعها  ال�شغري  بيته  ولكن  كثرية، 
ومن  امللية.  االي��ام  وم��ن  الغربة  من 
ممار�شات الروؤية لا�شياء وحني بدا 
�شخ�شي.  معر�س  يف  يقدمها  ان  له 
ك��ان��ت االم��ن��ي��ة ال��ع��زي��زة ق��د حتققت 
عنها  بعيدا  اك��ن  ومل  الفنان،  لنزار 
وعرفت  االع��م��ال،  تلك  عاي�شت  حني 
ك���م م���ن اجل��ه��د امل��ق��ل��ق امل���ك���در كان 
ميازجها، رغم ان الفنان كان يحاول 
)جماعة  بتقاليد  ي�شلها  ان  ج��اه��دا 
بغداد للفن احلديث( التي ظل روفيا 
ا�شبحت  انها  ورغ��م  الوفاء.  كل  لها 
الميكن  ال��ت��اري��خ  ان  ورغ���م  تاريخا 
وبان  ال��ف��ن  يف  ملهما  ي��ك��ون  ان  اإال 
التب�شري  ب��اب  فتحت  ق��د  اجل��م��اع��ة 
امام الفن العراقي لياأخذ مداه الكلي 
يفقد  ان  دون  الع�شر  تيارات  خ��ال 
ارتباطه الروحي بالينابيع اال�شيلة 

ملوحياته احل�شارية. 
وهو  يعمل  نزار  الفنان  بقي  وهكذا 
يجمع يف يد واحدة خيوط التعبري 
بالكتابة  واليوميات  ال��دواخ��ل  عن 
وبالكاريكاتري  ت��ارة  والر�شم  ت��ارة 
ت��ارة اخ���رى، و���ش��ار ه��ذا احل�شيل 
امكانات  ي��ح��م��ل  م��ع��ر���ش��ا  ال�����ش��ام��ل 

 ، ال��ي��وم��ي  ويف  ال��واق��ع  يف  البحث 
بخامتة  اي��ذان��ا  يعترب  ان  ميكن  م��ا 
والو�شط  القرية  حلياة  املعاجلات 

ال�شعبي يف الفن العراقي. 
وم��ع ال��ن��ظ��رة ال��ع��اب��رة، المي��ك��ن ان 
كما  االع��م��ال  ه��ذه  اب��ع��اد  ت�شتق�شي 
تقع على حرارة  ان  ت�شتطيع  انها ال 
انها  اإال  منها،  ت�شع  التي  االخا�س 
واح��دة،  حقيقة  ت��وؤك��د  ان  ت�شتطيع 
وهي ان الفنان مل يبتعد عن منظوره 
االن�شانية  ن���وازع���ه  وال  ال���روح���ي 
عنهما  التعبري  اراد  ب��ل  ال�شافية، 
الطازجة،  امل�شاعر  م��ن  واف  ب��ق��در 
واال�شطراب  القلق  م��ن  اوف��ى  وق��د 
اليوم،  الفنان  �شليم  ن��زار  ه��و  ه��ذا 
ورمبا يكون يف امل�شتقبل القريب قد 
جتاوز موقعه احلايل، ليبحث باناقة 
بعيدة عن  اال�شياء وهي  ومتهل عن 

م�شاقط اال�شواء". 
مل ي���رتك ن����زار ���ش��ل��ي��م ا���ش��ل��وب��ا يف 
جماالت الر�شم والنحت والكاريكتور 
اإال وطرقه من خال ما كان قد تلقى 
بيئته ودرا�شته و�شفراته خارج  من 
ب��رز حقا )يف جمال  ان��ه  اإال  ال��ع��راق 
الر�شم( باملناظر البغدادية والطبيعة 
العراقية اىل جانب ر�شوم ال�شخ�شية 
اال  لان�شان  والمي��ك��ن  )ب��ورت��ري��ت( 
النماذج  ام����ام  م��ده��و���ش��ا  ي��ق��ف  ان 
)�شورة  كلوحة  ن��زار  ر�شمها  التي 
نزار  و)ري����ا  و)ر����ش���اد(  �شخ�شية( 
املو�شحة  اخلطوط  ان  ذل��ك  �شليم( 
تتما�شى  ك���ان���ت  ال�������ش���ورة  مل���ع���امل 
بدقة ورقة  ا�شتعملها  التي  وااللوان 
متاما  �شاير  ا�شلوب  وه��و  متناهية 
لنزار  ار  الهادئة ومل  الوديعة  نزعته 
���ش��ورة اأظ��ه��رت ح��دة ال��ل��ون وقوته 
اإال يف  م��األ��وف  ب�شكل غري  وب���روزه 
من  ر�شمها  التي  ال�شخ�شية  لوحته 
خال جلو�شه يف غرفته )�شومعته( 
الزهور كما مل ار  امام جمموعة من 
املائية  كلوحته  جذابة  رقيقة  لوحة 
)ام ر�شاد( لقد جود نزار يف احلياة 
ال�شعبية البغدادية بخا�شة واحلياة 
بعامة.  زاره��ا  التي  للدول  ال�شعبية 
االلوان تكاد ترمز ب�شيء من احلذر 
بني  ال�����ش��ق��ة  ل��ب��ع��د  �شخ�شيته  اىل 
وبون  وا�شتكهومل  بكني  يف  احلياة 
يف  و�شعتها  لو  ولكنك  واخل��رط��وم 
لوجدت  املو�شوعات  توحد  عد�شة 
ان الرتاث ال�شعبي واحلياة العادية 
ر�شوم  جميع  يف  جلية  لان�شانية 
بااللوان  املر�شومة  او  الزيتية  نزار 
اخل�شب  على  امل��ح��ف��ورة  او  امل��ائ��ي��ة 
او  ال��ب��ا���ش��ت��ي��ل  ب��ق��ل��م  امل��خ��ط��ط��ة  او 
الر�شا�س. وال�شور عند نزار تاخذ 
منحيني اآخرين هما البناء الطبيعي 
وانعكا�شات  ال������وان  م���ن  مل���اي���رى 
���ش��وئ��ي��ة وال���ف���رح ال��داخ��ل��ي ال���ذي 
ي�شفي على ر�شومه �شفافية و�شدق 
ن���زارا  ان  يل  وي���ب���دو  ال��ت��ع��ب��ري  يف 
يجعل من املراأة وال�شبيان والرجال 
مدار  البغدادي  املعنى  يف  اال���ش��داء 
�شوره يف كثري من االحيان بل حتى 
تخلو  ال  الكاريكتورية  تخطيطاته 
تاأثري  املجال ترى  ذلك ويف هذا  من 
هذا  يف  وا�شحا  اعماله  على  ج��واد 
للفن  ، فخيمة جماعة بغداد  اجلانب 
احلديث التي كر�س نزار لها وجوده 
ب��ع��د رح��ي��ل اخ��ي��ه ج���واد ق��د �شملت 

الكثري من اعماله.
عن كتاب نزار سليم 
الصادر عام 1988

– رواية  ت��ن��اول كتاب  امل��األ��وف ج��دا  م��ن 
�شابه  ما  او  م�شرحية  او  �شعر  دي��وان  او 
الكتاب  ي�شدر  حني  والتحليل  بالنقد   –
– كما  لكنني  ال��ق��راء..  اي��دي  اىل  وي�شل 
يبدو – اخالف اليوم هذا املاألوف اىل غري 
ادق  – وبكلمة  – كتابا  واتناول  املاألوف 
م�شرحية كتبت عام 1952 لل�شاب الفنان – 
الر�شام نزار �شليم – هي م�شرحية "اللون 
 – املقتول" واذا كان هذا التناول متاأخرا 
وهو فعا متاأخر – لكنه تعبري عن وفائنا 
لهذا الفنان ال�شديق الذي تنوعت امكاناته 
يف  حتمل  متميزة  ظلت  لكنها  وتباينت 
كثري من جوانبها، الريادة وال�شبق قيا�شا 
نزار وقدم  عا�شها  التي  املرحلة  او  للفرتة 
خالها انتاجه الفني واالدبي.. ومثل هذه 
القدمية  اعماله  على  ال  تن�شحب  ال��ري��ادة 
ح�����ش��ب، وامن���ا ع��ل��ى م��ا ت��رج��م��ه وق���دم له 
وادب  ت��راث  م��ن  بها  ج��اء  م�شرحيات  م��ن 
الفريد  وم�شرحه  ال�شني  ادب  هو  عريق 

من نوعه.. 
املقتول"  "اللون  مل�شرحية  ن��اق��دا  ل�شت 
يف  تعرف  ال  تكاد  فهي  بها  معرفا  وامن��ا 
او�شاط امل�شرحيني اوال وال املثقفني – وال 
كانت  بينما  – ثانيا:  منهم  ال�شباب  �شيما 
وطليعية  �شابة  مرحلة  متثل  امل�شرحية 
يحبو  وه��و  العراقي  م�شرحنا  تاريخ  يف 
ويجاهد يف ان واحد لري�شي قواعد م�شرح 
حماوالت  م��ن  �شبقته  عما  يتميز  ح��دي��ث 
تقليدية "جافة" وا�شمحوا يل ان ا�شتعمل 
هذا التعبري.. الن امل�شرح الميكن ان يتميز 
بالرواء واحليوية والتدفق والتقدم ان مل 
يواكب احلياة التي يحيا بينها، بالرغم من 
تفاوت تلك احلياة وتباين م�شتوى العطاء 

الفني �شكا وم�شمونا.. 
فيها  ملعت  عامة  اخلم�شينات  فرتة  كانت 
وهناك،  هنا  اجل��دي��دة  احل��داث��ة  ا���ش��واء 
وكان امل�شرح قد بداأ يقرتب من اجلماهري 
 – اجلديدة  امل�شامني  وكانت  الوا�شعة.. 
القريبة  واملوا�شيع   – التناول  حيث  من 
من اجلمهور الوجه اجلديد لهذا امل�شرح.. 
م�شطفى  ل�����ش��ف��اء  ن���ع���رتف  ان  ومي���ك���ن 
قبل  املحاولة  يف  واجل���راأة  فيه  بالريادة 

اخلم�شينات بقليل.. 
ول��ك��ن.. ال���ذي اري���د ان اث��ب��ت��ه ه��ن��ا وانا 
لها  قراءتي  بعد  املقتول"  "اللون  اتناول 
عام  لها  ق��راءت��ي  اع��ادة  وعند   1952 ع��ام 
1982 تلك القراءة التي حتمل ثاثني عاما 

من التجربة وامل�شاركة يف م�شار م�شرحنا 
مار�س  وم�شرحيا  وممثا  كاتبا  العراقي 

كل عنا�شر العمل امل�شرحي.. 
اق���ول: ال��ذي اري��د ان اع��رف ب��ه القارئ، 
هذه امل�شرحية التي كانت حماولة جديدة 
وغريبة وقد تبدو "�شاذة" كنا يف حينها.. 
جميعا نتناول ق�شايا النا�س "اجلوهرية" 
اما  وم�شرحنا..  م�شرحياتنا  مادة  لتكون 
ان ياأتي �شاب ر�شام ليقراأ علينا م�شرحية 
ومعاناته  ذات����ه  م��ع  ر���ش��ام  "ازمة"  ع��ن 
نظرة  العمل  ذاك  اىل  ننظر  فاننا  وحبه.. 
الأول  "الكلي"  القبول  وع��دم  اال�شتغراب 
يف   – لنزار  قلنا  اننا  جيدا  واذك��ر  وهلة 
– من ميثل هذه امل�شرحية ؟ وملن؟  وقتها 

انت بطران؟ 
وكعادته �شحك وعلق على حديثنا قائا: 
- متثل يف مر�شم دار املعلمني العالية..! 

�شليم  ج��واد  الفنان  املرحوم  ان��ذاك  وك��ان 
العالية  املعلمني  دار  طلبة  على  م�شرفا 
من  وك��ان  الر�شم..  هواية  جتمعهم  الذين 
را�شم،  – عدنان  اذكر  كما  منهم  البارزين 

ونزيهة ر�شيد.. وغريهما.. 
ال��ف��ك��رة او���ش��ك��ت ان  اي�����ش��ا ان  واذك�����ر 
املر�شم  يف  ال��ع��ر���س  ي��ق��دم  وان  تتبلور 
فعا وملجموعة قليلة من الطلبة من هواة 
الر�شم وامل�شرح وان ميثل الدور الرئي�س 
– عدنان را�شم – واقرتح جواد ونزار ان 
الأي  اتذكر  ال  ولكنني  التمثيل  يف  ا�شارك 

دور.. 

 ***

اليوم اقراأ "اللون املقتول" �شفحة �شفحة 
ل��ك��ل حماولة  ال��ع��ا���ش��ق  ت��ام��ل  وات��اأم��ل��ه��ا 
خمل�شة وجادة يف عمر م�شرحنا العراقي 
ادب���ي وف��ن��ي معتق  اق��راأه��ا وك��اأن��ه��ا عمل 

يحمل رائحة "العتق" واحلداثة معًا. 
امل�شرحية  ه��ذا  عر�س  اال  اليوم  املك  وال 
جوانب  كا�شفا  للم�شاهد  ولي�س  للقارئ 
ال�شكل  حيث  م��ن  �شيما  وال  فيها  اجل���دة 
ما  ب��ع�����س  م��ن  م�شتفيدا  م��ع��ا  وال��ت��ن��اول 
ورد فيها من ح��وار او اح��داث الأع��رب عن 
فعل  ردود  او  انفعاال  جتاههما  اح�شا�شي 
طويلة  �شنوات  علي  تفر�شها  خواطر  او 
من هجري وبعدي عن – لون )نزار �شليم( 

املقتول -!. 
 ***

نزار  كتب  االوىل..  البي�شاء  ال�شفحة  يف 
هذه اجلملة: 

توقيع   – يعكوب  ابو  العزيز  االخ  "اىل 
 – االه���داء  ت��اري��خ  – وحتته  �شليم  ن��زار 

 -1952/12/25
نزار اهدى "لونه املقتول" هكذا: 

 .. اجنح  فلم  ار�شم  ان  حاولت  من  "اىل 
اىل : �س.." 

- نزار – 
ال�شفحة ال�شابعة حملت عنوان امل�شرحية 
"اللون املقتول" وحتتها مقولة لبيكا�شو: 
تافيف  الفنان  ا�شلوب  ي�شبه  ما  "ل�شد 
هذه  فوراء  اخلط..  لقراء  خطه  وتعاريج 

اخلطوط وااللوان يقبع ان�شان كامل..! 
-  بيكا�شو – 

�شخ�شيات  ه�����ذا  ب���ع���د  ن�������زار  وي����ق����دم 
ت�شع  جميعهم  يكونون  حيث  م�شرحيته.. 
ال�شخ�شيات  لكن  م�شرحية..  �شخ�شيات 
االح���داث  ت���دور  ال��ت��ي  وامل��ه��م��ة  الرئي�شة 

حولها هي اربع: 
– ر�شام يف العقد الثالث.. وي�شفه  احمد 
نزار و�شفا كانه ير�شمه ه�شام – �شديقه. 
من  والع�شرين  اخلام�شة  يف   – م��اج��دة 

النوع الذي يحبه الر�شامون! 
حتب احمد.. 

�شمراء..  ���ش��رج��اوي��ة  ف��ت��اة   – ال��ع��راف��ة 
وكاأنك  ال��دق��ي��ق  بو�شفه  ن���زار  وير�شمها 

تراها بكامل او�شافها..! 
يف  الرئي�شي  واملنظر   – بغداد   – املكان 
الفنادق..  اح���د  يف  اح��م��د  غ��رف��ة  ال��واق��ع 
مر�شم  اىل  ال��غ��رف��ة  ه����ذه  حت��ول��ت  وق����د 
ان  اال  الر�شم  وادوات  باللوحات  مليء 
ه��ن��اك ���ش��ورت��ني ب��ارزت��ني ه��م��ا – حمور 
و�شورة   .. العرافة  �شورة  االح��داث   –
االلوان هنا وهناك الن  ماجدة.. وتتوزع 
احمد – كما يقول عنه نزار – "يعي�س يف 

عامل من االلوان واملو�شيقى". 
عام  يف  – اي  احلا�شر  – الوقت  الزمان 
1952.. امل�شرحية تتالف من ثاثة ف�شول 
ومنذ  االخ��ري..  الف�شل  اق�شرها  ق�شرية، 
لي�شت  م�شرحية  ام��ام  ان��ك  ت�شعر  البداية 
تقليدية – يف �شكلها – ويف وقت كتابتها 
– على اقل تقدير وقيا�شا على املحاوالت 
حدثًا  لي�شت  فالبداية  العراقية،  امل�شرحية 
او حوارا بني �شخ�شيات امل�شرحية وامنا 
هو حديث يرويه "ه�شام" �شديق احمد.. 
وهو يف بقعة �شوئية من امل�شرح يخاطب 

اجلمهور قائا: 
وال�شادة..  ال�شيدات  "ايتها 

الق�شة  ه���ذه  ل��ك��م  اروي  ان  ع��ل��ي  ك��ت��ب 
"مبت�شما" ومل ال اقول كتب عليكم �شماعها 

مني؟..." 
وهكذا يرت�شل ه�شام ويظل نزار – املوؤلف 
– يوؤكد على الكتابة باللون موؤكدا مقولة 
البداية..  اليها يف  ا�شرنا  "بيكا�شو" التي 
ان�شانا  وال��ل��ون  احل���رف  وراء  ان  حيث 
كاما.. ونزار ا�شافة اىل ذلك ير�شم حركة 
عن  ف��ي��ق��ول  املو�شعية  ح��رك��ت��ه  امل��م��ث��ل.. 

ه�شام مثا: 
ولكنه  �شكائر  علبة  جيبه  م��ن  "يخرج 

يعيدها ب�شرعة ويتحدث" 
تنقاتهم والتفاتاتهم وكيف  ير�شم  وكذلك 
االنارة  يحدد  وكذلك  �شكائرهم،  يدخنون 
املو�شيقى  وي��ح��دد  ت��وزي��ع��ه��ا..  وام��اك��ن 
ل�شرتافن�شكي..  ان��ه��ا   .. موؤلفها  وي��ذك��ر 

ويقول هنا تعلو هنا تخفت.. 
لكل  ر�شاما  امل�شرحية  احداث  طيلة  ويظل 

ما يقوم فيها. 
غرفة  اىل  يقودنا  ه�شام  حديث  بعد   ***
العرافة،  ���ش��ورة  على  ي��رك��ز  حيث  اح��م��د 
الوا�شحة الوانها، واحلديث بعد ذلك يظل 
مركزا على اللون وداللته ثم هناك ا�شارات 
ورموز ملا �شيحدث او للفكرة التي ارادها 
بني  مزيج  فكرة  وهي  م�شرحيته  يف  نزار 
لكل  الذاتية  واملعاناة  والت�شاوؤمية  القدرة 
 .. م��ن اح��م��د وه�����ش��ام.. وم��اج��دة بينهما 

حتب احمد.. ويحبها ه�شام.. 
– ه���ذا اال���ش��ف��ر يف هذه  ف��ي��ق��ول اح��م��د 
اللون  احلجارة ال يعجبني. �شاقتلها بهذا 
"ي�شع لونا اخر فوقه" الي�س هذا اف�شل؟ 
ي�شمعك  م��ن  ول��ك��ن  ادرى،  ان��ت   – ه�شام 

يقول انت جمنون. 
احمد – جمنون؟ 

ه�شام – تعابريك هذه: �شاأقتل هذا اللون.. 
�شاجرح هذا الزراق، هذا اللون انه �شارخ، 

واالخر ميت، وذاك حار وهذا بارد. 
الطبيب  ال���وان.  كلها  احل��ي��اة   ...- احمد 
ك��ذل��ك، ان��ه ي��ع��رف امل��ر���س م��ن االل����وان.. 

العرافة نف�شها. 
انها تقراأ اخلطوط بوا�شطة االلوان..! 

يكون  الأن  ع���ودت���ه  ع��ن��د  ه�����ش��ام  وي���ق���ول 
"راوية" يف الف�شل الثالث: "ان املو�شوع 
ير�شم  ان  ���ش��ي��ق:  م��و���ش��وع  ذات����ه  ب��ح��د 
احمد  يوؤمن  كيف  بيده.  خطه  ال�شخ�س 

بهذه اخلرافات الغريبة:"
الحداث  والتف�شيل  اال���ش��ت��ط��راد  اري���د  ال 
اال�شارات  ه��ذه  بقدر  امل�شرحية  وح���وار 
ال��ت��ي تلقي ال�����ش��وء ع��ل��ى حم��اول��ة ن��زار 
من  فيها  مبا  عاما..  ثاثني  قبل  امل�شرحية 
ان  م��ن  بالرغم  وري����ادة..  و�شجاعة  ج��دة 
وال�شخا�شها  للم�شرحية  ر�شاما  ظل  نزار 

اكرث مما هو كاتب درامي.. 
فقد انكر ا�شا�شا واقعية امل�شرحية وفر�س 
– على �شبيل املثال – امكانية دخول فتاة 
�شابة كماجدة على حبيبها احمد يف غرفة 
بغداد..  اح��ي��اء  م��ن  ح��ي  يف  يقع  بفندق 
الغرفة اىل مر�شم يدخلها  وفر�س حتويل 
ه�شام متى ي�شاء وكذلك ماجدة ثم اكد على 
العرافة  على  ذاتها وتعكز  االحداث  قدرية 
خال  من  وم�شتقبله  خطه  له  ك�شفت  التي 
امل�شرحية  نهاية  "اللون".. حتى وجد يف 

منتحرًا..! 
هذا  اىل  ا�شافتهما  اود  نقطتان  ه��ن��اك 
التعريف باللون املقتول: االوىل: ان نزار 
حني تناول احلظ.. والقدر املكتوب يف هذه 
مل�شرحية فانه – او اننا كنا نحاول تناول 
عملية  من  بالرغم  مادة  القدري  املو�شوع 
تفكرينا الذي ميكن ان يقودنا اىل مو�شيع 
ال��ذي كان  الظرف  لكن  اكرث عمقا ودالل��ة، 
فقد  ال�شيغ  ه��ذه  مثل  اىل  دعانا  يحيطنا 
يتحدى  "جمنون  م�شرحية  كتبت  قد  كنت 
القدر" يف حزيران عام 1949 وقدمتها يف 
نهاية العام الدرا�شي بكلية احلقوق وعلى 
م�شرح – معهد الفنون اجلميلة – مع طلبة 
مثل  الذي  �شوقي  خليل  ومبعاونة  الكلية 
على  �شخ�شه  يظهر  ان  "القدر" دون  دور 
، وقام باخراجها كذلك.. وما زال  امل�شرح 
الفنان ابراهيم جال يعترب هذه امل�شرحية 
م�شرح  يف  حماولة  اول   – الق�شرية   –
"الامعقول" يف م�شرحيتي يكت�شفي هذا 
املجنون – او املري�س نف�شيا – بكلمة ادق 
االن�شان  من  تاأتي  وامل��ظ��امل  امل�شائب  ان 
نف�شه ولي�س من القدر وهو امل�شوؤول عنها 

اوال واخريا.. ولي�س القدر. 
"البحث"  اك��د  املقتول"  "اللون  يف  ن��زار 
الذي تنباأت به وله – العرافة – فهو يقول 

يف الر�شالة التي تركها له�شام: 
بها  امنت  التي  لالوان  جاحدا  كنت   .."

انت اكرث مني.." 
ويقول بعد ذلك: 

كتبت  قد  النهاية  ه��ذه  فلعل  ي��دري  "من 
لتلك  اال و�شيلة  تكن  يل حقا وانك حقا مل 

االرادة اخلفية". 
النقطة الثانية – تلك ال�شدفة التي ترت�شم 
على لوحات بع�س الر�شامني وكانها ت�شري 
اقع  ان  انا  اري��د  – وهنا ال  اىل م�شريهم 
بهما،  اتهم  ان  او  والغيبيات  باخلرافات 
قراءتي  اليها  جرتني  خاطرة  جمرد  لكنها 
فاملرحوم  املقتول"..  "اللون  مل�شرحية 
ال��ف��ن��ان ال��دك��ت��ور ق��ت��ي��ب��ة ال�����ش��ي��خ ن���وري 
حت���ول يف ���ش��ن��وات ح��ي��ات��ه االخ����رية اىل 
ر�شم االن�شان بعد ان كانت لوحاته دوائر 
اخر  وك��ان��ت  متميزة  وال��وان��ا  وخطوطا 
لوحة له متثل ان�شانا براأ�س مقلوب يو�شك 

ان يقتلع عن ج�شده.. 
وان نزار �شليم نف�شه كان ير�شم قبل موته 
قباين  بلقي�س" لنزار  "ق�شيدة  هي  لوحة 
ر�شمها وكتب حواليها وعرب خطوطها كل 
عبارات املوت التي وردت فيها.. وات�شاءل 
– كما ت�شاءل الكاتب ماجد ال�شامرائي هل 
كان يتوقع؟ ام كان يتهياأ؟ ام انه الهاج�س 
بعد..  م��ن  ي��ح��دث  م��ا  ك��ل  ي�شبق  اخل��ف��ي 

ويهيء له؟ 
– م�شرحيا  املقتول  ن��زار  – لون  ان  املهم 
– قد اعطى له قيمة �شتظل كبرية ومهمة.. 
وما قلناه فيها وفيه بع�س من وفاء لفنان 

كبري و�شديق عزيز. 

من اقصى الشرق تأخذه 
الوظيفة الدبلوماسية الى 

اقصى الشمال االوروبي، الى 
السويد حيث يمكث هناك 
اربع سنوات وينال حظه 
في التعرف على الشعوب 
االسكندنافية التي تعيش 

ذروة التقدم العصري والرفاه 
االجتماعي، وفي استكهولم 

بالذات يزداد معرفة 
بالتيارات الحديثة 

اللون المقتول 
لنزار سليم

يوسف العاني 

طعمة التميمي بري�سة نزار �سليم
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�شليم  عائلة  ع���روق  يف  ال��ف��ن  ح��ب  ي��ج��ري 
الر�شم،  م��ي��دان  اف���راد يف  منهم  ب��رز  وق��د   ،
االلوان  م��زج  يح�شن  فنانا  ن��زار  ن�شاأ  ول��ذا 
يف  وه��و  اجلميلة،  ال�شور  التقاط  ويجيد 
اليك لوحات يائم بني  يقدم  الق�ش�شي  فنه 
الوانها ويتاأمل يف دقائقها التفلت من انامله 

�شاردة وال واردة. 
احل����وادث  خ��ف��وت  ق�ش�شه  يف  وي���اح���ظ 
من  عليها  يلقي  وال  يج�شمها  ال  ال��ك��ب��رية 
االم���ور  ت�شوي�س  عنها  يبعد  م��ا  ال�����ش��وء 
"الكل"  اىل  النظر  على  داأب  فقد  ال�شغرية 
يف  ال�شيكارة  بجذوة  يعنى  ���ش��واء،  نظرة 
تتاأجج  احلب  بعاطفة  يعنى  كما  املدخن  يد 
لذلك كانت  يف �شدر املحب. بجهد متعادل، 
العقدة لديه �شعيفة الربط واهية اخلطوط. 
يف  العقدة  اهمية  على  التاكيد  اريد  ول�شت 
ان  اقول  ان  اريد  ولكني  االق�شو�شة  كيان 
االهمية  مت�شاوي  ج��زءا  يعتربها  �شاحبنا 
الر�شام  ���ش��اأن  ه��و  وه���ذا  ك��ل��ه،  ال�شياق  يف 

ي�شور اللوحة متكاملة من جميع اطرافها. 
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تافهة"  "ا�شياء  االوىل  ن��زار  جمموعة  يف 
مو�شوعات فريدة يف بابها تدل على براعة 

يف اختيارها. 

يطالع  وهو  ه�شاما  الفاأر  اق�شو�شة  متثل 
دقيق  ف��اأر  نظره  ا�شرتعى  وق��د  غرفته  يف 
اجل�شم ذكره بفتاة دقيقة اجل�شم اي�شا كان 
بينهما  ن�شاأت  وقد  خا�شة  درو�شا  يعطيها 
متبادل  حب  اىل  �شبيلها  يف  تتدرج  عاطفة 
/ وملا جل�س اليها ليبداأ در�شه معها قال لها: 
يف  فاثار  اليوم  راأي��ت��ه  بفاأر  تذكريني  ان��ك 
نف�شها هذا القول ا�شمئزازا او مقتا فرتكته 

حمتقرة له. 
الريب يف غرابة هذه العاطفة التي زاوجت 
واذا  الدقة  بجامع  الفتاة  وق��وام  الفاأر  بني 
ك��ان��ت ع��ني ال��ف��ن��ان ال ت���رى يف ذل���ك ام���رًا 
م�شتنكرا فالكثري من النا�س ال يتذوقون ما 
وقد  ي��راه،  فيما  اجلمال  ي��رون  وال  يتذوقه 
وفق الكاتب يف الو�شف اخلارجي وخا�شة 

فيما يتعلق ب�شراعه بادئ االمر مع الفاأر. 
من  ف��ري��ق��ا  ف��ت��م��ث��ل  وظال"  "ا�شباح  ام���ا 
ذويهم  اىل  ر���ش��ائ��ل��ه��م  ي��ب��ث��ون  ال��اج��ئ��ني 
امل�شتتني يف انحاء الباد العربية عن طريق 
�شورا  القا�س  يعر�س  ذلك  وخ��ال  املذياع 
املذياع  طريق  عن  العربية  حياة  من  قائمة 
قائمة  ���ش��ور  ال��ق��ا���س  يعر�س  ذل��ك  وخ���ال 
من حياة اولئك البائ�شني، وي�شخر �شخرية 
العربية العتمادها  الدول  خفيفة من موقف 
هذا  من  ويهزاأ  االحتجاجية  املذكرات  على 
بع�س  خلدمة  الذهب  ي�شخره  ال��ذي  العامل 
االغرا�س الدنيئة، فيعميه عن احلق وي�شم 

اذنيه عن نداء ال�شمري والعدل. 
االهمية  بالغ  االق�شو�شة  ان مو�شوع هذه 
وهو جدير بان يخطئ بعناية الكتاب التامة 

ليخرجوا لنا ادبا ي�شور تلك النكبة اح�شن 
العمل  على  لنا  حافزا  يكون  حتى  ت�شوير 
وباعثا الن�شاط يف النفو�س اخلوارة العداد 
ال�شاح  ه��ي  وال��ق�����ش��ة  للم�شتقبل،  ال��ع��دة 
يف  ال��ي��ه  نعمد  ان  لنا  ينبغي  ال���ذي  االول 
تعبئة الراأي العام قبل تعبئة القوى املادية، 
كتابنا  م��ن  ال��ك��ث��ري  ب����ادة  ان  ي����وؤمل  ومم���ا 
فر�شت  التي  املبادئ  ببع�س  واعت�شامهم 
عليهم ان يحيوا لها وي�شتمدوا الوحي منها 
خارج  من  تلقوها  افكارا  يجرتون  جعلتهم 
ما  وحول  بف�شاعتها  الكارثة  فمرت  وطنهم 
ارتكب فيها مرور الن�شيم على تلك الوجود 
العرب  ظهراين  بني  تعي�س  التي  ال�شفيقة 

ولكنها تتنكر المالهم وال نغمها االمهم. 
ا�شلفت  كما  ك��ان��ت  وان  االق�شو�شة  ه��ذه 
�شم  قد  موؤمل  واقع  من  مقتب�شة  �شورا   –
بع�شها اىل بع�س حتى بدا كيانها م�شطربا 
وحبكتها واهية، اال ان ما فيها من اح�شا�س 
باالم الظلم واالعتداء يرفعها فوق م�شتوى 

الكثري مما يكتب االخرون. 
جل�شا  قد  �شديقني  تافهة" جند  "ا�شياء  يف 
يحدث  احدهما  وانربى  اخلمرة  يحت�شيان 
�شاحبه عن "احلاجة اىل احلب" وا�شتطرد 
و�شعت  قد  لقطة  حبه  عن  احلديث  ذلك  من 
الدائرة  يف  االجتماعات  قاعة  يف  �شغارها 
التي كان يعمل فيها، �شاركه يف حبها بواب 
ال�شغار  يفرت�س  ان  الهر  اراد  وقد  الدائرة، 
انتباهه  اث��ار  و�شراخها  القطة  دف��اع  لكن 
فرمى الهر بحذائه فابتعد قليا وما لبث ان 
عاد ووقف بالباب مرتب�شا فرماه باالخرى، 

وا�شابت  ال��ه��ر  اخ���ط���اأت  ال��رم��ي��ة  ان  اال 
عن  ف�شله  اىل  ادى  مم��ا  ال��ع��ام  ال�شكرتري 
عمله. ك�شف الكاتب يف هذه االق�شو�شة عن 
ببحث  ح�شاها  انه  كما  احلياة،  اىل  نظرته 
الهر اىل  التي تدفع  التفا�شيل عن اال�شباب 
اخلارجي  احلب  عن  وحديثه  �شغاره،  اكل 
دون االفا�شة يف حتليل احا�شي�س االن�شان 

يف مواقف كالتي تطرق اليها الكاتب. 
"ن�شيب" ففيها دعوة جميلة اىل العمل  اما 
على  والت�شافر  االوه���ام  وتطليق  املجدي 

كفاح م�شاعب احلياة. 
ومتثل "عقب �شيجارة" اني�شة رفيقة ال�شبا 
ت�شعل �شيجارة للبطل فيثري هذا العمل يف 
عواطفه  يلهب  كامن  حب  احا�شي�س  نف�شه 
فيطري به اىل عامل االحام والروؤى ويت�شح 
له اخر االمر، ان االمر مل يكن غري جتربة، 
عمها  اب��ن  ع��واط��ف  بها  ت�شتفز  ان  ارادت 

املهند�س وحبيبها يف الوقت نف�شه.
فل�شفة  ع��ن  ح��دي��ث  م��ن  االق�شو�شة  م��ايف 
– وحتبيذ  القا�س  – كما ي�شميها  التدخني 
بلهجة  جاء  النه  الفنية  قيمتها  من  يقلل  له 

تقريرية. 
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"في�س"  جمموعة  يف  تقدما  ن��زار  يحقق  ال 
احل���وادث  ت��ن��اول  يف  منحاه  ع��ن  يجد  فلم 
ذات  العامية  ا�شتعمال  انه غدا يكرث من  اال 
اق�شو�شة  يف  اال�شيل،  البغدادي  الطابع 
الذي  دجلة  في�شان  لنا  ي�شور  "في�س" 
الفقراء  على  خا�شة  ب�شفة  كوارثه  ي�شب 

والفاحني. 
ك��ان��ت ع��ائ��ل��ة اب���ي ح�����ش��ن ق���د ح��م��ل��ت على 
متاعها  من  حمله  ت�شتطيع  ما  كل  حمارها 
"ح�شن"  ال�شغري  الطفل  وارك��ب��ت  القليل 
الهارب  الرتل  مع  واندفعت  كله،  ذل��ك  ف��وق 
ابو  بكر  ثم  النجاة،  تبغي  ال�شيل  وجه  من 
ان  ابت  التي  بزوجته  ليعود  راجعا  ح�شن 
تدع �شيئا طعمة للماء فا يوفق يف انقاذها 
بعد ان دهمها ال�شيل العرم. ويعود ادراجه 

بامل خانق مكتوم. 
ابدع الكاتب يف ر�شم امل�شهد الذي طاملا الفه 
بالغ  انه  اال  كثريا  له  وتوجعوا  العراقيون 
الفئة  تلك  �شوء احلال و�شعف  ت�شوير  يف 
الذي ارعب  البائ�شة حتى ان كلبها م�شعود 
الكاب  هاتيك  اأم���ام  ج��ن  جميعا،  ال��ك��اب 

ال�شغرية املدللة. 
اىل  االق�شو�شة  ه��ذه  يف  ن���زار  جنح  وق��د 
جوي�س  جمي�س  االي��رل��ن��دي  الكاتب  تقليد 
يف تداعي الذكريات يف مثل قوله "ومتثلت 
الظام  خ���ال  ن��اظ��ري��ه  ام���ا  ال�شتني  ���ش��ور 
يف  يدب  باخلور  اح�س  ارجتافة،  فاعرتته 
االر�س  �شوت  امل��اأوى  عن  البحث  عروقه. 
ي�شرخ فيهم كما ي�شرخ بكلب جرب، وااليام 
الزاد، وامه  البحث عن  الكليلة يف  امل�شنية 
التي ماتت يف ال�شنة املا�شية، وابنه االول 

وهو يتلوى حتت عجلة ال�شيارة". 
وع���دم  ح�����ش��ن  اب���ي  ا���ش��ت�����ش��ام  يف  وارى 
ا�شراعه النقاذ زوجته وا�شتغاثته باالخرين 
امرا م�شتغربا لي�س من طبائع هذا ال�شنف 

من النا�س. 
يقول الق�س يف "البيت على اليمني": "كان 
يف طريقه اىل ذلك البيت ع�شرا عندما راآه 
و�شاو�شه  عليه  فاحلت  ام��اه،  ي�شري  فجاأة 
اذ  قاتله،  حمالة  ال  وان��ه  �شرا  به  يريد  بانه 
كان يعتقد انه جمنون هادئ من النوع الذي 
الهواج�س  به  وت�شتبد  يثور،  متى  الي��دري 
النهر  حافة  اىل  املطاف  بهما  ينتهي  حتى 
بهدوء  ي�شعر  ذاك  امل��اء، عند  به اىل  فيقذف 

اع�شابه وانهاء هواج�شه. 
جوا  لي�شطنع  احل��وادث  القا�س  تكلف  لقد 
التوفيق  ان  اعتقد  ولكني  نف�شيا م�شطربا، 
تنتاب  ال��ه��واج�����س  جعل  حينما  اخ��ط��اأ  ق��د 
فاملاألوف  امامه،  اثار من  يقفو  الذي  الرجل 
يف مثل هذا االمر ان االن�شان يوج�س خيفة 

ممن وراءه. 
�شخرية  القا�س  فلو�س" ي�شخر  "اربعة  يف 
الركاب النها ف�شلت  الذعة من م�شلحة نقل 
جابيا عن عمله لكونه ن�شي ان يرجع اربعة 

فلو�س اىل �شاحبها. 
اما "دجاجة امل�شعدة" ف�شورة ظريفة ملوؤلف 
جعل من لغط الدجاجة منبها له يف ال�شباح 
ك��ي ي���درك ال��وق��ت امل��ع��ني ل��ب��دء ال��ع��م��ل يف 
دائرته، فلما اكمل الدجاجة ذهب متاخرا يف 
فع�شها  رئي�شه  توبيخ  فنال  الثاين،  اليوم 

بديك ودجاجة. 
وجملة القول يف نزار: انه كاتب مقل ويف 
و�شعه ان ميتلك نا�شية هذا الفن كما امتلك 
والنحت،  الر�شم  على  القدرة  وا�شقاوؤه  هو 
وال غرو يف ذلك فانه يجيد احلبك وال�شرد 
وانتقاء املو�شوعات الفذة ومزج احلوادث 

على غرار مزجه االلوان فيخرج من ذلك كله 
اثارا جديرة بالقراءة. 

فصل بعنوان: نزار سليم تحت 
باب "االفصوصة العراقية بعد 
الحرب العالمية الثانية" ص 
135 – 139 من كتاب عبد 
القادر حسن امين "القصص في 
االدب العراقي الحديث" مطبعة 
المعارف 1955 بغداد. 

***

�شليم  لنزار  )يان�شيب(  اق�شو�شة  تنفرد 
عند  ل��ل��زواج  النف�شية  ال��دواف��ع  بت�شوير 
بع�س الفئات امل�شحوقة من املجتمع، وبطل 
االق�شو�شة �شاب خجول من الفئة املتعلمة 
يلتقي بفتاة تبيع اوراق الن�شيب، تلح عليه 
متكهنة  معها  التي  االوراق  اح��دى  ب�شراء 
وداعية له ان يربح البطاقة، ونظرا خلجله 
البطاقة  ب�شراء  طلبها  يلبي  فانه  وت���ردده 
فيعلم  بالفتاة  بعدها  يلتقي  االيام  ومت�شي 
اجلائزة  ربح  بانه  لتخربه  عنه  تبحث  انها 
مقهى،  يف  اجللو�س  اىل  وي��دع��وه��ا  فعا. 
املبلغ لوحده  وهناك يخربها بانه مل يربح 
لهذا  البطاقة من اجلها وهو  انه ا�شرتى  اذ 
الفتاة  فتوافق  منها،  ال��زواج  عليها  يعر�س 
ال��ذي يدور  م��ن احل���وار  ت���ردد، وتعلم  بعد 
االعور  اليان�شيب  بائع  زميلها  وبني  بينها 
نف�شها  وب��ني  بينها  الداخلي  احل��وار  وم��ن 
البغاء  تتعاطى  فهي  ت��ردده��ا،  �شبب  تعلم 
�شرا اىل جانب بيع االوراق، وقد اختارها 
يف  تلعبه  ال���ذي  ل��ل��دور  الن�شيب  �شاحب 
اغراء النا�س، وبعد يوم كامل تق�شيه الفتاة 
وهي حتلم بال�شعادة املنتظرة تعود لتجل�س 
وتكون  ال�شاب،  جميء  منتظرة  املقهى  يف 
ليخربها  ال�شاب  ي��اأت��ي  ح��ني  ك��ربى  �شدفة 
العناية  تدفع  مرة  ف��اأول  البطاقة  فقد  بانه 
غرفته  مت�شح  الن  البيت  �شاحبة  االلهية 
على  املو�شوعة  البطاقة  فرتمي  وتنظفها، 

املن�شدة مع االو�شاخ. 
وبقدر ما يحر�س الكاتب على ر�شم العنا�شر 
املكونة ل�شخ�شية الفتاة يحر�س اي�شا على 
ر�شم العنا�شر االجتماعية والنف�شية املكونة 
ل�شخ�شية ال�شاب، ومن خال احلوار الذي 
هذه  اح��د  على  ايدينا  ن�شع  بينهما  ي��دور 
انه  فنعرف  ال�شاب،  �شخ�شية  يف  العنا�شر 
موظف  فهو  اجتماعيا،  م�شحوقة  فئة  من 

ابيه  وف��اة  بعد  الدرا�شة  عن  انقطع  �شغري 
القليل،  براتبه  قانعا  وحيدا  وعا�س  وام��ه، 
النف�شي  العن�شر  ع��ل��ى  اي��دي��ن��ا  ن�شع  ث��م 
يعاين  ومت�شائم  خجول  �شاب  انه  فنعرف 
عن  ميتنع  مل  ان�شان  "انني  الف�شل..  م��ن 
�شيء ومل يحاول احل�شول على اي �شيء، 
ورغم اين كنت اعرف بان الفلو�س الميكن 
بطريقة  اال  اخل���اوي  جيبي  يف  جتمع  ان 
ان  اح��اول  انني مل  اال  اليان�شيب  من طرق 
اليقني..  امت  على  كنت  الين  بطاقة  ا�شرتي 

بانه.. الحظ يل". 
احلياة  يرقب  �شلبية  �شخ�شية  لهذا  وه��و 
يف  ويعي�س  فيها  ي�شارك  وال  االجتماعية 

عزلة نف�شية. 
ويقوم  ح��دث  عما  للفتاة  ال�شاب  ويعتذر 
م�شتوقفة  ت�شرخ  لكنها  املقهى  من  ليخرج 
اياه دون وعي منها ثم تقول له "الميكن ان 
من  ولو  معي  تبقى  ان  يجب  هكذا،  اتركك 
اجلي، فانا بحاجة اليك وانت بحاجة ايل.. 

الي�س كذلك؟" ثم تغمر عينها بالدموع. 
االن�شانية  باملعاين  حافلة  واالق�شو�شة 
وال��ك��ات��ب ي��ح��ر���س ع��ل��ى ت�����ش��وي��ر اجلو 
وردوده  الفعل  ودواف���ع  البطاله  النف�شي 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة ل���دي���ه���م، م�����ش��ت��ع��ي��ن��ا ع��ل��ى ذل��ك 
واملونولوج،  الداخلي  احل��وار  با�شتخدام 
ذو  االق�شو�شة  بطل  ان  من  الرغم  وعلى 
ا�شتطاع  ف��ق��د  م����رتددة  �شلبية  �شخ�شية 
الكاتب بت�شويره لعوامل القهر االجتماعي 
يجعلنا  ان  البطل  �شخ�شية  يف  والنف�شي 
نتعاطف معه، كما جعلنا نتعاطف ب�شورة 

اكرب مع الفتاة. 
من  �شليم  ن���زار  ان  ن��ق��ول  ان  احل���ق  وم���ن 
حاولوا  ال��ذي��ن  العراقيني  ال��ك��ت��اب  اوائ���ل 
انه  ذل��ك  ال��ع��راق  يف  الغنية  الق�شة  كتابة 
النف�شية  يف حر�شه على ت�شوير االج��واء 
اليومية  ل��اح��داث  وت��ن��اول��ه   ، ل�شخو�شه 
االبتعاد  وحماولته  الب�شاطة  يف  املعرفة 
االجتماعي  ال������زوع  ع���ن  ب��االق�����ش��و���ش��ة 
ظهور  غريه  مع  مهد  الفني،  غري  واليا�شي 
الق�شة مثل هذه وما كان من فلتات عار�شة 
بالن�شبة  كان  اي��وب(  النون  )ذو  ومن  منه 
غاية  ن���وري  امل��ل��ك  ع��ب��د  ال��ع��راق��ي  للقا�س 
وحيدة، حاول جهده ان يبلغها وقد مهد هو 
بدوره لظهور االق�شو�شة الفنية النا�شجة 

واملكتملة املامح على يد فوؤاد التكريل. 
عن فصل المرأة في حياتها 
الخاصة من كتاب شجاع مسلم 
العاني )المرأة في القصة العراقية( 
ص 94-95 – مطبعة 
الجمهورية بغداد 
 1972

صورة قلمية 
مكثفة 

نزار سليم بين ناقدين

عبد القادر حسن امين 

شجاع مسلم العاني 

ربع القامة و�شيم الوجه، مفتول الع�شل يف �شمنة 
قلما  حمببة  وابت�شامة  ولياقة  رقة  فيها  متوازنة 
النظر  ان�شابية يف  فيهما  عينان  له  �شفتيه،  فارقت 
يف  وادقها  اال�شياء  ا�شغر  تلتفظان  الي�شار  نحو 
التفارق  ال�شيكارة  م�شتور:  وعمق  وا�شح  ح�س 
يده اليمنى اإال اذا ام�شك بالفر�شاة او راحت يداه 
امللوثة،  االق��ام  او  )اجلب�س(  او  الطني  تداعبان 
اجتماعي من الطراز االول النكتة التفارق جمل�شه، 
حراجه  امل��واق��ف  ا���ش��د  يف  ل�شانه  على  وال��ط��رف��ة 
او  كاأ�س  او  قهوة  فنجان  على  باال�شدقاء  واللقاء 
هو  واالدب���ي  الفني  النقا�س  او  املو�شيقى  �شماع 
اال�شدقاء  وبح�شور  نف�شه.  اىل  ال�شاعات  اجمل 
البع�س  فيزعج  الكاريكتري  ف��ن  يف  ن��زار  يتجلى 
�شوره  يف  جماال  اكرث  يكونوا  ان  يريدون  الذين 
التي  اال�شكال  تبهجهم  الذين  االخ��ري��ن  وي�شحك 

)كركتهم( بها. 
الر�شمي  امل��ظ��ه��ر  ان��ي��ق يف  ن��ف�����ش��ه،  م��ع  م���ت���وازن 
وطبيعي يف ماب�شه التي ال ياأبه الختاف الوانها 
ت�شنع  غ��ري  يف  ودود  و)م��و���ش��ت��ه��ا(.  وا�شكالها 
وانفعايل يف دواخله ال يظهره على �شنحات وجهه 
من  تفهم  ال  قد  وعندها  اوج��ه  االنفعال  بلغ  اذا  اال 
يف  الكلمات  حتتب�س  اذ  يقول  ان  يريد  م��اذا  ن��زار 
وتاءات  ف��اءات  من  احرف  �شكل  على  وتخرج  فمه 
بتقطيع متوا�شل، روؤوف مع عائلته، احب االوقات 
اليه حينما يكون مع زوجته وا�شرته وا�شقائه وكم 
النف�س،  عن  للرتويح  اخل��روج  على  ق�شر  مرة  من 
فا تراه اال عائدا يحت�شن ريا وربا ور�شاد و�شليم 
عاطفية.  ح�شا�شة  �شفافة  ونف�س  طفويل  بحنان 
بطرفة  العنيفة  امل��واق��ف  ويح�شم  اخل�شام  يكره 
وابت�شامة وقبات وود وعناق حنون ورمبا يلجاأ 
موقفه  مو�شحا  عليه  عزيزا  يخاطب  الر�شائل  اىل 
او معتذرا. بغدادي ا�شيل، يع�شق مدينته بازقتها 
العظيم  ونهرها  ومقاهيها  وجوامعها  ال�شعبية 
على  املن�شابة  وزوارق��ه��ا  وحاناتها  وب�شاتينها 

دجلة. 
هو مغرم باحلياة ال�شعبية )بالب�شتات( و)املقامات( 
و)املربعات( واالعياد و)دواليب الهواء( ونداءات 
الباعة، واملواليد النبوية وهو عا�شق دائم للب�شط 
امللونة والنخل ذي ال�شعفات الطوال، وامل�شنوعات 
اليدوية وقناين الفطرة العراقية على امتداد بادنا 
الرافدين  وادي  حل�شارات  عا�شق  وه��و  الغالية، 
وبطوالت االجداد العظام جتد كل ذلك وا�شحا يف 

منحوتاته ور�شومه وموؤلفاته. 
وامل�شرحية  الق�شة  يف  وم��ب��دع  ور����ش���ام   ادي���ب 
الفني  والنقد  والكريكتور  والنحت  وال��رتج��م��ة 
ولكنه  به،  يحيط  مبا  عمق  مع  �شلوكه  يف  ب�شيط 
ت�شنع  كيف  ي��ع��رف  وال  امل��ن��اورة  اليجيد  ق���دري 
املتوا�شع  االن�����ش��ان  �شليم،  ن���زار  الن��ه  االف��خ��اخ. 

ال�شمح الفنان اال�شيل. 
وراح  بها  فهام  املو�شيقى،  �شليم  جواد  اليه  حبب 
واالوبرات  ال�شيمفونيات  اىل  كلها  حياته  ين�شت 
واالوبريتات على خمتلف ع�شور مبدعيها بخ�شوع 
جوالته  يف  �شاهد  م��ا  خ��ال  وم��ن  �شويف  وه��ي��ام 
داخل وطنه وخارجه من م�شرحيات، احب امل�شرح 
ت�شكيلي ومو�شيقى  فن  ذاته  بحد  �شديدا النه  حبا 
و�شور متاحقة من االفكار والتجارب بني امللقى. 
دنيا  عاما  كما عرفته خال ثاثني  واملتلقي ونزار 
من معرفة متاخية متحابة بعيدة عن احلقد قريبة 

جدا من القلب. 
عن كتاب نزار سليم رساما
الصادر عن وزارة الثقافة واالعالم 1988

درس النقاد نزار سليم ضمن تياره الفني الخاص واول بحث يعتد به كتبه الناقد عبد القادر حسن امين عام 1954 ونزار سليم لم يستكمل بعد مالمح 
تجربته الناضجة ونحن اذ نضع اما القارئ الكريم اراء عدد من النقاد في فترات متفاوتة ينبغي ان نشير امانة الى اراء اخرين مثل الدكتور علي جواد 

الطاهر والدكتور عبد االله احمد حيث اتت في سياق عام. 
نزار سليم لم يدرس كامال بعد )اذا كانت الوفاة عالمة اكتمال( وهو كمبدع ليست القصة القصيرة – كما رأينا – نهاية اهتماماته ولكن هذا )التوثيق( 

النقدي لمساره القصصي من جوانب مختلفة يؤشر شيئا بعد بداية الطريق لدراسته.
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لق���د ب���ذل نزار اق�ش���ى جه���ده وطاقاته يف الدفاع ع���ن الفن والفنانني الت�ش���كيليني كما �ش���اهم بتاأ�ش���ي�س الكثري من 
امل�ش���اريع التي قدمت العطاء تلو العطاء اىل احلركة الفنية يف العراق هناك ا�ش���ياء كثرية ولقاءات عديدة وافكار 
وم�ش���اريع وطموحات م�ش���رتكة �شوف ياأتي الزمن املنا�شب لتدوينها ومعرفة �شخ�ش���يته االن�شانية والثقافية على 

نقائها. وكلنا ثقة بان فن نزار �شياأخذ مكانته يف تاريخ احلركة الت�شكيلية يف العراق. 

ا�شماعيل ال�شيخلي  - من كلمة تاأبينية 
يف 1986/6/24

يف اخلم�شينيات حيث ال�ش���باب واملطامح والتطلع اىل اال�شتزادة 
م���ن الفن كنا جمموعة من طاب الدرا�ش���ات العليا للفن الت�ش���كيلي 
ق���د ركبن���ا القطار ع���رب تركي���ا اىل اوروب���ا: ويف برندي���زي توقف 
القط���ار وهناك �ش���عد ن���زار �ش���ليم ليوا�ش���ل رحلته اىل مق���ر عمله 
الدبلوما�ش���ي، التق���ى بن���ا، ف���رح كث���ريا بلقيان���ا وفرحن���ا ب���ه وراح 

ي�ش���في عل���ى اجلو الكثري من مرح���ه والفت���ه ووده ولكنني ملحت – 
بع���د حلظات – �ش���حابة حزن عل���ى وجهه: قلت ماذا يان���زارّ؟ قال مع 
احرتامي لوظيفتي الدبلوما�شية، ولكن هل من العدل انكم ت�شافرون 

اىل درا�ش���ة الفن، وانا اعي�س جو الوظيف���ة الروتيني: قلت ولكنك يف 
اوروب���ا وبامكانك ان ت���رى كثريا من معامل الفن ومتاحفه ومعار�ش���ه 
قال هذا �ش���حيح، احمد الله عليه، ولكن التفرغ للفن والعي�س يف كنفه 
هو مطمحي، وهو احلياة احلقيقية التي اود ان احياها، االدب والر�شم 

هو عاملي املحبب. 
ان هذه اال�ش���ارة على ب�ش���اطتها تدل���ل على مدى تعلق الفن���ان نزار بفنه 

ومدى احرتامه وتقدي�شه له: رحمه الله 

حميد املحل
1988/4/24 

ولنزار �ش���ليم )ال�ش���يادون( وهي ا�ش���به ب�ش���ور 
امل�ش���لولني  ال�ش���خام  برجال���ه  م���ور(  )ه���ري 
وروؤو�شهم ال�شغرية وحركاتهم امليتة. وقد جمد 
ن���زار املنظر اخللفي لل�ش���ورة حلد امل���وت وقتل 
ال�شمكة و�ش���ل االيدي، فكل ما يف ال�شورة موت 
قا�س م���وؤمل وهي تعبري جد ناج���ح الولئك الذين 

يبحثون عن رزقهم خال املوت. 
بلند احليدري: االداب 
حزيران 1953 

ولن اتي بجديد االن اذا ما قلت مرة اخرى، بان نزارا الفنان كان م�ش���روعا �ش���هريا للحب والعمل 
واالم���ل، ولكنه انتهى بتوقف اليد والل�ش���ان والقلم، غري اين ال اومن بانتهاء الفنان النه ممتد يف 
الزمان واملكان واالع�ش���اب والن�ش���وغ. وابدا الميكن ف�ش���له عن دورة احلياة، ف���اذا كان جواد قد 
ا�ش���بح عامة يف تاريخنا املكتوب وامل�ش���موع واملعا�س معا فان نزارا �شيظل كذلك و�شيدر�س يف 
ح���دود تاريخ���ه الذي كتبه بيده، ح�ش���ورا متميزا جلي���ل من الفنانني ، كان ميتل���ك اكرث من خربة 

ويزرع يف اكرث من حقل، ويعطي اكرث ما ياأخذ. 
نوري الراوي 
الرواق – بغداد – العدد 14 -1983 

يعت���رب الفنان الراحل نزار �ش���ليم من املبدعني 
القائ���ل الذي���ن عربوا ع���ن احلياة ب�ش���ياغات 
تعبريي���ة متعددة مع ثراء وا�ش���ح بامل�ش���امني 
ت�ش���كيلي  ور�ش���ام  نح���ات  فه���و  واملف���ردات 
وكاريكتوري وكاتب ق�ش�شي وم�شرحي وناقد 
فن���ي ومرتج���م. ومل يك���ن هذا الت���وزع املتعدد 
املو�ش���وع  عل���ى  ليوؤث���ر  والعنا�ش���ر  االدوات 
الذي يعاجله من حيث جديته واثره وامتداده 
�ش���واء اكان م�ش���هدا طبيعي���ا ام ا�شخا�ش���ا ام 
جتربة ق�ش�ش���ية، فنزار �ش���ليم ا�شتطاع بقدرة 
ملحوظة ان ي�ش���رك يف جتربته جميع حوا�شه 

بال�شوت والكلمة واحلركة واللون. 

�شهام النا�شر: اجلمهورية 
 1985/5/12

متميزا كان من بني اال�ش���وات الق�ش�شية اخلم�شينية، 
وظ���ل مواكب���ا.. الق�ش���ة وامل�ش���رحية ترجم���ة وكتابة، 
حت���ى ح���اول م���ع االوبري���ت لك���ن حلم���ه مل ي�ش���عفه 
الزم���ن، اذ رح���ل قبل ان يرى ذلك امل�ش���روع النور.. ثم 
.. كان ر�ش���اما �ش���اخرا.. »يكركت« يف احاديثه كما يف 
ر�ش���ومه.. بالرغم من حزنه الذي مث���ل بئر.. كان نزار 
�ش���ليم ي�ش���حك دائما ويعلق على اال�ش���ياء يف حميطه 

ال�شغري وتت�شع الدائرة. 
ث���م انه كان ر�ش���اما ر�ش���اما.. تعامل مع احل���رب والقلم 
بو�ش���ائل  االخ���رى..  واالل���وان  والزي���ت  الر�ش���ا�س 
خمتلف���ة.. متاأثرا مبنهج الر�ش���ام �ش���قيقه االكرب جواد 
.. ا�شلوبية وتناوال.. ودالالت وجوهر توجه.. فكانت 
»عراقي���ة« نزار و«عراقته« م�ش���توحاة من فن جواد يف 
لوح���ات ن���زار كلها.. وه���و .. حلبه جل���واد كتب عنه ال 

بالفة ال�شقيق بل باألفة وحب التلميذ لا�شتاذ. 
ثم كان نزار.. دبلوما�شيا.. عمل يف اخلارجية وات�شعت 
روؤاه بال�ش���فر واختب���ار ثقاف���ات ال�ش���عوب ومتثله���ا.. 

وانعك�س ذلك يف ر�شومه وكتاباته وحياته.. 
وكان باحثا، دخل ميدان التوثيق ثم النقد، مام�ش���ة.. 
الن م���ن ميتل���ك ذلك كل���ه، ميتلك روؤية وا�ش���حة للحياة 

وللع�شر وللفن ا�شا�شا.. وكان ، وكان. 
والنري���د ، هنا، ان ن�ش���تدرج عادات���ه الثقافية وتقدمها 
عل���ى ه���ذه الورق���ة، فتلك بع����س مكونات نزار �ش���ليم، 
االن�ش���ان، الفنان ال�شمويل، طموحا، لكن »القلب« الذي 

ا�شتوعب ذلك كله ناء يحمله، فهوى ب�شاحبه. 
ومع ذلك 

مع ذلك متاما 
مل ين�س احد نزارًا 

حممد اجلزائري 
1988/4/20

لقد كان الفنان نزار مثاال متميزا يف حياته ويف فنه 
ويف ادبه وكفاحه املتوا�شل من اجل تطوير احلركة 
الت�شكيلية يف القطر من خال م�شاهماته يف تنظيمها 
والبحث عن اف�شل ال�ش���يغ املتقدمة. وقد تنوع هذا 
الفنان يف ا�ش���اليب بحثه الفني االدبي وكلنا يعرف 
غزارة انتاجه �ش���واء يف الق�شة ام املقالة او البحث 

او الر�شم والنحت والكركته. 
رحم الله نزارا كلما �ش���هدت عني لوحة من لوحاته.. 

وكلما خطر ذكر له على ل�شان. 
وداد االورفلي 
1982/6/24

يجري حب الفن يف عروق عائلة �شليم ، وقد برز منهم افراد يف ميدان الر�شم، ولذا ن�شاأ نزار فنانا يح�شن مزج 
االلوان ويجيد التقاط ال�ش���ور اجلميلة، وهو يف فنه الق�ش�ش���ي يقدم اليك لوحات يائم بني الوانها ويتامل 
يف دقائقها، التفلت من انامله �ش���اردة وال واردة وياحظ يف ق�ش�شه خفوت احلوادث الكبرية اليج�شمها وال 
يلقي عليها من ال�ش���وء ما يبعد عنها ت�ش���وي�س االمور ال�ش���غرية فقد داأب على النظر اىل »الكل« نظرة �ش���واء 

يعنى بجذوة ال�شيكارة يف يد املدخن كما يعنى بعاطفة احلب تتاأجج يف �شدر املحب. 

عبد القادر ح�شن امني 
الق�ش�س يف االدب العراقي احلديث 
1955

ب���ذل الراحل ن���زار �ش���ليم كل ما بو�ش���عه لبناء �شخ�ش���يته 
وجتذير �شلته باالر�س والتاريخ، دون ان يهمل امل�شتقبل 
ليبقى م�ش���رقا و�ش���اء وهذا ما دفعه اىل التنوع يف ثقافته 
واغن���اء جتربت���ه ولكن علين���ا ان ال نغف���ل دور املناخ الذي 

عا�س فيه و�شاهم بتطوير موهبته.
والطبيع���ة  ال�ش���عب  حي���اة  م���ن  امل�ش���تمدة  اعمال���ه  فف���ي 
واحلكاي���ات والرم���وز ي�ش���ور نزار �ش���ليم ملحمة تت�ش���م 
باال�ش���لوب التعب���ريي اال�ش���يل ال���ذي ميتل���ك �شخ�ش���يته 
والعاقة مبا�ش���رة له با�شلوب �ش���قيقه الراحل جواد �شليم 
اال يف جوانب عامة، وهي جوانب ميكن ان ت�ش���كل حمور 

ما دعاه جواد �شليم باملدر�شة البغدادية. 

عادل كامل: جملة الف باء 
1984/12/26

قالوا
عن نزار �سليم
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ت��زال  م��ا  ال��ت��ي  م��ذك��رات��ه  م��ن  يف �شفحة 
الراحل  العراقي  الفنان  كتب  خمطوطة، 
"التعددية  ع���ن  م��ت��ح��دث��ا  ���ش��ل��ي��م  ن�����زار 

االبداعية" يف حياته.. فقال: 
اجل���وان���ب  م���ت���ع���ددة  ن��ف�����ش��ي  "عوامل 
حال،  على  م�شتقرة  غ��ري  البع�س  ي��راه��ا 
م�شجعة،  متكاملة،  واراه���ا  مت�شاربة.. 
فا  وت��ل��ون��ه��ا  ال��ت��ج��رب��ة  اب��ع��اد  يف  تعمق 
ار�شم  فانا  �شيق.  او  رت��اب��ة  على  تبقيها 
وا�شتمع  واق������راأ،  واكتب،"اكركت"   ،
وال  وذاك  ه��ذا  ب��ني  واج��م��ع  للمو�شيقى، 

افرط باي جانب من هذه اجلوانب". 
كما  يبدو  االبداعية" التي  "التعددية  هذه 
هو يف هذه ال�شطور �شديد احلر�س عليها 
اجليل  ه��ذا  جيله  طبعت  التي  ال�شمة  هي 
يف  ابداعية"  "ثورة  اع��ن��ف  م��ث��ل  ال����ذي 

التاريخ الثقايف احلديث: 
- فقد ثار اول ما ثار، على الواقع املرتدي 
الذي كان ي�شحب وراءه قرونا من التخلف 
منذ  اجلامدة  امل�شلولة  واحلياة  والتحجر 
اول "ع�شر الغيبوبة" يف تاريخنا وحتى 

اآخر ممثلي هذه احلقبة. 
- وث��ار م��ن داخ��ل ث��ورت��ه ه��ذه على كثري 
عطلت  ال��ت��ي  وال��ف��ك��ري��ة  الفنية  القيم  م��ن 
دور العقل عن االبداع واال�شافة وحجمت 
ف��ك��ان ه���ذا اجل��ي��ل ه��و البداية  ط��اق��ات��ه.. 
وبقدرة  املطلقه،  وق���واه  بالعقل  املوؤمنة 

الذات العربية على العطاء املتجدد. 

ينبغي  احلديث  ان  ارى  البداية  ه��ذه  من 
ان يبداأ.. 
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قد نغمط "نزار �شليم" بع�س حقه ان نحن 
ويكون  جيله..  اط��ار  يف  عنه  نتحدث  مل 
ذلك.  نفعل  مل  نحن  ان  منا  تع�شفا  االأم���ر 
فهو فنان من جيل متميز: متميز مبا عا�س 
وبالكيفية التي تفاعل بها مع ع�شره: ثقافة 
�شمن  اعطى  مبا  ومتميز  ودورا.  وحياة 
العربي  االبداع  حلركة  التاريخي  ال�شياق 
كذلك  متميز  وه��و  احل��دي��ث.  الع�شر  يف 
اعطاه  الذي  هذا  بها  اعطى  التي  بالكيفية 
من �شعر وق�شة وم�شرح، ور�شم ونحت.. 

ومن كتابات اخرى. 
واذا كان لنا هنا ان نرتب الوقائع بح�شب 
خال  من  املبدعني  اىل  وننظر  طبيعتها، 
جيل  )وه��و  اجليل  هذا  عن  قلنا  قدموا  ما 
الريادة يف حقل التجديد( انه عا�س حياته 
يف  ورغبة  نهما  واكرثها  ا�شكالها  باعنف 
والفنون  واملعارف  العلوم  من  اال�شتزادة 
وا�شدها ق�شوة يف التعامل مع النف�س )يف 
واقعها االبداعي( �شواء يف حالتها الفردية 
كتيار  اجلماعي  وجدانها  يف  ام  البحتة، 
معرب عن ع�شر اراد ان يجرتح لنف�شه فيه 
مكانا وان يكون موؤثرا من خال ما ينه�س 
به من مهمة، وما يتخذ فيه من دور وا�شح 
واكيد. فاكد وجوده – كجبل – من خال 
اعتيادية"  "موهبة  تكن  مل  التي  موهبته 
به  ثقف  ما  خ��ال  وم��ن  احل�شابات..  بكل 

امكانية  منحتها  عنا�شر  من  املوهبة  هذه 
التعبري عن نف�شها بقدرة وحرية. 

اجليل  هذا  حياة  يف  الفارق  احلدث  ولعل 
هو انه بداأ التجديد حني بداأه، من طريقه 
و�شعرائه  ب��ر���ش��ام��ي��ه  ف��ك��ان  ال�����ش��ح��ي��ح.. 
"جيا ع�شويا" �شجل وللمرة  وق�شا�شيه 
جيل  ان��ه  الع�شر  ه��ذا  ت��اري��خ  يف  االوىل 
الت�شميم  على  قائمة  وم��ب��ادرة  م��ب��ادرة.. 
كانوا  ثقايف  م�شروع  اكرب  بتحقيق  وذلك 
"التحقيق الفعلي" له، بعد ان  هم انف�شهم 
التمهيدية"  "املحاوالت  جميع  من  اف��ادوا 
التي عرفها �شابقوهم. وال اح�شب ان بيننا 
الذي  اجليل  هذا  عبقرية  يف  �شك  من  االن 
"جيل  وا�شتحقاق  ج���دارة  ع��ن  ا�شميناه 
الرواد". فما قدمه يف حقول االبداع التي 
جدارته  على  كاملة  براهني  يقدم  اقتحمها 

واهليته ملثل هذه الت�شمية. 
"البدايات الذاتية" لهذا  ومن يتتبع م�شار 
باالحام..  مكت�شة  بدايات  يجدها  اجليل 
املوؤكدة  "احلقيقة  ميتلك  من  اح��ام  لكنها 

لها.  نف�شه  ير�شح  "للمهمة" التي 
او  �شهلة  اجليل  هذا  ام��ام  املهمة  تكن  ومل 

مي�شورة. 
كبرية"  "هيكليات  هناك  كانت  جهة  فمن 
يف احلياة االأدبية واالبداعية لها ار�شيتها 
التي تقف عليها بثبات، ولها تقاليدها التي 
تنحدر منها بهيكلياتها هذه وخ�شو�شا يف 

ال�شعر. 
وم���ن ج��ه��ة اخ���رى ان��ه��ا ك��ان��ت ت��رم��ي اىل 

جذريا  تغيريا  "الهيكليات"  ه��ذه  تغيري 
ملوقع  اجرتاحا  منها  لتجعل  واحدة  ومرة 
املتميز  امل��وق��ع  اج���رتاح  يكن  مل  حياة  يف 
حياة  فهي  ال�شهل..  باالمر  فيها  وامل��وؤث��ر 

�شارمة التقاليد، ومت�شبثة بهذه التقاليد. 
بهذا االطار ن�شتطيع القول عن هذا اجليل 
"تعديات" على  اج��راء  يريد  يكن  مل  ان��ه 
تلك "الهيكلية ال�شائدة" بقدر ما كان يثور 
ي��ط��رح من  واع��ي��ة،  ث���ورة ج��ذري��ة  عليها 
بالبديل  ال��ث��ورة  وه��ذه  "بديا"..  خالها 
"ح�شا�شية  ت�شتدعي  كانت  تطرحه  ال��ذي 
يكن  – ومل  املتلقني  جمهور  جديدة" عند 
لعله  ب��ل  ال�شهل ه��و االخ���ر..  ب��االم��ر  ه��ذا 

االأمر اال�شعب. 
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قد تكون ميزة "نزار �شليم" الذي عا�س يف 
انه  فيه  يقال  ما  اق��ل  واب��داع��ي  ثقايف  جو 
و�شارمة  وا�شحة  وتقاليد  تقاليد"،  "ذو 
اىل حدود ووجد نف�شه �شمن حميط عائلي 
�شقيقه  مثل  ال��ذي  الزخم  هذا  مبثل  م�شبع 
للعائلة  بالن�شبة  "جواد" الذروة ال  الفنان 
فح�شب بل وبالدرجة اال�شا�س يف احلركة 
احلركة  ويف   – ونحتا  ر�شما   – الفنية 
الثقافية بوجه عام: روؤية ووجهات نظر.. 
اأقول: قد تكون ميزة "نزار" متمركزة يف 
انه مل ينظر من حوله – �شواء يف حميطه 
من  – نظرة  العام  املحيط  يف  ام  العائلي 
ما  ب��ل��وغ  ع��ن  نف�شه  يف  ال��ق�����ش��ور  يح�س 
فنحن  اث��ره  يقتفي  او  فيقلده  �شواء  بلغه 

مار�شم  يف  ونتاأمل  كتب  ما  نقراأ  عدنا  لو 
او  كتبه  �شيء  كل  يف  و�شع  وق��د  �شنجده 
ر�شمه �شيئا منه معربا به عن واقعه الذاتي 
وطاقته االبداعية.. عرب فيه عن ذات نف�شه 
ال�شعي  دائم  كان  التي  وطبعه بخ�شائ�شه 
هذه  �شوى  ل��ه  تكن  مل  ول��و  تاأكيدها.  اىل 
اخل�شي�شة لكفى بها وحدها دليا وا�شحا 
ثقافته  وعلى  الفنية  موهبته  ا�شالة  على 
وروؤيته املتميزة التي انعك�شت يف جتاربه 
الدليل  كله  هذا  من  له  كان  وقد  االبداعية. 
الوا�شح على الثقة مبا كان يقدم ويعطي. 

الذي  بكلمات اخرى: ان مياد هذا اجليل 
الفكر  م��ي��اد  ه��و  �شليم  ن���زار  ال��ي��ه  ينتمي 
اكرث  يف  االب��داع  ومياد  احلديث  العربي 
العربية  ال��ذات  حقيقة  عن  تعبريا  ا�شكاله 
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت ب��ك��ل م���ا ام���ت���اأت ب���ه من 
يف  الفعلي  موقعها  جترتح  وعنف  �شخب 
احلياة اجلديدة بعد ان وعت م�شوؤوليتها 
ف���راح���ت تخلق  ف��ي��ه��ا،  وح�����ددت دوره�����ا 
ان  االميان  يحدوها  املو�شوعية  قوانينها 
من  به  ام��ت��اأت  ما  خ��ال  من  با�شتطاعتها 
تطلع ان ت�شكل "عاملها اجلديد" على النحو 

الذي تريد. 
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قد يكون نزار �شليم عا�س حياته يف اطار 
مثلت  التي  االبداعية"  "الفورة  هذه  مثل 
ثورة فعلية يف م�شار الثقافة العربية دون 
�شورة   – كفنان   – نف�شه  ع��ن  ي�شكل  ان 
وا�شحة يف اذهان االخرين: فنانني ونقاد 

فن ومتابعني للحركة الفنية. وقد يكون هو 
يف هذا ال�شياق قد ق�شر جتاه نف�شه كثريا 
يكون  رمب��ا  ه��ذا  يف  اال�شا�س  ال�شبب  لكن 
الفني  م�شريه  يجابه  مل  ان��ه  م��ن  متاأنيا 
اىل  ي�شعى  او  ما،  افق  اىل  ي�شده  بطموح 
ان ي�شغل حيزا يف ع�شره بق�شية جوهرية 
يثريها )كما فعل �شقيقه جواد مثل يف الفن 
فنانا  ك��ان  امن��ا  ال�شعر(،  يف  ال�شياب  او 
م�شتوييها:  على  ح��ي��ات��ه،  يعي�س  م�شاملا 
الفني واخلا�س بهدوء بالغ هذا ظل بعيدا 

عن كل تاأثري. 
ولعل ادق ما ميكن ان ن�شف نزار �شليم به 
هو انه كان ان�شانا ب�شيطا: كانت حاجاته 
من احلياة ب�شيطة وكذلك كانت طموحاته 
يف كل حقل ابداعي دخله.. وكاأنه مل يكن 
عبثا  يكون  ب�شيء  حياته  يثقل  ان  يريد 
الكتابة،  حقل  دخ��ل  ان��ه  يل  ويبدو  عليها. 
"الرتويح  ب��اب  من  الر�شم  حقل  دخ��ل  كما 
كان  لهذا  اخ��رى.  ح�شابات  النف�شي" دون 
كثري اال�شتغراق مع نف�شه، �شديد الك�شل.. 
من  ح����االت  اىل  ي�شت�شلم  ك���ان  م��ا  غ��ال��ب��ا 
اذا  ام��ا  واجل�شدي..  الذهني  اال�شرتخاء 
كتب او ر�شم فان ذلك التجاوز عنده "حالة 
للحظات  ولو  يعي�شها،  التي  اال�شتمتاع" 
ومل تكن لتجاوز ذلك اي انها مل تكن ت�شكل 
بتوترات  م�شحونة  دائمة"  "حالة  عنده 
وهموم هي من خ�شائ�س حاالت املبدعني 
املهمة  ه��ذه  ملثل  انف�شهم  يكر�شون  الذين 

ال�شاقة.. 
ر�شما  االب�����داع  ان  الي��ع��ن��ي  ه���ذا  ان  غ��ري 
�شيئا  ميثل  ك��ان   – م�شرحية  او  ق�شة  او 
هام�شيا يف حياة نزار �شليم .. امنا يعني 
"حالة  يعي�س  ف��ن��ان  ان���ه  ي��ع��ن��ي��ه،  م��ا  يف 
خا�شة" لعل هناك حيوات اخرى متاثلها.. 
قد تكون مرهونة بو�شع ذاتي – نف�شي.. 
ذاته،  بحد  هو  بواقع  مرهونة  تكون  وقد 
يكون  حني  فيه  وق��ع  ما  اذا  للمبدع  م��اأزق 
"مت�شور"  ما هو  تباين وا�شح بني  هناك 
وبني ما هو "متحقق" فعا.. بني "الواقع" 
واجدين اعون هنا القول: ان ماأزق "نزار 
– قد  – اذا كان ثمة ماأزق  �شليم" يف هذا 
امامه  و�شع  عائلي"  "واقع  بفعل  تكون 
تراثا ذا م�شتوى لي�س من ال�شهل جتاوزه، 
او حتى مماثلته من حيث م�شتواه والبعد 
�شقيقه  ت��راث  ه��و  ف��ي��ه..  وال��ف��ك��ري  الفني 

الفنان "جواد �شليم" فهو يف الوقت الذي 
كان فيه م�شدر فخر له وللعائلة، كان عامل 
حتد كبري له كفنان تر�شم ذات الطريق. ومل 
له  لفنان  بالن�شبة  الهني  ب��امل��اأزق  ه��ذا  يكن 

ح�شا�شية "نزار" وثقافته وذوقه النقدي. 
فنانا..  ك��ان  كله  ه��ذا  من  الرغم  على  لكنه 

وفنانا ذا موهبة غري عادية. 
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�شيغة  يف  نف�شها  طرح  تعيد  الق�شية  هذه 
�شوؤال: 

- هل كان "نزار" حمظوظا ام غري حمظوظ 
مثل  �شليم" قد  "جواد  الفنان  �شقيقه  كون 
العراقي  الفن  يف  ال  الفذة"  "العبقرية 

وحده، بل ويف الفن العربي بوجه عام؟ 
حياة  يف  متحققتان  احلالتني  ان  اح�شب 
غري  حمظوظ..و  فهو  الفنية..  �شليم  نزار 

حمظوظ يف ان واحد: 
منها  ا���ش��رة  اىل  ينتمي  الن��ه  حم��ظ��وظ   -
�شيئا  مثل  الذي  �شليم(  )ج��واد  الفنان  هذا 
يف  الفنية  احل��ي��اة  يف  وم��ت��م��ي��زا  ك��ب��ريا، 
العراق والوطن العربي.. وقام بعمل كان 
يبدو من قبل �شبه م�شتحيل يف حياة هذا 
الفن ويف م�شار التطور فيه، فنجح وركز 
حياته  من  جعل  ما  الدعائم  من  الفن  لهذا 
ب��ارزة متثلت يف  قيمة  "مثا" ذا  واعماله 
قدرته الفائقة على تركيز ما كان يدور يف 
افكار وما يف نف�شه من تطلعات  ذهنه من 
اب��رز ما يف  اليوم من  فنية هي  اعمال  يف 

ع�شرنا العربي من اجنازات فنية. 
- وهو غري حمظوظ، الن مثل هذه املكانة 
النا�س اليه يف حياة  التي اجرتحها اقرب 
اليها واقعا وزمنا قد واجهته  فنية ينتمي 
بتحد كبري: فعبقرية "جواد �شليم" الفنية 
مل تتكرر ال يف احد من افراد عائلته وال يف 
الو�شط الذي انتمى اليه )وان كانت هناك 
اىل جانبه ا�شماء واجنازات مهمة اتخذت 
هي االخ��رى طريقها اخل��ا���س(. وم��ن هنا 
لعل "جواد �شليم" كان هو التحدي االكرب 
االقرب  كونه  فيحكم  "نزار"  واج��ه  ال��ذي 
اليه واالكرث الت�شاقا به، فانه كان "العقدة" 
التي جعلت من "نزار" فنانا منزويا بع�س 
ال�شيء ومتوزعا يف اجتاهات فنية اخرى 
يتاألف  ل�شخ�شيته  حتقيق  عن  يبحث  كان 
م��ن جم��م��وع��ة م��ن ���ش��ع��راء وادب�����اء جيله 
لي�شدروا جملة "الوقت ال�شائع" حماولني 

"جماعة  ك�  التعبري من خالها عن انف�شهم 
"وجود"  لها  يكون  ان  "حركة" تريد  " او 
�شيء  كل  كان  واق��ع  متميز" يف  و"وجود 
فيه يتكامل وينمو بطريقة ذاتية مده�شة. 
ان  ي��ري��د  ب��اال���ش��اف��ة اىل ه��ذا وذاك  وه��و 
عامل  ف��ي��دخ��ل  واالخ���ري���ن  نف�شه  ي�شحك 
"الكاريكاتري" ل� "يكركت" ويدعو االخرين 
اىل "الكركته".. ورمبا كان الدافع اال�شا�س 
اىل هذا ما كان يف نف�شه من رغبة يف ان 
بداأت  فنية  حياة  يف  مكانا  لنف�شه  يجرتح 
انف�شهم  الفنانون  و�شعها  �شارمة  بتقاليد 
جمد  بناء  اىل  طموحهم  بحكم  النف�شهم.. 
حقيقي.. وقد عرفوا الطريق الفعلي اليه.. 
بينه  والروحية  الذهنية  العاقة  كانت  لقد 
للحد  واحليوية  القوة  من  "جواد"  وبني 
اهمية  ولعل  لها.  ا�شريا  منه  جعلت  ال��ذي 
عليها  انفتح  التي  واالفاق  "جواد" النفية 

بها  التي زخر  الهائلة  واالمكانات  وفتحها 
له  فنانا  منه  جعلت  والتي  الفني  وج��وده 
م�شتواه املوؤثر يف حياة ع�شره.. لعل هذا 
العاطفي  االخ��وة  رباط  اىل  باال�شافة  كله 
ال�شحر  دائ���رة  ن���زارا يف  اوق��ع  ق��د  بينهما 
باعمال  االن��ب��ه��ار  م��ن  ح��ال��ة  اىل  وا�شلمه 
ذلك  ع��ن��ده  يتحقق  ان  ب��دل  وف��ك��ره  ج���واد 
التفاعل احلي واملتنامي مع عامل جود كما 
كان االمر مع غري واحد من اع�شاء "جماعة 
بغداد للفن احلديث" التي ا�ش�شها "جواد" 

نف�شه وكان "نزار" واحدا من اع�شائها. 
لقد ظل "نزار �شليم" يف حدود تقنية فنية 
اللون  ا�شرار  مل يتجاوزها كثريا.. وظلت 
لتجربته  تتح  مل  ا�شرارا  عنده  واملو�شوع 
ال�شكلية واللونية على ال�شواء، ان تتطور 
مبا يفرد لها، عاملا خا�شا يف الفن العراقي 
فنانا  ك��ان  ذات��ه  الوقت  يف  لكنه  املعا�شر. 

متمكنا من ادائه.. له روؤيته الفنية.. وكان 
يتقن الفن يف حدود "ال�شنعة". 

اال�شتابي"  "التاأثري"  ه���ذا  بفعل  رمب���ا 
ي�شتطع  مل  اال�شتابي"  "املوقف  لتقل  او 
اخلا�شة  ح�شا�شيته  عن  التعبري  "نزار" 
فهو  الق�شة.  يف  عنها  عرب  كما  الر�شم  يف 
الق�شة  يف  اما  "مرتهنا"..  كان  الر�شم  يف 
التي  االدب���ي  التعبري  ال���وان  ك��ل  ويف  ب��ل 
ولكنه  نف�شه.  �شوت  ك��ان  فقد   – مار�شها 
يف هذا كله �شواء يف الر�شم او يف الوان 
على  االع��ت��م��اد  كثري  ك��ان  االدب���ي  التعبري 
اح�شا�شه باملكان وعلى حماولة تعميق هذا 
االح�شا�س يف نف�س م�شاهده او قارئه من 
خال التاكيد على "خ�شائ�س" و"مفردات" 
هذا املكان الذي ميثل االختبار االمثل يف 
على  اعتمد  فنان  فهو  االب��داع��ي��ة.  حياته 
ه��ذا احل�����س تفرعت  امل��ك��اين، وع��ن  ح�شه 

مواقفه وبه ارتبطت م�شاعره. 
ولعل نزار �شليم بهذه "التعددية االبداعية" 
امكانات  كل  ي�شتق�شي  ان  اراد  حياته  يف 
ابداعية"  "اجواء  من  بوحي  لديه  االبداع 
مبعطياتها  وتاثر  خالها  من  ومنا  عا�شها 
اج���واء  وه���ي   – فيها  اث���ر  مم��ا  اك���رث   –
عن  والبحث  امل��غ��ام��رة  روح  فيها  �شاعت 
وحفلت   ، احلياة  يف  جديدة  وروؤى  اف��اق 
نف�شه يف  الذي بحث عن  بالتطلع اخلاق 
�شرب "من اخل�شو�شية" التي متثلها من 
خال ما هو تراثي دون ان يفقد �شلته مبا 

هو ان�شاين. 
الفنية  بال�شخ�شية  اخلا�س  البعد  هذا  يف 
لنزار �شليم تتحدد املعامل اال�شا�شية الفكار 
التفت  احلديث" التي  للفن  بغداد  "جماعة 
والتي   1951 العام  "جواد  �شقيقه  ح��ول 
ومن  اع�شائها..  م��ن  واح���دا  "نزار"  ك��ان 

اع�شائها الل�شيقني بافكارها. 
 -6-

اذا كان �شقيقه الفنان الكبري جواد �شليم قد 
عا�س حياة البحث عن اكرث املواقف تفردا 
املعا�شر..  العربي  الفن  تاريخ  يف  وثورة 
بهدوء  حياته  عا�س  قد  ك��ان  "نزارا"  ف��ان 
التاأمل  اىل  ين�شرف  كان  منها  هدفه  وكان 

فيها. 
واذا كانت حياة "جواد متيزت ب�شرب من 
الوعي احلاد للو�شع االن�شاين يف ع�شره 
بالهواج�س:  مليئة  حياة  عا�س  ان��ه  حتى 
التفرد واالبداع والقلق امل�شريي.. فاعطى 
من  فيها  اكد  ما  خال  من  اهميتها  احلياة 
فان  م�شافة..  روؤي��ا  من  ومامنحها  اعمال 
على  وكانه  "نزارا" كان يف حياته وعمله 
الهام�س من هذا كله.. وكاأن تيار "العبث" 
والاجدوى والفراغ قد غمره مبا �شاد من 
مفاهيمه يف اعقاب احلرب العاملية الثانية 
ال�شائع"  الوقت  "جماعة  نعد  ان  لنا  وهل 
احليدري  بلند  وم��ن  منه  ت�شكلت  )ال��ت��ي 
وح�شني مردان وعدنان روؤوف باال�شا�س( 
لهذا  �شوى داللة على هذه احلالة، وتاأكيد 

االح�شا�س؟. 
كان  �شليم  ن���زار  ان  يعني  ال  ه���ذا  ان  اال 
ف��ن��ان��ا ع��ب��ث��ي��ا.. امن���ا ك��ان��ت احل��ي��اة عنده 
االكرث  و�شيغتها  ال��ه��اديء  �شكلها  ت��اأخ��ذ 
اواحليادية".  "الاحتدي"  ع��ن  تعبريا 
ال��ذي مل يكن موقف  ه��ذا  وه��و يف موقفه 
وما  لع�شره  بالن�شبة  �شجاعا  كان  �شراع 
حالة  ميثل  ه��ذا  فموقفه  ق��ي��م..  م��ن  ���ش��اده 
كثري  على  الواعي"  "التمرد  ح���االت  م��ن 
عليها  تعارف  التي  واملوا�شعات  القيم   من 

ع�شره.. 
الذي  املوقف  ه��ذا  ك��ان  وق��د  لها..  وخ�شع 
– حماولة منه  عليه  له حري�شا  امينا  ظل 
لتجاوز او�شاع وحاالت كان موقفه ميثل 

رف�شا لها، ومتردا عليها. 

عن مجلة افاق عربية ايار 1989

نزار سليم تعددية ابداعية وعالم واحد
ماجد السامرائي 

فائق ح�سن بري�سة نزار �سليم

نزار �سليم مع زوجته واطفاله
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كتاب  الأن  ذلك  معها،  ا�شماءها  وعرفت   
ال  جنحوا،  اخلم�شينات  يف  الفنية  الق�شة 
و�شاروا  بل  ق�شة،  بوجود  اال�شتمرار  يف 
فيها ا�شواطا طويلة يف الن�شج واالكتمال 
الفني، خا�شة منهم الذين وا�شلوا اىل هذه 
اللحظة م�شهمني ا�شهاما كبريا يف تر�شيخ 
كعبد  ر�شينة:  ق�شة  لكتابة  فنية  قواعد 
اواخر  نتاجه حتى  امتد  الذي  امللك نوري 
طعمة  وغالب  التكريل  وفوؤاد  ال�شتينات 

فرمان، واملرحوم الفنان نزار �شليم. 
املهمة  الفرتة  تلك  مراجعة  اىل  عدنا  ولو 
يف  الق�شرية  الق�شة  تاريخ  يف  جدا 
اال�شعب  الفرتة  انها  لوجدنا  العراق، 
بني  نف�شه  القا�س  فقد وجد  تاريخها،  عرب 
متاما،  غالبني  ودافعني  ا�شرتني  رغبتني 
هما الرغبة يف اال�شهام يف املعركة الدائرة 
كانت  التي  واالجتماعي  ال�شيا�شي  للتغري 
ا�شواتها ترتفع مالئة كل جمال يف النف�س 
االن�شانية وخارجها، والرغبة باال�شهم يف 
لق�شة  الفني  الهيكل  جمالية  وتعميق  بناء 

ق�شرية ناجحة. 
القا�س  الهمني �شها على  ومل يكن اي من 
تاأجيل  ابدا  طوقه  يف  يكن  ومل  انذاك، 
فالقا�س  االحوال،  من  حال  باية  احدهما 
ادناه  واملتمثلة  احلرية،  با�شوات  امل�شبع 
بالظام  يب�شر  والذي  التظلم،  ب�شرخات 
كان  وزاوية،  و�شارع  بيت  كل  على  يخيم 
اجلميع  �شوت  باعتباره  نف�شه  اىل  ينظر 
املرتفع بني اال�شوات، املدعو باحلاج ليجهر 
بدعوته وي�شتب�شل يف تاجيج نار التغيري 
املو�شوع  جاء  ولهذا  قرائه،  نفو�س  يف 
التوعية  مهمة  يف  لا�شهام  و�شيلة  لديه 
واملثقفون  الوطنية  االحزاب  اخذتها  التي 
ما  بكل  كلها  الق�شة  وو�شلت  كله،  باجلهد 
ان  اىل  وجمال  فن  من  املو�شوع  يحتوي 
الغاية  تلك  وحتقيق  لطرح  و�شيلة  تكون 
لعدم  االرجاء  حتتمل  ال  التي  الوطنية 

انف�شاله عن معاي�شتها حتى يف احللم. 
ومن جهة اخرى، فان رياح التطور الفني 
تهب  التي   ، الق�شة  كتابة  يف  واجلمايل 
الرتجمة  نوافذ  عرب  العامل  من  القطر  على 
يف الوطن العربي كلبنان و�شوريا وم�شر، 
لدى قطاعات  االدبي  التذوق  والتطور يف 
املثقفني  رقعة  ت�شاع  ال  القراء  من  وا�شعة 
ا�شا�شي  التطلب اجلمايل كعن�شر  ودخول 

واالجتهاد  املقرووؤ،  االدبي  النموذج  يف 
حماكاة  يف  اجليل  هذا  كتاب  لدى  الكبري 
كل  جماليا.  املتقدمة  االوروبية  النماذج 
هذا اخ�شع الكتاب ل�شغط فني، بدا وكاأنه 
االف�شاح  اىل  احلاجة  مع  متاما  يتعار�س 
الواقع  يتطلبه  الذي  النربات  باعلى 

الوطني املحتدم. 
فرتة  كتاب  من  الكثريون  �شلك  وقد 
وخا�شة  االول،  الطريق  اخلم�شينيات 
�شعيف  ات�شال  على  كانوا  الذين  اولئك 
الذين  او  احلديثة،  االوروبية  بالق�شة 
طبع الرتاث، وخا�شة املقامات واحلكايات 
ق�ش�شا  فكتبوا  بطابعه.  الثقايف  ن�شيجهم 
ال�شيا�شي  واملن�شور  املوعظة  �شفة  لها 
ال�شق  بهذا  وكانت  االجتماعية،  واملقالة 
بالق�شة املكتوبة يف فرتات �شابقة، خا�شة 
تلك النماذج التي اقرتبت من الن�شج الفني 
يف  ر�شيد(  )خليل  املرحوم  ق�ش�س  مثل 

جمموعته )خمر وغيد(. 
املبدعني  الكتاب  من  القليلة  القلة  ان  اإال 
واجلمايل  الفني  بالوعي  ت�شبعوا  الذين 

احلديثة،  االوروبية  الق�شة  البنية 
مكوناتهم  وكانت  ادبيا،  مثا  اتخذوها 
الثقافية ثرية، جتمع بني اال�شا�س الرتاثي 
خا�شة  املعا�شرة  الثقافية  واحل�شيلة 
او  اجنبية  لغة  امتلكوا  منهم  كثريا  وان 
على  املبا�شر  االطاع  من  مكنهم  مما  اكر 
الق�شة،  لتلك  واملتميزة  امل�شهورة  النماذج 
وعرفوا معرفة دا�شة ووعي ا�شرار كتابتها 
كما  كتابها،  لدى  النجاح  ودرجات  و�شور 
الوطنية  للمعركة  االدبي  الدور  مفهوم  ان 
عن  ان�شرفوا  فقد  لديهم،  اخر  بعدا  اخذ 
والقارئ  واملبا�شر  ال�شريع  التاأثري  طلب 
اىل التاأثري االعمق واالكرث دميومة وقوة 
يف ت�شكيل الوعي واثراء النف�س. اال وهو 
يف  جناحهم  ان  وفهموا  اجلمايل،  التاأثري 
النجاح  يف  اوال  يتمثل  الوطنية  مهمتهم 
ان  ميكن  التي  العالية،  الفنية  بالكتابة 
جديدا  ومتنحهم  وتده�شهم  القراء  جتذب 
ا�شماء  جنحت  وقد  واالح�شا�س  بالفكرة 
التكريل  امللك نوري وفوؤاد  قليلة مثل عبد 
)فهذا  ما  حد  اىل  فرمان  طعمة  وغالب 

يف  الهمني  بني  يجمع  ان  يحاول  الكاتب 
زاوية القرب من الواقع، وان البناء الفني 
وجماله  قوته  ياأخذ  لديه  الق�شرية  للق�شة 
ويف  اوال  الواقع  يف  ال�شدق  عنا�شر  من 
ذلك  عن  املنعك�شة  النف�شية  احليثيات 
جمالية  تهوميات  اية  عن  بعيدا  ال�شدق 
او  الرمزي  احل�س  اىل  كاجلنوح  ا�شافية 

ال�شعري..(. 
الفنان  كان  البارزين  الكتاب  هوؤالء  بني 
التي  الدائرة  ميثل  �شليم  )نزار  القا�س 
املرير  ال�شراع  هذا  وطاة  تلم�س  ت�شتطيع 
هذا  نف�س  ففي  املحتدم،  حميطها  داخل 
املن�شدة  الرغبات  ا�شتجرت  املبدع  الكتاب 
باملثل اجلمايل وامل�شذبة بالوعي والتذوق 
العميقة  �شحذتها �شلته  التي  للفن،  الرفيع 
بال�شور املتقدمة للنماذج الفنية يف الق�شة 
مار�شه  الذي  الفن  هذا  الت�شكيلي،  والفن 
من  واحدا  جعلته  رائعة  مناذج  فيه  وقدم 
االح�شا�س  يطغى  حيث  املعروفني،  فنانيه 
اجلمايل والتناغم الهارموين لكل العنا�شر 
فيها  تتوافق  والتي  اللوحة،  يف  الفنية 

املوحد  االح�شا�س  مولدة  العنا�شر  حركة 
الذي  اجلمال  تيار  اال�شر،  التيار  بهذا 
يبعث على االمتاع والن�شوة، ومياأ النف�س 
بانعكا�شات هذا التوازن، ويظهر اثره يف 
من  املوقف  او  والتذوق،  واالبداع  الروؤية 
العمل �شواء كان ت�شكيليا او ق�ش�شيا، بل 
وي�شد �شورته نحو هذا املثال، ولهذا كانت 
التوافقات  هذه  لتحقق  جماال  لديه  الق�شة 

بني العنا�شر الفنية يف بنائها. 
ال�شطحية  يرف�س  الت�شكيلي  الفن  والأن 
بالعمق  ويرتبط  والتقرير،  واملبا�شرة 
والتناغم والرمز واالمياء فان وعي الفنان 
ب�شروط الق�شة الفنية جاء مطبوعا بوعيه 
على  عمل  مما  الت�شكيلية،  للوحة  اجلمايل 
و�شور  اخلطابة،  نحو  اجلنوح  تخفيف 
لاطالة  الق�شة  عنا�شر  لتناغم  االخرتاق 
من خالها والتكلم بل�شانه كموؤلف تزدحم 
ق�شته  جعل  مما  �شدره.  يف  الكلمات 
كتابتها  زمن  على  �شنوات  تتقدم  الناجحة 
الق�ش�س  بع�س  اجناز  فر�شة  له  وتتيح 
البعيدة عن اي ان�شياق لقطع حركة الق�شة 
وطرح ارائه هو، ال�شيا�شية واالجتماعية، 
الدائم على  التدليل  الرغبة يف  وبعيدا عن 

حدوثها فعا كما هو لدى كتاب اخرين. 
وال�شاخبة،  الفائرة  الزمن  �شفة  ان  غري 
التوعية  بعمل  اال�شهام  يف  والرغبة 
الوطنية الذي ذكرناه، مل يرتك القا�س مع 
�شراع  عن�شر  �شكل  امنا  اجلمايل،  مثاله 
ولهذا  واخلطابية،  الوعظ  نحو  جاذب 
جند ق�ش�شا ناجحة كان الوعي الفني لدى 
العايل  باالف�شاح  الرغبة  يرت�شد  كتابتها 
الكاتب،  نربة  تعلوا  تكاد  فما  النربة، 
هو  بل�شانه  التكلم  حلظة  من  ويقرتب 
ويعود   ، املقطع  ينتهي  حتى  –املوؤلف- 
وال  والهدوء،  املو�شوعية  اىل  املجرى 
ي�شمح له املوقف با�شتعارة وجه او ل�شان 
الق�ش�س  يف  �شائد  هو  كما  �شخ�شية  اية 

اخلم�شينية وما �شبقها. 
من  تفلت  التي  الق�ش�س  بع�س  وهناك 
الهتافية،  ال�شورة  مع  لتت�شق  الكاتب  يد 
وال�شرح  النربة  العايل  التاأمل  فتعتمد 
االراء  وطرح  االنتقادية  واللهجة  الطويل 
وال�شخ�شية،  احلدث  حركة  هام�س  على 
حلدود  للقا�س  الظاهر  التلم�س  برغم 

الق�س فنيا. 

بني  جمعت  الق�ش�س  بع�س  هناك  ان  كما 
ال�شفة اخلطابية واملبا�شرة وقطع ال�شياق 
واجلهد  الفنية  االلتفاتات  جانب  اىل 
بابعاد  ماثا  انطباعا  ترك  مما  اجلمايل 
الذي  الكاتب  لدى  التعبريي  ال�شراع  هذا 
اآخر..  نوع  من  ل�شراع  �شدى  كان  رمبا 
واللون  باخلط  التعبري  بني  ال�شراع  هو 
الفن  يف  والفراغ  والكتابة  وامل�شاحة 
الت�شكيلي وبني التعبري باللغة املكتوبة يف 

فن الق�شة. 
ثاث  �شليم  نزار  القا�س  الفنان  ا�شدر 
تافهة"  "ا�شياء  هي  ق�ش�شية  جماميع 
يتامل  و"في�س" و"رغم كل �شيء" والذي 
املجاميع  هذه  احتوتها  التي  اعماله  يف 
العاقات  هذه  يغفل  ان  ميكن  ال  الثاث 
�شت�شاعده  التي  واملت�شابكة  امل�شطرعة 
ومعرفة  اعماله  وفهم  روؤية  على  بالتاأكيد 
مكانتها بالن�شبة للزمن واالن�شان والواقع 
"ا�شياء  جمموعته  ق�ش�س  لكن  انذاك، 
متنحنا   1950 �شنة  املطبوعة  تافهة" 
ال�شواهد  على  للوقوف  كاملة  الفر�شة 
ذلك  عن  فكرتنا  ت�شند  التي  الق�ش�شية 
ال�شراع يف الق�شة اخلم�شينية ويف اجلهد 

الق�ش�شي للقا�س نف�شه. 
املجموعة  ق�ش�س  اوىل  )الفاأر(  ق�شة  ففي 
�س 5 جنده ي�شتطرد ا�شتطرادات تاأملية. 
من  جاعا  اخلم�شينية  الق�شة  يف  كما 
الق�شة جماال للكاتب لكي يطرح من خالها 
االفكار  تلك  تكون  ان  افكاره هو، من غري 
لها،  تفاعليا  ناجتا  او  الق�شة  يف  عن�شرا 
فان حركة ال�شخ�شية وافكارها تنف�شل عن 
تلك االفكار التي ال ت�شري الق�شة كثريا عند 

حذفها، ولي�شت توؤدي لها بال�شرورة. 
الق�شة،  وافكار  واحلركة  ال�شخو�س  ان 
املوؤلف  افكار  عن  مف�شولة  عنا�شر  تبدو 
هذه  مع  يتعامل  الذي  الكاتب  ان  غري   ،
جماال،  الفكاره  يرتك  اخلارج  من  اال�شياء 
فانه  وحركتهم،  ال�شخو�س  يخلق  فمثلما 
يخلق االفكار اعتمادا على افكاره هو �س 

8-9 و �س14. 

تبدو  التي  الفاأر  مع  ال�شخ�شية  حكاية   .1
القا�س  بها  ياأتي  زائدة  حكاية  فكرة  الأول 
عن  للحديث  منا�شبة  متهيدية  كمقدمة 
البطل، والتي ما يلبث القارئ ان يكت�شف 
ال�شخ�شية  عند  خا�شة  حالة  جت�شد  انها 
ويعمق  يربر  حدثا  الكاتب  عليها  �شيحيل 
املوقف النهائي )بالن�شبة للبطلة التي اخذ 
البطل(  عند  عنه  يختلف  رمزا  لفاأر  عندها 

�س15. 
2. االنتقالة الفنية من م�شتوى يف احلركة 
توترا،  اكرث  جديد  م�شتوى  اىل  الدرامية 
ال�شخ�شية  وجود  ويبلور  يعمق  حيث 
به  ويدفع  احلدث  ويطور  وحركتها، 
لها  هياأت  التي  االنتقالة  هذه   ، امام  اىل 
ال�شاعة  )عقارب  الربط:  نقطة  وي�شرتها 
عقاربها  اىل  الفاأر  نظر  التي  املن�شدية 
ه�شام  عينا  �شتقع  والتي  حولها  وحام 
الفاأر  حلركة  تتبعه  ب�شبب  عفويا  عليها 

واجتاهات عينيه( �س9. 
كان  التي  الك�شف  او  التنوير  نقطة   .3
يكت�شفها عن طريق خواطر  ان  املمكن  من 
ال�شاعة  بلغت  لقد  "رباه  قال:  الذي  البطل 
فر�شة  له  تهيء  والتي  �س10  ال�شابعة" 
ذكر ماذا تعني هذه ال�شاعة، ولكنه قطعها 
ذاك،  للك�شف  جماال  ال�شخ�شية  واتخذ 
به  االمتداد  ولي�س  ق�شته  حدث  ولتطوير 
خال  من  التنوير  �شياأتي  حيث  �شرديا 
وه�شام  وخديجة  ال�شاعة  حكاية  جت�شيد 

يف اآن واحد. 
ي�شتخدم  �س16  "ن�شيب"  ق�شة  ويف 
مثريا،  دراميا  ا�شتخداما  القطع  القا�س 
القطع  ياأتي  ان  املاألوف  من  يكون  فحينما 
داخل  حلركة  نهاية  الق�شة  �شياق  يف 
ملقطع،  انهاء  الفني  القطع  فان  احلدث، 
يكون  بحيث  جديد،  مقطع  يف  والبدء 
احلدث  تطوير  يف  ي�شهم  فنيا  عن�شرا 
الت�شويق  لعن�شر  خلقا  توتره  وزيادة 
تعرفه  تكن  مل  ما  فهذا  بعفوية،  املتنامي 
النماذج  وعرفته  اخلم�شينية  الق�شة 
بعدهان  كتبت  التي  الق�ش�س  من  املتميزة 
ا�شتطاع  بق�شته  ولت�شربه  الكاتب  ولكن 
ذروة  احلدث  بلغ  حيث  �س28،  يقطع  ان 
ميكن ان ي�شتمر بعدها ب�شطر او اكرث من 
مل�شة  حمققا  جاء  القطع  ان  غري  �شفحة، 
مكنت  حيث  اخلا�س،  تاأثريها  تركت  فنية 
من  التايل  املقطع  يف  دخوله  بعد  الكاتب 
مما  احلدث،  وتوتر  الذروة  على  االبقاء 

القارئ  و�شد  الت�شويق  عن�شر  يف  �شعد 
هذه  تثبيت  فر�شة  للقا�س  وهياأت  اكرث، 
الذروة للتامل يف داخلي البطلني والك�شف 
احلدث  وعاقة  النف�شية  انيتهما  عن 
حقق  مما  منهما،  لكل  ال�شخ�شي  بالتاريخ 
وعمقا  الق�شة،  بناء  جمالية  اىل  ا�شافة 
حتى  فيها  امياء  كل  لداللة  واثراء  بها 
ال�شخو�س انف�شهم، ودللت على ان القا�س 
ق�شته  بناء  على  فذة  بقدرة  احلدث  يدير 
ور�شم �شخو�شه من الداخل عك�س الق�شة 
التناول  فنيا  يحكمها  التي  اخلم�شينية 

اخلارجي �س2. 
ق�شته  �شخو�س  حتميل  يف  جنح  وقد 
من  بالرغم  الرمزية  االمياءات  من  �شيئا 
هذا  مثل  تعرف  مل  اخلم�شينات  ق�شة  ان 
او  الدرامي  للفعل  الرمزي  اال�شتخدام 
املق�شود  الرتميز  عرفت  فهي  لل�شخ�شية، 
فيها  جتاوز  التي  بال�شخ�شية  وامل�شنوع 
دورها  عن  املبا�شر  االف�شاح  اىل  االمياء 
فبائع  للرمز،  اجلاهزة  املوا�شفات  وطرح 
ما  ب�شكل  يوحي  الذي  االعور،  البطاقات 
الذي  العاثر  حظها  او  ال�شيئ  الفتاة  بقد 
مبا�شرة  يق�شد  ان  غري  من  يطاردها، 
قلبها  "وغا�س  اخلارج،  من  يقرر  او 
اليان�شيب  بائع   – وراأته  �شلوعها،  يف 
– يقرتب منها كما لو كانت االيام  االعور 
�شعور  تقرتب،  كلها  القا�شية  املا�شية 
بعد  اإال  منه  خا�س  ال  الذي  بالكابو�س 
النحيف  ال�شاب  وهذا  �س38،  انتهائه.." 
الذي مثلت له – هو غري املحظوظ – لفتة 
بالن�شبة  هو  كان  بينما  اجلديدة،  احلظ 
رمز  فانه  كذلك  املفاجئة.  احلظ  �شربة  لها 
بهما معا اىل ما يتجاوز احلظ والن�شيب 
الروؤية  على  املبني  االن�شاين  العمل  اىل 
الوالدة  او  والت�شميم  والعزم  الوا�شحة 
اجلديدة االكرث قدرة وحياة لذلك االن�شان 
ماذا  فمثا  كاناه،  الذي  امل�شت�شلم  القدري 
يرى القراء يف ا�شاعة البطاقة بعد ربحها 
او  احلظ  من  ا�شربة  االوىل..؟  اجلائزة 
تعترب  احلقيقة  يف  تعرثه؟  من  �شورة 
منها  لي�شنعا  دائما  حقيقيا  حظا  اال�شاعة 
قدرها اجلديد.. لي�س تقريرا من اخلارج، 
وفعل  حلركتهما  العفوي  بالتطور  امنا 

الق�شة يف خطه املتنامي.. 
يعجز   49 �س  تافهة(  )ا�شياء  ق�شة  يف 
اخلم�شينات  ق�شا�شي  �شاأن  �شاأنه  القا�س 
الذي  النهائي  للموقف  يرتك  ان  عن   –

موقف  عن  التعبري  مهمة  الق�شة  تقدمه 
م�شمونه  او  معناه  يكون  بحيث  الكاتب، 
ايحاء  املوؤلف  افكار  او  فكرة  عن  معربا 

فهو: 
1- يقطع �شياق او يف�شي من النهاية اىل 
ق�شة،  من  �شاق  ما  القراء  على  يلقي  ان 
املغزى  عن  مبا�شر  بحديث  ويتوجه 
ياأخذها  ان  يجب  التي  واحلكمة  والداللة 
يف  نظرة  تبني  على  لت�شاعده  القارئ 

احلياة �س58-57. 
يتحرج من توجيه اخلطاأ مببا�شرة  ال   -2
اىل القارئ او عرب م�شتمع يخلقه وي�شعه 
هو  هذا  لي�س  "ولكن  االويل  البطل  امام 
اال�شياء  هذه  من  تفهم  انك  املهم  املهم، 
الرغبة  يعك�س  وهذا  �س57،  التافهة.." 
املكبوتة لدى كاتب اخلم�شينات يف اطاق 
ال�شائدة  االخطاء  على  لاعرتا�س  �شوته 
حياته  واخطاء  والوطن  النا�س  حياة  يف 
الفني  التعبري  يف  فائدة  اليجد  بحيث 
القراء  توعية  يف  فيه  يثق  وال  املن�شبط 
واداء ر�شالته يف �شحذ هممهم والو�شول 
وكاأن  االخطاء،  تلك  ت�شحيح  حد  اىل  بهم 
عميقة  مداخلة  ولي�س  تلقينا  يلقن  الوعي 

يف النف�س والعقل. 
املا�شي  اىل  الرجوع  او  التذكر  عملية   -3
برغم  فهو  تقريرا،  قررها  تقليدية  كانت 
متماثل  جو  بتحقيق  لانتقالة  هياأ  انه 
خيوط  تهاوت  اجلبال  ذرى  )على  حا�شر 
ذكريات  الثارة  الغاربة  ال�شم�س  ا�شعة  من 
كانت  "لقد  االن  تتذكره  وما�س  ما�شية 
 : )ق�شة  ار�شهم  يف  تغرب  ال�شم�س 
ا�شتخدم  انه  اإال  �س65  ظال(  با  ا�شباح 
املاألوفة يف الق�ش�س اخلم�شينية  الطريقة 
واالربعينية، التي ت�شري اىل ان البطل يف 
حلظة تذكر: كاأن يقول: تذكر وي�شرد.. فلم 
ي�شتفد من ا�شارته اىل متاثل اجلو بطرح 
خال  من  البطلة  وخيال  الذكريات  انثيال 
ما ي�شريه يف نف�س البطلة ذلك اجلو، فيبداأ 
احلدث مثا يف القرية بعد نقاط او ا�شارة 
والبدء  بالقطع  او  قو�س،  بعد  او  حلذف 

مبقطع جديد حدثه يتحرك يف القرية. 
وبالرغم من انه اتخذ من عبارة: "انا امينة 
ملح�س �شحتي جيدة" )�س61 وما بعدها( 
قرارا يرتدد بايقاع متناوب، مما ي�شري اىل 
االيقاع  من  نوع  حتقيق  اىل  فنيا  تطلعه 
الرتديد  هذا  ان  اإال  الق�شة  حركة  ينتظم 
على  ايقاعي  نب�س  حتقيق  يف  ينجح  مل 

تتكرر  مقاطع  يف  احلركة  تتجدد  ا�شا�شه 
ذلك  لتحقق  نهاياتها  تتماثل  او  بداياتها 
التوافق االيقاعي املطلوب، امنا هو اتخذ 
من العبارة �شربات يوجهها لقارئه ليوقظ 
الفل�شطينية  الفتاة  لهذه  الرثاء  ح�س  فيه 

امل�شكينة. 
4- اما يف ق�شة )عقب �شيجارة( �س 67 فان 
الكاتب يبداأ البداية التقليدية للق�شة انذاك 
�س 71 بعد متهيد طويل، فلقد كان االعتقاد 
ال�شائد فنيا يق�شي بتوفري ا�شارات ت�شرح 
وادلة  قرائن  وتقدم  الفعل  واقعية  وتوؤكد 
تثبت للقارئ هذه الواقعية، او انها تقول 
مبا�شرة ان الق�شة نف�شها حدثت فعا وان 
حيثيات هذا االمر متوفرة )يوردها الكاتب 
مبا�شرة او على ل�شان �شاهد يروي.. مثلما 
وافيا  �شرحا  قدم  عندما  الق�شة  بطل  فعل 
واقعي  كتمهيد  �شيجارته  وحكاية  حلالته 
 67 �س  ق�شته  عليه  �شيبني  الذي  للحدث 

وما بعدها..(. 
الق�ش�س  مو�شوعات  ان  لرى  اذن  اننا 
تتخذ  وعظية،  تعليمية  ار�شادية  انتقادية 
واالجتماعية  ال�شيا�شية  اجلوانب  من 
والذاتية حمورا رئي�شا منه يحاول القا�س 
تقدمي م�شاهمته الوطنية يف ت�شكيل وبناء 
التغيري  الذي �شينبثق عنه  الوعي اجلديد 
الذي ين�شده مع جميع ال�شعب لتغيري ذلك 
هذا  �شمن  ندر�شها  ان  وعلينا   ، الواقع 
املنظار وبالقيم الفنية ال�شائدة يف وقتها.. 
ال�شحيح احلكم عليها مبقايي�س  فمن غري 
خط  عن  الك�شف  اردنا  اذا  اإال  احلا�شر 
لنعمق  الوقت  هذا  اىل  امتد  الذي  التطور 
وتزهر  نورق  ان  اجل  من  باجلذر  الوعي 
�شجرة الق�شة الق�شرية اعماال اكرث روعة 

وجماال يف حا�شرها وم�شتقبلها. 
ق�شا�شي  مع  الرحلة  فان  وبعد.. 
اخلم�شينية  نتاجاتهم  يف  اخلم�شينيات 
اىل  اكرث  وتدعونا  وتفيد..  ومتتع  تثري 
داخل  من  ق�ش�شهم  يف  والروؤية  متابعتهم 
قوانينها  على  للوقوف  الفنية  ابنيتها 
الفنية  والت�شورات  كتابتها  و�شروط 
القا�س  خلفية  ت�شكل  التي  واجلمالية 
اىل  و�شوال  الفني..  ووعيه  اخلم�شيني 
ق�شة تعمق وتغني ومتتع ترتبط باحلياة 
وتثري كل امكانات التذوق الفني واجلمايل 
بل وت�شبع كل الرغبات اجلائحة اىل اكرث 
وتعبريا  �شفاء  الق�شة  يف  الفنية  ال�شور 

وقوة.. 

نزار سليم والقصة القصيرة 
في الخمسينات

عبد الرزاق المطلبي 

لم تكن القصة الخمسينية معروفة بقوانينها النقدية كما هي في قصة الستينات او السبعينات التي ثبت 
النشر المستمر لنماذجها، وكثرة كتابها تصورات فنية ميزتها الى الحد الذي صارت فيه تلك التصورات 

افكارا جاهزة يمكن ان يتحدث بها المتحدث االدبي حديثا عاما ان هو شاء، وبامثلة تطبيقية من نماذجها 
اذا هو رغب، وقد اخذت القصة المعاصرة مكانها في حلقات دراسة القصة القصيرة.  واستطاعت ان 

تشكل العالمة الكبيرة في تاريخها في حين انضوت القصة في الخمسينات تحت ظالل التصورات الفنية 
للقصة الحكائية المكتوبة منذ بدايات هذا القرن، وتبلورت في الثالثينات واالربعينات على يد كتاب 

استطاعوا بنتاجهم الغزير واعمالهم المهمة تاكيد تلك التصورات مثل )محمود احمد السيد( و)ذو النون 
ايوب( و)ادمون صبري( و)عبد المجيد لطفي( و)جعفر الخليلي( وربما كان عبد الحق فاضل الجسر الواصل 

بينها وبين مرحلة الخمسينات التي استطاعت الدراسات الحاضرة تعميم التصورات عنها، والتي كانت 
معروفة ضمن دوائر ضيقة جدا،

بين هؤالء الكتاب البارزين 
كان الفنان القاص )نزار سليم 

يمثل الدائرة التي تستطيع 
تلمس وطاة هذا الصراع 

المرير داخل محيطها 
المحتدم، ففي نفس هذا 
الكتاب المبدع اشتجرت 
الرغبات المنشدة بالمثل 
الجمالي والمشذبة بالوعي 

والتذوق الرفيع للفن، التي 
شحذتها صلته العميقة 

بالصور المتقدمة للنماذج 
الفنية في القصة والفن 

التشكيلي

نزار �سليم يف اجتماع جمعية الفنانني ويبدو يف ال�سورة كل من  حممد غني حكمت، ا�سماعيل ال�سيخلي، حافظ الدروبي، كاظم حيدر

احد ى لوحاته الكاريكاتريية
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وزع نزار �ش���ليم اعماله يف ال�شنوات االخرية من حياته على 
الكتابة والر�شم والنحت وت�شميم الكتب والن�شر يف املجات 
الفنية املتخ�ش�ش���ة ففي املجال االدبي وا�شل تعريفه بروائع 
الف���ن خ���ال �شل�ش���لته الت���ي كان يكتبه���ا يف جمل���ة )الرواق( 
الت���ي كان���ت ت�ش���درها دائ���رة الفن���ون الت�ش���كيلية كمقاله عن 
)ن�ش���ب احلري���ة( و)راأ����س نفرتيت���ي( و)ام���راأة �ش���ومرية( 
ال���خ... كم���ا اكم���ل خمطوطة منوعة فيها الق�ش���ة والق�ش���ائد 
ال�شعرية والذكريات ا�شماها )الوعد املر( وقدم باليه مكتوبة 
وم�ش���ورة �شرح فيها بالتف�ش���يل فكرته يف اخراجها ا�شماها 
)عودة متوز( والف عددا من امل�شرحيات والق�ش�س واملقاالت 
النقدية يف الفن، كما و�شع اللم�شات االخرية مللحمة كلكام�س 

وكتاب الكاريكتور – ا�شرنا اليه �شابقا -. 
اما يف جمال الر�ش���م والت�شميم. فقد ا�شهم يف م�شابقة عاملية 
لت�ش���ميم طابع ملنظمة ال�ش���حة الدولية )اليون�ش���يف( وبعث 
ب���ه اليها مع �ش���رح واف عن تفا�ش���يل ذلك الطابع االن�ش���اين 
عام 1981 ، كما ا�ش���هم يف ت�ش���ميم تق���ومي بااللوان اجلذابة 
ذات الرموز اال�ش���امية ملنا�شبة االحتفال بالقرن الرابع ع�شر 
الهج���ري وقدم���ه اىل وزارة االوقاف م�ش���اركا يف م�ش���ابقتها 

ونال اجلائزة الثانية عليه. 
وق���د اأعاد النظر )ب�ش���كل نهائ���ي( يف خطوط���ه العربية التي 
حورها عن اخلط ال�ش���نبلي املعروف وادخ���ل فيها الزخارف 
العربية لكي ت�ش���بح �ش���احلة للعناوين واال�شماء والزخرفة 
عل���ى اي ن���وع م���ن امل���واد كاخل�ش���ب والنحا����س واحلدي���د 
واالملنيوم... الخ  وكان قد اظهرها الول مرة يف كتابه ال�شخم 
الرائع )الفن العراقي املعا�ش���ر( املجلد االول )فن الت�ش���وير( 
الذي مت طبعه يف ايطاليا على ح�شاب وزارة الثقافة واالعام 
وما زالت هذه احلروف اجلميلة مع كامل ت�شكياتها حمفوظة 
يف العلبة التي �شممها نزار �شخ�شيا لدى عائلته.. وبتكليف 
من رابطة ال�ش���فر وال�شياحة قام باعداد ر�شوم هياكل خ�شبية 
كب���رية لتثبت على )دوبة( ي�ش���حبها زورق بخاري لتمخر يف 
دجل���ة. لقد عمل نزار بكل جد يف ت�ش���ميم ذل���ك الهيكل الكبري 
ال���ذي يرم���ز اىل االج���داد وح�ش���ارة الع���راق القدمي���ة واىل 
اجلي����س باعتباره �ش���ورا للوطن، وللع�ش���ر احلديث وما فيه 
م���ن تطور وتق���دم وقد تطلب منه اال�ش���راف على ه���ذا العمل 
الفن���ي الكب���ري ان يكون متواجدا مع م�ش���ائيه م���ن النجارين 
وال�ش���باغني يف موقع العمل يف دجل���ة وحينما امت عمله قام 
بر�ش���م منظره العام بلوحة زيتية اهداها اىل الرابطة لتكون 
يف مدخله���ا الرئي����س ومازالت هناك. لقد فرح ن���زار وعائلته 
وهم ي�ش���اهدون هذا االجناز الفني البدي���ع وهو يجري على 
�شفحات دجلة من خال ت�شوير موكب الزوارق بااللوان من 
على �شا�شة التلفزيون بل مل يتمالك نزار نف�شه ونحن جلو�س 
مع���ه يف )الهول( من الت�ش���فيق امل�ش���حون بالفكاهة والنكات 
الطريفة التي كان يعلق بها على عمله ) ورد ابو ر�شاد ال والله 

دبرتها(.
ام���ا عمله االخ���ر فكان غرف���ة نومه او �ش���ومعته الت���ي بناها 

وال�ش���بابيك  اخل�ش���ب  م���ن 
البغدادي���ة  املزجج���ة 
�ش���قفها  وا�ش���ند  القدمي���ة 
بع���دد من )الدن���كات( ذات 
اللون ال�ش���ذري املائل اىل 
الزرق���ة وجعلها مر�ش���مه 
ومكتبه وموقع جل�ش���اته 
ال�ش���اعرية، حي���ث ماأها 
بالزه���ور وال�ش���جريات 
واملت�ش���لقات  املطاطي���ة 
الت���ي تعي����س يف الظل 
له���ذا املنظر  ومن حبه 
ر�شم �شورته  ال�شاحر 
وه���و  ال�شخ�ش���ية 
يتطلع اىل هذه اجلنة 
ان  اإال  ال�ش���غرية 
)اجلدي���ة(  �ش���ورته 
كما ر�ش���مها انذاك مل 
كفنان  اعجاب���ه  تنل 
فو�ش���عها يف مم���ر 
ال���دار ومازالت يف 
موقعها حتى االن. 

عمل���ه  موج���ز  ام���ا 

يف النح���ت، فق���د امت اخ���ر عمل له وه���و متثال يرمز للن�ش���ر 
واملقاومة الوطنية ا�شتعمل فيه �شظايا القنابل وهو من اروع 
اعماله يف النحت. كما نحت على املرمر �ش���ورة طري او ن�شر 

وهو يحاول التحليق عاليا ب�شكل ان�شيابي جذاب. 
ويف جم���ال الر�ش���م كان���ت اخر لوح���ة زيتية له، هي �ش���ورة 
م�ش���توحاة من ماأ�ش���اة عقيلة ال�ش���اعر نزار قب���اين املرحومة 
)بلقي����س الراوي( التي ا�شت�ش���هدت يف هجوم على ال�ش���فارة 
العراقية يف بريوت، اذ ر�شمها بحزن ان�شاين دامع م�شتوحيا 
كل ذل���ك م���ن ق�ش���يدة نزار قب���اين التي و�ش���ف فيها املاأ�ش���اة 
بل���ون مكثف من امللحم���ة الدرامية. كان ن���زار يعمل بهمة يف 
ه���ذه اللوحة الكبرية لي���ل نهار. كان بجد يف اجنازها �ش���يئا 
م���ن التحديث االن�ش���اين املعطوف يف الهجوم القا�ش���ي على 
النا����س االبري���اء العزل، وبخا�ش���ة الن�ش���وة واالطفال الذين 
ميثلون ا�ش���تمرارية احلياة وتذوقها وعطائها. كانت اللوحة 
م���ع واقعيتها م���ن حي���ث التخطيط واالل���وان ال�ش���فافة التي 
تقتحمها بني احلركة واالخرى بقع �شارخة من اللون احلاد، 
رم���زا فكري���ا لعدم االتفاق احل���دي بني نظرة الفنان اال�ش���يل 
للح���ب االن�ش���اين والطماأنين���ة والعي����س ب�ش���ام وبني نظرة 
اولئ���ك الذين يعت���ربون ان وظيفتهم اال�شا�ش���ية هي االجهاز 
على احلياة. لقد �ش���ادف ان جل�ش���ت اليه مع ال�شديق ا�شامة 
عبد الله خليل اناق�ش���ه يف االبيات التي اختارها من ق�ش���يدة 
القباين لتعرب عن ال�شورة باللون واحلرف وكنت اعتقد بان 
بع�ش���ا من تلك االبيات يتوجب حذفها من ال�شورة الن وجهة 
نظري كانت )بان من حق ال�شاعر ان يقول ما ي�شاء يف زوجته 
وي�ش���فها كما يهوى ولكن مهمة الر�ش���ام اقل الت�شاقا بذلك اذ 
ان االل���وان تعينه على التعب���ري وان اختيار كلم���ات متنافرة 
ذات جر�س ورمز خا�س من الق�ش���يدة يخدم اللوحة اكرث مما 
تخدم���ه االبيات ذاتها. مل يقتنع نزار براأيي ودار جدل خفيف 
الظل بيننا كالعادة ثم رجعنا اىل القهوة نرت�شفها كعادتنا كل 
�ش���باح بعدها فتح نزار )الطاويل( وراح ياعب ا�شامة مبرح 
مقاطعا اللعب بدعاباته امل�ش���هور بها: وبعد �ش���اعة من الزمن 
ودعن���اه على ام���ل اللقاء يف �ش���باح الي���وم الت���ايل كاملعتاد، 
وقب���ل ان اغ���ادر الدار التفت ايل نزار وق���ال باحلرف الواحد 
)داد خال�س حجيك بيه �شي من ال�شحة راح احاول اغري لكن 
موبه���ل الثخن قابل �ش���كنجبيل( وقهق���ه وتعانقنا، وخرجت، 
وثاثتنا ن�ش���حك من الطرفة واملثل البغدادي الذي ا�ش���تعمله 
ن���زار يف التعبري عن اعتزازه بعمله م���ن جهة وموافقته على 

ما طرحت من راأي عابر من جهة اخرى. 
مازل���ت اذك���ر تل���ك ال�ش���اعة متام���ا وال�ش���ورة الزيتي���ة كاأنها 
تواجهن���ي فع���ا. مازل���ت اذكره���ا مو�ش���وعة على م�ش���ندها 
اخل�شبي وخلفها اجلزء االمين من مكتبة نزار وكلمات ق�شيدة 
القباين حتيط حوا�ش���يها من كل جانب ونثار كلماتها يتوزع 
ب���ني االل���وان كاأنه ورق يت�ش���اقط من �ش���جرة تعاك�ش���ها ريح 
عاتية، وال�ش���هيدة، وطولها الفارع وخ�ش���ات ال�شعر املعفرة 
برتاب املوت م�ش���جاة يف الطرف االي�شر من اللوحة: اذن هو 
املوت، املعنى االخري الذي عرب فيه نزار �ش���ليم عن مكنوناته 
بج���راأة الواثق من 
احلي���اة املت�ش���بث 
من  اخلائ���ف  به���ا 
نهايته���ا املفجع���ة، 
اذك���ر  ومازل���ت 
بيديه  حتيط  نزارا 
الزي���ت،  ال���وان 
ت�ش���كل  كانت  الت���ي 
)الي���وم(  بنظ���ري 
لوحة عفوي���ة املزج، 
لوح���ات  م���ن  كانه���ا 
وال���وان ال�ش���رييالزم 
تختلط  املتعم���دة  غري 
فيه���ا االل���وان م���ع م���ا 
علق منها على قمي�ش���ه 
الداكن���ة  املربع���ات  ذي 
)اجلين���ز(  وبنطلون���ه 
العمال���ه  املخ�ش����س 

الت�شكيلية. 

عن كتاب نزار 
سليم رساما

يف اأي���ار 1982، وعند ختام زيارة ق�ش���رية 
لبغ���داد، قلت ل�ش���قيقي، وانا يف طريقي اىل 
املطار: "مل يت�شع الوقت لزيارة نزار �شليم، 
وال اظن���ه �ش���يغفر يل ل���و ع���رف انني جئت 
بغ���داد وغادرتها من دون ان اراه. ومع ذلك 
�ش���اأراه يف امل���رة القادم���ة ان �ش���اء الله وما 
دري���ت، ان���ذاك، ان ن���زارا كان ق���د رحل قبل 
يوم اىل حيث ال ي�ش���ريه تق�ش���ري االخوان 
والرف���اق، وم���ن دون ان ي���ودع احب���اءه او 

يودعه االحباء. 
اق�ش���ى م���ا نتوه���م يف الغرب���ة ان نظ���ن ان 
الزمن يتوق���ف مادام االغ���رتاب، واننا عند 
الع���ودة اىل الدي���ار ن�ش���تطيع ان نوا�ش���ل 
م���ا انقط���ع حيثم���ا انقطع م���ع م���ن الفنا من 
االحب���اب وركنا الي���ه من اال�ش���دقاء. ولكن 
الزم���ن ال يتوق���ف والوق���ت ال ينقط���ع، وما 
ا�شد ما نفيق عليه من رجات فاجعات باحبة 
وخان. وويل مل���ن تبلغ به الغفلة هذا احلد 

من الثقة بالزمن. 
فال�شت جورج اليوت: "يف كل فراق �شورة 
للموت". وقال �شوبنهاور: "ثمة طعم املوت 

يف فراق" 
وم���ا اك���رث م���ا فارق���ت ن���زارا يف املا�ش���ي، 
ونهل���ت عند كل وداع نهلة م���ن املوت، حتى 
كان الف���راق االخري فاتى عل���ى النزر القليل 

مما كان قد بقي. 
ن�ش���اأت ونزار منذ زمن ال�ش���با يف ظل اخيه 
ج���واد. والذي يعي�س يف ظل العماق يبقى 
اب���دا �ش���غريا اال ن���زارا. ب���داأت جتربتنا – 
وهل ا�ش���تطيع ان اق���ول: االدبية ام الفنية؟ 
- وكانا يف م�ش���تهل العقد الثاين من العمر 
بتقليد جواد، اذ حررنا – نزار وانا – �شنة 
1937 جمل���ة تكت���ب بخ���ط الي���د وبن�ش���خة 
"االم���ل". وكان  واح���دة، وجعلن���ا ا�ش���مها 
جواد �شبقنا با�ش���دار جملة مماثلة بعنوان 
"جواد"، وهذه بدورها كانت حماكاة ملجلة 

اخيه "�شعاد". 
وكانت كل تلك "املج���ات" حماوالت عائلية 
يف  واال�ش���دقاء  االق���ارب  نت���اج  جمع���ت 
حم���اوالت للخلق واالب���داع ر�ش���ما وكتابة، 
م���ع �ش���يء م���ن الت�ش���لية والفكاه���ة. �ش���در 
ع���ددان م���ن "االم���ل"، وكان نزار �ش���احبها 
ور�ش���امها وكن���ت رئي����س حتريره���ا. ويف 
ه���ذا االم���ر االخ���ري الكثري م���ن التج���اوز اذ 
ان ن���زارا كان يخ���ط كل ح���رف فيه���ا، وم���ا 
كان ن�ش���يبي اال اعداد املواد التي "تن�ش���ر". 
واغلب �ش���ور املجل���ة كان م���ن بواكري نزار 
ومم���ا ج���اد به علينا ج���واد او �ش���عاد. وبعد 
�شدور عددين من "االمل" قررنا – وال اذكر 
ا�ش���تجابة القرتاح من – تغيري ا�ش���م املجلة 
اىل "ال�ش���با" اذ كان هذا ادق و�ش���فا ملرحلة 
العمر التي كنا جنتازها انذاك. و�ش���در عدد 
واحد من "ال�شبا" قبل ان افارق نزارا للمرة 
االوىل، وا�شتمرت غيبتي وانقطاع "ال�شبا" 
اىل اوائل �شنة 1939 عندما عدت اىل بغداد 
وا�ش���تاأنفنا ا�ش���دارها م���ن حي���ث انقطعت. 
وكان اخ���راج "ال�ش���با" كاخ���راج "االم���ل" 
نتاج يدي نزار حتى بت�ش���حيفها وتغليفها. 
ام���ا موادها فكانت نت���اج العديد من االقارب 
واال�شدقاء: الر�ش���وم والكاريكاتري جلواد، 
)عندم���ا عاد اىل بغداد من بعثته يف فرن�ش���ا 
�شيف 1939، ومن بعثته اىل ايطاليا �شيف 
1940،( و�شعاد ونزيهة وعي�شى حنا ونزار 
طبعا، والكتابة ق�ش����س ومقاالت يل ولنزار 
وعدد من اال�ش���دقاء اذكر منهم جندة فتحي 
�ش���فوة وخلدون �ش���اطع احل�ش���ري وحتى 
املتو�ش���طة  مدر�ش���ة  يف  ا�ش���اتذتنا  بع����س 

الغربية انذاك. 
ونال���ت "ال�ش���با" بن�ش���ختها الوحي���دة م���ن 
كل ع���دد الذيوع وات�ش���عت حلق���ة قرائها، اذ 
كان كل �ش���ديق يتلق���ف الع���دد اجلديد منها 
ليحيل���ه اىل �ش���ديق اخ���ر بعد الف���راغ منه. 
وحفزت "ال�ش���با" ع���ددا من اال�ش���دقاء اىل 
حماكته���ا، فا�ش���در ال�ش���ديق حمم���د خال���د 
مثا ب�ش���عة اع���داد من جملة مماثلة ن�ش���يت 
ا�شمها، و�ش���اركنا نزار وانا يف اعداد بع�س 
مواده���ا. كما ان ا�ش���دقاء اخري���ن، اكرب منا 
قليا يف ال�شن، ا�شتهلوا درا�شتهم يف الكلية 
الطبية يف اوائل االربعينات با�ش���دار جملة 
ا�ش���تهلوا درا�ش���تهم يف الكلي���ة الطبي���ة يف 
اوائ���ل االربعين���ات با�ش���دار جمل���ة اخرى 
كان���ت من���ربا لبواك���ري يف الر�ش���م الكتابة. 
وكان نزار ي�ش���ارع كلما مت ا�شدار جمموعة 
كافي���ة من اع���داد "ال�ش���با" اىل جتليدها يف 
جمل���د ثم واحد، حت���ى اكتملت منه���ا بنهاية 
– اربع���ة  – ال اذك���ر  �ش���نة 1941 و1942 
جملدات. وبالرغم من انقطاع "ال�ش���با" عن 
ال�ش���درو بع���د ذلك، بقي���ت ايدي اال�ش���دقاء 
اال�ش���دقاء تتداول جملداتها ايدي ا�ش���دقاء 
ومع���ارف جدد حت���ى اختفت تل���ك املجلدات 

عند احدهم. 
�ش���اأثني ان نزارا ته���اون يف اعارة جملدات 
"ال�شبا" ملن ثبت انه ال ي�شتحقها، و�شاأثني 
اكرث ان���ه قعد ع���ن املطالبة بتل���ك املجلدات. 
اال ان ن���زار مل يح���زن وقد عجب���ت لذلك ومل 
اج���د لقلة اكرتاثه �ش���ببا. كن���ا يف الواقع قد 
�ش���ببنا عن طوق "ال�ش���با" قبل ذلك مبدة – 
كم���ا قلت – وبلغنا مرحل���ة حتتم علينا معها 
ن�ش���دان افاق ارح���ب من ن�ش���خة واحدة من 

جمل���ة تكتب باليد. وكان ن���زار – على العهد 
ب���ه – ا�ش���بقنا يف ا�شتك�ش���اف تل���ك االف���اق. 
وكان يف تل���ك الف���رتة – او اواخ���ر احلرب 
العاملية – جتاوز نتاجه الر�شم اىل الكتابة. 
وق���د راعني منه ذلك – بادئ االمر – اذ كنت 
ارى عدته للكتابة ادنى من عدته للر�ش���م، اال 
ان حما�س نزار مل يكن يعرف قيدا، وح�ش���ب 
نزار ان اندفاعه مل يفرت وان عزميته مل تهن 
ال يف انتاجه يف الر�شم وال يف حماوالته يف 
الكتابة. يثب���ط من همة نزار مثا انه مل ينل 
م���ن "التكتي���ك" يف الر�ش���م ما نال���ه جواد – 
رمبا النه مل يدر�س الر�ش���م درا�شة اكادميية 
م���دة كافي���ة – فا�ش���تمر ير�ش���م بالرغ���م م���ن 
اوائ���ل  – حت���ى  الف���رتة  تل���ك  تركي���زه يف 
اخلم�ش���ينات – عل���ى الكتاب���ة. وكان هن���اك 
فري���ق ب���ني االثن���ني: نتاج ج���واد – ر�ش���ما 
ونحت���ا – كان �ش���قل �ش���ناع، على م���ا يبدو 
عليه من ال�ش���هل املمتنع، تعززه ثقافة تتمثل 
م���ا حتتاج وتلفظ ما اليج���دي، يف حني كان 
نتاج نزار – كتابة ور�شما – نب�شات حما�س 
ودفع���ات الهام. جل���واد تكامل ال�ش���نعة مع 
عمق االبداع ولنزار اندفاع العاطفة، وكانت 
عاطفة نزار غزيرة دافقة جيا�ش���ة يح�س بها 
كل من عا�ش���ر ن���زار وتعرف علي���ه حتى ملدة 

�شاعات. 
كانت تلك املرحلة اي�ش���ا بالن�شبة لنا مرحلة 
حماولة االطاع عل���ى االداب العاملية باللغة 
االجنبي���ة، وكان���ت اللغ���ة االنكليزي���ة اقرب 
الين���ا مث���اال. وقد �ش���اعد على ذلك ا�ش���طرار 
ج���واد اىل البق���اء يف العراق بقية �ش���نوات 
احل���رب العاملية الثانية، حيث "ا�ش���تعرنا"، 
من مكتبت���ه الكثري مم���ا كنا نح���اول قراءته 

مدفوعني مبا كنا �ش���معناه او قراناه عن هذا 
الكاتب او ذاك، او عن هذه الق�شة والرواية 
او تل���ك. وداللة اخرى القن���وط واليا�س من 
النج���اح يف جماراة العمالق���ة – ورمبا كان 
ه���ذا ذريعة غ���ري واعية للقع���ود والتقاع�س! 
– ما مع نزار فاالمر احيانا كان ينتهي بان 

يحاول ترجمة ما اعجبه من قراءاته!. 
ا�ش���تمرت هذه الفرتة اىل غاية �ش���نة 1946 
وكن���ت ان�ش���ر حماوالت���ي يف الكتابة – ومل 
تك���ن الق�ش���ة م���ن بينه���ا ان���ذاك – يف جملة 
والفك���ر احلديث" التي ان�ش���رف ال�ش���ديق 
جمي���ل حمودي اىل ا�ش���دارها بداأب عجيب 
عل���ى رغ���م من زي���ادة الكلف���ة وقلة امل���وارد. 
وكان���ت تل���ك الف���رتة م���ن تاريخنا ع�ش���رية، 
م���ن جهة: ظ���روف احل���رب العاملي���ة الثانية 
اخ���رى:  جه���ة  م���ن  وخم�ش���بة  واعقابه���ا، 
التعرف على االداب العاملية عن طريق جملة 
باال�شافة  امل�ش���ري" ومن�شوراتها  "الكاتب 
اىل م���ا كن���ت قراأناه م���ن من�ش���ورات "جلنة 
التالي���ف والرتجمة والن�ش���ر" امل�ش���رية من 
جه���ة، ومن جهة اخ���رى من�ش���ورات جريدة 
"املك�ش���وف" اللبناني���ة وم���ن بعده���ا جملة 

"االديب". 
يف تلك املرحلة اي�ش���ا كنا نوا�ش���ل درا�شتنا 
العالي���ة الرتيب���ة – القان���ون – ونعم���ل يف 
نف����س الوق���ت يف وظائ���ف واعم���ال متعددة 
ويف جه���ات خمتل���ة �ش���اعدتنا – لي����س على 
ك�ش���ب الرزق كم���ا كان واقع االمر بل – على 
احل�ش���ول عل���ى امل���ال – ولو النزر الي�ش���ري 
من���ه – ال���ذي وقر لنا �ش���يئا من اال�ش���تقال 
عن العائل���ة واالنغمار فيما ح�ش���بناه انذاك 
بوهيمي���ة تارة وثورة �ش���لبية عل���ى واقع ال 

ترت�شيه تارة اخرى. ويف تلك املرحلة اي�شا 
بداأت فرتة "الوقت ال�ش���ائع"، ال�ش���فة التي 
اطلقها ن���زار بورح���ه املعه���ودة يف الفكاهة 
عل���ى تلك املرحلة معربا فيها – يف اآن – عن 
ث���ورة بوهيمي���ة وع���ن واقع كنا نح���اول ان 

نهرب منه، ولكن اىل اين؟ وكيف؟ 
املرحل���ة  �ش���نة 1947، وه���ي  ذل���ك يف  كان 
الت���ي توثقت فيه���ا عاقتنا ببلن���د احليدري 
وعن طريقه بعدد من ك�ش���بنا من اال�شدقاء. 
ويف الواق���ع ان انتمائي اىل جماعة "الوقت 
ال�ش���ائع" ان���ذاك كان هام�ش���يا اىل ح���د م���ا 
ونتيجة الرابطة الت���ي كانت تربطني بنزار 
يف الوق���ت ال���ذي كن���ت ارى في���ه باجلماعة 
ق���د  كن���ت  انن���ي  توهم���ت  "رومان�ش���ية" 
جاوزته���ا. وم���ع كل ذل���ك "كنا �ش���وا" نذرع 
ار�ش���فة �شوارع بغداد من مقهى النعمان يف 
االعظمي���ة اىل مقهى "الدف���اع" حتى مقاهي 
�شارع ابي نوا�س – مرورا بحلويات "الدار 
البي�ش���اء" وباملقه���ى ال�شوي�ش���ري واملقهى 
الربازيلي يف �ش���ارع الر�شيد. ولقد حتررت 
اكرث �ش���فحات  "الفكر احلدي���ث" و"الوقت 
ال�ش���ائع" يف ذين���ك املقهي���ني ويف املطاب���ع 

اكرث مما حتررت يف املكاتب او البيوت؟ 
كانت جماعة "الوقت ال�شائع" جمموعة من 
ال�شباب النا�ش���ئني اكرث مما كانت "مدر�شة" 
وكانت جتمع – باال�شافة اىل ما كانت ت�شم 
م���ن اولئ���ك ال�ش���باب – اخري���ن ال تربطه���م 
رابط���ة فكري���ة ب���ل جم���رد �ش���داقة او زمالة 

الدرا�شة الثانوية ثم الدرا�شة اجلماعية. 
ومل يتج���اوز م���ا ربط ب���ني اع�ش���ائها جمرد 
حم���اوالت الكتاب���ة ون�ش���دان التغي���ري ع���ن 
الذات. ومع ذلك بقيت اجلماعة متميزة عمن 
كان ي���دور يف فلكها من ا�ش���دقاء ومريدين، 
اىل درج���ة انه���ا �ش���عت يف تل���ك املرحلة اىل 
تاألي���ف "جمعي���ة" حاول���ت ان حت�ش���ل على 
املوافق���ة الر�ش���مية م���ن دون ان يك���ون له���ا 
"منه���اج" يحدد هويته���ا واهدافها. وكانت 
لن���ا زيارات اىل "الدوائر الر�ش���مية" التي ال 
ب���د من اخ���ذ موافقته���ا قبل من���ح "االجازة" 
باي ن�ش���اط ثقايف او فك���ري انذاك. وقد فرت 
حما�ش���نا لذل���ك امل�ش���عى من���ذ ظه���رت بوادر 
حقيقة  م���ن  الر�ش���مي" للتثب���ت  "الف�ش���ول 
انف�ش���نا  "اه���داف اجلماعة" ومل نكن نحن 
نع���رف – عن وعي – ما ه���ي. وزاد يف ذلك 
�ش���فر بع�س اع�ش���اء جماعة الوقت ال�شائع 
يف �ش���يف 1948 يف بعث���ات درا�ش���ية يف 
اخلارج وان�شراف البع�س االخر اىل هموم 
الدرا�ش���ة او ك�شب العي�س. ومع ذلك مل يفرت 
حما�س نزار املعهود الذي كان دائما يك�ش���ب 
املوؤيدين ملجرد اخا�شه و�شفاته واندفاعه. 
ومن هن���ا جاءت فكرة مقهى "�ش���احة عنرت" 
التي اطلق عليها وخلياليتها" – مقهى "واق 

واق". 
وحت���ى ه���ذه املرحل���ة – على ق�ش���رها – ما 
كانت مدر�ش���ة فكرية اكرث مم���ا كانت تعبريا 
ن���زار  ح���ول  جماع���ة  التف���اف  ع���ن  فري���دا 
يندفعون معه يف حما�شه اجلارف الفيا�س. 
وكان���ت املقه���ى عجيبة غريبة ا�ش���تحقت يف 
حين���ه لغراب���ة فكرتها اال�ش���م "النكتة" الذي 

اطلقه نزار – او احد اال�شدقاء عليها. 
فاحل�ش���ول عل���ى اج���ازة بفت���ح مقه���ى كان 
ا�ش���هل من احل�ش���ول على اجازة بتاأ�ش���ي�س 
جمعي���ة ثقافية او ا�ش���دار مطبوع او جملة. 
ف���كان ان افتتح���ت املقه���ى يف مطلع �ش���يف 
1948 وحتك���م يف اختي���ار موقعه���ا رخ�س 
االيجار يف تل���ك املنطقة، اذ مل يكن العمران 
ق���د بلغه���ا اآن���ذاك اىل درج���ة يج���ذب اليه���ا 

الزبائن من �شكانها و�ش���كان اطرافها، ومن 
كان ي�شتطيع االنتماء اىل النادي الريا�شي 
فيالط���رف  يقابله���ا  كان  ال���ذي  )االوملب���ي( 
االآخر م���ن ال�ش���احة اليه انتمي غري �ش���اعر 
بوجود املقهى "الفكري" يف الطرف االآخر. 
وكان اختي���ار ذل���ك املوق���ع باال�ش���افة اىل 
رخ�س ايجار البناية – دليا اآخر على عدم 
واقعية ا�ش���حابها. فقد كان م�ش���تحيا على 
�ش���اكن االعظمية – وحت���ى راأ�س احلوا�س 
" �شاحة عنرت،  "ان يكلف نف�شه ال�شري اىل 
ومن كان ي�شكن "�شارع طه" كان بامكانه ان 
يتمتع مبا يوفره النادي الريا�ش���ي من جو 
هاديء باال�ش���افة اىل الفعاليات الريا�شية 
مقه���ى  ا�ش���حاب  يك���ن  واالجتماعي���ة، ومل 
"واق واق" من الذين يتعاطونها بحما�س! 
وكن���ت انا بني بي! اذ حالت ظرويف يف تلك 
ال�ش���نة الدرا�شية الع�شيبة 1947 – 1948 
دون ح�ش���ويل عل���ى �ش���هادة احلق���وق اول 
مرحل���ة فب���ات عل���ي ان اتهي���اأ طيلة �ش���يف 
تل���ك  "امللح���ق". وكان���ت  1948 المتح���ان 
مرحلة حا�ش���مة ا�ش���طرتني اىل ان ا�شتقيل 
من وظيفتي وان اعزف عن كل امر ي�شغلني 
عن التهيوؤ لامتحان يف نهاية ذلك ال�شيف. 
ومع ذلك كان  الب���د من الرتويح عن النف�س 
احيانا، والتمتع بفرتة راحة كل م�ش���اء قبل 
ا�ش���تئناف املطالع���ة! وكان رواد املقه���ى كل 
ليلة ه���م هم: ا�ش���حابها – ن���زار ومريدوه 
ثم  ال�ش���طرجن  ي�ش���اركني  – ان���ا ومن كان 
املطالع���ة فيم���ا بع���د، ث���م "الزب���ون املقيم" 
من���دوب دوائر االم���ن الذي ا�ش���بح مبرور 
الزم���ن "من اه���ل البي���ت". وكانت م�ش���كلة 
هوؤالء "الزبائن" من رواد املقهى م�شكلة ما 
متناها احد حتى لعدو فقد كان عليهم �ش���رب 
غ���ور ه���ذه املقهى الت���ي ال يرتاده���ا اال عدد 
حم���دود من "االفندية" اغلبهم �ش���ركاء فيها 
ورف���ع التقارير عنه���ا اىل نظ���ام يعاين من 
انتكا�شة منذ مطلع ذلك العام بف�شل معاهدة 
بروت�شموث ثم الهزمية امل�شتورة يف حرب 
فل�ش���طني. وم���ع اندماج ه���وؤالء "ال���رواد" 
"مو�ش���وعيتهم" مل  ف���ان  املقه���ى  ج���و  يف 
تخنه���م بحيث مل ي�ش���وهوا حقيق���ة املقهى، 
ومل يزيف���وا تقاريره���م عنه���ا اذ مل تتعر�س 
م���دة  طيل���ة  وال�ش���حابها  له���ا  ال�ش���لطات 
ال���رواد  اذ كان  "ن�ش���اطها" �ش���يف 1948، 
ال  ام�ش���يات  ال�ش���طح  ي�ش���غلون  القائ���ل 
تتج���اوز منت�ش���ف الليل ين�ش���رفون بعدها 
اىل حال �شبيلهم، ليعودوا يف الليلة التالية 

اىل نف�س املقر. 
وبحلول اخلريف حل خريف املقهى نف�شها، 
اذ تعذر اال�شتمرار يف اجللو�س على ال�شطح 
– كما تعذر اجللو�س يف الداخل اذ ان ذلك 
كان ي�ش���تلزم توفري و�ش���ائل التدفئة، كانت 
ه���ذه مكلف���ة مل حتمله���ا من حتمل خ�ش���ارة 
ا�ش���تمرت ثاث���ة او اربعة ا�ش���هر، ف���كان ان 
احتف���ل بغل���ق املقهى وت�ش���فية موجوداتها 
على اع�شائها املوؤ�ش�شني وبلغ حظ بع�شهم 
ان ح�شل على �ش���ندوق من قناين ال�شودا 

مثا بع�س اخل�شارة يف النفقات. 
احلدي���ث عن ن���زار – وع���ن جود – �ش���ليم 
ي�ش���تغرق �شفحات و�ش���فحات. ومهما طال 
احلدي���ث – او ق�ش���ر – فان���ه ال يخ���رج عن 
ان يك���ون �ش���ردا للكث���ري مما اثر ب���ه اولئك 
الراحلني العزيزين احلياة الفكرية والفنية 
لعراقنا طيلة �شنوات عديدة من النتاج الرث 
ال���ذي اله���م الكثري م���ن املريدي���ن والزماء 

واال�شدقاء. 
اما هذه العجالة يف الرثاء فقد حق عليها ان 
تنتهي االن بهذه الكلمات ع�ش���ى ان ت�ش���اعد 
قليا على تخفيف لوعة اال�شى لتعذر رواية 
ن���زار قبل رحيله حني كنت قاب قو�ش���ني او 

ادنى منه. 
عن مجلة االقالم ملف خاص 
1983
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