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كهرمانته  علينا  طلعت  كلما  املدينة  ون��رى 
الل�صو�ص  الزيت على روؤو�ص  وهي ت�صب 
وكلما اأطلت �صهرزاد بقامتها الفارعة، ونرى 
بقامته  غني  حممد  علينا  اط��ل  كلما  بغداد 
ون�صم  التلفزيون  �صا�صة  على  من  املربوعة 

عبقها حني يهدر �صوت املتنبي جملجاًل :
على قلق كان الريح حتتي
اأ�صريها �صماال اأو جنوبا 

ونرى  ن�صبه  م��الم��ح  يف  نب�صها  ونح�ص 
النف�ص،  اإىل  املحبب  وجهه  يف  ت�صاري�صها 
يف  ح��م��ل��ت  �صخ�صية  اإزاء  اأن��ن��ا  فن�صعر 
ج��وان��ح��ه��ا ك��ل اأف����راح واأوج�����اع واأح����زان 

وم�صرات العراقيني.
من  طائفة  اإىل  حكمت  غني  حممد  ينتمي 
الفنانني االأثريين على قلوب النا�ص.. فنان 
يتمتع بعبقرية لها طعم خا�ص يرتك اأثرًا 
وكاأنك  ت�صعر  ت�صاهده  حني  النف�ص..  يف 
الفنان  ه��ذا  فعند  مم��ت��ع��ًا..  ك��ت��اب��ًا  ق���راأت 
قدرة عجيبة على ت�صرب الثقافة واحلياة 
يقف  فعندما  الثقافة..  هذه  خلف  الكامنة 
حممد غني حكمت يف م�صغله يكون عقله 
النحتي  العمل  وقلبه واأع�صابه جزءًا من 

فيعطي كل ما عنده.
حكمت  ت�صحر  التي  ال�صخ�صيات  بني  من 
ليلة  األ��ف  �صخ�صيات  النا�ص  بها  و�صحر 
لنا من خالل عدة ن�صب  وليلة وقد قدمها 
و�صهرزاد  و���ص��ه��ري��ار  ك��ه��رم��ان��ة  اأب���رزه���ا 
وال�����ص��ن��دب��اد ال��ب��ح��ري، ح��ي��ث م��ن��ح هذه 
ب�صكل  التاريخية  حيويتها  ال�صخ�صيات 
من  خمتزال  احلكايات  ه��ذه  �صور  عك�ص 

خالل ن�صب اأنيقة نف�صه.
يفاجئك وهو ال�صيخ الذي تخطى الثمانني 
اجلديدة،  ال��ت��ج��ارب  ك��ل  على  بانفتاحه 
امل�صتقر  »العلم  النفري  مقولة  على  متكئًا 
هذا  ف��اإن  ال��واق��ع،  يف  امل�صتقر«.  كاجلهل 
الفنان البارز، مل يتوقف يف حمطة ثابتة. 
كربى،  لتحوالت  جتربته  خ�صعت  لطاملا 
الفنون  معهد  يف  النحت  در����ص  اأن  منذ 
نف�صه  وجد  �صليم  ج��واد  يد  على  اجلميلة 

يف مهرجان من الن�صب والتماثيل.
باأ�صتاذي  اخل��ا���ص��ة  ع��الق��ت��ي  خ���الل  »م���ن 
هو  جديد  ع��امل  على  تعرفت  �صليم  ج��واد 

عامل جواد«. 
حكمت  ان��ت��ق��ل  االأخ�������رية  ���ص��ن��وات��ه  يف 
املنطق  ب����رودة  يحمل  ال���ذي  ال��ع��امل  اإىل 
وح����رارة ال��ق��ل��ب، ب��ني احل���زن ع��ل��ى حلم 
ت��ه��اوى واالح��ت��ج��اج ال�����ص��ارخ ع��ل��ى ما 
اأن  على  دوم��ا  ي�صر  فكان  احللم..  يك�صر 

ما  يقول  وان  ال�صحيح  املوقف  يف  يكون 
ال�صعب  لفنان  �صورة  يكون  وان  به  يوؤمن 
املبادئ  عن  يدافع  واالإرادة،  العقل  وم��راآة 
اأن  دون  م���ن  احل���ري���ة  م��ع��رك��ة  يف  ال��ن��ق��ي��ة 
الربح واخل�صارة. ميزج  يكرتث حل�صابات 
م�صدر  احلياة  تكون  واحلياة..  احللم  بني 
امل�صتقبل  ���ص��وت  احل��ل��م  وي��ك��ون  اإل��ه��ام��ه 
ال���واع���د، يف اأي��ام��ه االأخ����رية ح��م��ل حممد 
غني �صنواته التي تعدت الثمانني بعيدا يف 
�صابة  الذاكرة  وتظل  اليد  ترجتف  املنايف، 
حكايات  ت�صطاد  بغداد  �صوارع  يف  جتول 
واأحالمهم  االأرب��ع��ي��ن��ي��ات  يف  ال��ع��راق��ي��ني 

ال�صتينيات  يف  وقلقهم  اخلم�صينيات  يف 
يف  وبوؤ�صهم  ال�صبعينيات  يف  و�صياعهم 
الت�صعينيات  يف  وت�صردهم  الثمانينيات 
ون�����ص��م رائ��ح��ة ب��غ��داد ك��ل��م��ا اأط��ل��ت علينا 
من  ت�صخر  وهي  الفارعة  بقامتها  كهرمانة 
اإىل  نن�صت  ح��ني  عبقها  ون�صم  الل�صو�ص 
على  من  االأخ��رية  حكاياتها  تروي  �صهرزاد 
�صارع اأبي نّوا�ص ونح�ّص نب�صها يف مالمح 
ال���ذي ظ��ل الآخ���ر حل��ظ��ة يحلم بان  ال��ف��ن��ان 
من  زاوي��ة  يف  اأو  مر�صمه  من  قريبا  ميوت 

زوايا �صارع املن�صور الذي ع�صقه.
�صتون عاما، ق�صاها حممد غني حكمت يف 

حمراب النحت، يحاور احلجر، ويلهو فوق 
غواية  اأدم��ن  كطفل  العتيد  اخل�صب  �صطح 
اللعب، وكان ياأمل وهو يف عباءة الثمانني 
كتبها  اأب��ي��ات��ا  ليخط  مبطرقته  مي�صك  اأن 

م�صطفى جمال الدين يف حب مدينته: 
بغداد ما ا�صتبكت عليك االأع�صُر
 اإاّل ذوت ووريق عمرك اأخ�صُر

مّرت بك الدنيا و�صبحك م�صم�ص
 ودجت عليك ووجه ليلك مقمر 

يعود ال�صندباد البحري اإىل مدينته املحببة 
بغداد..  غروب  ي�صبه  ال  غروب  ويف  بغداد 
ويف حلظة تتداعى فيها االأمكنة واالأزمنة، 

يبداأ الفنان اأغنيته احلزينة ال�صبيهة باأغاين 
اأحبها..  ���ص��وارع  اإىل  ينظر  وه��و  البحارة 
مت�صائال اأين االأماكن التي �صت�صم منحوتاته 
اأن  معه  ونتذكر  ال�صندباد  يعود  اجلديدة، 
حكمت  غني  حممد  ا�صمه  كبريا  فنانًا  هناك 
�صعبا  منا  ي�صتحق  ك��ان  ال��غ��رب��ة  يف  م��ات 

وحكومة كل االهتمام والوفاء واحلب
ان  م��ارك��ي��ه   ج��ان  الفرن�صي  الناقد  ي��ق��ول   
متامل  فيل�صوف  حقيقي  فنان  ك��ل  »داخ���ل 
»و ل��ع��َلّ  ه��ذه ال��ع��ب��ارة ه��ي االأك���ر مالءمة 
غني  حممد  النحاتني  �صيخ  جتربة  لو�صف 
حكمت الذي ارت�صى، على م�ص�ص، �صفة » 
النحات »على ح�صاب  »حلم الرحالة اجلوال  
»فهو لو مل  ُيِعّد نف�صه ليكون فنانًا لتمنى ان 
اأّن  معتربًا  البحري   ال�صندباد  اىل  يتحول 
ه كالغناء واللهو،  الفن وحده  ال يكفيه، واأَنّ

مزيج من العمل واملتعة.
فقد  الفنانني..  م�صاهري  على  تعرفت  كما 
كانت مكتبة جواد غنية جدًا. وبداأت اأدر�ص 
اأتعرف  تلك االأعمال واأت�صاءل كثريًا، بداأت 
اأدرك  وبداأت  كثرية،  تف�صيلية  م�صائل  على 
اأو�صع  هو  اأمنا  املحاكاة..  لي�ص  النحت  اأن 
من ذلك : ثمة �صروط كثرية وخمتلفة ملعرفة 
االإب��داع يتطلب  اأن  اأفهم  العامل وب��داأت  هذا 

جهودًا �صاقة ».
قبل هذا كان ال�صبي ماخوذا بعامل االلوان 
دكانه  اىل  وال����ده  ي��راف��ق  وه���و  ال�����ص��اح��ر 
مو�صى  االم��ام  �صريح  من  بالقرب  ال��واق��ع 
الكاظم، هناك كان ماخوذا ب�صحر الزخرفة 
والزخارف  باملرقد  حتيط  التي  واالب��واب 

التي متال اجلدران :
»ك��ن��ت اراف���ق وال���دي ال���ذي ك��ان يعمل يف 
تطريز ))العباءات((. وثمة األوان واأ�صباغ 
�صحرتني ودفعتني اإىل مراقبة عمل والدي. 
رمبا هناك اأثر اآخر وهو وجود حمل والدي 
امل��ق��اب��ل ل��ب��اب امل���رادي���ة يف ال��ك��اظ��م، حيث 
اأ�صاهد ذلك الباب املزخرف واأرى تلك  كنت 
االأل���وان  وتلك  اجلميلة  العربية  النقو�ص 

ال�صاحرة ».
يف  حكمت  غني  حممد  ق�صاها  عاما  �صتون 
حم���راب ال��ن��ح��ت، ي��ح��اور احل��ج��ر، ويلهو 
اأدم��ن  كطفل  العتيد  اخل�صب  �صطح  ف��وق 
ي���زال وه��و يف عباءة  ال��ل��ع��ب، وال  غ��واي��ة 
الثمانني �صغوفا بهذه الغواية، ينوع ظاللها 
مبطرقته  مي�صك  واأ���ص��ك��ال��ه��ا،  وخ��ط��وط��ه��ا 
قبل  اجنلو  مايكل  كتبها  ابياتًا  يتذكر  وهو 

خم�صمائة عام :
اإن مطرقتي العنيفة لت�صكل االأحجار 

ال�صلبة على �صبه اإن�صان 
اآنًا هذا واآنًا ذاك 

وت�صتمد حركتها من الراهب 
الذي يوجهها 

ويراقبها ومي�صك بها
واملتنبي  و�صهريار  كهرمانة  �صاحب  ول��د 
وع�صرات من الن�صب، يف بغداد  عام 1929، 
يف مدينة بغداد، الكرخ ويف �صوق العجيمي 
تعلم  ال�����ص��ع��داء  االأط��ف��ال  معظم  مثل  وه��و 
يف  املدر�صة.«  دخول  قبل  والكتابة  القراءة 
املدر�صة االبتدائية »املدر�صة االأمريية« بداأت 
كانت حماوالت  الفن..  اأوىل حماوالتي يف 
اال�صياء  بر�صم  �صغوفا  كنت  ال��ر���ص��م.  يف 
انتباه  اثارت  املحاوالت  ، هذه  بي  املحيطة 

والدي الذي كان ذا نزعة فنية ،بدائية ».
اإىل �صوق  وال��دت��ي   اأراف���ق  وي��ت��ذك��ر: كنت 
القما�ص يف الكاظمية، فاكت�صفت عاملًا لونيًا 
كانت      ال��ت��ي  ال�صعبية  االأق��م�����ص��ة  يف  ب��اه��رًا 
»تبتاعها اأمي من هذا ال�صوق،يف ذلك الوقت 

متنيت ان ا�صري ر�ّصامًا الأقم�صة الن�صاء ».  
عاملا  يكت�صف  اجلميلة  ال��ف��ن��ون  معهد  يف 
جديدا، وي�صاهد على يد جواد �صليم ن�صخًا 
وت�صحره  عنها،  �صمع  طاملا  عاملية  للوحات 
مالزمته  ل��ك��ّن  اجن��ل��و،  م��اي��ك��ل  تخطيطات 

جلواد �صليم كانت تنقله اإىل ف�صاء اأرحب.
معينة  ن��ت��ائ��ج  اأ���ص��ت��خ��ل�����ص  اأن  ع��ل��ي  »ك����ان 
وحم�����ددة. وم���ن خ���الل ال��ن��ق��ا���ص ع��ن الفن 
ال��ع��امل��ي وال��ع��راق��ي وم��ن خ��الل ه��ذا املناخ 
معرفة  يف  ال��وق��ت  باخت�صار  اأه��ت��م  ب���داأت 
زلت  ما  التي  النتائج  ه��ذه  النتائج:  بع�ص 
لتوجيهات  ح�صيلة  هي  والتي   – اأتذكرها 
جواد – تتحدد يف تركز النحات واإ�صراره 
على االإجناز وحب العمل، واحللم، والتاأمل، 
واأن ال اأكون مبذرًا يف اأي �صيء.. واأن اأثابر 

على العمل با�صتمرار«.
للم�صاركة يف  الفر�صة  له  تتاح  �صنوات  بعد 
 ..53 �صنة  ال��ث��اين  ب��غ��داد  جماعة  معر�ص 
 1952 �صينا((  ))اأبن  مهرجان  يف  واأ�صرتك 
�صينا  الب��ن  متثال  �صمنها  القطع  من  بعدد 
قد  �صليم  ج��واد  وك��ان  املعهد..  من  وتخرج 
طلب منه اأن يكون م�صاعدا له يف التدري�ص 
وقد عني براتب )12( دينارًا. وبداأ بتدري�ص 
اإىل  ج��واد  �صافر  ال�صنة  هذه  ويف  الطلبة.. 
الواليات املتحدة الإقامة معر�ص هناك. وكان 
االأعمال.  بع�ص  تنفيذ  منه  طلب  ق��د  ج��واد 
فراغه يف منزل  اأوق��ات  وك��ان ميكث معظم 
واأ�صتمر  واملو�صيقى،  الكتب،  حيث  ج��واد، 
و�صعه بهذا ال�صكل، ل�صنة كاملة، يف حتمل 
ا�صتاذه، حتى مت  التدري�ص مكان  م�صوؤولية 

ح�صوله على زمالة درا�صية اإىل ايطاليا. 
كان اختالطه بعدد من ال�صعراء والكتاب، قد 
يكن  ومل  تفكريه.،  يف  وا�صحة  ب�صمة  ترك 
م�صتغربًا اأن يختار ن�صبًا البن �صينا عنوانًا 

مل�صروع تخّرجه من معهد الفنون اجلميلة:
للفن وال�صعر  الرائدة  بالنخبة  »اأن �صالتي   
التي كانت تلتقي يف معهد الفنون، وتعريف 
م��ردان  وح�صني  ال�صياب  �صاكر  ب��در  علي 
وحم��ي��ي ال��دي��ن اإ���ص��م��اع��ي��ل وذن����ون اأي���وب 
اأف�صل  فهما  منحتني  ال��خ،  ج��واد..  وكاظم 
لكل الك�صوفات يف االأدب والفن.. وكان ذلك 
واأعطاين  فعاًل  �صاعدين  قد  الفني  الو�صط 
اأنها  ال�صيا�صي..  الواقع  عن  للتعبري  فكرة 
يف  ال��ف��ن��ان  عمل  مت�ص  وطنية  م�صوؤولية 
روما   اىل  لبعثة  تر�صيحه  يتم   « ال�صميم 
االيطاليني  ال��ف��ن��ان��ني  اع��م��ال  ت��ب��ه��ره  ه��ن��اك 

وخ�صو�صا ما يكل اجنلو:  
»بهرتني اأعمال اأجنيلو بحجمها الكبري جدًا. 
واالأفكار  االإجن��از  يف  الفذة  الطريقة  وتلك 
من  لرهبة  اأنها  ال�صخر..  مبادة  عنها  املعرب 

نوع نادر اأن تقف اأمام متثال النبي داود ».
 ويتذكر  ))كنت متفرغًا للنحت متامًا. ولهذا 
وهي  م�����ص��رتك��ة،  م��ع��ار���ص  عملت  ال�����ص��ب��ب 
�صخ�صيًا  معر�صًا  بلغت   الكتلوكات  ح�صب 

وم�صرتكًا«.  
بتعيينه  قرار  �صدر  ايطاليا،  من  عودته  اإثر 
الفنون  م��ع��ه��د  يف  ال��ن��ح��ت  مل����ادة  م��در���ص��ًا 
قد  �صليم  ج���واد  رح��ي��ل  نبا  ك��ان  اجلميلة، 
النحت  حركة  وكانت  روما  يف  وهو  و�صله 
متوقفة والعا�صمة خالية من اأي ن�صاط بارز 
ومهم، - كما كانت جماعة بغداد جممدة وبال 
ن�صاط يذكر الأربع اأو خم�ص �صنوات، في�صعى 
اىل بعث الروح يف جماعة بغداد من خالل 
با�صمها؟  املعار�ص  واق��ام��ة  احيائها  اع��ادة 
وب��ت��اث��ري م��ن ال��ف��ن االي��ط��ايل ي��ب��دا باعادة 
الراء  �صديدة  وا�صطورية  حلمية  مناخات 
ت�صتمد من اال�صاطري العراقية مو�صوعاتها، 
يتنزهن  وزهورهن،  فتنتهن،،  بكامل  ن�صاء 
اإىل  تت�صّلل  ب�صهرزاد  واإذا  بغداد   ليايل  يف 
�صوارع بغداد  لتعيد �صوغ منامات جديدة، 
�صارم،  نحتي   بح�ّص  خطوطها  تت�صابك 
اجلمال.  مكامن  التقاط  على  بة  مدرَّ وروح 
ثقة،  اك���ر   اأ���ص��ب��ح  ت��غ��ري،  ق��د  فيه  فالفنان 
بالقلق،  االإح�صا�ص  خ��ف  للخربة  ونتيجة 
ب��خ��ا���ص��ة م��ع ت���ذوق ط��ع��م ال��ن��ج��اح، فالفن 
اأرعى هذه  »واأنا  االإن�صان،  تن�صج يف  ثمرة 
يحني  ومتى  ن�صجها،  اأوان  اأع��رف  الثمرة، 
�صعوره  قلياًل  تغري  رمب��ا  ال��ق��ط��اف«.  وق��ت 

بالعمل، ا�صبح اأكر طماأنينة ملا يقوم به.

رمبا تكون احلكمة يف اإح�صا�صه الدائم باأن 
منه  وتتعلم  كثرية،  باأ�صرار  مليء  النحت 
احلجر،  تك�صر  حينما  »اأن��ت  كلها.   احلياة 
وجدانك،  يف  تتحرك  كثرية  باأ�صياء  حت�ص 
باأن ثمة حوارا بينك وبني  وتندهك، حت�ص 
لغة  اإىل  ت��رتج��م��ه��ا  واأن����ت  ح��ت��ى  اخل���ام���ة، 
وتك�صرها  �صخ�صية،  وع��الق��ات  ب�صرية، 

بطريقتك«.
  ورغم �صنني اخلربة والتجربة  فان الطفل 
م��ا زال��ت  م����ازال يحيا  ال��ك��ام��ن يف داخ��ل��ه 
اخلربة  عنا�صر  اأح��د  وهي  قائمة،  الده�صة 

التي ظلت مرافقة له حتى اليوم 
والبابلي  االآ����ص���وري  ال��ف��ن  ت�����ص��رب  ل��ق��د    -
وح���ك���اي���ات ب���غ���داد ال���ق���دمي���ة وع�����ص��ت يف 
اأمام  يقف  ح��ني   يح�ص  زال  وم��ا  مناخاتها 
مت��ث��ال ك��ه��رم��ان��ة  ب��ان��ه ح��ر و���ص��ع��ي��د.« لقد 
بالزمن،  االإح�صا�ص  وط��اأة  من  الفن  حررين 
مبعناه املادي الواقعي ال�صيق، وفتح عيني 
على زمن اآخر، مرتام، زمن االأبدية واخللود، 
زمن الفن. ما اأريد اأن األفت اإليه هنا، اأن هذه 

انتابتني يف تلك  التي  الهزة، هذه اخللخلة 
ال�صن الغ�صة، اأعطتني اإح�صا�صا باأنني اأقف 
على اأر�ص �صلبة. ومع تراكم اخلربة اأ�صبح 
اأقي�ص عليه روؤيتي للفن  لدى مقيا�ص قوي، 
النحت وقد  فن  امل��ي��زان هو  ه��ذا  واحل��ي��اة، 

ع�صمني من ت�صوهات ب�صرية وفنية،«. 
الفن  اآخ��ر هو  برافد  اخل��ربة   ه��ذه  تعززت 
ال�صعبي العراقي، وهذا الفن عجينة ب�صرية، 
القدمي،  وال��ب��غ��دادي  العبا�صي  ال���رتاث  م��ن 
وبخا�صة املالحم وال�صري ال�صعبية. لقد قال 
لنف�صه ذات يوم  : ما دام لدينا هذا الرتاث 

اخل�صب، ملاذا اأجلاأ اإىل تقليد الغرب؟
حركة  الفن  ب��ان  حكمت  غني  حممد  ي��وؤم��ن 
حياته   م��راح��ل  اإىل  ي��ن��ظ��ر   م��ت�����ص��ل��ة،وه��و 
على  مفتوح  واح���د،  ق��و���ص  وك��اأن��ه��ا  الفنية 
حلظة البداية والنهاية معا. اأحيانا يتوقف، 
ثم يعود  بعد �صنة اأو اثنتني، اأو ثالث، وال 
الإع��ادة  واإمن���ا حم��اول��ة  قطعا،  ه��ذا  ن�صمي  
الروؤى  واختبار  والقراءة،  والتاأمل  النظر 
اأحيانا  امل����ادة..  واالأف��ك��ار، يف ح���واره م��ع 
يبدا  يف عمل بحما�ص، ثم يرتكه، ثم يعود 
يحاول  وح��ني  �صنوات.  ع��دة  بعد  لتكملته 
اأو زمنا  اإيقاعا،  اأن ثمة  تف�صري ذلك يكت�صف 
ما، كان هاربا يف حلظة، ثم عاد من جديد.. 
وهكذا، فالفن بالن�صبة له هو حفر يف الذات 

واكت�صاف خلباياها.
احللم  احل���ل���م،.  اإىل  دائ���م���ًا  ي��ن��ح��از  ف��ن��ان 
منه  خ��ا���ص،  دبيب  مبثابة  ه��و  ل��ه  بالن�صبة 
اأمامه  يفتح  كما  االإب����داع،  ���ص��رارة  تتفجر 
ان  يعتقد  وه��و  تنتهي،  ال  ودروب����ا  �صككا 
ذاك���رة،  ب��ال  ف��ن��ان  ي��وج��د  اأن  امل�صتحيل  م��ن 
اأن يحلم، بل  اأنه ال ي�صتطيع  الأن معنى ذلك 

�صيفقد الثقة يف نف�صه.
ال�صاكنة  غني  حممد  منحوتات  اىل  ننظر    
ف��ن��ك��ت�����ص��ف  ان ح��رك��ة ال��ك��ت��ل��ة ���ص��اك��ن��ة يف 
داخلها،وان عمل  الفنان يكمن يف اأن يجعلها 
خالل  من  يتبدى  وهذا  ال�صطح،  على  تطفو 
وعي عميق بعملية املزج بني الثقل واخلفة، 
عنه  ويفي�ص  االآخ��ر،  كالهما  ي�صكل  بحيث 
الدرو�ص  اأح���د  وه���ذا  وع��ف��وي��ة،  بتلقائية 
العراقي  الفن  م��ن  تعلمها  التي  االأ�صا�صية 
والبابليني   اال����ص���وري���ني  ف��ن��ح��ت  ال���ق���دمي، 
ومتاثيلهم ال تزال تطفو فوق �صطح الزمان 
واملكان، وقادرة على اأن متنحك الده�صة يف 

كل مرة تراها.
اأحيانا نح�ص  باأن متاثيل حممد غني  تطفو 
منحوتات  ك��ل  ب��ني  م��ن  امل����اء،  �صطح  ف���وق 
حم��م��د غ��ن��ي ح��ك��م��ت ه��ن��اك امل�����راة  والتي 
يتعامل  وه��و  خا�صة،  بعالقة  معها  يرتبط 

اأعماله   ويف  ووق����ار،  ب��اح��رتام  فنيا  معها 
اجلوهر  لهذا  يعيد   اأن  على  دائما  يحر�ص 
ومتا�صكه،  ق���وت���ه  االإن�������ص���اين  االأن����ث����وي 
وحيويته، بل قدا�صته، ال اأبتذاله يف نزوات 
اأن  اأن��ه من اخلطاأ  راأى  فنية طائ�صة، وه��و  
نح�صر فكرة االأنوثة، اأو احل�صية يف املراأة، 
ونحولها اإىل جمرد م�صمون، يثري نوعا من 
الكثري من  لدى  كما يحدث  العابرة،  النزوة 

الفنانني.
 يبدو حممد غني اليوم �صعيدًا مبا قدمه من 
الك�صف من خاللها جوهر ذلك  ن�صب حاول 
وتاثرياته  التاريخ  بعبق  املحمل  االن�صان 
ملتقطا جمموعة من اخل�صائ�ص واملعطيات 
البناء  ت��وؤرخ  امل�صورات  خيايل  مرجع  فهو 
م��الم��ح موؤطرة  وا���ص��ع��ة،  ع��ي��ون  ج��ل��دت��ه: 
بالزمان واملكان، امنا ال ت�صبه وجوه املارة 
ت�صكل  ذات��ه  الوقت  يف  لكنها  نعرفهم  الذين 

�صريورة تكرب وتنمولتعي�ص دائمًا.
يعود حممد غني اليوم بعد غربة ق�صرية 

 14 �صارع  يف  به  اخلا�ص  اال�صتوديو  ايل 
رم�����ص��ان ب��ب��غ��داد )ك���ان ه���ري زوف��وب��ودا 
ونفذ  �صمم  ق��د  اال���ص��ل  الهنغاري  �صديقه 
ا�صتوديو حممد غني قرب مطعم ال�صاعة...( 
ال���ع���راق  يف  ا���ص��ت��ودي��و  اول  ه����ذا  وك�����ان 
الطريقة  على  �صممه  ق��د  ك��ان   ،1964 ع��ام 
االي��ط��ال��ي��ة ك���ان ه���ري ك��م��ا ي��ق��ول: حممد 
غني » عنده نظرة فنية خا�صة، وله عالقات 
جيده معنا، وكان مدر�صا« متميزا« يف كلية 

الهند�صة«. 
 ن��ق��را يف وث��ائ��ق حم��م��د غ��ن��ي ف��ن��ج��ده من 
ميالده  تاريخ  يذكر  وال   1929 عام  مواليد 
يف  روم���ا  اإىل  �صفره  ي��وم  ين�صي  ال  لكنه، 
الع�صرين من �صباط 1955، ويقول: من هنا 

بداأ التاريخ....
حممد  اأجن����ز   2010 ح��ت��ى   1958 م��اب��ني 
غني اكر من 50 عماًل نحتًيا ما بني ن�صب 
ومت��ث��ال وج��داري��ة ون��اف��ورة م��ن اخل�صب 
لكنه  واحلجر.  واملرمر  والربونز  واحلديد 
بها،  اأحتفل  منا�صبة  اأي  عندي  لي�ص  يقول: 
عن  ال�صتار  الإزاح����ة  حفل  اأي  اأح�����ص��ر  وال 
من  للهرب  حجة  باألف  اأت���ذرع  فاأنا  اأع��م��ايل 

اأ�صواء االإعالم املبا�صر. 
هل  نف�صه..،  اإىل  االأق��رب  املتنبي  يجد  لكنه 

الأنه ي�صبهه؟.«
ال��ن��ق��اد ع��ن اع��م��ال حم��م��د غني  يكتب اح���د 
ميزته  خ��ا���ص  غني  حممد  :اأ���ص��ل��وب  ق��ائ��ال 
عن  الكثري  اأخذ  وال�صنعة.  والقوة  التوازن 
القو�ص، و�صواهد القبور، وعباءات الن�صاء 

مم�صوقات القوام ».

بعد سنوات تتاح له الفرصة 
للمشاركة في معرض جماعة 

بغداد الثاني سنة 53.. وأشترك 
في مهرجان ))أبن سينا(( 1952 

بعدد من القطع ضمنها تمثال 
البن سينا وتخرج من المعهد.. 
وكان جواد سليم قد طلب منه 

أن يكون مساعدا له في التدريس 
وقد عين براتب )12( دينارًا. 

وبدأ بتدريس الطلبة.. وفي هذه 
السنة سافر جواد إلى الواليات 
المتحدة إلقامة معرض هناك.

 تذكرت المرة األخيرة التي شاهدت فيها محمد غني حكمت قبل أشهر يسيُر في شوارع بغداد كنت انظر 
إليه وهو يفتش عن مجتمع دافئ ومكان أليف وزمن سوي يعترف باإلنسان والضحك وحرية اللسان وشقاوة 
األصحاب وترف األمسيات، في سنواته األخيرة تسكع محمد غني في شوارع الغربة ولم يكن يعرف ال هو 

وال نحن محبيه أن النهاية ستكون في سطور قليلة اختتمت بها حياة فنان توله بعشق مدينته بغداد. 
حمل حكمت سنواته التي تعدت الثمانين في شوارع أحبها، اليد صلبة، الذاكرة شابة تجول في شوارع 

بغداد، تصطاد حكايات العراقيين وأحالمهم وقلقهم وضياعهم وبؤسهم وتشردهم



4

العدد )2255( 

السنة الثامنة 

الخميس )22( 

ايلول 2011

5

العدد )2255(

 السنة الثامنة 

الخميس )22( 

ايلول 2011

)1(
بلقائي،  ي��رغ��ب  غني  حممد  ال��راح��ل  ك��ان 
لذلك،  االأج���واء  هياأت  وحدها  وامل�صادفة 
ذلك  كان  رمبا  الفنون(،  )مركز  مدخل  عند 
البا�صم،  بوجهه  باغتني   .1999 ع��ام  يف 
ال  ح���رج  يف  جعلني  مم��ا  اأي�����ص��ًا،  ولهفته 
�صيٍء  لقول  متحم�صًا  يل  بدا  عليه.  اأُح�صد 
ما، عندها دعاين اإىل م�صغله يف �صارع 14 
رم�صان/ حي املن�صور، وعرفت اأنه مغتبط 
ملا كتبته عنه ذات مرة، �صمن ملف النحت 
العراقي املعا�صر، يف درا�صٍة طويلة ُن�صرت 
ع��رب��ي��ة بجزئني،  اآف����اق  ي��وم��ه��ا يف جم��ل��ة 

واأظهر يل �صعفه بالتوا�صل معي.
م�صوار  ب����دء  اإىل  ي��ذه��ب  خ���اط���ري  ك����ان 
وهو  ال��غ��زي��رة،  تخطيطاته  ع��ن  ال��ك��ت��اب��ة 
وقد  قبل،  م��ن  ناقد  ل��ه  يتعر�ص  مل  م��ي��دان 
ا�صتجاب وحّملني  لكنه  ُده�ص لطلبي هذا، 
مئات التخطيطات امل�صورة، مع طائفة من 
وعن  عنه  ُكتبت  التي  وامل��ق��االت  اللقاءات 
ُزد على  اآرائه يف الفن،  فّنه، مع طائفة من 
موؤرخة  الفنان  اإىل  �صليم  جواد  من  ر�صالة 
اإعجابه  االأول  فيها  ُي��ظ��ه��ر   ،1961 ع���ام 
ورغبته  االأول��ي��ة،  الن�صب  تعليق  مبراحل 

يف اأن يكون حممد غني معه.
من جانبي قمت بفرز تلك التخطيطات على 
من  وانتهيت  حم��اور،  اإىل  الكاثرة  كرتها 
الدرا�صة يف وقٍت مبّكر. كانت به رغبة يف 
اأن تكون الدرا�صة مبثابة تقدمة، وكنت اأميل 
اإىل جعلها درا�صة طويلة، لكنني ا�صتجبت 
اأن  بعد  اأ�صفًا  داخلي  يف  ترك  مما  لرغبته، 
الثقافية عام  ُطبع الكتاب عن دار ال�صوؤون 

غني..  حممد  )تخطيطات  بعنوان   2001
حداثة ن�صب ال حداثة حائرة(.

)2(
جريًا على العادة، كنت اأجول يف اأ�صتوديو 
عايل ال�صقف، مبا فيه من منحوتات كثرية، 
ان�صغاالته  عن  متحدثًا  ج��واري  اإىل  وك��ان 
قال  اأن��ه  اأت��ذك��ر متامًا  امل��رة.  ه��ذه  النحتية 
يل على �صجّيته، تعرف يا عا�صم، ال اأ�صعر 
اأنني نحات. اأجبته، ومن يا ترى يكون اإن 
اإيطاليا،  كنت يف  ق��ال: حني  اأن��ت؟  تكن  مل 
ما  يومها  اأجن��ز  قد  )بيكني(  اأ�صتاذي  ك��ان 

يربو على ع�صرة اآالف عمل نحتي، يف حني 
االألف قطعة  اأجت��اوز  العمر مل  اأنني وبهذا 
نحتية، فيا لروعة روحك الهائمة يف العمل. 
مل يحدث اأن دخلت االأ�صتوديو دون روؤيته 
وهو يعمل.. جذبني هذه املرة اإىل من�صدة 
وعليها  وال��غ��ب��ار،  اجلب�ص  بنثار  مّت�صخة 
اأعمال نحتية كان قد انتهى منها قبل اأيام، 
واأخرى ُنحتت من زمن، وباملُجمل ُو�صعت 
دون اإعداٍد ُم�صبق. قال: هذا اليوم عندي لك 
مفاجاأة. كانت يديه ت�صحب جرار املن�صدة، 
لي�ص  جوفها،  يف  م��ا  اإىل  ترنو  وعيناين 

نف�صي،  مع  قلتها  مبفاجاأة،  يوحي  ما  ثّمة 
خ�صبيتان،  مطرقتان  �صوى  هناك  لي�ص  اإذ 
اإحداهما متاآكلة ب�صكٍل �صبه كّلي، حتى اأنها 
�صبه  بو�صع  االأخ���رى  اأم��ا  للعمل.  تنفع  ال 
طفيفًا  انبعاجًا  ت��رك  ك�صط  من  اإاّل  �صليم، 
اإىل جانب مقا�صط  يف بطنها االإ�صطواين، 
على  ي���ده  وق��ع��ت  اأخ�����رى.  نحتية  وُع����دد 
املطرقة �صبه ال�صليمة، قال يل: هذه املطرقة 
التي عمل بها جواد �صليم اأعماله اخل�صبية، 
اأجروؤ  ال  ذاه��ل:  واأن��ا  قلت  بيدك.  ام�صكها 
اأن  اأخ�صى  قلت:  ملاذا؟  قال:  ذلك.  فعل  على 

اأدّن�صها، وهل ي�صح يل اأن اأ�صع يدي فوق 
بي،  اإعجابًا  اأ�صد  بدا  �صليم؟  جواد  يد  اآثار 
وفعلت،  ه��ذه.  مطرقتي  ام�صك  اإذن  وق��ال: 
ل��ك��ن ع��ي��ن��اي ظ��ّل��ت ت��ط��وف ع��ل��ى مطرقة 
يحدثني  غني  حممد  ك��ان  حني  يف  ج��واد، 
النحتي، يف  كان مقاًل يف عمله  اأن ج��وادًا 
حني اأن مطرقتي قد تاآكلت من جّراء الطرق 

املتوا�صل عليها.
)3(

يف جل�صة حديث بغرفة امل�صغل ال�صغرية، 
التي  ال��ق��ه��وة  ���ص��رب  م��ن  فرغنا  اأن  وب��ع��د 

جمموعة  اإىل  ا�صطحبني  ك��ث��ريًا،  يحبها 
ال�صكل،  م�صتطيلة  اجلب�صية  القوالب  من 
وعددها 14 لوحة ُعّلقت على جدار امل�صغل 
وبقيا�ص يقارب 50�صم × 70�صم، وت�صور 
مبجموعها �صرية ال�صيد امل�صيح من الوالدة 
حتى ال�صلب، وحملت عنوانًا موؤثرًا )درب 
نقرتب  �صوية  كنا  امل�صيح(.  لل�صيد  االآالم 
على  مت��ّر  ع�صا  حتمل  ي��ده  وملحت  منها، 
���ص��ارح��ًا يل  االأخ����رى،  بعد  القطع واح���دة 
ع�صاه  كانت  الرتاجيدي.  ال�صيناريو  هذا 
قد توّقفت عند القالب ال�صابع الذي ي�صّور 
حياة ال�صيد امل�صيح بعد اإنزاله من ال�صلب، 
و�صخ�ص  احل��واري��ني  من  جمموعة  وثّمة 
ُيرى من القفا ي�صارك هو االآخر يف اإنزال 

ال�صيد امل�صيح، لكنه حا�صر الراأ�ص.
قال يل: هل تعرف هذا؟ قلت: ومن اأين يل 
اأن اأعرف؟ قال: هذا اأنا. وحني ُنّفذ امل�صروع 
ب��امل��رم��ر ال��ط��ري ال����ذي ُج��ل��ب م��ن مدينة 
اإحدى  وُعّلق يف  اإيطاليا  )ك��ارارا( جنوب 
كرميتي  مع  وُدعيُت  الفاتيكان،  ف�صاءات 
راأ�صه  وع��ل��ى  امل��ه��ي��ب،  االف��ت��ت��اح  حل�صور 
عربة.  يف  جال�صًا  كان  الذي  بول�ص  البابا 
�صرحُت له فحوى امل�صروع، وحني و�صلت 
اأحمل  اأنا  هذا  له:  قلت  ذاتها،  القطعة  اإىل 
ال�صيد امل�صيح. كان البابا مبتهجًا جدًا لهذا 
مني  اق��رتب  بالعمل.  اإعجابه  مع  املوقف، 
وربت على كتفي قائاًل: بارك الله فيك، هذا 

اأف�صل دليل على حوار االأديان.
)4(

اإنتاج  م��رة  ذات  عليه  عر�صت  اأين  اأت��ذك��ر 
ك��ت��اب اآخ���ر ع��ن االأب����واب ح�����ص��رًا، ب��دا يل 

وقتها  ك��ان  رمب��ا  ال��ف��ك��رة،  ل��ت��اأّم��ل  بحاجة 
يفكر يف تكليفي باإ�صدار كتاب عن اأعماله 
ت��رق يل  فكرة مل  امل���دّورة، وه��ي  النحتية 
من  ده�صته  ح��ني  بعد  اأظ��ه��ر  لكنه  يومها، 
اختياري لالأبواب، لغر�ص درا�صتها نقديًا، 
لكني قد ك�صبت اجلولة، وبالفعل فقد جلب 
 850 على  ي��رب��و  م��ا  فيه  ك��ب��ريًا  كي�صًا  يل 
قد  غنيمة  كانت  ل��الأب��واب.  موّثقة  �صورة 
ثم  وت�صنيفها،  ملراجعتها  �صهيتي  فتحت 
قد  كنت  اأي��ام،  اإاّل  نقديًا. ومل متر  حتليلها 
مظهرًا  وهاتفني  امل�����ص��روع.  م��ن  انتهيت 
اإعجابه، وقد تبنى �صخ�صيًا طباعة الكتاب 
ب��دار االأدي��ب يف عمان، وخ��رج اإىل النور 
فاخرة.  طباعية  ُبحّلة  وه��و   ،2009 ع��ام 
يف  �صّيفني  اأن  ذلك  ج��ّراء  مكافاأتي  كانت 
ن���ادي ال��ع��ل��وي��ة ع��ل��ى م��اأدب��ة غ����داء، وكنا 
فرحني حني اأ�صيف للمائدة الدكتور بهنام 

اأبو ال�صوف وكرميته.
)5(

يف زيارة لداره القريبة من امل�صغل، كانت 
و�صيافة،  اأدب��ًا  معي  كرمية  جدُّ  يا�صر  اأم 
حممد  ال��ن��ح��ات  باغتني  ال�����ص��ال��ة،  ويف 
االأوىل  واح����دة،  دف��ع��ًة  مب��ف��اج��اأت��ني  غني 
ن�صب  جلدارية  اأ�صلي  ماكيت  عن  عبارة 
احلرية املنحوتة مبادة الربونز وبقيا�ص 
يقارب مرت ون�صف يف �صبعني �صنتمرتًا، 
ومذّيل بتوقع جواد نف�صه. كانت ده�صتي 
كنت  ال�����ذي  ال���وق���ت  ويف  ت��ت�����ص��اع��ف، 
متفح�صًا  امل�صّغرة،  باجلدارية  �صارحًا 
للحدث،  الرائعة  والرتاتبية  الفذ،  االأداء 
امللحمة،  الأبطال  ال�صخو�صية  واملعاجلة 

واأنا كذلك، جلب يل تخطيطًا مائيًا نادرًا 
تقريبًا،   A4 ورق��ة  بحجم  �صليم  للورنا 
كان جواد قد ر�صمها، وبدت كلُقية فاتنة ال 
ُت�صاهى، ُخّيل يل يومها اأن جوادًا اأراد اأن 
هذا  النتيجة  وكانت  �صعريًا،  ن�صًا  يكتب 

البورتريه املُده�ص.
)6(

مير  التي  االأو�صاع  عن  مرة  ذات  حتدثنا 
بها البلد، كان ذلك يف عام 2001، وق�ص 
ع��ل��ّي احل��ك��اي��ة ال��رتاج��ي��دي��ة االآت��ي��ة التي 

متّثل تف�صياًل من تراجيديا العراق. 
الثقافة  وزي��ر  اإىل  )عري�صة(  كتبت  ق��ال: 
تلميذًا  كان  الذي  حمادي(  يو�صف  )حامد 
منحي  على  امل��واف��ق��ة  منه  طالبًا  ع��ن��دي، 
لعمل  �صوريا  اإىل  للذهاب  ق�صرية  اإج��ازة 
الكبري  لل�صاعر  اأويل  جب�صي  )ق���ن���اع( 
طريح  وه��و  اجل��واه��ري(  مهدي  )حممد 
رد،  بال  متر  االأي��ام  كانت  هناك.  الفرا�ص 
التاأخري.  ع��ن  لال�صتفهام  لقائه  وطلبت 
ن��وٍع ما،  اأق��رتف جرمًا من  ب��دا يل ك��اأين 
اأ�صتاذ حممد،  قائاًل:  الوزير  تكلم  اأن  بعد 
اأخ�صى اأن اأحدًا قد عرف فحوى طلبك، اأنا 

ال اأوافق عليه.
اأال ت��ع��رف اأن   ق��ل��ت: م��ا ال�����ص��ب��ب؟ ق���ال: 
وموافقتي  ال��رئ��ي�����ص؟  هجا  اجل��واه��ري 
ت��ع��ن��ي ك��ارث��ة ع��ل��ّي وع��ل��ي��ك. ق��ل��ت: وما 
اأرغب بعمل قناع ل�صاعر  اأنا  �صاأين بذلك؟ 
كان  االأخ��ري.  بنزعه  الكبري، وهو  العراق 
اإذ  ح��ادًا،  رمزيًا  املرة  هذه  الوزير  جواب 
املهمالت.  �صلة  يف  به  ورمى  الطلب  مّزق 
حرماين  يف  �صببًا  الت�صّرف  ه��ذا  وك��ان 
ال�صعرية  رمز  للجواهري  ما  �صيٍء  بعمل 

العراقية.
)7(

وبعد  و�صجونه،  النحت  عن  نتحدث  كّنا 
الفنان،  ان�����ص��غ��االت  اأه����م  ا���ص��ت��ع��را���ص 
اجلب�ص،  من  متاثيل  �صبعة  على  اأطلعني 
ُنحتت مبزاج �صديد الوطاأة، مو�صحًا يل 
اأن هذه النماذج متثل اأيام االأ�صبوع للفرد 
العراقي. مل تكن ال�صخو�ص �صوى حاملي 
بتنويعات  ظهورهم،  على  ثقيلة  �صخور 
فيها اأملًا مُم�ص، وهم مي�صون باأيامهم يف 

متوالية من التعا�صات.
)8(

�صراب  تعاطينا  م�صغله،  يف  �صوية  كّنا 
)ال��ك��ام��ب��اري( االإي��ط��ايل ع��ايل اجل���ودة، 
م��ت��ح��دث��ًا ع���ن حم���اول���ة اغ��ت��ي��ال��ه، حني 
وخرجت  امل�صغل،  جر�ص  اأح��ده��م  �صرب 
لك؟  ال�صيارة  هذه  هل  قائاًل:  ال�صتقباله، 
كانت كرونا بلون اأبي�ص، قلت: نعم. قال: 

اأعطني مفتاحها على الفور.
 كنت اأملح م�صد�صًا بني يديه، وقد متّكن من 
مرقتا  طلقتان،  باجتاهي  ورمى  ال�صيارة 
على  اآثارهما  وتركتا  وجهي،  من  بالقرب 
قال  لالإبالغ،  ذهبت  وحني  امل�صغل.  جدار 
فنان،  اأن��ت  حممد،  اأ�صتاذ  ال�صابط:  يل 
اأن تر�صم يل ملمحًا تقريبيًا  هل ت�صتطيع 
اأجبته: هات ورقة وقلم. ور�صمت  لل�ص؟ 
دائرة كبرية واأخرى �صغرية يف مركزها 
متامًا. �صحك ال�صابط وقال: ما هذا؟ اأين 
�صوى  حلظتها  �صيئًا  اأَر  مل  قلت:  الل�ص؟ 

فوهة امل�صد�ص.
)9(

يعني  اخل���������ص����ارات،  زم����ن  يف  رح��ي��ل��ه 
ا���ص��ت��ح�����ص��ار خ��ي��ال ال��ع��راق��ي��ني جم����ددًا 
كان  ما  كثريًا  ال��ذي  البلد  هذا  برتاجيديا 
لكنه،  م��رف��ه��ًا،  ل���رياه  غني  حممد  يطمح 
ال�صندباد  لهذا  يوفر  مل  االأ�صف،  وبعميق 

حتى حلم العودة.
)10(

اإجنازًا  املتدّفقة  العراقية  لروحك  مرحى 
وكثيف  مورقًا  كنت  لهذا  عابرًا،  كالمًا  ال 

االأغ�صان.

محمد غني حكمت 
عاصم عبد األمير ع���ش���رة م���ش���اه���د ل���س���ن���دب���اد ع���راق���ي

قد  العراق  يكون  االثنني،  حكمت  غني  حممد  النّحات  برحيل 
الرائد  الفّنان  والفنّية.  الثقافّية  وجوهه  اأبرز  من  واحدًا  خ�صر 
)1929( ترك لنا اأكر من عمل ال يزال �صاخ�صًا يف بغداد، منها: 
متثال �صهريار و�صهرزاد، علي بابا واالأربعني حرامي يف �صاحة 
مدخل  يف  البحرّي  ال�صندباد  ون�صب  وحمورابي،  كهرمانة، 
فندق الر�صيد، واأن�صاب ومنحوتات اأزيلت من اأماكنها ال�صابقة 
اإ�صافة  املتنبي«،  اأبو الطيب  و»جدارية مدينة الطب«، و»متثال 
اإىل اأعمال اأخرى ال حت�صى، منها 14 جدارية يف اإحدى كنائ�ص 

بغداد متثل درب االآالم.
اأجن����ز ح��ك��م��ت خ���الل ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات اإح����دى ب���واب���ات منّظمة 
لكني�صة  خ�صبّية  ب��واب��ات  وث��الث  باري�ص،  يف  »اليوني�صيف« 
»تي�صتا دي ليربا« يف روما، ليكون بذلك اأّول نّحات عربّي م�صلم 
جدارّية  اإجن���ازه  عن  ف�صاًل  ال��ع��امل،  يف  كنائ�ص  اأب���واب  ينحت 
الثورة العربّية الكربى يف عمان، واأعمااًل خمتلفة يف البحرين 
تت�صمن خم�صة اأبواب مل�صجد قدمي ومتاثيل كبرية ونوافري، كما 
كان من ت�صميم  الذي  ُن�صب احلرية،  اإجناز  �صاعد حكمت على 
اأ�صتاذه النّحات العراقّي الراحل جواد �صليم، الذي وافته املنية 
قبل اكتمال هذا الُن�صب، الذي يلّخ�ص م�صرية ال�صعب العراقي 
اإىل العهد امللكي ثم اجلمهوري.  منذ زمن االحتالل الربيطاين 
ا�صتهر حكمت بتاأثره بالفّن ال�صومري واالآثار البابلية وباحلقبة 

العبا�صية يف اأعماله.
اأعماله  ت�صييد  ينتظر  العراقّي  والفنّي  الثقايّف  الو�صط  وك��ان 
ة يف  اجلديدة االأربعة التي و�صعت اأمانة بغداد قواعدها اخلا�صّ
�صاحات بغداد، وهي: الن�صب االأّول »بغداد« يف �صاحة االأندل�ص، 
والثاين »اإنقاذ العراق« يف منطقة املن�صور، والثالث »الفانو�ص 
ال�صحرّي« بجوار امل�صرح الوطنّي. بينما الرابع »اأ�صعار بغداد«، 
ت�صمن بيتًا �صعريًا معروفًا لل�صاعر الراحل م�صطفى جمال الدين 
عمرك  ووري��ق  ذوت  اإال  االأع�صُر  عليك  ا�صتبكت  ما  »بغداد  هو 
اأخ�صُر«. ومن املقرر اأن يو�صع الن�صب قرب مقهى »البريوتّي«، 
بجلطة  اأ�صيب  بعدما  وخ�صو�صًا  طوياًل،  ميهله  مل  املر�ص  لكّن 
اأّي��ام، لريحل االثنني يف  قبل ثالثة  الكليتني  دماغّية وعجز يف 

عمان بعيدًا عن اأهله.
�صفحته  على  كتب  حني  ح��ّق  على  العراقّيني  الكّتاب  اأح��د  ك��ان 
ال�صخ�صّية على فاي�صبوك: »يف زيارتك ال�صابقة ا�صتقبلناك روحًا 
�صتحت�صنه  روح«.  بال  ج�صدًا  �صن�صتقبلك  امل��ّرة  هذه  وج�صدًا. 
بغداد بعد �صاعات مّرة واحدة واأخرية من دون اأن ن�صمع هم�صه 

الذي ظّل يبّث االأمل يف نفو�ص من هم حوله

محمد غني حكمت: 
»عاد« إلى بغداد

حسام السراي 

يقف امام احدى ن�صبه يف عمان احد ن�صبه  يف بغداد املتنبي.. احدى اعمال حممد غني حكمت ال�صهرية 
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كانت اإيطاليا قد احت�صنت جيلني من الفنانني 
العراقيني املتميزين، منذ الثالثينات من القرن 
الع�صرين: جواد �صليم وخالد الرحال وحافظ 
ال�صعدي  وم����ريان  غ��ن��ي  وحم��م��د  ال���دروب���ي 
و�صعد  ال�صعودي  وغازي  �صاكر  علي  وحممد 

الطائي.
روما  يف  الفن  در�صوا  الذين  النحاتني  وم��ن 
ال�صخ�صية  الذي توطدت عالقتي  حممد غني 
اإيطاليا.  من  مبا�صرة  عودته  عند  به  والفنية 
جريدة  يف  جتربته،  ع��ن  كتبته  م��ا  فتذكرت 
فيها،  بحثته  وما  �صئ  كل  وجريدة  امل�صتقبل 
حياته  وم�صرية  و�صبابه  و�صباه  طفولته  عن 

الفنية.
كان يحتويه �صعور بالده�صة مما يجري حوله 
ويتاأمله يف البيت �صباح م�صاء، من الزخارف 
االأخ�������اذة ب���األ���وان���ه���ا احل������ارة واحل�����ص��وات 
املنحوته على ال�صبابيك ومدخل الباب املزوق 
املحفورة  والتواريق  املحزوزة  باحليوانات 
الربونزية،  ومطارقها  االأب����واب  ومقاب�ص 
املنزل  باب  واجهة  حول  املزخرفة  واالأفاريز 

اخلارجية..
باجتاه  االأزق��ة  ال��دار عرب  يغادر  كان  وحينما 
اأقم�صة  من  عيناه  ت��راه  مبا  يندمج  ال�صوق، 
املرتا�صة   " ال��ب��زازي��ن   " دك��اك��ني  يف  ملونة 
ل�صراء  اليافعات  ال�صبايا  اأمامها  تزدحم  التي 
االأقم�صة الزاهية وكاأمنا يراها مهرجان األوان 
الواطئة.  الدكان  رف��وف  ف��وق  مكد�صة  براقة 
وكان يراقب "الرفاءين" من�صغلني باإ�صالح " 
ال�صايات " واملالب�ص، ويالحظ بدقة متناهية 
يبيع  دكانه  يف  جال�صًا   )1976�1892( اأب��اه 
اأو  ف�صية  خيوط  الرجالية  العباءات  ويطرز 
وال�صجاد  املحارم  يرى  كان  بعد  وعن  ذهبية 
"بيارغ"  اأعالم  كاأنها  الزاهية  باألوانها  معلقة 

�صامقة ملواكب دينية.
كانت حمبته لهذه امل�صاهد تزداد بعمق متفاعاًل 
فتتفتح  ال�صوق،  يف  النا�ص  وم��ع  احلياة  مع 
اإىل  يعود  وحينما  امل�صاهد،  لهذه  اأ���ص��اري��ره 
املنزل كان يتاأمل العوامل املائجة يف الدروب 
ال�صيقة التي خيمت عليها " �صنا�صيل بغدادية 
م�صوق  اإىل  ذهابه  يف  االنباريني  حملة  " يف 
ال�صيخ  امل���اّل   ( اإىل  ع��ودت��ه  يف  اأو  الكتاتيب 
الكرمي.  القراآن  عليه  حفظ  الذي  جعفر(  �صيد 
هي  جميلة،  بهبة  اخلتامية"  "زفته  وتكللت 
اأبيه وحزام من  اأنامل  زبون مزخرف طرزته 
الف�صة يعود به منثااًل بني اأ�صدقاء طفولته اإىل 
داره، فتواجهه بوابته الكبرية ومطرقتها ذات 
اأخربه  وقد  اأذنيه،  اإىل  املاألوفة  املحببة  الرنة 
بالعالمات  اأجداده كانوا ير�صمون  اأن  اأخوه، 
امل�صمارية ال�صكل احلقيقي للمطرقة االأوىل من 
التاريخ ال�صومري ب�صورة الهرواة وامل�صماة 
اأيام اجلمع والعطل الر�صمية  "تراكو". ويف 
واالأع��ي��اد ك��ان ي��ذه��ب م��ع اأ���ص��دق��ائ��ه واأف���راد 
بالكاظمية،  املحيطة  الب�صاتني  اإىل  عائلته 
فّثمة نزهات عائلية على �صفاف )�صط دجلة( 
تثري يف نف�صه التاأمل و�صفاء النف�ص. وتدفعه 
اإىل مراقبة اأكواخ "البواري" ذوات احليطان 
هذه  فكانت  وال��ط��ني.  احل�صران  م��ن  املبنية 

امل�����ص��اه��د وامل��الح��ظ��ات وم���ا ان��ط��ب��ع��ت عليه 
الال�صعور  راقدة يف  ا�صتكانت  قد  اأحا�صي�صه، 
اأعماق  اإىل  وان�صابت  ووجدانه  �صمريه  من 
حتى  بعد  ا�صمًا  يحمل  يكن  مل  ال��ذي  الطفل 
الكاظمية  مدر�صة  دخوله  قبل  ال�صابعة  �صن 

االأمريية عام 1936.
كان حممد مثل معظم االأطفال ير�صم الوجوه، 
بطبا�صري على احليطان واالأبواب وال�صفائح 
دفاتره  �صفحات  ر���ص��وم��ه  وم����الأت  ال��ق��دمي��ة 
 " اأي�صا   " ي�صتخدم  وك��ان  منزله.  وج���دران 
حجارة حادة اأو م�صننة اأو عظمًا ي�صبه املق�صط 
اأو اجل���دار فري�صم ما  االأر����ص  ب��ه وج��ه  يحز 
املركبة  واالأ���ص��ك��ال  اخل��ط��وط  م��ن  ل��ه  يحلو 
كاالأ�صجار والقوارب واملاآذن. ويف منا�صبات 
اأم��ه )1896�  اإىل ج��وار  ك��ان يجل�ص  االأع��ي��اد 
يده  " فتمتد  " الكليجة  ت�صنع  وهي   )1972
�صغريًا.  متثااًل  منها  فين�صئ  بالعجني  لتلعب 
ومن ذلك العجني اإىل طني " �صريعة االنباريني 
" على �صفة النهر، كانت اأنامل ال�صبي الرقيقة 
التي يح�صل  ال�صل�صال  بلدائن  تلعب وتلهوا 
انح�صار  بعد  دج��ل��ة  �صط  �صفاف  م��ن  عليها 
�صغرية  متاثيل  منه  لي�صنع  الفي�صان  مو�صم 
اأو  الطفولة،  اأحالمه اخلا�صة ومن ذاكرة  من 
يقلد بها التماثيل الريا�صية التي كان ي�صرتيها 

بني اآونة واأخرى.
اجلب�ص  ي�صب  ك��ي��ف  غ��ن��ي  حم��م��د  تعلم  ل��ق��د 
عبد   " م��ن  ال�صغرية  ال��ق��وال��ب  منه  لي�صنع 
متحف  يف  " امل���وظ���ف  حم���رو����ص  احل�����ص��ني 
جمال  اأن  يعتقد  وك���ان  الطبيعي.  ال��ت��اري��خ 
 " " حم��رو���ص  ي�صبها  ال��ت��ي  ال��ق��وال��ب  ه���ذه 
منه  بحفنة  فام�صك  اجلب�ص،  مادة  اإىل  يعزى 
ولكنه  جمياًل،  �صي�صبح  �صبه  كان  اإن  ليجرب 
كل  يجعل  اخل��الق  الفنان  اأن  بعد،  ي��درك  مل 
�صئ ممكنا، مبنحه احلياة الفنية. وقد �صبق، 
حينما كان يف ال�صف ال�صاد�ص االبتدائي، اأن 
مادة اجلب�ص من  عرف طريق احل�صول على 
"كورة " ا�صطة ح�صني يف منطقة "ال�صواكة" 
حملة  يف  خ��االت��ه  ل��زي��ارة  يذهب  ك��ان  حينما 
يتاأمل  ف��ك��ان  وال��دت��ه.  برفقة  "الكرميات" 
احلجر  من  كبرية  بعجلة  "احلمار" املربوط 
حجر  ي�صحق  العينني  مع�صوب  ي��دور  وه��و 
الكل�ص الذي يتطاير بكثافة "ليبي�ص" ال�صعر 
قليلة  كمية  ي�صرتي  فكان  واملالب�ص  والوجه 
على  ويحملها  كي�ص  يف  ي�صعها  اجلب�ص  من 
"الكاريات" لكي ي�صل  كتفه ما�صيا اإىل موقع 

بوا�صطتها اإىل الكاظمية.
اأم��ه ك��ان يذهب   يف زي��ارات اأخ��رى ب�صحبة 
من  خ�صبية  واأل���وان  مدر�صية  دف��ات��ر  ل�صراء 
مل�صاهدة  يعرج  هناك  وم��ن  ال�����ص��راي،  �صوق 
متثالني "الأ�صدين" على جانبي الباب الرئي�ص 
كان  كما  ويتاأملها  القدمي.  العراقي  للمتحف 
ومتثال  االأول  في�صل  امللك  متثال  اأم��ام  يفعل 
بالرغبة  "مود"  الربيطاين  الع�صكري  القائد 
يف  األيهما.  بالنظر  طوياًل  في�صتمتع  نف�صها، 
ر�صم  م��ن  يكر  ك��ان  حياته  م��ن  املرحلة  ه��ذه 
االأج�صام الريا�صية ويعلقها على جدران غرفة 
على  ين�صر  ك��ان  فكاأمنا  املدر�صية.  الريا�صة 

احليطان وهجا من م�صراته.
وح��ي��ن��م��ا ���ص��اف��ر اأخ�����وه االأك�����رب ) ���ص��ل��م��ان � 
1914�1992( اإىل باري�ص عام 1945 لدرا�صة 
"الكرامافون"  جهاز  ل��ه  ت��رك  االأ���ص��ن��ان،  ط��ب 
اليدوي القدمي لي�صتمع منه اإىل اال�صطوانات 
وحممد  كلثوم  واأم  ال��وه��اب  لعبد  امل��خ��ت��ارة 
القباجني خا�صة. اإذ كان يغرد معه: )الغريب 
اأهلي  واالأه���ل  اب����الداي..  يزاحمني  ا�صبح 
وب����الدي ت��ع��ز ع��ل��ّي(. وم���ن ه��ن��ا ك���ان م�صدر 
عامل  اإىل  فاجنذب  العراقي،  باملقام  اهتمامه 
الغناء العراقي االأ�صيل مبقدار اجنذابه ل�صعر 

املاّل عبود الكرخي.
اأن  باري�ص  اإىل  يغادر  وهو  اأخ��اه  اأو�صى  لقد 
وجمالت  الطني  على  نحت  اآالت  اإليه  ير�صل 
يحلم  مثله  �صبي  بالنحت..  خا�صة  وك��ت��ب 
مدر�صته،  اإىل  بها  ي�صل  الهوائية  بالدراجة 
الغرين  ول��ك��ن  وح��ل��وى.  وه��داي��ا  ومبالب�ص 
الذي كان يحيط به نف�صه "كالدائرة"، ي�صبح 
"ال�صبي"  اأن  يبدوا  وهكذا  لتفكريه.  م��دارا 
لفرط  واجلب�ص  الطني  مب��ادة  باللعب  يتمتع 
م���ا ت��ت��م��ي��ز روح����ه ب��احل�����ص��ا���ص��ي��ة ع��ل��ى نحو 
ال�صل�صال  مل����راأى  ويغتبط  ي��اأن�����ص  يجعله 
الأنها  بالنحت،  املتعلقة  وال��ك��ت��ب  وال�����ص��ور 
اأ�صكال  بتكوين  للعب  حافزًا  خياله  يف  تثري 
ي�صقطها  لديه  معروفة  ل�صخ�صيات  ت�صبيهية 
ع��ل ال��و���ص��ط ال���ذي يخلق ف��ي��ه ال��ع��م��ل ال��ذي 
من  يحيط  عما  ذهنه  وي�صغل  في�صره  ينتجه 
معامل خارج جتربته املغبطة، وقد تكون هذه 
�صاهدا مل�صتقبل معرفتنا ال�صتغراقه  املالحظة 
قيمة  على  احلكم  يف  ن�صتخدمها  النحت  يف 
وهو  عليه  ال��ذي  النف�صي  التكوين  الأن  فنه، 
بانفعاالت  مرتبط  اأمر  بالطني  اللعب  ميار�ص 

املرحلة.  هذه  يف  التخيلية  وبقدراته  ال�صبي 
وكان حممد غني قد اأنهى الدرا�صة املتو�صطة 
اخذ  وق��د   )1948�1947( ع��ام  الكاظمية  يف 
ر�صاد  الفنان  اأ�صتاذه  عن  الفن  يف  معلوماته 
والكتل  واحلجم  املنظور  ر�صم  فتعلم  ح��امت. 
كما  القريبة والبعيدة،  وامل�صاحات واالأ�صكال 
اخذ عنه حب ر�صم املوا�صيع ال�صعبية )املراأة 
االأ�صواق  يف  وال��ب��اع��ة  بعباءتها،  العراقية 
واالأطفال  وال��ف��الح��ني  وال��ع��م��ال  واحل��م��ال��ني 
والواقع  بالبيئة  يتعلق  ما  وك��ل  واالأم��ه��ات( 
ت�����ص��ري يف  كفاحية  ق���وة  ك��ان��ت  وامل��ج��ت��م��ع. 
عروق اأ�صتاذه جتعل منه خزينا غنيا متوهجا 

يف مكنون طلبته على نحو باهر.
مكتبتي،  �صم  ال��ذي  مر�صمي  يف  نتحدث  كنا 
ع��ن ت��ل��ك االأي�����ام اخل����وايل م��ن ح��ي��اة حممد 
قد  اأم��ي  كانت  و���ص��ادة  على  متكاأ  وه��و  غني، 
كنا  الذي  الدجاج  ع�صرات  من  ري�صها  جمعت 
اأمي االآن جتهز  نطبخه يف منا�صبات خا�صة، 
تربيه فوق �صطح  الذي  له ع�صاء من دجاجها 
امل��ن��زل، وت��ق��ول ل��ه: " اك��ل مّي��ه..األ��ف عافيه 
االأم��ط��ار  وك��ان��ت  ماجرى.."  وي���ن  وه��ن��ي، 
"�صوبان"  ومو�صيقى  انهمارها،  يف  ت���زداد 
عن  ب��احل��دي��ث  من�صجمني  جتعلنا  ال��ه��ادئ��ة، 
بتفا�صيله  نن�صغل  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  م�����ص��روع 
ثمانية  كتابته  ا�صتغرق  وقد  اللحظات..  تلك 
اأ�صهر، بداأناها من �صتاء 1993. وينبغي علّي 
اإجنازه، قبل افتتاح معر�صه ال�صامل بتاريخ، 
ي�صم  اأن  امل��ق��رتح  وك���ان   )1994/3/  17(
امل�صور  اأو  منها،  واملتوفر  املنجزة  اأعماله 
(   قطعة نحتية،   861 ( عنها والبالغ عددها 
درا�صته  1947" ومرحلة  "عام  البدايات  بني 
يف روما وما بعدها.. من تنفيذ اأعمال وجوه 

االجتماعية  احلياة  من  م�صتقاة  وموا�صيع 
وامل����وروث  وال��ت��ق��ال��ي��د  وال���ع���ادات  ال�صعبية 
اأ�صاطري  ومن  ال�صعبي  اللباب  من  التاريخي 
اأعماله  وتنفيذ  ال��راف��دي��ن،  وادي  ح�����ص��ارة 
يف  املوزعة  والتماثيل  الن�صب  يف  املعروفة 
ب��غ��داد وامل��ح��اف��ظ��ات ال��ع��راق��ي��ة.. وه��ك��ذا كنا 
يف  م��رت��ني  ل��ق��اءات��ن��ا،  مر�صمي،  يف  ن��وا���ص��ل 
عن  متكاملة  درا�صة  اأجن��زت  حتى  االأ�صبوع، 
ملراحل  زمنيا  فهر�صا  وو�صعت  وفنه،  حياته 
التاريخي  الت�صل�صل  ح�صب  الفنية،  جتربته 
االأ�صلوبية  ال��ت��ح��والت  وف���ق  ويف  ل��الأع��م��ال 
اأجنزها  منحوتة  اآخ��ر  وحتى  البدايات،  منذ 
حممد غني، مع �صبط حجم االأعمال ومادتها 
واجلهة  وجودها  ومكان  اإجنازها،  و�صنوات 
العمل  اأو كلفته باإجنازها.. هذا  اقتنتها  التي 
املرهق كلفني جهدًا و�صربًا ومعاناة، اأكر من 
تاأليف ن�ص الكتاب ذاته،ومر عام اآخر وكانت 
م�صارب  اإىل  ق��ادت��ه  ال��ت��ي  االأوىل  اخل��ط��وة 
اجلميلة  الفنون  معهد  اإىل  ودخ��ول��ه  احل��ل��م، 
الثقة  ولكن  قلقًا،  ك��ان   )1949-1948( ع��ام 
تغمره وهو يواجه جلنة قبول الطلبة اجلدد 
املتاألفة من فائق ح�صن وحقي ال�صبلي وعميد 
املعهد ال�صريف حمي الدين حيدر، حاماًل معه 
لوالده  اجلب�ص  من  منحوتة  روؤو���ص(  )�صتة 
العري�صة.  االآم���ال  من  وحزمة  واأ�صدقائه.. 
ويف ال�صف االأول تعرف بالنحاتة االإنكليزية 
االث��اري  ل��وي��د(  )�صي�صنت  زوج��ة  لويد  م�صز 
املنقب يف العراق اآنذاك، وكانت تعر�ص اأمام 
االآثار  من  جب�صية  مناذج  ال��دوام  على  الطلبة 
النحت  م��ن  قطعة  ومنها  ال��ق��دمي��ة  العراقية 
البارز "اللبوة اجلريحة" تعود اإىل انه و�صع 
الكثري من طبيعته فيها، وتكاملت بكل تعاطف 

عن  التعبري  يف  متامًا  �صادقًا  ك��ان  عقله.  مع 
اللبوة  م��ع��ان��اة  معنى  اإزاء  خميلته  ب��دائ��ل 

اجلريحة في�صقطها على معاناة االإن�صانية.
اأ�صتاذه  اإىل  ت��ع��رف  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����ص��ن��ة  ويف 
يف  ي��رتك  مل  ولكنه  مكنتي"  "م�صرت  اجلديد 
نف�صه انطباعًا موؤثرًا كالذي تولد عن معرفته 
ب�"جواد �صليم" العائد لتوه من درا�صة النحت 
حممد  وا�صبح   )1950( ع��ام  )اإن��ك��ل��رتا(  يف 
النحت  يف  جتاربه  على  اأ�صتاذه  يطلع  غني 
الفوتوغرافية  ال�����ص��ور  م��ن  األ��ب��وم��ا  وي��ري��ه 
الهارب(  )اجلندي  منها  اجلب�ص.  يف  الأعماله 
ومناذج من اجلب�ص واملرمر واخل�صب عر�صها 
اأقيم  ال��ذي  �صينا  ابن  مهرجان  معر�ص  �صمن 
اجلميلة  الفنون  معهد  ق��اع��ة  على  بعد  فيما 
هذا  يجمع  مرة  والأول   )1952/3/20( يوم 
املعر�ص الفنانني العراقيني املتميزين يف تلك 

الفرتة.
للفن  ب��غ��داد  جماعة  اإىل  غني  حممد  ان�صم   
 .)1951( ع����ام  ت��اأ���ص�����ص��ت  ال���ت���ي  احل���دي���ث 
يوم  افتتح  ال��ذي  الثاين  معر�صها  يف  �صارك 
الفنون  م��ع��ه��د  ق��اع��ة  يف   )1953/2/20(
اجلميلة، ب�صتة متاثيل من اجلب�ص واخل�صب. 
ويف املعر�ص الثالث للجماعة الذي افتتح يف 
ا�صرتك بع�صرة متاثيل من   )1954/12/17(

اخل�صب واجلب�ص واملرمر.
ويف عام )1955( اأقيم معر�ص الفن العراقي 
اجلميلة  ال��ف��ن��ون  جمعية  نظمته  ال��ه��ن��د،  يف 
ورحبت  الهند،  لعموم  اليدوية  وال�صنائع 
�صحيفة هند�صتان تامي�ص باملعر�ص العراقي، 
وام��ت��دح��ت اأع���م���ال )حم��م��د غ��ن��ي( االأرب��ع��ة 
ن�صرته  م��ا  ح�صب  اخل�����ص��ب،  مب���ادة  امل��ن��ج��زة 
جريدة احلرية ال�صادرة يف بغداد يف 22 اآذار 
جواد  باأ�صتاذه  ال�صخ�صية  �صلته  اإن   .1955
احلديث  للفن  بغداد  جماعة  وباأع�صاء  �صليم 
الثقافية  ع��ل��ى احل��رك��ة  ال��ت��ع��رف  ل��ه  اأت��اح��ت 
فكانت لقاءاته باالأدباء العراقيني تتم يف معهد 
الفنون اجلميلة ويف منزل جواد �صليم، حيث 
الأول  �صمفونية  مقطوعات  اإىل  معهم  ي�صتمع 
امل�صاركة  ح�صور  على  يحر�ص  ف��ك��ان  م���رة، 
ال�صعراء  من  عدد  مع  ال�صاخنة  املناق�صات  يف 
والكتاب اأمثال عبد الوهاب البياتي وال�صياب 
وعبد امللك نوري وح�صني مردان وكاظم جواد 
وبلند  ح�صن  و�صاكر  اإ�صماعيل  الدين  وحمي 
الثقايف  الو�صط  ذل��ك  �صاعده  وق��د  احل��ي��دري 
الواقع  عن  وا�صحة  فكرة  اإعطاء  على  كثريًا 
م�صوؤولية  اإط��ار  يف  اآن��ذاك  ال�صائد  ال�صيا�صي 

وطنية مت�ص عمل الفنان بال�صميم.
قال حممد غني "..اخرتت اأ�صتاذي يف النحت 
مايكل كوريزي " بعد اأن �صاهدت له عماًل يف 
اأحد اأبنية روما، فاأعجبت باإنتاجه، وكان هذا 
وكرئي�ص  كعميد  عمله  اإىل  اإ�صافة  االأ���ص��ت��اذ 
موؤلفات  ل��ه  م�صهورًا  ن��ح��ات��ًا  ال��ن��ح��ت،  لق�صم 
وكتب عديدة يف ال�صعر والنقد الفني، وتاريخ 
الفن، وكان ف�صله علّي، انه علمني قيمة ج�صم 
االإن�صان جماليًا، منحني روؤية جديدة ملعاجلة 
تفا�صيل  ب��ني  العالقات  خلق  وه��ي  اجل�صم، 
اجل�صم ككتلة معمارية، اأي كيفية بناء التمثال 
كان  الرافدين،  بالد  من  وباعتباري  معماريًا، 
وكان  تراثنا،  اأهمية  على  يوؤكد  "كوريزي" 
االآ�صوري  بالنحت  وا���ص��ح��ًا  ب�صكل  معجبًا 
 " يقول  وكان  خا�صة،  االآ�صوري  وباحل�صان 
مل اأر يف حياتي نحاتًا متكن اأن يعمل ح�صانًا 
االآ�صوري"  النحات  نحته  ال��ذي  كاحل�صان 
"بت�صرف"  نعمل  اأن  على  ي��واف��ق  ال  وك���ان 
من�صبًا  اه��ت��م��ام��ه  ك���ان  م��الح��ظ��ات��ه  ونتيجة 
الب�صري  اجل�صم  "الواقعي" الأن  اجل�صم  على 
الطبيعي هو يف و�صع متكامل ولي�ص بحاجة 
اأن  عليه..  ت�صوهات  اأو  تغيريات  اأج��راء  اإىل 
اأخرى.."  اأن يخلق اجل�صم مرة  النحات  على 
اإىل  معا�صر،  عمل  اإىل  التو�صل  اأق�صد  وكنت 
االأمر  لكن  الع�صرين  القرن  روح  عن  التعبري 
الربونز  �صب  تعلم  ان��ه  عنده،  املهم  احل��ريف 
وتلوين  التكبري  ح��رف��ة  اأت��ق��ن  وامل��ي��دال��ي��ات، 

التقني  اأ����ص���رار اجل��ان��ب  ال��ت��م��اث��ي��ل وع����رف 
التنفيذي، فعمقت هذه املعرفة حبه واحرتامه 
لفن النحت، ليوا�صل بعد ذلك بحثه يف تاريخ 
التجريبية.  الرافديني �صمن م�صريته  النحت 
من  اإال  ينجلي  ال  التجريبي  العمل  �صر  اأن  اإذ 
عطاء املمار�صة املتوا�صلة، ومّما مييزه وعي 

الفنان، اجتماعيًا وذاتيًا.
اإحدى و�صائله  اإال  وما منحوتات حممد غني 
التي تت�صلط على قيم فنه، املعربة  التعبريية 
عن موقف اجتماعي بذهٍن مفرٍط يف خميلته 
م�صتنه�صًا  التاريخية،  وخلفيته  ال�صعبية، 
بعد،  فيما  اأعماله  لتعي�ص  فيها،  الكامنة  القوة 
الفن  قيمة  عرب  املبتهجة  النبوءة  في�ص  يف 

امل�صتقبلية.
وعن ق�صة حممد غني مع اأ�صتاذه الفنان جواد 
اأثناء وج��وده يف روم��ا الإجن��از ن�صب  �صليم 
جواد:  يل  "كتب  غني:  حممد  يقول  احلرية 
انه �صي�صل روما، وعندما و�صل ا�صتقبلته يف 
مطار روما واكت�صف انه اأ�صاع "تخطيطات" 
و�صل  ان��ه  يعني  وه��ذا  الطائرة،  يف  الن�صب 
"بقي  ذاك��رت��ه.  �صوى  "تخطيط"  اأي  ب��دون 
ما�صيه  ي�صرتجع  اأي���ام يف روم��ا  ع��دة  ج��واد 
كان  التي  باملواقع  وي�صتمتع  طالبًا  كان  حني 
هنا  فتجول  جانبه  اإىل  وكنت  عليها،  ي��رتدد 
قاعة  ومن  كني�صة..  اإىل  متحف  ومن  وهناك 
منحوتاتي  وي��رى  اأخ���رى،  اإىل  فنية  عر�ص 

معرو�صة يف ثالث قاعات فنية.
االأو�صط  الق�صم  نحت  انه  فعله  �صئ  "واأول 
وب���دون  اخل��ا���ص  م�صغلي  يف  ال��ن�����ص��ب  م��ن 
ت��خ��ط��ي��ط��ات، وك������ان ج������واد ق����د ك���ت���ب اإىل 
اأن  اآن���ذاك  ب��غ��داد  يف  الن�صب  ع��ن  امل�صئولني 
ي�صمحوا له يف اأن يكون طالب الفن يف روما 
اإجناز  يف  له  م�صاعدًا  ر�صميًا  غني(  )حممد 

الن�صب وقد مت له ذلك.."
جواد  م��ع  و�صافر  م�صغله  غني  حممد  اأغ��ل��ق 
واأ�صتوديو  م�صكن  ع��ن  بحثًا  فلورن�صا  اإىل 
كبري-الإجناز الن�صب وبا�صر يف العمل برغبة 
عارمة وحما�ص �صديد، الأن هذا العمل هو اأول 
ن�صب عراقي. كان جواد يوؤكد على اأهمية هذا 
اإنهائه باليد العراقية،  الن�صب وحري�صًا على 
وهاهو اجلزء االأول، من الن�صب يكتمل مبادة 

الطني مقطع احلرية.
اأعماقه  يف  حلت  التجربة  بهذه  مر  اأن  وبعد 
م�صاعر البحث عن النظام والتنا�صق الهادئ 
ومل يكن بو�صع جواد وهو يتفرج على جتارب 
حممد غني اإال اأن يقول له "حان الوقت الذي 
ترتكني فيه"، وكان هذا �صحيحًا. الأن حممد 
غني كان يبحث عن توازن جديد، عن حيوية 
اإيقاعاته،  ينظم  "انه  مرهفة  وح�صا�صية 
عنده  ال��ن��ح��ت  وق��ط��ع��ة  هويته".  ع��ن  ب��ح��ث��ًا 
هو  وه��ذا  فل�صفة،  لت�صبح  احلما�ص  تخرتق 
عليه  يح�صل  الذي  امل�صتقر  باليقني  ال�صعور 
فاحل�صول  التب�صيط،  واأث��ن��اء  العمل  خ��الل 
بقوة  االحتفاظ  يعني  اجليد  امل�صمون  على 
الهيمنة  ث��م  امل�صمون،  جانب  اإىل  التعبري 
نظام  هو  هذا  اجليد،  التنفيذ  على  والقدرة 

البناء ال�صحيح.".
"القوة  بتنغيم  ممتلئة  متاثيله  اأواخر  كانت 
تتكرر  والتي  احل��دود  اأق�صى  املتوترة" اإىل 
"ان هذا احل�ص  اأج��زاء اجل�صم.  يف خمتلف 
احلركة  يف  متوثبًا  يظهر  ال��ذي  االإن�����ص��اين 
االأعمال  تت�صم  اأن  اإىل  ال�صعي  هو  امل�صمرة 
اإياها. وهي  النحتية مبي�صم الروح اخلالقة 
ت�صاهم  فهنا  احل��ي.  الفن  يف  جتربة  اأع��ظ��م 
املثالية"  م���ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��ًا  ال��واق��ع��ي��ة 
�صافرت  النحتي..  التعبري  يف  الكال�صيكية 
عدة مرات اإىل مدينة فلورن�صا وزرت مقربة 
"مديت�صي" التي ت�صم اأعمال ميكائيل اأجنلو 
بهرتني بحجمها الكبري وبتلك الطريقة الفذة 
مبادة  عنها  امل��ع��رب  واالأف���ك���ار  االإجن����از،  يف 
املرمر، اإنها لرهبة من نوع نادر اأن تقف اأمام 

متثال النبي داود.".
الذي  "كوريزي"  باأ�صتاذه  غني  حممد  تاأثر 

ويعترب  عمره،  من  الثمانني  يف  وقتذاك  كان 
ع�صر  بتقاليد  املرتبطني  الكال�صيكيني  م��ن 
وبداأ  الفنية،  لالأثر  نظرته  وتبدلت  النه�صة. 
الفني  العمل  مركز  ويحدد  يراها  كيف  يفهم 
الثانوية  العنا�صر  اإزاء  االأ���ص��ا���ص��ي  وثقله 
والتوافق  التوازن  عملية  وي��درك  الو�صيطة، 
حب  وتعلم  املركزية،  والبوؤرة  االأج��زاء،  بني 
حت�صري  طريقة  وع���رف  ال��ن��ح��ت،  يف  العمل 
حرفية  ب�صيغة  واجل��ب�����ص  وال�����ص��م��ع  ال��ط��ني 
مادة  ا�صتخدام  جيدًا  ا�صتوعب  كما  متقدمة، 
الربونز واملرمر، وتنوع التقنيات بها. وكان 
اأن  قبل هذا �صديد العناية مبادة اخل�صب منذ 
كان يف معهد الفنون اجلميلة ببغداد، فالفكرة 
عن  البحث  ه��ي  النحت  لعملية  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
الزائدة  العالقات  وه��دم  ذاتها،  النحت  قيمة 
جمال  يف  الذهبية  ال�صيغة  على  واحل�صول 

العمل الفني.
ويف جمال البحث عن مفردات خربته ال�صابقة 
قبل و�صوله روما، ن�صري اإىل اهتمامه الرا�صخ 
بقيم الفن الرافديني التي اأ�صهمت يف اإن�صاج 
متيز  م��ا  ودرا���ص��ة  االآ���ص��وري  للنحت  توجهه 
الكتل  يف  واملبالغة  الت�صطيح  �صفات  من  به 
اأج��زاء  ب��ني  تف�صل  التي  احل���ادة  واخل��ط��وط 
التفا�صيل،  يف  القوة  اإظهار  ويف  املو�صوع، 
فاأ�صتلهم  بال�صخو�ص،  الفني  العمل  وامتالء 
التعبريية،  ���ص��ي��اغ��ت��ه  يف  م��الحم��ه��ا  ب��ع�����ص 
للفن  بغداد  )جماعة  اأفكار  اأي�صًا  ذلك  رافقت 
باجلانب  الفكري  خطها  وال��ت��زام  احل��دي��ث( 
لقراءة  حمبته  تالزمه  كانت  كما  االجتماعي، 
ك�)األف  القدمية  العراقية  واملالحم  االأ�صاطري 
الرتاث  وليلة( و)كليلة ودمنة( ونفائ�ص  ليلة 
مل  غني  حممد  اأن  يعني  ال  وه���ذا  ال�صعبي. 
الفن  يف  االإب��داع��ي��ة  االأع��م��ال  ببع�ص  ي��ت��اأث��ر 
اأن��ه تخلى  اأو  اإب��ان وج��وده هناك.  االإي��ط��ايل 
اجلوهري  ومنبعه  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  ثقافته  ع��ن 
االأ�صيل. �صحيح اأنه ان�صاق متطرفًا يف تاأثره 
الغربية  واالجت��اه��ات  احلديثة،  بال�صياغات 
يعد  مل  انه  للمتابع  هيئ  حتى  اآنئٍذ  ال�صائدة 
ثمة اأمل يف العودة اإىل املنبع.. ولكن اأ�صتاذه 
يذكره مبا�صيه  باملر�صاد،  له  "كوريزي" كان 
ذاكرته  يف  ي�صتثري  كان  وح�صارته،  وتراثه 
الغافية  واالأح��الم  ال�صور  وانبثاق  التوهج، 
زخرفة  ع��ي��ون��ه  غ�صيت  اأن  ب��ع��د  اأع��م��اق��ه  يف 

وف��خ��ام��ة و���ص��ط��وة ال��ف��ن احل��دي��ث وجمتمع 
مرة  وتقرب  احلقيقي،  عامله  فانف�صح  روم��ا، 
التاأ�صي�صية،  اأفكاره  وتفهم  روحه  اإىل  اأخرى 
واأعاد تقدير املنطلقات التي عاهد نف�صه على 
احلقيقي  م�صمونها  يف  والتوغل  تطويرها 
اأ���ص��ت��اذه و�صديقه  م��ع  احل����وار  م���دى  ع��ل��ى 
للفن  "جماعة بغداد  اأع�صاء  جواد �صليم ومع 
احلديث" ومع كنوز املتحف العراقي القدمي، 
تاريخ  اأ���ص��ت��اذ  "كوريزي"  الفنان  نبهه  لقد 
النحتية  االأع��م��ال  تقليد  يف  ينغمر  اإال  الفن 

االأوروبية.
ت�صنى له ال�صفر اإىل النم�صا واأملانيا وهولندة 
على  الطائي  �صعد  الر�صام  �صديقه  ب�صحبة 
�صافر  ثم  اأ�صهر.  ثالثة  ملدة  البخارية  الدراجة 
�صديقته  ب�صحبة  واإنكلرتا  فرن�صا  اإىل  ثانيًة 
ثالثة  ملدة  البخارية  الدراجة  على  "نيكول" 
اأخ�صب  من  الفرتة  تلك  كانت  اأخ��رى.  اأ�صهر 
خربة  اأك�صبته  التي  التجريبية  فنه  مراحل 
الفن  يف  حديثة  جت��ارب  ا�صقاطات  من  تقنية 
فيها  تخلى  والقدمي.  منه  املعا�صر  االأوروب��ي 
درا�صة  اإىل  وتوجه  التقليدية،  املعاجلات  عن 
ب�صطوح  ال�صوء  وعالقة  وامل�صاحات  الكتل 
النظام  عن  بحثًا  ال��واح��دة،  النحتية  القطع 
ومتكن  عيناه،  فتحررت  الهادئ،  والتنا�صق 
تاأمالته  واإذاب���ة  م���واده،  عنا�صر  تزويج  من 
�صاعيًا  للمراأة،  الرائع  االإن�صاين  اجل�صم  عن 
اللغة  من  اأبجدية  وتاأليف  الب�صاطة.  �صر  اإىل 
باأدائها  العارية  متاثيله  بني  الرقيقة  ال�صرية 
فاأ�صاف  االأنثوي،  اجل�صد  فكرة  وبني  الناعم 
اإىل هذه املحاولة وهجًا من ذاته، تكفي معامل 
طبيعة  يف  توؤثر  اأن  وحدها  احل�صارية  روما 
فهي  الفن"،  "طالب  واأداء  واأفكار  ومنطلقات 
مبثابة مدر�صة متنوعة، متعددة امل�صارب، كل 

�صيء فيها ممكن يف الفن.
 )1961/11/1( بغداد  اإىل  غني  حممد  ع��اد 
حملة  الكاظمية،  يف  وال��ده  منزل  يف  وعا�ص 
ال��ع��ط��ي��ف��ي��ة، ح��ي��ث اأ���ص��غ��ل غ��رف��ة م���ن غرف 
والقوالب  بالتماثيل  امتالأت  الثمانية،  ال��دار 
ال�صغرية،  ال��ربوب��زي��ة  وال��ن��م��اذج  اجلب�صية 
كبرية  من�صدة  ثمة  اخل�صبية،  واملنحوتات 
اأدوات نحت خمتلفة، �صفرات،  تناثرت فوقها 

مقا�صط، اأدوات.
اجلب�صية  والقوالب  التخطيطات  تلك  كانت 

ال�صغرية  والربونزية  اخل�صبية  والتماثيل 
يف م�����ص��غ��ل��ه ج�����زءًا م���ن ا���ص��ت��ع��داده الإق��ام��ة 
دار  يف  للنحت  االأول  ال�صخ�صي  معر�صه 
ال��ذي  امل��ن�����ص��ور.  مكية يف  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
فيه  وع���ر����ص   1962/1/22 ي����وم  اأف��ت��ت��ح 
اأربعني متثااًل من اخل�صب والربونز اأجنزها 
عراقي  لنحات  معر�ص  اأول  وه��و  روم��ا.  يف 
يف  احلديثة  الت�صكيلية  احل��رك��ة  ت��اري��خ  يف 
قوية  رغبة  غني  حممد  ل��دى  كانت  ال��ع��راق. 
العمل  على  ال��دائ��ب  اال���ص��ت��م��رار  يف  �صارمة 
عنها  تتبلور  اأخ��ذت  االإن��ت��اج،  على  واملثابرة 
من  م�صتلة  �صعبية  ملوا�صيع  جديدة  �صياغات 
خا�صة..  البغدادية  والبيئة  العراقية  احلياة 
تتوا�صج يف اأ�صلوب هو مزيج من املنحوتات 
القدمية )خالل م�صاهداته لالآثار العراقية يف 
بغداد  جماعة  ومنطلقات  العراقي(  املتحف 
الفن  بوظيفة  ي��وؤم��ن  اأن���ه  اإذ  احل��دي��ث،  للفن 
االجتماعية الأن الفن انعكا�ص حلياة املجتمع، 
وي�صاور  حلظة  ك��ل  ي�صاورنا  ال���ذي  فالقلق 

عاملنا املعا�صر ب�صغوطه اأ
الكربى  واالنهيارات  امل�صتقبل  من  واخل��وف 
يف حياة ال�صعوب واالأمم، وتدهور العالقات 
اأن يعربوا عن  اإىل  بالفنانني  االإن�صانية، حدا 
م�صمون هذه ال�صراعات باإنتاج )قلٍق وحاٍد( 
وعنيف، ولكنه تعبري ملتزم مبوقف االإن�صان 
باملوقف  امللتزم  التعبري  واالأن��ب��ل..  االأم��ث��ل، 
احلقيقي بني قلق االإن�صان واإبداعه، وبني قلق 
الع�صر، وقلق التعبري الفني. اأن �صدق روؤية 
املوقف،  قيمة  وو���ص��وح  التعبري  يف  الفنان 
التي  احلقيقية  االأع��م��ال  يف  اإال  ي��ظ��ه��ران  ال 
االأمة..  تاريخ  يف  املهمة  االأح���داث  عن  تعرب 
املوقف  اأ�صالة  ومتاثيل حممد غني تعرب عن 
موا�صيعه  هو..  خارجه  يحدث  ملا  ال�صخ�صي 
تتوخى تثبيت موقفه اإزاء ما يجري حوله من 
)اأ�صخا�ص  اإ�صكاليات العامل الراهن من خالل 
متاأملني،  ورج��ال  وح��ي��دات،  ون�صاء  ب�صطاء، 
قيم  ا�صتح�صار  جانب  اإىل  ج��ي��اع(.  واأط��ف��ال 
عرب  العراقي  الفنان  عنها  عرب  التي  التاريخ 
وحتى  ال�صومريني  منذ  الطويلة  م�صريته 

انهيار بغداد و�صقوطها عام 1258م.
ا���ص��ت��وع��ب حم��م��د غ��ن��ي ال��ك��ث��ري م��ن جت��ارب 
النحت  تقنيات  من  وا�صتفاد  احلديثة،  الفن 
اإط��ار  ك��ل ذل��ك يف  امل��ع��ا���ص��رة. ولكنه و���ص��ع 
وحينما  حقيقي.  فنان  لكل  ال��الزم��ة  املعرفة 
اأقام معر�صه ال�صخ�صي الثاين يف اوروزدي 
علي  �صديقه  م��ن  ب��دع��وة  1962م  ع���ام  ب���اك 
حيدر الركابي، كان يف ذهنه ثالث مقرتبات: 
العراقي  الفن  وم���وروث  ال�صعبي،  امل���وروث 
العربية  احل�������ص���ارة  وم�������وروث  ال����ق����دمي، 
االإ�صالمية. الذي ينق�صم بدوره اإىل حمورين: 
ج�صيات  يف  العربية  الزخارف  درا�صة  االأول 
الوا�صطي  مدر�صة  اأ�صلوب  والثاين  �صامراء، 
البغدادية يف الر�صم، ويجمع هذه ال�صياغات 
اخل�صو�صية،  على  الرتكيز  هو  واح��د  ه��دف 

فهل حقق حممد غني ذلك ؟ وكيف ؟.
ع���ن روح  ي��ع��رب  اأن  غ��ن��ي  ا���ص��ت��ط��اع حم��م��د 
جمتمعنا  يف  االآن  ال�����ص��ائ��دة  ال��ت��ن��اق�����ص��ات 
جوهر  وقيمة  العربي(  ال��وط��ن  اأو  )ال��ع��راق 
فن  يف  العربية  اأو  العراقية  ال�صخ�صية  تلك 
باأفكار  يتمتع  الأن���ه  ذل��ك  املعا�صر.  االإن�����ص��ان 
جتربته  والأن  ال��ت��اري��خ.  ب��ح��رك��ة  ارت��ب��ط��ت 
املتميز  النحت  جت��ارب  جمموعة  مع  ت�صكل، 
ينتمي  فن  لفهم  ومنطلقًا  اأ�صا�صًا  العراق،  يف 
اإىل االأمة. وبرغم كل الظواهر القائمة، والتي 
النحت املعا�صر يف  مل حت�صم بعد، يف جمال 
العراق، فان حركة النحت يف �صعيها الدوؤوب 
فهم  على  اعتمادًا  متميزة  �صخ�صية  لتكوين 
التاأثر  ع��ن  ل��ل��رتاث واالب��ت��ع��اد  وا���ص��ح وجيد 
وال��ن��ق��ل ع��ن ف��ن��ون وج���دت يف بيئة اأخ���رى، 
املخل�ص،  احلقيقي  البحث  على  واع��ت��م��ادًا 
منه  اأخ��ذت  قد  اآن��ذاك  املتوقعة  املرحلة  ولكن 
و�صخ�صيتها  ميزاتها  تتخذ  لكي  طوياًل  زمنًا 

جمتازة مرحلة التجريب.

محمد غني حكمت 
وصفحات من تاريخ 

النحت في العراق
شوكت الربيعي    

حممد غني حكمت وجواد �صليم ولورنا اثناء تنفيذ ن�صب احلرية

اثناء درا�صته يف ايطاليا
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ما يشبه الرثاء

يقظة البرونز في اعمال محمد غني حكمت

مع�صميه  يف  واحلكايات  احلمائم  نامت 
ذات  غفى  يلتفت،  ان  دون  �صدغيه  وب��ني 
وهو  نف�صه  حب�ص  اذ  واط��م��ئ��ن  م�����ص��اء، 
ان  واو���ص��اه��م  ���ص��دف��ة  يف  مثلنا  احل���ر 
اعماق دجلة عل �صياد من  بها يف  يرموا 
فتغدوا  ي��وم  ذات  ينت�صلها  جلدته  ابناء 
عقدا يزين جيد الوطن بعد ان يبعث من 
جديد، حني مي�صك ازميله، تت�صظى خاليا 
روحه لت�صتقر يف دياجري ليل ادرد - قال 
يف  م�صغله  يف  زرت���ه  ح��ني  ي��وم  ذات  يل 
عن  اكتب  حينها  وكنت  ببغداد،  املن�صور 
من  ي��ده  ان  ي�صعر  اأن���ه  املتنبي-  مت��ث��ال 
حلم  من  هو  ازميله  وان  حجر  او  خ�صب 
ودم، احيانا ي�صفعه الوقت لكنه ي�صاطره 
غباءه ومي�صي، دخلت �صومعته، �صميته 
هنا  ق��ال:  عمره:  منتجع  و�صماه  م�صغل 
كالنحل  برغبة  �صالتي  ا�صنف  اج���دين 
لكنني اغم�ص اناملي كي تغو�ص يف رحم 
لذا  احل��ج��ر،  اوردة  يف  تنبت  او  ال��ط��ني، 
فيما  واحدة  بيد  اجنبتها  اعمايل  كل  فان 
كانت االخرى تلقمني جدائلها ل�صريورة 

الزمن.
* �صاألته: مب تفكر حني مت�صك باأزميلك، او 
القمحية.  ا�صابعك  بني  الطني  تلوك  حني 
اج���اب يف اط��راق��ة احل��ج��ر: راه���ن حايل 
باأوداجه  رغبتي  ام���رغ  م��ا  ب���اأن  ينبئني 
بني  غريب  بعناق  رغبتي  م��ن  ي�صتغيث 
الطني  ذرات  ب���ني  او  وب��ي��ن��ي  اخل�����ص��ب 
وبريق  املرمر  نثار  او  وجهي،  ومالمح 
عيوين، لكن ال اخفيك، اع�صق الطني اكر 
ع�صدي،  �صرايني  يف  يتلوى  كاملراأة  الأنه 
�صدقيني حني اعمل ا�صعر ان كل اوردتي 
بكل  ت�صفق،  ا�صعرها  بل  وتنطق  تتحفز 
اراهن  عامل  اىل  حتيلني،  ج�صدي  اورام 
انه متخيل ال ميكن الأي واقع ان يحتويه.
*هل تغازل الطني واحلجر؟ هل ت�صاطره 
ال�����ص��ح��ب��ة وامل������ودة؟ ك��ي��ف ت��غ��و���ص يف 
ماذا  ب��ع��ب��ارات؟  يو�صو�صك  ه��ل  اع��م��اق��ه؟ 
ع�صق  تاريخ  عن  حدثني  الطني؟  يخربك 
الطني واحلجر؟ حدثني عن �صومر وبابل 
وا�صور واأكد والعبا�صيات يف م�صغلك؟ عن 
ازميلك ماذا يخبئ من ا�صرار؟حدثني عن 
الطني واالزميل واللوح والنحا�ص  عناق 
يف  القالئد  اخطاء  ي��درج  ال��ذي  واحلديد 
ذرات  يل  ت�صتطيع  كيف  حمبتك،  جممرة 
قلبك  حتيط  ومباذا  اناملك؟  بني  ال�صم�ص 
تخ�صى  اال  باأزميلك،  جبينك  مت�صك  حني 
عقوقه؟  على  غ�صبك  عرق  قطرات  غ�صب 
تندم  امل  او احلديد مرة؟  الطني  هل عقك 
ما  عمل  بحق  ارتكبته  فعل  ع��ن  م��ا  يوما 
اجنزته، ومل يكن كما متنيته؟ كيف ادمنت 

الطني واحلجر؟ ما الذي بينك وبينه؟ ما 
اال�صرار؟ وماذا تخبئ؟

يقرتب  ع�صقه  الأن  تبكيه  كانت  ا�صئلتي 
من اجلنون، ال يو�صف، لكن ع�صقه، مثل 
قوته  قلبه  ب��اأوت��ار  يل�صق  ال��ن��اي  ع��ازف 
روحه  م��اأذن��ة  ان  ي�صعر  القيامة،  مينحه 
خارج  خ��ط��اه  تتقدم  ح��ني  دع���اء،  تتفجر 
قاعة امل�صغل، فكيف بها وقد جرته خارج 
م�صغله  الغرباء  ا�صتباح  ان  بعد  الوطن، 
ملحو  عندها  ال�صبيل  كيف  معا،  ووط��ن��ه 
االعايل  لغة  ا�صابعه  ادم��ان  من  اوردت���ه 

وال�صروح؟
ثمة رجل قادم من اق�صى اأناقة احل�صارة، 
من عتمة التاريخ، يوؤر�صف لال�صالء، فوق 
ل�صهرزاد  يرو�ص  وقلبه  احل��ري��ة،  ن�صب 
واملحنة،  والقحط  الفاجعة  ايام  دميتها، 
احلرائق،  الر�صا�ص،  ال��دخ��ان،  ال��وج��ع، 
املغت�صبة  االقالم  ال�صالة،  العبوات  الدم، 

وغربته.
التاريخ  ت��وؤر���ص��ف  ه��ل  الأ����ص���األ���ه:  اأع����ود 

باحلجر اال�صم؟
لي�صت خر�صاء، وال  يا�صهام احجاري   -
عمياء وال �صماء، اال ت�صمعني �صراخها، 
وت���ن���ظ���ر ورمب����ا  ت��ل��ت��ف��ت  ت��ري��ن��ه��ا  اال 
تتو�صلها  *ه��ل  بقربها.  مير  من  ت�صاأل 
فيها  تخلط  ه��ل  ت��ت��ح��رك؟  او  لت�صرخ 
مالحمك؟ ومتى تنطق متاثيلك ون�صبك 
من  �صهرزاد  ت�صرخ  متى  وجدارياتك؟ 
كنائ�ص  ابواب  نادتك  هل  �صهريار؟  ظلم 
روم���ا وك��ات��درائ��ي��ات��ه��ا؟ ومب���اذا نطقت 
ابواب طفولة اليوني�صيف حني الم�صتها 

ا�صابعك؟
وكل  التو�صل  اجيد  ال  اأن��ا  تعرفينني   -
لكنني  بالعراق  تليق  ال  قد  االع��ت��ذارات 
ار�صه التي زرعها مبداد جوده يا�صمينا 
لفراقه،  عذرا  يل  يلتم�ص  عله  ونرج�صا، 
الراع�صة  حتما.باال�صئلة  �صاعود  لكنني 
يق�صر لون احلجر واملرمر، ثغور بغداد 
�صفائر  على  اتكئ  ح��ني  مب��اءه  تزينت 
غمزات  يف  ���ص��ف��اه��ه  وح��ب�����ص  ال���وق���ت 
وا�صتنه�ص  رقبته،  امتطى  القناديل، 
الليل  ويف  وال��ت��ع��اوي��ذ،  ال��ب��ك��اء  ط��ع��م 
�صاحة  يف  اأنينه  ون��ر  زف��رات��ه،  تعرت 
كهرمانة، هل كان ارت�صاف كهرمانة انني 
اأجنحة  بني  رفرفت  علة  اأم  �صياأتي؟  ملا 
الغبار، وتن�صقت ملعان النجوم، وبقيت 
روؤو����ص وجرار  ف��وق  امل��اء  ت�صب حمم 
ليل  االأج��ل عزف يف  عالقة، رمبا بزوغ 
عتيق نداءه املرتقب، ورمبا �صرع انثى 
احلكايا  راهن  من  �صيوؤول  ملا  الفو�صى 

واجلنيات!! .

�صومريتك،  اىل  اك���ر  تنتمي  م��ن  *اىل 
ام  اكديتك،  ام  ا�صوريتك،  ام  بابليتك،  ام 

عبا�صيتك، ايهما اجد حكمت فيها؟
فكلهم  ه��وؤالء  كل  يف  لعراقيتي  انتمي   -
هي  عراقيتي  حمليتي،  اأع�صق  ال��ع��راق، 
النحت  غ���ر����ص  ا���ص��اب��ع��ي.  ي���ح���رك  م���ن 
حني  اال�صطوانية،  واختامه  ال�صومري 
الف  ا�صاطري  عن  يوم  كل  ا�صابعه  تنبئه 
ليلة وليلة وحني ا�صتجمع قواه ا�صطحبه 
ماء  يف  لي�صتحم  ال��ب��ح��ري  ال�����ص��ن��دب��اد 
�صهرزاد  حكايات  عبري  وتن�صم  كهرمانة، 
وهي ترو�ص �صهريار بعطر حكاياتها، ثم 
ا�صرتاح على ب�صاط الريح، قادته اجلنية 
واملقرن�صات  ال��زخ��ارف  ب��ني  وال�����ص��ي��اد، 

والقباب، واالنية الفخارية.
�صرخت  اذا  عيب  ال  ك��الم��ه:  ي��وا���ص��ل   -
اع��م��ايل ب��ي ف��ق��د ظ��ل��م��ت امل��ت��ن��ب��ي مثلما 
ظ��ل��م��وه اجن�����ازا واخ���ت���ي���ارا، امل���ك���ان مل 
ي��ك��ن الئ��ق��ا، ك��ان��ت ع��ب��اءة امل��ت��ن��ب��ي تلف 
جب،  غيابة  يف  ك��اأن��ه  روح���ه،  ت�صاري�ص 

م��ر جت��رع��ه، وه���و ي���رى امل��ت��ن��ب��ي حتمر 
ظلمته،   - ���ص��رر  م��ن��ه��م��ا  وي���ق���دح  ع��ي��ن��اه 
ال  مبكان  حب�صوه  وظلموه  ظلمته،  اك��رر 
تغيريه،  على  بقادر  ول�صت  به  يل  خيار 
تربت  واخ��رى  بالعتاب  تلوح  ي��ده  كانت 
اخفيت  لكنني  وح�صرة  امل��ا  �صدره  على 
باأزميلي وجهي وم�صيت، ع�صاي اجد ما 
ادمنت  مثلما  ادمنته،  حزن  من  يحميني 
فيما بعد الطني واخل�صب واحلديد، حني 
اعمل فاأن يدا حتيط خ�صري كاأنها متدين 
هل  وي�صاألني:  الأ�صتمر.يلتفت  بالعافية 
جت��دي��ن ه���ذا م��ن ال��غ��ي��ب��ي��ات، ان���ا اج��ده 
ال��ع��ط��اء ع��ط��اء االر���ص  ينبت يف ج���ذور 
كيف  التاريخ،  وج��ذور  وال�صجر،  وامل��اء 
امة  الطني وان��ا من  اعماق  ال اغو�ص يف 
وعلمت  االول؟  احل��رف  االن�صانية  علمت 
ي�صنعون  وكيف  يع�صقون؟  كيف  النا�ص 

من خزف التاريخ و�صم حيطانهم. 
*اعود الأ�صاأله من يتو�صل مبن؟ هو يتو�صل 
بالطني اأم الطني يتو�صله؟ احلديد يتنف�صه 

ي�صتن�صق  اأيهما  احلديد؟  يتنف�ص  هو  ام 
االخر حيطان وجدران و�صاحات بغداد ام 

جدرانه املتخيلة؟
ب��ال��رغ��م م���ن ان ال��ت��و���ص��ل ���ص��ب��ة ل��ك��ن��ه ال 
يجيده، ميرغ راأ�صه بطني ذكرياته، يبتلع 
يقمط  مثلما  وال��ربون��ز  النحا�ص  ذرات 
ن�صبه  غناء  يف  ت�صتفيق  خطاه  ثناياه، 
ي��اأخ��ذه من  ب��غ��داد،  ���ص��ف��اه  ال���ذي يعتلي 
قر�ص القلب ليلوذ بلذة اكرب، يجل�ص مع 
اجنحة  تتك�صر  وخ�صبه،  وحديده  طينه 
اأز  قمي�صه،  اأزرار  يهدهد  حني  ا�صابعه 
ج�صد  طيل�صانه،  ب��ني  كالتميمة  ال��ه��واء 
ي��ده، وحني  مل تعطله احل���روب، وك��ذل��ك 
ن�صب احلرية،  اب��ط  راأ���ص��ه حت��ت  ط��وى 
غلف اأريكته ودبيب روحه يف حجر ناطق 
بقي ال�صراخ معلقا ابد الدهر بوجه الظلم 

والغياب والعتمة.
حني زار بغداد اخر مرة بدعوة من امانة 
اخل��الين،  �صاحة  يف  معا  وقفنا  ب��غ��داد، 
ان  اراد  ال��دم��وع  تتناو�صها  عيناه  كانت 
يهرب مني بدموعه اىل زوايا بغداد التي 
�صاغ من دمعها احرازا للعافية، ما اوجع 
بالكونكريت،  تلوذ  وهي  ال�صوارع  نب�ص 
باأيقونات  ليزينها  ت�صت�صرخه  ك��اأن��ه��ا 
يف  غر�ص  مثلما  وعبا�صياته،  �صومرياته 
نقف  كنا  ا�صابعه،  غناء  بع�ص  زواي��اه��ا 
بال�صواد،  تو�صحت  هزلت،  ج��دران  ام��ام 
والف���ت���ات ط��وق��ت خ�����ص��ر ب���غ���داد اح���الم 
متزقت حتمل اال�صماء التي نق�صت عليها، 
العراة  بها  ويتم�صح  ال��ري��ح،  بها  يلهو 
ا�صرتاحت  ه���ل  واجل���ي���اع،  وامل�����ص��اك��ني 

ا�صابعك يف الغربة اأم تعطلت؟
احليطان  ام��ت��ل��ئ��ت  ك��ي��ف  ت���ري���ن  اال   -
الوطن  يغت�صب  فحني  ال�صود،  بالالفتات 
وروح���ي  ب��ي  فكيف  ال����روح  ت�صرتيح  ال 
كما  ذل��ك  اج�صد  ان  اح��ل��م  ا�صابعي،  يف 
ج�صدته مع جواد �صليم يف ن�صب احلرية 
ال�صم�ص من كل جانب  احلم ان اخيط فم 
وليدا  يبقى  ك��ي  ال��ع��راق  نخيل  واق��م��ط 
كما  اخل��ري  ب��ذار  يبذر  الطني،  مثل  طريا 
اور وعكركوف وبابل،  زقورة  تفعل  كان 
اريد  واحل�صر،  و�صامراء  كربالء  وقباب 
واال�صالك  الكونكريت  نول  من  اغ��زل  ان 
ال�صائكة التي تطوق خ�صر بغداد الأ�صنع 
م��ن��ه��ا ن��ع�����ص��ا يل.رف�������ص ال���ك���الم وغ����ادر 
حمنطا بحزن غريب، لكنه عاد مثل طائر 
اأذ  الأجله،  ويعي�ص  بيا�صه  يريد  ال�صمندل 
الرحيل،  وحا�صره  االمكنة،  طوقته  حني 
فكانت  ���ص��دره  ون��ق��ر  بيا�صه  على  خ��اف 
كرخه  مثوى  اىل  ت�صيعه  املتنبي  عباءة 

لي�صتقر فيه.

الفنان  روؤي���ة  ع��ن  الك�صف  اأج���ل  م��ن 
الدعوة  تلك  نلبي  ان  لنا  للعامل، البد 
اخلفية للبحث عن املنحنى ال�صخ�صي 
ذلك  لنا  يتي�صر  وان  الفنية،  حلياته 
الفنية  احلركة  تاريخ  ق��راءة  من  اإال 

ذاتها. 
حني برزت اعمال النحاتني العراقيني 
كانت  النحت،  م�صاغل  ح��دود  خ��ارج 
اىل  الزمني  حتجرها  رغ��م  املدينة، 
ي��ق��ظ��ة م���ن ل����ون م����ا، ت�����ص��ت��ط��ي��ع ان 
الوليد،  ت��دف��ق��ه��ا  خ����الل  م���ن  حت��ق��ق 

القدمية،  املالمح  بني  التوازن  بع�ص 
اجلديدة،  احلياتية  وال�����ص��رورات 
وهكذا بدت التماثيل الأول مرة عربانة 
امام االنظار، وحينما الم�صت الهواء 
ان  التج�صيد  لقدرة  البد  كان  الطلق، 
الطاقة اخلبيئة يف  تلك  بنف�ص  تنمو 
مادة النحت ذاتها، وكان البد للنحات 
 ، االنهائي  الفراغ  امتداد  ي�صارع  ان 
الفريدة واالخفاق  التجربة  فيقع يف 
منهما  لينجو  ال  واخرى  مرة  الغريد 
ب���ل ل��ي��ح��ث��ث ط��م��وح ذات����ه يف م���ادة 

النحت ال�صماء. 
ي���ق���ول ال���ن���ح���ات حم��م��د غ���ن���ي، ان 
والنا�ص  واالر�����ص  امل��دي��ن��ة  ب��غ��داد: 
مو�صوعه  ت���وؤل���ف  واال����ص���ط���ورة، 
اأال  يوؤثر دوما  الكبري، وهو  النحتي 
هو  ان  برمتها  النحت  لق�صية  يتنكر 
تلك  االر���ص��ي��ة  مزاجيته  م��ن  حت��رر 
اجلوار  ه��ذا  اىل  بعنف  ت�صده  التي 
اال�صكال  ب��ك��ل  امل�����ص��ت��اأث��ر  ال��ع��ت��ي��ق 
ال��ظ��اه��رة وامل�����ص��ت��رتة امل��ت��غ��ازل��ة يف 

ت�صيج حياتنا ال�صرقية احلارة. 

ولعل موا�صيعه الكبرية التي حققها 
اإال  ج��وه��ره��ا  يف  تكن  مل  ب��ال��ربون��ز 
التي  ال�����ص��غ��رية  موا�صيعه  بع�ص 
يف  وقدمها  اي�صا  بالربونز  حققها 
خالل  افتتح  ال��ذي  االخ��ري  معر�صه 
�صهر كانون االأول يف قاعة "الرواق" 
التي  االث��رية  موا�صيعه  ذات  وه��ي 
اللدنة  النحتية  امل���واد  بكل  حققها 
وال�صلبة معًا، فهي ق�ص�صية يف حال 
وهي ا�صطورية يف حال اآخر ولكنها 
ما زالت تخلد يف احالم النا�ص خلود 
تراثاتهم الروحية والنف�صية، تنبعث 
وتن�صاب  هنا،  احلكمة  ا�صعة  منها 
ولكنها  ه��ن��اك،  امل��ي��اه  ميازيب  منها 
ال�صم�ص  ع��ري  يف  مائلة  اب���دًا  تبق 

والهواء كاأنها مولودة منهما معًا. 
يف قمة وجده باليومي، تعي�ص االأيام 
البغدادية وكانها جتري يف احلارات 
ومتر من االحوا�ص املفتوحة وتنتهي 
يف املعر�ص، النها حلول للمع�صالت 
البال�صتيكية ولي�صت تكثيف لل�صور 
وال  التناق�صات  حتمل  التي  الذهنية 

توؤدي اىل اي حل. 
النحات،  ي��ق��ود  ب��احل��ي��اة  األ���وج���د 
العامل  اىل  النحتية  م�صغراته  عرب 
االأرح�����ب، ث��م ي��ع��ود ب��ه��ا ث��ان��ي��ة اىل 
االنغام  ك��ل  ف��ي��ه��ا  ت��ت��األ��ف  ن��ح��ت��ي��ات 
واح���دًا  �صوتا  لت�صبح  املتعار�صة 
عنها  دف��اع��ا  او  احل��ي��اة  با�صم  يهتف 
ر�صدا  او  اليقاعاتها  ت�صويرا  او 

حلركتها. 
يف  يوؤلف  العر�ص،  ه��ذا  ف��ان  وبعد، 
اوليات  ال�صغرية  نحوته  جمموع 
وثائق  وه��ي  ومذكراتها،  امل�صاريع 
ال���ن���ح���ات وي���وم���ي���ات���ه وخ���واط���ره 
الفكر  ي��د  تتوالها  ان  قبل  الظريفة 
واال�صتبقاء،  واحل���ذف  بالت�صذيب 
على  ت��ذوب  عقلي  عمل  اىل  فتحليها 

�صطحه مل�صات العاطفة وعذريتها. 

ازميله يؤرشف التاريخ ال الحجر: 

محمد غني حكمت تنام الحمائم في معصميه
د. سهام الشجيري

 نوري الراوي 

جمموعة من االعمال الربونزيةحممد غني حكمت وقناع جواد �صليم
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غني  حممد  العراقي  الفنان  رحيل  كان 
حكمت مفاجئًا، مع اأن عمره الثمانيني 
املفاجاأة،  عن�صر  يلغي  اأن  �صاأنه  م��ن 
التي  نف�صها  الده�صة  اأ�صتعري  لكني 
اإنني  الأقول  طفولته،  منذ  ترافقه  كانت 
املا�صي  العام  �صاهدته  عندما  ُده�صت 
احليوية  م���ن  ق����در  ع��ل��ى  ب����ريوت  يف 
والن�صاط النادرين يف مثل عمره. كان 
ر مزاد »غالريي اأيام«، وقد  حينها يح�صّ
�صودف ح�صوره يف العا�صمة اللبنانية 
برونزية  ل�����ص��ب  ال��ت��ح�����ص��ري  ل��غ��ر���ص 
جتهيزها.  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ك���ان  ���ص��خ��م��ة 
باإجناز  ر�صميًا  كلِّف  اأن��ه  علمنا  بعدها 
بغداد،  يف  تن�صب  م��ن��ح��وت��ات  ث���الث 
يف  املعروف  بغداد  ل�ص  اأواله��ا  متثل 
الع�صر العبا�صي، وثانيتها عالء الدين 
والفانو�ص ال�صحري ليذّكرنا باألف ليلة 
ال�صندباد  فكرة  جت�صد  وثالثتها  وليلة، 

البحري عائمًا على نهر دجلة. 
التي كان يعمل على  امل�صاريع  من هذه 
بغداد،  ���ص��وارع  يف  بها  ون�صْ اإنهائها 
غني  حممد  عالقة  ن�صت�صف  اأن  ميكن 
بالرتاث، تلك التي رافقته طوال حياته 
عدد  يف  يعمل  ك��ان  ال��ذي  فهو  الفنية، 
مالحم  على  النحتي  نتاجه  م��ن  كبري 
تزال  ال  التي  وكتبه  العراقي  التاريخ 
ال��راف��دي��ة، وعلى  ال���ذاك���رة  ف��اع��ل��ة يف 

ح�����ص��ارات م��ا ب��ني ال��ن��ه��ري��ن، ال �صيما 
والبابلية،  وال�����ص��وم��ري��ة  االأ���ص��وري��ة 
الذي  العراقي  الفولكلور  اإليها  ي�صاف 
زّين به الكثري من منحوتاته التي نقل 
الهوية  فيها  واأك��د  ال�صعبي  احل�ص  بها 
متاأثرة  م�صريته  بقيت  وق��د  الوطنية. 
الذي  �صليم  ج��واد  ال��ع��راق��ي  باأ�صتاذه 
التي  االأف��ك��ار  واإىل  اإيطاليا  اإىل  �صبقه 
الت�صكيلي،  للفن  لهوية وطنية  توؤ�ص�ص 
كما كان ي�صمع ن�صائح اأ�صتاذه النحات 
ال��ذي كان  ك��وري��زي،  االإي��ط��ايل مايكل 
الوطنية،  هويته  لتوكيد  بدوره  يدفعه 
انخراطه  بعد  لذلك  مهياأً  كان  الذي  هو 
التي  احلديث،  للفن  بغداد  جماعة  يف 
تاأ�ص�صت العام 1951. اإن من يعود اإىل 
طفولة حممد غني يعرف االأ�ص�ص التي 
بنى عليها فنه، لي�صبح واحدًا من كبار 

النحت  م�صاهري  ومن  العراق،  نحاتي 
كان  ال��ذي  فالطفل  العربي،  العامل  يف 
االأبنية  واجهات  يف  الزخارف  يراقب 
ال��ق��دمي��ة، وال����ذي كان  االأب�����واب  ويف 
بكل  االجتماعية  احل��ي��اة  م��ع  يتفاعل 
تنفيذه  م��ع  ك��رب  نف�صه  ه��و  مظاهرها، 
اأعادته  ال��ت��ي  االأع��م��ال  م��ن  كبري  ل��ع��دد 
الكثري  ح��ف��ر  وق���د  ق��دمي��ة،  ذاك����رة  اإىل 
ينتقل  باأ�صلوب  اخل�صبية  االأب��واب  من 
ال�صرقية  الزخرفات  بني  بر�صاقة  فيه 
لغات  ال��ك��ت��اب��ة يف  وم�����ص��ه��د  ال��ق��دمي��ة 
يكون  اأن  دون  م��ن  ال��ق��دمي��ة،  ال��ع��راق 
يف  حتى  واح����دًا،  احل���رف  اأو  ال�صكل 
حدة  ي�صتعري  ك��ان  منحوتات  من  ع��دد 
احلرف االأ�صوري ولني احلرف العربي 
يف اآن، وهو ي�صور باأ�صلوب جتريدي 
ومن  منحوتته.  �صخ�صيات  تعبريي 

ذلك  اإىل  ينتبه  منحوتاته  بني  يتجول 
االن��ت��ق��ال احل���اد ب��ني اأ���ص��ل��وب واآخ���ر، 
اع��ت��م��د فيها  ال���ت���ي  االأن�������ص���اب  ف��م��ن 
اأو  ال��ي��ون��اين  النحت  اأ�صاليب  بع�ص 
ال��روم��اين اأو امل���وروث االإي��ط��ايل من 
ع�صر النه�صة، اأو اعتمد فيها الواقعية 
عالية  مبهنية  يوؤديها  التي  الت�صبيهية 
االأن�صاب  اإىل  ب��ه��ا،  م��ع��روف  وم��ه��ارة 
ملحوظة  تعبريية  فيها  اع��ت��م��د  ال��ت��ي 
يعالج فيها ق�صية اجتماعية اأو اإن�صانية 
اأو �صواها من الق�صايا والعناوين التي 
كان يالحقها يف فنه، اإىل التجريد الذي 
اأدخل فيه احلرف العربي اأو جتريدات 
ت�صتلهم التجريد العربي وتعتمد بع�صًا 
من هند�صيته وريا�صياته، وال باأ�ص اأن 
الوا�صطي  لوحات  بح�صور  ن�صت�صعر 
يف منحوتاته، لكن من دون اأن يحتكم 

اإىل �صيغة جاهزة، اأو اأ�صلوب مكرر اأو 
مطروق. 

حب العراق 
بقي الطفل ال�صغوف بالنوافر والغوائر 
اأمام  امل��وج��ودة  القدمية  واجلماليات 
على  موا�صيع،  يتابع  اجلميع  نواظر 
بعيدًا  فيها،  اأ�صاليبه  وت��ن��وع  تنوعها 
احل�ص  م��ع  يتوا�صل  تغريب،  اأي  ع��ن 
نراه  ال���ذي  نف�صه  ال��وق��ت  يف  ال��ع��ام، 
عالية  فنية  اإب�����راز  ع��ل��ى  ي�صتغل  ف��ي��ه 
وجماليات يلتقي فيها الرتاث باحلداثة 
غني  حممد  وبقي  املعا�صرة.  والفنون 
جال�صًا  كانه،  ال��ذي  الطفل  لذلك  اأمينًا 
بع�ص  يقتطع  تعجن،  وه��ي  اأم��ه  ق��رب 
اأ�صكااًل  ب��وا���ص��ط��ت��ه  لي�صكل  ال��ع��ج��ني 
يف  وعنا�صر  وحيوانات  لنا�ص  كثرية 
العجني  ي��ك��ون  وق���د  ح��ول��ه،  الطبيعة 
به  ب��داأ  التي  النحتية  م��واده  اأوىل  هذا 
كان  الذي  الطني  اإليها  جتاربه، ي�صاف 
حفظ  هو  بل  دجلة.  �صفاف  من  يحمله 
يف ذاك��رت��ه اأ���ص��ك��ال ال��ك��ت��ل ال��ت��ي كان 
ي��الح��ظ��ه��ا يف االأم���اك���ن ال��ق��دمي��ة ويف 
وال  اليومية،  حياته  وخ��الل  االأ���ص��واق 
خميلته.  يف  ت�صكيلها  يعيد  كان  اأنه  بد 
يف  حفظه  الذي  الكبري  املخزون  ولعل 
اإيطاليا  يف  راآه  وم��ا  الطفولة،  ذاك��رة 
اأثناء الدرا�صة، ثم يف دول العامل التي 

زارها �صّكل مادة د�صمة لنتاجه، على اأن 
جمعها  التي  الغنية  الب�صرية  الذاكرة 
درا�صته،  واأث��ن��اء  اليومية،  حياته  يف 
منذ  واإزميله  يديه  مع  يت�صابق  جعلته 
بداية م�صواره الفني، ما جعله يف �صغل 
دائم، وما جعل النحت فّنه ومهنته وكل 
�صيء يف حياته، وقد رافقه حتى الرمق 
ال  م�صاريعه،  بع�ص  اأورث  بل  االأخ��ري، 
الذكر،  ال�صابقة  الثالثة  امل�صاريع  �صيما 
ورث  مثلما  ال���درب،  رف��اق  لي�صتكملها 
هو من قبل ن�صب »احلرية« بعد رحيل 
اأ�صتاذه ورفيق دربه جواد �صليم، ليكمل 
بعده هذا الن�صب الذي بات رمزًا ثابتًا 

للعا�صمة العراقية.
كثرية هي االأن�صاب التي نّفذها الفنان 
الراحل، منها اأبو جعفر املن�صور، امللك 
حمورابي، �صهريار و�صهرزاد، كهرمانة، 
وال�صياد،  اجل��ن��ّي��ة  املتنبي،  ع�صتار، 
ب�صاط الريح... وكلها اأعمال برونزية، 
ومنها  منفردة،  �صخ�صية  يقدم  ما  منها 
اأو عائلة،  ما ي�صم �صخ�صيات متعددة، 
من  ال��ك��ث��ري  ي�صمل  نحتيًا  م�����ص��ه��دًا  اأو 
ال��ع��ن��ا���ص��ر، م��ث��ل ال��ن�����ص��ب ال��ربون��زي 
وهو   ،1961 العام  نفذه  الذي  ال�صخم 
ثور  اإىل  باالإ�صافة  �صخ�صية   25 ي�صم 

وح�صان، وبطول 50 مرتًا. 

تنّوع بارز 
بالعمل  ال�صاخبة  حياته  اأن  يف  �صك  ال 
من  �صخمًا  ع����ددًا  اأن��ت��ج��ت  امل��ت��وا���ص��ل 
املنحوتات، ففي وقت نعرف فيه اأن ما 
ينجزه  مما  بكثري  اأقل  النحات  ينجزه 
من  حكمت  غني  حممد  ف���اإن  ال��ر���ص��ام، 
يف  ال�صعبة  االأرق�����ام  ت��خ��ط��وا  ال��ذي��ن 
بداأت  كانت جتربته  ف��اإذا  امل��ج��ال،  ه��ذا 
املا�صي،  القرن  اأربعينيات  اأواخ��ر  يف 
م���ن ثمامنئة  اأك����ر  ل���ه  اأح�����ص��ي��ت  ف��ق��د 
اأي  الت�صعينيات  بداية  حتى  منحوتة 
مل  بعدها  عامًا.  ع�صرين  يقارب  ما  منذ 
احلرب  ا�صتدت  وعندما  بالطبع،  يهداأ 
احتاللها  بعد  العراق  ماآ�صي  وتعاظمت 
ح�صني،  �صدام  واإ�صقاط   2003 العام 
الكويت،  خ��ارج  م�صواره  ليكمل  خ��رج 
ال �صيما يف االأردن، وقد تويف االإثنني 

عن  عّمان  م�صت�صفيات  اأحد  يف  املا�صي 
82 عامًا. واإذا علمنا اأن متحف الفنانني 
ونهبه  احل���رب  خربته  ال���ذي  ال����رواد، 
حممد  اأعمال  من   150 ف��اإن  ل�صو�صها، 
وتعر�صت  ف��ي��ه،  ك��ان��ت  النحتية  غني 
اآالف  �صتة  بني  من  والتحطيم،  لل�صرقة 
اإىل  باالإ�صافة  عراقيني،  لفنانني  عمل 
امل�صري  الق���ت  وم��ي��دال��ي��ة  و���ص��ام   300

نف�صه.
ومكثفة،  غنية  لتجربة  كبري  ح�صاد 
م�صافات  اإىل  ���ص��داه  و���ص��ل  و�صخب 
فقد  العربي،  والوطن  العراق  من  اأبعد 
العامل،  عوا�صم  على  غني  حممد  ج��ال 
معار�ص  يف  وم�����ص��ارك��ات��ه  مب��ع��ار���ص��ه 
دول���ي���ة. ب��اخ��ت�����ص��ار، ق���د ن��ت��ح��دث عن 
ن��ت��اج حم��م��د غني،  ت��ن��وع وا���ص��ع يف 
تيار  اأو  مدر�صة  ح��دود  يعرف  مل  نتاج 
اأكده  ما  اأن  اإال  اأو حتى هوية حم��ددة، 
باأن  اإمي��ان��ه  هو  العراقي  النحات  ه��ذا 
ا�صتلهام  ه���ي  وا���ص��ح��ة  م��ه��م��ة  ل��دي��ه 
مب�صتوياته  ال��ع��راق��ي��ة  االأر�����ص  ت���راث 
ال��ت��اري��خ��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، م���ن م����وروث 
احل�����ص��ارات ال��راف��دي��ة ال��ق��دمي��ة، اإىل 
و�صواًل  االإ�صالمية،  احل�صارة  موروث 
الذي هو خليط  ال�صعبي  امل��وروث  اإىل 

�صديد الرتكيب. 
اإال  فنه،  م�صادر  يف  التنوع  ه��ذا  وم��ع 
فكرة  اأعماله  يف  يجمع  اأو  ح��اول  اأن��ه 
واح���دة، وه��ي ت��داخ��ل امل��ف��ردة الفنية 
كتلة  وال  طائ�صة،  �صربة  فال  وال��رم��ز، 
للمنحوتة.  ال��ع��ام  الن�صق  ع��ن  بعيدة 
املنحوتة  يف  يحقق  وه��و  جن���ده،  ل��ذا 
ال��ت��ن��ا���ص��ق وال���ت���ن���اغ���م واالإي���ق���اع���ات 
الهند�صية  ال��رتاك��ي��ب  اأو  ال��ب�����ص��ري��ة، 
والزخرفية، اأو التوريق واحلفر الغائر 
نف�صها  اللحظة  يف  ي�صتح�صر  والنافر، 
الرموز التي توؤكد التزامه حب العراق، 
حتى اأنه يف اختيار حمطاته التاريخية 
اإىل  حتولت  التي  بتلك  يهتم  ما  كثريًا 
بات  نف�صه  اأن حممد غني  على  رم��ز... 
الفن  حمطات  من  ب��ارزة  حمطة  اليوم 
ال��ع��راق��ي، ورم�����زًا م��ن رم������وزه... لن 

متحوه �صكتة قلبه.
السفير- 2011-9-14

محمد غني حكمت وفق بين تقنيات الحداثة واستلهام التراث العراقي

رحيل محمد غني حكمت كبير النحاتين 
أحمد بزونالعراقيين بعد 65 عامًا من العطاء الزاخر

من هذه المشاريع التي كان يعمل على إنهائها ونْصبها 
في شوارع بغداد، يمكن أن نستشف عالقة محمد غني 

بالتراث، تلك التي رافقته طوال حياته الفنية، فهو الذي كان 
يعمل في عدد كبير من نتاجه النحتي على مالحم التاريخ 

العراقي وكتبه التي ال تزال فاعلة في الذاكرة الرافدية، وعلى 
حضارات ما بين النهرين، ال سيما األشورية والسومرية 

والبابلية

من يرث فردوس محمد غني حكمت؟ 
مكانه  ح���واه  مب��ا  ع��ي��ن��اه  وت��ع��ل��ق  االول  ان�صغاله  م��ن��ذ  
قلب  ظل  اي��ام  قبل  وفاته  حلظة  حتى  االث��ري   البغدادي 
حتى  النحت  خيال  م��ن  ب��دم  ينب�ص  حكمت  غني  حممد 
جتد  ان  دون  ال���دم  ذل���ك  ك��ري��ات  تكت�صف  ان  ي�صتحيل 
مع  ومتاهيه  ا�صتخل�صه  ال��ذي  الفن  ذلك  ع�صب  موؤثرات 

عوامل النحت القدمي واملعا�صر.
لتوؤكد  وه��ن��اك،  ه��ن��ا  ن��ره��ا  م��ت��ع��ددة  ب��ق��ام��ات  �صاخ�صا 
وبرحيله  اخلا�ص،  �صنعه  وعالمات  تاأثريه  وقوة  علوه 
تكون ال�صاحة العراقية والعربية قد خ�صرت قامة كبرية 
وحايث  امل��وروث  وظف  ال��ذي  النحت  قامات  من  ومهمة 
الكثري  يديه  على  و�صيدت  اال�صطورة  من  وغرف  الرتاث 
تاريخي  كانها جدارمن خطاب   ) ال�صاخمة  )االب��واب  من 
وتراثي ي�صتدرجنا اىل ا�صكال حملية جتعل من متثيلها 
اوا�صر  من  مزيدا  الكامنة  بقواه  ي�صع  وكانه  اجلمايل 

التحام الواقعي بالرتاثي واال�صطوري.... 
مليئة  تخطيطات  لنا  ليبقي  حكمت  غني  حممد  رحل  لقد 
يتعدى  وبانخراط  مثيله  قل  ال�صكل  يف  ان�صاين  بن�صاط 

�صكل اجل�صد فيه اىل غاية جوانية.

 الفنان فاخر محمد: 
في فكرة المكان الشاغر

من  االخ��ري��ن  روؤي���ة  ن�صت�صف  ان  اردن���ا  الوقفة  ه��ذه  يف 
ا�صلوبية  او  فنية  عالمات  من  اجن��زه  ما  ح��ول  الفنانني 
فاخر  م��ع  الفنان  االوىل  الوقفة  وك��ان��ت  رحيله  وح��ي��ال 
قال:   ال��ذي  بابل،  يف  اجلميلة  الفنون  كلية  عميد  حممد 
ميثل حممد غني حكمت زاوية مهمة من زوايا اال�صتثمار 
امتدت  اع��م��ال  ع��رب  لهما  وت��زاوج��ه  واملحلي  التاأريخي 
ل�صنوات طويلة ولهذا ال�صبب يبدو رحيله يف هذا الوقت 
متدنا  بقيت  وجتربة  ملرحلة  خ�صارة  تعو�ص  ال  خ�صارة 
مبزيد من املنجزات النحتية التي علقت بالذاكرة كتمثال 
االمومة ومتثال الغوا�ص ومتثال املنتظرة وكذلك ابوابا 
فنية عدة يف بغداد وكذا لكني�صة ت�صتادي لبرية يف روما 
الع�صرين  ث��ورة  وج��داري��ات  كهرمانة  نافورة  عن  ف�صال 
خ�صبا  جم��اال  �صمت  التي  االخ��رى  االعمال  من  وغريها 
ظلت  ولقد  التجديد  يف  ويبحث  التقليد  يرف�ص  خليال 
حركة ال�صكل والكتلة ذات روؤية جمالية ون�صق يتخذ من 
الذاكرة ال�صعبية جماال ذا غاية ا�صلوبية هذه املنحوتات 
جهة  م��ن  بنائية  الج��رتاح��ات  االخ���رى  ه��ي  مهمة  ت��ب��دو 
وجمالية من جهة ثانية واأعتقد اأن رحيله يف هذا الوقت 
ال يعو�ص باأ�صم اآخر لقد انتج خطابه اجلمايل يف حديقة 
بيته وكانت ابوابه الكثرية ال حتجب عّنا �صم�ص تطلعاته 
والتقليد  احلداثة  بني  م��ازج  الن��ه  واال�صلوبية  املعرفية 
لريكب لنا ا�صكاال نعر فيها على �صالتنا يف فعل تخيلي 

اراد له ان يكون م�صروعا للتجديد .

 الناقد والرسام عاصم عبد االمير: 
حداثة نسب ال حداثة حائرة

ام���ا ال��ن��اق��د ع��ا���ص��م ع��ب��د االم���ري ال���ذي األ���ف ك��ت��اب��ني عن 
القول  ج��دد  فقد  نحتية  واب���واب  تخطيط  م��ن  منجزاته 
بانه لطاملا حافظ على �صدقية م�صاعره حيال  ليوؤكد  عنه 
ان  املتلقي  على  يتعذر  وقت  يف  االجتماعية  مو�صوعاته 
واحد  بنائي  ن�صق  يف  عنده  تتكرر  موا�صيع  يكت�صف 
ال�صاحة  لن تعو�ص يف  ا�صفا وخ�صارة  ويرى يف رحيله 
النقاد ممن  العراقية والفنان عا�صم عبد االمري من اكر 
خالل  من  لها  ننتبه  مل  منجزات  عن  النقاب  وك�صف  كتب 
ن�صب  ح��داث��ة   ) حكمت  غني  حممد  تخطيطات   ( كتابه 
غني  اب���واب حممد  االخ��ري  كتابه  اىل  ح��ائ��رة  ح��داث��ة  ال 
منجزاته  اغلب  ان  لنا  ويقول  عمان   يف  ال�صادر  حكمت 
الفنية كانت هائجة جراء ايقاعها الداخلي ويتعذر اليوم 
ان نكت�صف او جند احدا ي�صاببه الن ذلك االيقاع تتحكم 
تبدو  ذلك  �صوء  ويف  للخطوط  املتغايرة  التكرارات  فيه 
عار�ص وامنا  هيام  او  نزوة  ناجتة عن  لي�صت  اخلطوط 
ويلوذ  متكامال  التخطيط  جلعل  جتتهد  قريحة  ن�صج 
زلت  ال  وجمايل،  اخالقي  موقف  عن  التعبري  مب�صوؤولية 
اوؤكد لكم والقول للفنان عا�صم بان الذي �صيد باب ال�صالم 

اجلنية  ونافورة  باري�ص  يف  الرئي�صة  اليون�صكو  لبناية 
وال�صياد ملدخل فندق الر�صيد و14 لوحة درب االالم وهو 
و�صهرزاد  املتنبي  ومتثال  ال�صمود  لكني�صة  حجر  عمل 
و�صهريار ونال الكثري الكثري من االو�صمة والقى العديد 
من املحا�صرات �صيبقى خالدا عرب منحوتاته وا�صاليبه���ا 
تزل  ومل  الكثري  ق��راأُت  انني  اتذكر  واجلمالية.  البنائية 
جتربتي  وعن  الفنان  هذا  عن  قيلت  عبارات  ذاكرتي  يف 
ومن بني اقوله التي اتذكر قراءتها االن يقول ان اهتمامه 
بتحوير اخلط داخل احلرف يحمل م�صاركة حقيقية مليئة 
باحلرية ولي�ص االفتعال كمظهر ما جذبني اىل االهتمام 
بهذه الت�صكيالت هذا الكالم يوؤكد لنا �صرخة حممد غني 
قابليتنا  من  ويعزز  اجلمالية  وروؤي��ت��ه  الفن  يف  حكمت 
انه يحاول  او منحوتاته مع  ماهية تخطيطاته  لنكت�صف 
والزخرفة  اخلط  يف  التجريد  بني  عالقة  يجد  ان  جاهدا 
با�صلوب  يتفرد  جتعله  امليزة  وه��ذه  النهائي  ال�صكل  يف 
قراأُت   انني  واتذكر  مبفردها  ر�صالته  حتمل  تكاد  وتقنية 
يف جريدة اجلمهورية يف ال�صبعينيات من انه طرح يف 
حريف  هو  ما  منها  افكار  عدة  وال��ب��ارزة  امل��دورة  نحوته 
العراقي  وعيه  من  وتقنيته  قوته  ي�صتمد  بقي  جمرد  او 
اال�صيل لقد قيل الكالم قبل ثالثني عاما فماذا عن منجزاته 
االخرية اعتقد مثلما يوؤكدها غريي ممن يهتمون بامل�صهد 
البحث عن  القلق يف  ا�صابنا بنوبة من  ان رحيله  الفني 

بجديله الذي لن نكت�صفه ل�صنوات قادمة. 

 الفنان علي عبد الجليل :
 إنجاز نحتي قل نظيره

اجلليل  عبد  علي  الفنان  يقول  خ�صرناها،  كبرية  قامة 
ليربهن يل كيف اننا خ�صرنا فعال عالمة فنية التعو�ص، 
وي�صيف: ان حممد غني حكمت ُعرف عنه داأبه املتوا�صل 
لبواعث نحته امللتهب باملو�صوعات او اال�صاليب فهو بلم 
يبتعد عن االغرا�ص التي ا�صتغل عليها القدامى بل امتدت 
قل  فنيا  م�صهدا  لنا  لتنجز  وتخطيطاته  النحتية  جتربته 
نظريه بالقيا�ص اىل اقرانه وجمايليه فلقد حتدى املر�ص 
جماليا  افقا  ل��رتى  عيناه  وام��ت��دت  واحل�صار  واجل���وع 
التجديد  واك���ب  ف��ن��ان  االخ���رون  يب�صره  مل  النحت  يف 
منت�صف  النحت  فرع  اجلميلة  الفنون  معهد  دخوله  منذ 
العام  يف  روم���ا  اك��ادمي��ي��ة  م��ن  وت��خ��رج��ه  اخلم�صينيات 
بناء  بغداد  جامعة  من  التقاعد  على  احالته  حتى   1959
على طلبه بدرجة ا�صتاذ يف عام 1966 وحما�صراته يف 
كلية الهند�صة الفرع املعماري ا�صف ملا قدمه من م�صاركة 
جواد  مع  احلديث  للفن  بغداد  جماعة  تاأ�صي�ص  يف  فّعالة 
�صليم وم�صاهمته معه يف تنفيذ ن�صب احلرية يف ايطاليا 
منذ ذلك الزمن حتى حلظة وفاته موؤخرا ظل ينب�ص بدم 

التجديد واالبداع.

م�صغله يف بغداد
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اىل  ب�صرعة  هرعت  اخلرب  �صمعت  عندما 
الت�صكيلي  الفن  يف  )مراجعات  خمطوطتي 
العراقي املعا�صر( التي هي)12( جزء الثامن 
االهداء  ووجدت  العراقي  بالنحت  اخلا�ص 
 10/4/2009 يوم  يف  قدكتبته  كنت  الذي 
وهو؟ اىل حممد غني حكمت.. االزميل الذي 
ان�صلخ من االجداء.واالن ماذا اقدم من عزاء 
يف  عنه  ماكتبته  غري  الكبري  الراحل   لهذا 
على  وهو  ن�صره  انتظر  وكنت   2009 عام 
اعالمنا.. من  اقوى  القدر  لكن  احلياة..  قيد 
الذي يف ذات  الكبري  فمعذرة يا�صديقي االب 
يوم اهديتني كتابك”اجلزء الثاين تخطيطات 
الحداثة  ن�صب  حداثة  غني   حممد  النحات 
2000م.ومقدمة   /950 عام  من  حائرة، 
االمري..وكان  عبد  عا�صم  الر�صام  الناقد  بقلم 
�صديقي  هو:اىل  النحات  قبل  من  االهداء 
والدعاء..”حممد  املحبة  مع  حمدي..  العزيز 
غني  م.حممد   17/10/2001 بغداد  غني 

حكمت ابن �صاللة النحت العراقي:
التقارب  اوجه  ن�صتغرب من  ال  ان  ينبغي   -1
)حممد  واعمال  �صليم(  )جواد  االعمال  بني 
او  اثرت  ظروفًا  هناك  الن  حكمت(  غني 
الظروف  هذه  ومن   .. التقارب  هذا  فر�صت 
احد  كان  حكمت  غني  حممد  النحات  كون 
تالميذ جواد �صليم، يف معهد الفنون اجلميلة 
وعندما افتتح فرع النحت انذاك.وكان التلميذ 
باراء  الذهن  مليء  -انذاك-  غني  حممد 
كبريًا  اعجابًا  له  ويكن  �صليم  جواد  ا�صتاذه 
�صخ�صية  وخلق  الفني   االبداع   ناحيتي  من 
جواد غري ان حممد غني ا�صتطاع  ان يحافظ 
وهذا  ت�صدع  دون  وروؤيته  �صخ�صيته  على 
يعود ف�صله اىل جواد �صليم الذي كان  يحثه 
على اكت�صاف  قوته النحتية الكامنة يف نف�صه 
اعتباره  جانب  اىل  تقليده  عدم  من  طالبًا 
هناك  وكانت  ا�صتاذ  كطالب  ولي�ص  ناحتًا  
للرتاث  نظرتهم  هي  بينهما  مهمة  رابطة 
حممد  القدمي..*انت�صاب  العراقي  النحتي 
احلديث  للفن  بغداد  جماعة  اىل  حكمت  غني 
عام 1953 بينما اجلماعة ظهرت عام 1951 
اىل  كثريًا  غني  حممد  قرب  االنت�صاب  وهذا 
جواد �صليم وم�صى معه �صمن  اهداف وروؤيا 
التي  املتينة  العالقة  للحديث.*  جماعة بغداد 
تكونت- اكر- بني حممد غني وجواد �صليم 
كان  التي  الزمنية  املدة  اثناء  فلورن�صا  يف 
احلرية  ن�صب  باجناز  �صليم  جواد  بها  يقوم 
العمل  ذلك  يف  جلواد  غني  حممد  وم�صاعدة 
املهم.هذه املحطات هي التي  قربت حممد من 
تداخلت  واعمالهما  حممد،  من  وجواد  جواد 
روؤاها فيما بينها ويبدو ان حممد غني   اكر 
انتاجًا من جواد �صليم يف النحت وهذا يعود 
االهتمام  موزع  جواد  منها:-كان  ا�صباب  اىل 
جانب  اىل  والنحت  الر�صم  بني  االبداعي 

ن�صب احلرية الذي اخذ منه الكثري من الوقت 
حياته..  فقد  ب�صببه  ورمبا  وال�صحة  واجلهد 
ماعدا  الر�صم  من  يقرتب  مل  غني  حممد  فيما 
االعمال  لوجوه-وخمططات  تخطيطات  
الن�صبية- وظل حممد غني وجهه يف جانب 
النحت.- رحيل جواد �صليم مبكرًا )40�صنة( 
الذي    اليوم  وحتى   1961 عام  وفاته  ومنذ 
اجنز  قد  الثاين  جند  غني  حممد  فيه  رحل 

الكثري من االعمال النحتية والن�صب..
الفنون  معهد  غني  حممد  دخول  منذ   -2
اجلميلة ا�صتطاع  حتديد مهامه الفنية  بقوة 
تاركة  وثانية  قوية  قدم  و�صع   وحماولته  
اىل  املعاد   العراقي   النحت  ار�ص  يف  اثرها 
عا�ص  والدين-كونه  بال�صعر  اهتمامه   جانب 
االجتماعية  وعالقته  الكاظمية  يف  طفولته 
بالعادات  امللتزمة  العائلية  وظروفه 
والتقاليد- ال �صيما البغدادية الت�صق بالنحت 
زهورها.. حول  املحلقة  كالفرا�صة  و�صار 
يف  للنحت  درا�صية  بعثة  على  ح�صل  ان  وما 
روما  وملدة ق�صاها هناك)�صبع �صنوات( كانت 
االراء واالففكار التي كانت �صمن روؤى جماعة 
وتنمو  عنده  يتبلور  احلديث  للفن  بغداد 
بايطاليا  منحوتاته  خالله  من  فراح  لتربعم 
والرهافة  والر�صاقة  اخلفة  على  يعتمد  ان 
واالختام  ال�صوري  النحت  اعمال  عليه  وتلح 
اال�صطوانية التي عا�صت يف قلب وذهن حممد 
عمل  يف  ج�صدها  حتى  كثرية  اعوام  غني 
النحت  ال�صبعينات.وكان  خالل  اعماله  من 
حميمة  �صخ�صانية   بعالقة  يتميز  ال�صوري 
ومازالت  واعماله،،  القدمي  الفنان  بني  قائمة 
ان�صانية.واالختام  درامة  املنحوتات  تلك 
واحلروف”7  بالرموز  املمتلئة  اال�صطوانية 
العراقي  ما�صنعه  اروع  هي  ا�صطوانات 
القدمي”.وحممد غني كثريًا ماو�صع االختام 
الدقيق..ومن  احلفر  من  م�صتفادًا  اعماله  يف 
الواقفات  للن�صاء  اخل�صبية  منحوتاته  خالل 
يف  االطفال..وهناك  مع  واالمهات  بالعباءة 
روما التي هياأت له قوة دفع جديدة وتقنيات 
الربونز. وثثب  الرخام  يف  عاليةودراية 
اىل جانب تاأثره من خالل منحوتاته املبكرة 
ل�صعوره  البيزنطي.“وكان  الفن  مبالمح 
ماأ�صاة  مب�صاهدة  وتعلقه  �صباه  اثناء  الديني 
يوم  ولذا  روما  يف  عليه  اثر  احل�صني”ع” 
طلب اليه ان ينحت ثمانية ع�صر لوحًا لثالثة 
االيطالية  الكنائ�ص   احدى  يف  كبرية  ابواب 
حينيه  فر  يف  لريو(  كني�صة)تي�صتادي  هي 
امل�صيح   حياة  من  م�صاهد  متثل  روما  قرب 
والعذراء مرمي وماريو�صف مل يكن م�صتغربًا 
ا�صتح�صان  ونال  بنجاح  الطلب  نفذ  انه 

ا�صحاب الطلب”.
يف  بغداد  اىل  غني   حممد  عاد  عندما   -3
�صهادة   على   ح�صوله  اثر  ال�صتينات  بداية 

من اكادميية الفنون اجلميلة  يف روما عام 
يف  الربونز  �صب  يف  واخت�صا�ص   1961
فلورن�صا 1961 والتحاقه باكادميية الفنون 
للنحت  كمدر�ص   1962 عام  ببغداد  اجلميلة 
ان  يحاول  وراح  للطلبة..  خربته  واعطاء 
الفن  فيه..نزعة  تاأ�صلت  التي  النزعة  يحقق 
ايطاليا  يف  �صاهده  وما  القدمي.  العراقي 
وتعلمه هناك. وتعلقه بالتجريد الذي اكت�صف 
جند  لذا  ال�صوري  الفن  يف  مالحمه  بع�ص 
ي�صبه  �صيء  النحتية  الت�صكيالت  بع�ص  يف 
تالفيف اخلط العربي من اجل ان تكون تلك 
التالفيف حول الت�صخي�ص املج�صد  يف �صكله 
من  وراح  امراأة  ج�صد  املالمح.اخذه  املجرد 
خالله اجناز الكثري من املنحوتات اخل�صبية 
االم لوحدها ممتلئة..بان�صيابية وح�صية   ..
من  اللقطات   بع�ص  اخذ  انه  كما  عاليتني.. 

احلياة البغدادية..
4- قال حممد غني حكمت  ذات يوم:” لي�ص 
التجريد لبو�صًا غريبًا الب�صه وان اندلع كالنار 
املعا�صرة  احل�صارة  �صمري  يف  اله�صيم  يف 
انه  )الع�صرين(  الراهن  القرن  مطلع  ومنذ 
البيئة  هذه  من  كاأن�صان  وجودي  ح�صيلة 
اعي�ص  فاأنا  ا�صا�صًا  التجريد  فيها  ن�صاأ  التي 
بطبيعتي وعلى فطرتي واح�ص به يحيطني 
يف حياتي”.ان�صاق حممد غني اىل التجريد 
الذي من خالله اراء توحيد الذات واملحيط 
ومبعنى هنا حتوير ال�صكل الطبيعي املرئي 
حل�صاب ال�صكل املجرد املعقول وهو ما�صبق 
ان حققه فنان احل�صارات القدمية يف وطننا 
ابان  الو�صطى  الع�صور  فنان  عليه   اكد  وما 
احل�صارة اال�صالمية وذلك الفنان الذي توج 
ذات  بالزخرفة  التجريد  يف  ا�صالفه  بحوث 
امل�صتقيمة  الهند�صية  واال�صكال  اخلطوط 
الفنون  موؤرخو  عنها  وماعرف  واملنحنية 
ان  على  االراي�صك،  با�صم  املجال  وعلماء 
التجريدي  باأ�صلوبه  ميثل  ال  غني  حممد 
متامًا تلك احل�صارات التي ن�صاأت  وتطورت 
والتجارية  واحلرفية  الزراعية  بهويتها 
التاريخ حتى تطورها  يف ع�صرنا  منذ بدء 
الراهنة  ح�صارتنا  ميثل  انه   ، ال�صناعي 
اميانه  معزى  هو  فما  الع�صرين  القرن  يف 
بالتجريد ياترى؟ وما الذي متدنا به اعماله 
اىل  حمببة  الوقت  نف�ص  يف  هي  روؤى  من 
والهوائنا  لفنه   معا�صر   نفو�صناكمناخ 
بتلك  ال�صلة  مقطوعة  وغري  االن�صانية 
العظيم”. احل�صاري  تراثنا  من  االعمال 

التجريد يف اعمال  القول ان ظاهرة  ويجب 
به  منفردة  فذة،  ظاهرة  تظل  غني   حممد 
لي�ص   اذ  نف�صيته،  عن  الناجتة.  ا�صبابها  لها 
التجريد على حد قوله لبو�صًا غريبًا يلب�صه..

فهو يعي�صه بطبيعته وعلى فطرته..
نحو  يتطلع  مهم  اعماله  يف  االن�صان   -5
عن   ، امل  عن  باحثًا  متح�صرًا  االفق  
امله  الطوف،  على  وقفته  يف  وهو  هدف، 
�صره  وعن  ال�صالمة  بر  اىل  الو�صول  يف 
ويكاد  بالعامل  �صلته  يوطد  الذي  املجهول  
مابني  وهو  االن�صاين  مب�صريه  يع�صف   ان 
وهو  قرار..  له  يقر  ال  املتالطمة  االمواج 
حممد  البحري..ان�صان  ال�صندباد  ان�صان 
من  ولي�ص  قيمته  من  ان�صانيته  ي�صتمد  غني 
حتت  امل�صحوق  ان�صانه  الب�صري،  وجوده 
والتقاليد..احيانًا  والعادات  الفكر  نري 
بحكاياته..  ق�ص�صي  ا�صطوري  ان�صانه 
�صعبي بعاداته وحمل �صكناه البغدادي.. اىل 
جانب ان�صان معا�صر او النافخ يف املزمار .. 
املحجبة  املراأة  الك�صيح..،  الفقري،  املري�ص، 
العب  الناركيلة  �صاحب  املقهى  ورجال 

الرد.. نادل املقهى..الخ.
6- امتاز حممد غني حكمت بنحت االبواب 
التجريد  ج�صد  خاللها  ومن  اخل�صبية 
والكتابة..  بالزخارف  فا�صتعان  العربي.. 
على  معتمدًا  تائه..  حمتويات  منها  جاعاًل 

التكرار الهند�صي املتوايل.. 

حمدي مخلف الحديثي

كأن صاعقة نزلت على من السماء وانا استمع  الى االخبار العاشرة لياًل من يوم 12/9/2011 
عندما سمعت خبر رحيل النحات العراقي الكبير محمد غني حكمت.وقلت لنفسي  احقًا يموت قبل 
ان يرى النصب والتماثيل التي ستنصب في ساحات بغداد بعد شهور كما مات النحات الكبير جواد 

سليم، قبل اكمال تثبيت نصب الحرية؟! ماهذه المصادفة؟! نصب جديدة للنحات الكبير محمد 
غني حكمت ستزين بغداد مثل نصب الختم االسطواني .. شبكية الساحة القريبة من المسرح 

الوطني كما ستنعيه الساحة الواقعة في المنصور قرب تمثال ابو جعفر المنصور.. وساحات اخرى 
ستلبس السواد عليه..

محمد غني حكمت ..
الرحيل الذي نحتته االزاميل 

واحد من رواد النحت العربي  

رحيل صاحب »شهرزاد« .. 
محمد غني حكمت  

»�صيخ النحاتني« كما اأ�صماه زمالء له يف اكادميية الفنون اجلميلة ببغداد، هذا 
هو النحات العراقي حممد غني حكمت الذي اعلن اأخريا يف عّمان عن وفاته. 

وكانت زوجته قد قالت قبل ايام من رحيله »انه على الرغم من مر�ص الفنان منذ 
عام، فانه مل يتوقف عن عمله االإبداعي، وي�صر على العطاء، اإذ اجنز موؤخرا اربعة 

اعمال نحتية �صتو�صع يف اأماكن بارزة يف بغداد بتكليف من امانة العا�صمة«.
ولد حممد غني حكمت يف بغداد عام 1929 وتخرج من معهد الفنون اجلميلة- 
عام 1953. ح�صل على دبلوم النحت من اكادميية الفنون اجلميلة يف روما عام 
1959. له جمموعة من التماثيل والن�صب واجلداريات يف �صاحات ومباين مدينة 
بابا واالربعني حرامي، حمورابي،  �صهرزاد و�صهريار، علي  منها متثال  بغداد، 
جدارية مدينة الطب وقو�ص الن�صر يف �صاحة االحتفاالت الذي يج�صد انت�صار 

العراق على ايران يف احلرب.
كما �صمم اأبواب جمموعة كنائ�ص يف روما، وهو اأول م�صلم عراقي ي�صمم اأبوابا 

لكنائ�ص اوروبية.
بالفّن  وتاأّثر  العراق  تاريخ  من  جوانب  حكمت  غني  حممد  ابداعات  ج�صدت 

ال�صومري، وباالآثار البابلية، وبالرتاث االآ�صوري، وباحلقبة العبا�صية.

حلم العودة
بالعودة اىل بغداد  احلم  »مازلت  بقوله  الثاين 2009 �صرح حكمت  ت�صرين  يف 
لل�صندباد البحري عائم و�صط  يوما الجناز ثالثة اعمال برونزية: االول متثال 
اخلالين  �صاحة  يف  ال�صحري  الدين  عالء  م�صباح  نافورة  والثاين  دجلة  نهر 
)و�صط بغداد( والثالث حلرامي بغداد تلك ال�صخ�صية التي ا�صتهرت يف الع�صر 
العبا�صي عندما كان يتلثم بالليل لي�صرق اغنياء بغداد ويوزع بعد ذلك املال على 
العام املا�صي حيث كلفته امانة العا�صمة  الفقراء«.وقد توجه حكمت اىل بغداد 
باعداد اربعة ن�صب جديدة لبغداد، وقد انتهى من اجنازها وهي: م�صباح عالء 
الوطني  امل�صرح  من  بالقرب  الفتح  �صاحة  يف  �صيو�صع  الذي  ال�صحري  الدين 
ومتثال عن �صموخ بغداد �صيو�صع يف �صاحة االندل�ص، ومتثال عن انقاذ م�صلة 
منطقة  حدائق  يف  �صيو�صع  مب�صلة  يدفع  رجل  �صكل  على  العراقي  التاريخ 
املن�صور، واخريا نافورة حتوي �صعرا مل�صطفى جمال الدين �صتو�صع يف منطقة 
الكاظمية.وي�صتمّد الفنان وحيه من روح احل�صارة العراقية وق�صائدها اخلالدة، 
البحري«،  »ال�صندباد  وليلة«  ليلة  »األف  اأ�صاطري  اأ�صهر  منحوتاته  حُتاكي  اإذ 

و»كهرمانة«، و»�صهرزاد«، و»�صهريار«، و»ب�صاط الريح«.
اأ�صلوبية ناجتة عن تاأثره  وتظهر يف جتربة النحات حممد غني حكمت �صمات 
تعاقب  من  ترتكه  مبا  ال�صومرية  االأ�صطوانية  واالأختام  ال�صومري  »بالنحت 
االأ�صكال امل�صتطيلة امل�صتدقة يف الطني الذي تطبع فيه وهو اأمر ظاهر يف العديد 

من اأ�صكاله«.

خبرة تعبيرية
االأكدي  اأو  البابلي  اأو  االآ�صوري  بالنحت  لدى حممد غني نربة تعبريية تذكرنا 
ومنذ منت�صف ال�صتينات حتول حممد غني يف نحته اإىل فن العمارة الزخرفية ثم 
اعتمد على نظام تكراري يت�صكل بوحدة نظامية اأ�صا�صها احلرف العربي، واجته 
الأ�صكال  جتريدية  متابعة  نتيجة  جاءت  وتكوينات  وت�صكيالت  مناذج  اإىل  كليا 
ت�صخي�صية �صبق ان عاجلها.وعرب حممد غني حكمت عن نف�صه، يف مقدمة كتابه 
اأو  اأخرى لروح نحات �صومري،  اأكون ن�صخة  اأن  عام 1994 قائاًل »من املحتمل 

بابلي، اأو اآ�صوري، اأو عبا�صي، كان يحب بلده«.

فنان ال يكل
»يعترب  العبديل:  ابراهيم  العراقي  الفنان  قال  حكمت  غني  حممد  اأعمال  وعن 
االيطالية  املدر�صة  العربي، وهو خريج  النحت  فن  رواد  من  غني  الفنان حممد 
عليه  ومواظب  العمل  يف  دوؤوب  النه  بفنه  غني  حممد  متيز  وقد  الفن،  هذا  يف 
كلل،  بال  امل�صاء  حتى  ال�صباح  من  يوميا  يعمل  وكان  الظروف،  احلك  يف  حتى 
وتربز اعمال حكمت يف الن�صب املوجودة حاليا يف بغداد، فهو امل�صاعد للفنان 
جواد �صليم يف اجناز ن�صب ميدان التحرير ببغداد، كما متتاز اعمال حممد غني 
بانها ماأخوذة عن الفن اال�صوري واآثار بابل، وقد ا�صتفاد يف اعماله، من تراثه 
العراقي والرتاث العربي واال�صالمي ونفذه ب�صكل متقن، وخرج اي�صا بفن جديد 
خا�ص به، حيث ان له افكارا بعيدة كل البعد عن املوؤثرات الغربية بل هي عراقية 
بحتة، كما ناف�ص باعماله املميزة العديد من الفنانني االوروبيني يف عقر دارهم. 
وا�صاف العبديل: يعترب متثال »كهربانة« من اعمال حكمت عبارة عن ق�صة الفها 
ج�صد  وكذلك  ببغداد،  التحرير  ميدان  يف  ن�صبا  منها  وجعل  غني  حممد  الفنان 

ق�صة �صهرزاد و�صهريار بن�صب تذكاري
احدى ن�صبه يف عمان



14

العدد )2255( 

السنة الثامنة 

الخميس )22( 

ايلول 2011

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

فخري كريم

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

15

مدير التحرير: علي حسين

االخراج الفني: نصير سليم

التصحيح اللغوي: نوري صباح

اأبعاد  لي�ص النحت جمع �صطوح ،واختالف 
 ، فح�صب  الزمكانية  للروؤيا  وتنويعات   ،
اإعادة  حكمت،  غني  حممد  وعند   ، هو  بل 
�صياغة اقدم احلداثات ات�صاال باحل�صارات 
ال  انه   : املعا�صرة  الفكرية  وباملفاهيم 

ين�صحب ايل املندر�صات ، 
 . االمتداد  يكمل  بل   ، االأثر  يف  يبحث  وال 
يف  نت�صدع  يرتكنا  وال   ، اأ�صئلة  بال  اأتراه 
اأم   ، الهاوية  نحو  تتدحرج  اإن�صانيات  تاأمل 
 ، خمفياته  مع  ال�صعور  بجدلية   ، يت�صامن 
الن�ص   / االأثر  عرب  )االمتداد(  هذا  ل�صياغة 
الواقع  احلا�صر/الالمرئي/   / -االأ�صطورة 
- الخ ليجعل من االختالف ،بني غياب كلي 
األي�ص  ؟  للغياب  اأبديًا  ح�صورًا   ، للح�صور 
النحت ، قبل ان ينتمي ايل النحات ، �صمنا 
تقنيات  وان   .. االختالف  جوهر  يف  هو   ،
النحات ، ال تعدو ، بعد ان اأ�صبحت معمارا 
امل�صتعاد  اإال احل�صور   ، ورموزا وم�صفرات 
لغة   ، لغة  انها  االمتداد.  داخل   ، واملغاير   ،
مثل   ، تتكلم  اللغة  هذه  لكن   ، اللغة  داخل 

النحات ، كالهما يولد ب�صروط والدته .
لكن غني حكمت ، يحقق املعني - يف خطاب 
النحت اأو ما يريد ان يبث- كتجاور عالقات 
. فالنحت ي�صتقل كلما منح احلوار - العالقة 
يب�صر  ال  فالنحات   . لالإ�صافة  اآخر  دافعا   -
بزواالت اأو نهايات اأزمنة ، اأو ينغلق داخل 
ن�صو�ص ال تفارق حتميتها ، بل يوازن ، يف 
ال�صابق  النحت  : بني  ، بينهما  القانون  هذا 
يف وجوده ،وجود النحات ، والنحات الذي 
اأطياف  يرافق   ، انه   . اأ�صئلته  �صياغة  يعيد 
�صومر ، وما خلفته من اأرث يف احل�صارات 
التالية )حتي حا�صرنا( ليعيد لها ماأواها يف 
الف�صاء - ويف احل�صارة . فالنحت لي�ص قوة 
عمليات  داخل  عملية  اأو   ، للت�صادم  جممدة 
االنبثاق،  مربرات  اأحد  هو  بل   ، اال�صتهالك 
اإال  فالناحت ال يري يف ن�صو�صه   . والبناء 
يقلب  ومل   . الرائي  مع  ال�صرورة  تتمات 
لي�صت بال  ، فاحلرية  الزمن  النحات معادلة 
حداثات  تفعل  )كما  اأطراف  بال  اأو  راأ�ص 
مثال(  وفوكو  وهيدغر  نيت�صة  بعد  اأوربا، 
فالزمن - كما يف احلرية - كالهما ينتميان 
من  يهبطان  ال  فهما  واملعرفة.  اليد  لعمل 
العدم. فكما قال اقدم حكماء بابل )�صاجيل- 
االأزمنة  كيناموبيت(  وهو من كبار حكماء 
ال  فانهما   - العراق  ح�صارة  يف  القدمية 
الت�صاقا  يزدادان  ،وال  يري  ال  مبا  يت�صالن 
اآليات  مع   - انهما   : العماء  حد  باالأر�ص 
احل�صور  حلظة  ميثالن   - القوانني  عمل 
اإرادة الفعل : ح�صور االأ�صئلة بكامل  داخل 
ليمثل  ياأتي  . فمحمد غني حكمت  ال�صياغة 

كاأبعاد  بها  والعمل   ، مورثاته  جتمع  حلظة 
حتمل مربراتها ال�صرعية . فحداثة النحات 
كت�صادم   ، االإزاحة  اأو   ، القتل  متار�ص  ال   ،
ح�صارات ، بل اأنها تعمل علي �صياغة موقف 
الكائن ، يف كًون يتكلم ، عرب خطاب النحت 
اأو عرب ممار�صته لدوره اأال دائي . اآمل يبذر 
 ، النحت  ، داخل  االأ�صئلة  �صليم بذور  جواد 
االجتاه  هذا  وم�صارات   ، الفنان  ياأخذ  لكًي 
كله   دوره يف �صياغة  العراقي  النحت  يف 
، كمكان يعيد للمكان مغزاه  تقنيات النحت 
.. واإال فاأن ال حافات الكون ، هي منحوتات 
اأبدية ، لكن النحت يغدو- كتماثيل االأ�ص�ص 
وما  �صومر  يف  القدمية  واملعابد  واالأختام 
بالنحت  اإال  يًعرف  ال  النحت  حيث   : بعدها 
.فاالأخري لديه ا�صتجابة متوازنة مع قانونه 
: انه ينحت النحت الذي ال يحدث اإال بفعل 
لكن   ، املتكلم  علي  �صابق  فالكالم   . النحات 
كيف �صيت�صكل ح�صور الكالم خارج املتكلم؟ 
الأ�صوات  ي�صغي  حكمت  غني  حممد  ان 
يتكلم  �صمتا  ت�صبح  لكًي  م�صموعة  لي�صت 
تريد نحو  ما  تر�صل  تبقي  املعاين  األي�صت   .
ممار�صة االآخر لوجوده معها . الأن النحات 
 ، ح�صوره  ،عالمات  مرة  بعد  مرة   ، ي�صنع 
املعلن داخل جمهوالت النحت . فهو ميار�ص 
دور حمركات انبعاث اأ�صاطري ما زالت كامنة 
، لي�صت ميتة وال تريد ان تذهب ايل العدم 
 ، ت�صبح  لكي   ، النحت  اأ�صئلة  مادة  انها   :
اأمام   ، ال�صنا  االخري.  النحات يف  توقيعات 
واأمام   ، داخلها  التوغل  ايل  تدعونا  اأبواب 

ال  ولكنها  مرجعياتها؟  تخفي  ال  ن�صو�ص 
تكف عن �صياغات حا�صرها ، وح�صورها ؟ 
الأن النحت ي�صبح - من اجل�صد ايل الفكرة 
، ومن االأ�صاطري ايل املرئيات ، ومن املوت 
ايل  الالحافات  من  واخريا   - امليالد  ايل 
احلافة   مرئيا بفعل الرائي الكامن يف مرئيا 
ته : فالنحات ال يًعرف ذاته اإال مبا غادره ، 
يبقي   ، واختفي  غادر  الذي  لكن   ، واختفي 
النحات  انه   : ذاته  ]الباث  ب�صغل  ي�صتغل 
تتكون  للحظة  امتداد   - ن�صه   - اأثره  داخل 
االأ�صتاذ حممد غني حكمت  كاأن   . بالتجاور 
ان  قيد  كان  الذي  ذلك  �صماع  قدرة  لنا  يعيد 
النحت  حيث   ، النطق  ت�صبق  حلظة   ، يقال 
. الأن  الدميومة  يبقي يحافظ علي �صر هذه 
اأبعد ..  ال�صمت ال يّعرف مبعزل عن �صمت 
مثل الكالم ، ال وجود له خارج ارتدادا ته . 
فالنحت عنده يعرف تعريفا عاما : انه كتلة 
ال�صوؤ : طاقة متحررة ، لكنها ال تذهب ابعد 
من الرائي ، الأن النحات ال ينحت عدمه . انه 
وخمفياته  وعنا�صره  ته  مرجعيا  ي�صتكمل 
 : واالأ�صئلة   ، واحلركة   ، لالأبعاد  مادة 
اأفعالها،  تكرر  وال   ، ترتاجع  ال  فالذاكرة 
حتي عندما ميتلك زمنها �صحره اال�صتثنائي 
. انها متتد، لي�صكل احلا�صر قوة  النادر  اأو 
باملعني  قطيعة  ثمة  فلي�ص   . و�صلة  امتداد 
 . االأوربية  احلداثات  عليه  ا�صتغلت  الذي 
يف  الفنان  عمل   - املثال  �صبيل  علي  هكذا- 
لنا  ينحاز  ح�صورًا   ، املا�صي  اأطياف  منح 
 ، اجلذور  ا�صتذكار  مع   ، احلا�صر  بقوة   ،

 . الكربي  امل�صافات  عرب  الطيف  كوثبات 
 ، للوحدة  الوالء  ذلك   - النحات  عند   - ثمة 
ولي�ص لالنف�صاليات . فهو وليد الزمن الذي 
بعيدا  واختالفه   ، الداخلية  حركته  ميتلك 
عن التناق�ص اخلارجي .. االأمر الذي جعل 
اإ�صافات  عالقة،  الذاكرة  �صعيد  علي  عمله 
ال  النموذج  كاأن   ، ال�صكل  يكمل  فال�صكل   ،
ذاكرة  انها   . التكاملية  بالبنائية  اإال  يكتمل 
يفقد  ال   ، �صمنا   ، االخري  حيث   ، اخليال 
اال�صتقالل  حد  ينف�صل  ال  لكنه   ، �صرعيته 
دافعا  العمل  من  يجعل  حكمت  غني  ان   .
الزمن  انحناء  لها  خميلة   . تتذكر  ملخيلة 
الذاكرة  اأ�صبحت  ان  بعيد   ، املركز  نحو 
. فالعالقة  الف�صاء واملحيط والو�صط  ذاتها 
اإال مبا  تبقي تكاملية ، وال يح�صل االمتداد 
اإجناز  غزارة  ت�صكل  وال  امتداد  من  متتلكه 
املعا�صر  النحت  يف  تفردا  االأكر   ، النحات 
امتلكت  حل�صارة  توكيدًا  اإال   ، العراق  يف 
 ، العنيد  م�صريها  الكتابة  حفرت  منذ   ،
اإزاء  خيالها واأطيافها والهواء االأقل ت�صلبا 
جعلت  فالغزارة   . املتوا�صلة  انبعاثاتها 
 ، االإرادة  �صمة  التكرار  مانحًا  التوكيد 
ف�صاء  يف  احلفر  انها   : والتتابع   ، والبناء 
النحات  راح  وقد  املرئية،  غري  الفجوات 
 ، فهناك   . التوكيد  بهذا  ثوابتها  لها  يعيد 
التعاقب   : االمتداد  ذاكرة   ، املتحف  اأمام 
والتتابع حيث ال ميتلك النحات - يف مداه 
االإ�صافات   : وثباته  �صياغة  اإال   - وعمله 
واالختالفات والهوية مبا ين�صجم وواقعية 

�صارت  لقد   . امل�صتعادة  وحداثته   ، النحت 
ن�صاركها  اأن  قبل  ت�صتجوبنا  ته  منحوتا 
احل�صور ..فثمة اأ�صئلة كامنة تدمج االأ�صكال 
معا  والتاأمل  احلركة  م�صهد  مبحركاتها 
حد  والغ�صب  التمرد  جوار  اىل  االأ�ص�ص 
اليوم  حداثات  مع  فاالختالف  االنفجار 
املجاورة لبلدان ما زالت تبحث عن ال�صالم 
ال  توقيعات  خطابه  من  جعلت  واالكتفاء 
ع�صر)  اإزاء  املاأ�صاوي  ت�صاميها  عن  تتخلي 
فالنحات   . موته  ولي�ص  االإن�صان   ) قتل 
مرجعيا  اال�صتهالكي،  باملعني   ، يرث  ال 
التوكيد  م�صهد  يف   ، معها  يتكًون  بل   ، ته 
ومو�صوعات   ، والتوثيق   ، وال�صراع   ،
باليد  دفعت  فالواقعية   . اليومية  احلياة 
الرمز  ايل  وباجل�صد   ، الوعي  مهارات  ايل 
حتمل  واقعية   : ال�صفافية  ايل  وباملحدود   ،
ا�صتذكار  وخ�صب   ، االأر�ص  جذور  معها 
دورات الزمن ، وتعاقب الف�صول فاالأطياف 
 ، ماأواها  جتد   ، االأول  النحت  �صكنت  التي 
هذا  اليو  حكمت  غني  حممد  منحوتات  يف 
ومتاثيل   ، املبكرة  منذاالختام   ، املغامر 
خ�ص  و�صوا   ، املعابد  وابواب   ، االأ�ص�ص 
 ، الليايل  ، وحكايات  ، والطوفانات  املدافن 
والنقو�ص االإ�صالمية ،يدخل ذاكرتنا املكونة 
اأو   ، فاحلرف     . واالأ�صاطري  العنا�صر  من 
وم�صاحة   ، حوارًا  �صار   ، الكتابة  اأ�صوات 
بال جدران . فالنحت املكون ، بهذا الدافع ، 
يغدو مركزُا لف�صاءات ال�صرورة : ف�صاءات 
املدن . فاالأطياف مل تغادر اأ�صلوبه اأو روؤيته 

الوقت  ويف   ، انبثاق  عالمات   ، فالنحت   ،
للمعاين  نحتا  ننظر  يجعلنا  الذي  هو  ذاته 
النحت  يحرر  نحتا  فالوجود   . واالإمياءات 
يكون  ان  بالنحت  وي�صمح   ، الوظائف  من 

�صريكا يف احل�صور.
 . لقد فكر حممد غني حكمت ، مثل اأ�صالفه 
، يف : ما املعني .. وما الوجود .. وما قيمة 
اأو   ، الكائن  مع   ، معني  للمعني  يكون  ان 
يحق  وهل   .. خارجهما  اأو   ، الوجود  يف 
 ، اختيارًا  وميوت   ، كائنًا  يكون  اإال  للكائن 
عندما ال يكون معني املعني جديرا بالتاأمل 
 .. ، ما هذا  املتابع  قد يت�صاءل  ؟  واملمار�صة 
مرة  ذات  ب�صري  عالء  د.  الفنان  �صاألني  كما 
الكامنة  االأ�صباب  تق�صي  اأتريد   ( بقوله   ،
وراء االأ�صباب ؟ ( اأجد ان الكتابة ، واختيار 
النحت ، والنحات ، ومو�صوعات هذا الفن 
 . واملحيط  املركز  بني  معلقة  تبقي   ، كلها   ،
املا�صي  القرن  خالل  العربي  الفكر  فاأزمة 
وال   ، حية  كائنات  تنتج  ال  انها   . تتنا�صل   ،
غني  حممد  كاأبواب   ، تكون  ان  اإال  تكف 
ت�صمح  وال   ، العراء  يف  ترتكنا  ال   ، حكمت 
لنا بدخول ماأوانا االأبعد . فاملعني ، اإذا ،ال 
ينف�صل عن عوامل ت�صكله. واأ�صئلة النحات 
العربي  والوطن  العراق  يف  والنحت   -
املهم  فلي�ص   . االإخ�صاب  دائرة  تغادر  ال   -
يتم حتديده  عندما  ، حتي  املعني  ا�صتهالك 
يف  تكمن  ال  امل�صكلة  بل   .. به  والقناعة   ،
اال�صتهالك ، بل يف الذي يعيد للكلي مكانته 
االأقل ذاتية . فالنحات ، يف اخلم�صينيات ، 
اإيطاليا  يف   ، االأوربية  باحلداثات  ا�صطدم 
ميكن  ال  والتطيبقات  الفل�صفات  ،حيث 
باالختيار  اجلديد  املعني  لتحديد  تفكيكهما 
. ثمة م�صتقبليات و�صورياليات ووجوديات 
ومارك�صيات وفا�صيات ودميقراطيات ..الخ 
تعمل داخل بنية ي�صعب ح�صرها . واملفكر 
يجد  ال   ، وعيه  يف  اأ�صتقل  مهما   ، العربي 
داخل  يجري  للذي  مقاربا  فهما  ميتلك  انه 
اال  النحات  ينجز  فلم   . عاملنا  ت�صادمات 
ان  اأخريا.  حاًل  ويتوهم   ، النظري  االإطار 
، ومل  يقني  تبحث عن  فتبقى  ]ال�صك  ح�صنة 
البحث يف  اإال   ، النحات  عند   ، االخري  يكن 
�صنة  مليار  ان  ؟  املعني  .فما  الفني  املنجز 
اأحادية  الكائنات  ظهور  مناخ  توفر  منذ   ،
اآثار  اقدم  ظهور  تبلور  وحتي  اخللية، 
ال   ، والكون  الكائن  بني   ، التحدي  عالمات 
لنا  �صمح  الذي  الوعي  خارج  بالقفز  ت�صمح 
اإلغاء املعني لكل املعاين  اأن   . بهذا االإجناز 
تتفكك  امليتافيزيقيا  بداأت  ان  بعد   ، �صار   ،
خارج   ، واخلرايف  االأ�صطوري  بنائها  يف 
ي�صنع  الكائن  ان   . البحث  مو�صوعات 
بني  املرير  ال�صراع  ان  بيد   . كيانه  معني 
�صالم  ايل  يف�صي  ال  االأبعد  واحلدود  عاملنا 
، بني  املرير لالآخر  ال�صراع  ، كما ان  اأوال   ،
قيمة  املعني  مينح  ال   ، والكائن  الكائن 
يف  نبحث  مازلنا  لكننا   . بالبحث  جديرة 
، بال  اأو خلفه   ، املعني  ، يف  الكامن  املعني 
اأبواب حممد غني حكمت تظهر  . ان  اأ�صف 
ا�صتجابة  تاأتي  انطلوجية  تاأملية  نزعة  لنا 
لفكرة العراقي القدمي . فاملعني ، عنده ، ال 
يجعل من القلق بال حافات ، وال من املوت 
الكامن  املعني  انه   . احلياة  خارج  ق�صية 
ومعناه   ، ال�صابق   ، معناه  ا�صتحالة  بني 
)عمق  يف  يكمن  الأنه   ، البعيد  املدي  يف   ،
احلا�صر( داخل الن�ص /االأثر : يف النحات 
، ولكن هذا املعني ،  ، لغة  الذي �صار نحتًا 
مثل الن�ص ، ال يتكلم ليقول كل ما يريد اأن 
يقول : انه ال يتكلم من اجل ان يتكلم ، الن 
داخل  بنظامها  ت�صتغل  �صابقة  �صنة  مليار 
ال  لكنه   . اأ�صئلته  اأمام  الفنان  وعي  نظام 
مي�صك باملو�صوع الذي جترجره األيه . فهو 
نف�صه  ليجد  الكنوز  انف�ص  الذي يجمع  مثل 
يًعرف  ال  الذي  كاحلب   . فقدها  انه  اأخريًا 
كلما بدا لنا انه قد اأعطانا معناه . لكن حممد 

غني حكمت مل يخرت الفل�صفة ، ال ل�صعوبة 
فح�صب  عربيا  ظهورها  وا�صتحالة  تقنيتها 
احلداثات  وبزوغ  نيت�صة  بعد   - الأنها  بل   ،
 . ال�صالم  ايل  الفكر  تقود  ال   - بعدها  وما 
فنه  داخل  ال�صراع  معني  الفنان  عا�ص  وقد 
له معني  ان  . فاخلري مل يربهن  بال هوادة 
ال�صر  ، حتي �صار  ما - مبعزل عن �صده   -
عوامل  اأحد   ، الت�صادم  بنية  تفكيك  يف   ،
 . حتديدا  الوعي  هذا  اأو   ، الوعي  ظهور 
الوقت  يف  وله،   ، ته  مرجعيا  له  فاجلدل 
نف�صه ، م�صاحات ما زالت غري مكت�صفة .لكن 
ال�صوؤال املربك غالبا : عندما يكون املنت�صر 
، كال�صحية ، كالهما   منذ كلمات جلجام�ص 
وهو يتاأمل املقربة من فوق اأ�صوار اأوروك   
باملعني  يدفع  االأمل  غياب  ..لكن  مت�صاوية 
..لنجد  ت�صكله  حدود  من  ابعد  الذهاب  ايل 
اأو الفيل�صوف ، اكر  الفن ، ولي�ص املراقب 
الفكرية  البنية  . فحدود  الكائن  �صلة مبادة 
�صنعت تاريخها.. وهذا التاريخ ، هو االآخر 
. فاخللود ،  ، يعيد تفكيك املعاين املقرتحة 
يخ�صع  ال  الذي  الزمن  و�صط  له  ح�صور  ال 
فالكلمات   . والت�صور   ، والر�صد   ، للرقابة 
ي�صبح  ذاته  واملعني   ، حجابات  ت�صبح 
حممد   - الفنان  يوثق  ثانية  مرة  جدارا. 
 ) ال�صاخ�ص   ( و   ) الباب   ( هذا   - هنا  غني 
حيث   ، فاالأخري   . النحت  دالالت  اأحد  يف 
بني  عالقة  ال�صاخ�ص  من  يجعل  النحات 
 . امراأة   ، الرمز  يختار   ، وامليت  الف�صاء 

املفارقة  يف  مفارقة   ، متحركة  مفارقة  انها 
ال�صاخ�ص  طاملا   ، يذهبون  ال  فاملوتي   .
ي�صهد لهم بح�صورهم ال�صابق ، املمتد . انه 
باملوتي-  �صيدفع  الذي  ال�صاخ�ص وال�صاهد 
بعد تبلور ظاهرة عبادتهم - ايل حياة ثانية 
اأنثوي،  رمز   ، النحات  عند   ، وال�صاخ�ص   .
كيان  علي  دالة  اأو   ، حمبطة  لوالدات  رمز 
موؤجل . مع ذلك ، انها ) اإينانا ( بكل دالالت 
معني ) احلياة ( ال معني اخل�صب وحده . 
فال�صاخ�ص كالباب ، وكالتمثال اأخريا ، ميثل 
وراثة خارج امللكية . انه املعني الذي ي�صدم 
خميلتنا اأمام ا�صتذكار اخل�صران واالآ�صف . 
يه�صم   ، وكله   ، لعبة  حم�ص  كله  فاالنت�صار 
معناه حد الالمعقول ، خا�صة ، عندما برهن 
االأذي  ل�صياغة  املتقدم  املثال  انه  االإن�صان 
كما   ، املراآة  النحات  جعل  فهل   . واخلراب 
فعل ال�صومري ، حتمل حمنة معناها داخلها 
 ، ال�صاخ�ص  جعل  ام   ، اأي�صا  وخارجها   -
عن  للبحث  وعيًا   - والطفل  واالم  املراأة 
، ال يقول املعني كل ما  الوعي االآخر ؟ معًا 

يريد ان يقول.
حممد غني املولود ببغداد عام 1929 كّر�ص 
واإجنازًا.  درا�صًة  النحتي  لعمله  حياته 
حممد  خرج  �صليم  جواد  اأ�صتاذه  ومثل 
املكاين  الف�صاء  اإيل  مبنحوتاته  غني 
وال�صالونات..  املتاحف  هاجرًا  ملدينته 
لتدل  املدينة  يف  تنت�صر  منحوتاته  فكانت 
الفن واملكان، وهكذا ظلت  ال�صلة بني  علي 

علي  الزيت  ت�صب   �� مرجانة  ��اأو  كهرمانة 
الل�صو�ص يف ال�صاحة ال�صهرية عند مدخل 
حي الكّرادة ببغداد، بج�صٍد ر�صيق وحركة 
جميلة منحنيًة علي اأوعية حتيط بها لتمالأ 
املن�صاب  املاء  كان  بينما  الدائري،  املكان 
كلما  بالّري،  وي�صعرنا  بغداد  حّر  يخفف 
احتاد  مبني  باجتاه  ي�صارًا  ال�صاحة  عربنا 
حكايات  بعبق  ذاكراتنا  حمّملني  االأدباء، 
خميلة  يف  لها  كان  التي  وليلة  ليلة  األف 
تنوع مرجعياته  علي  يدل  كبري  اأثر  الفنان 
الثقافية وتعددها، وانتمائها كمح�صلة اإيل 

االإرث الثقايف العراقي العريق.
ومنحوتات  متاثيل  الفنان  ينجز  هكذا 
متاأثرة  ثقافية،  مرجعيات  ذات  اأخرى 
الليايل  حكايات  و  القدمي  العربي  بال�صرد 
بينها:  من  خا�صة،  واأ�صاطريها  العربية 
وب�صاط  وال�صندباد،  وال�صياد،  اجلنّية 
متثل  التي  و�صهريار  �صهرزاد  الريح، 
العجائبي  الكنز  لهذا  احلكائي  االإطار 
الواعية  قراءته  وتوؤكد  والغني  اخلالد 
انتباهته  كانت  ولقد  ال�صعبي،  االأثر  لهذا 
املوروث  متثيل  يف  انهماكه  تعزز  تلك 
الرافدينبي القدمي كما يج�ّصده عمله املميز: 

حمورابي.
ليج�صد  �صتقوده  غني  حممد  الفنان  ثقافة 
متثاٍل  يف  املتنبي  االأعظم  العربية  �صاعر 
عاين  كما  مكانيًا  طوافًا  يعاين  اأن  له  ُيقّدر 
�صاحبه القائل: علي قلق كاأن الريح حتتي..
يف  لل�صرقة  تعر�ص  ثم  مكانه،  تغري  فقد 
الهيجان والفو�صي العارمة التي تاأتي االآن 
والفنان،  ال�صاعر  وطن  يف  �صيء  كل  علي 
حدثنا  كبرية،  ح�صة  الفن  منها  وياأخذ 
الفنان مبرارة عن �صرقة متثال ال�صعدون ، 
وحتطيم راأ�ص اأبي جعفر املن�صور، و�صرقة 

ع�صرات االأعمال الفنية واختفائها.
لالإن�صان  يح�صل  ما  هو  حقًا  يوؤمل  ما  لكن 
�صورًا  الفنان  اأراين  فقد  وطننا،  يف 
ماأ�صاة  لت�صرد  تت�صل�صل  له  حديثة  الأعمال 
املهّجرين ق�صرياأً عن بيوتهم لدواٍع طائفية 
وعرقية، وفقدانهم فجاأة ملا يربطهم باأمكنة 
وجوارهم..وقد  وعي�صهم  وحبهم  والدتهم 
الثقوب  علي  ليوؤكد  عاد  الفنان  اأن  الحظت 
والفجوات التي تنخر كتل منحوتاته لتعرب 
والعناء  االأمل  يحدثه  الذي  االخرتاق  عن 
ويهدد  للنا�ص،  اليومية  احلياة  ن�صيج  يف 
واألفتهم  �صعاداتهم  وي�صرق  وجودهم 

واإن�صانيتهم.
العنف  مربرات  عن  مطواًل  حتدثنا 
وم�صوغاته ودوافعه واأهدافه ثم �صاد بيننا 
�صمت يرمز عندي لعجزنا عن فهم ما يحدث 
من جنون وجرائم وانهيارات، تزيد مرارة 
احتالل الوطن وفقدان اأمنه و�صلمه. بينما 
علي  عكفت  التي  الفنان  يدي  اأتاأمل  رحت 
�� لتكّوره  طني اأر�ص ال�صواد �� منذ الطفولة 
تعيد  وكتاًل  وهيئات  اأ�صكااًل  منه  وتكّون 
عينيه  اأتاأمل  اجلميل..كنُت  احللم  �صياغة 
للخراب  احلزين  النظر  اأتعبهما  اللتني 
واحلرائق واأتذكر اأنهما ذات العينني اللتني 
قد�صيتها  وا�صتوحت  واملاآذن  القباب  راأتا 
متثيلها  واأعادت  وتكويناتها،  وجمالياتها 

يف اأعمال الفنان املبكرة.
حكاية  �صرد  تعيد  اأمامنا  جتل�ص  ذاكرة 
ن�صب احلرية اخلالد الذي يتو�صط �صحن 
الباب ال�صرقي لبغداد وي�صري لعبقرية جواد 
�صليم، ويذّكرنا باأن ملحمد غني اإ�صهامًا فيه 
فلورن�صا  يف  حّل  حني  الأ�صتاذه  م�صاعدًا 
باإيطاليا ��حيث يوا�صل حممد غني درا�صته 
مثل  كثريون  دار�صون  يوؤكده  ما  ��وذلك 
الربيعي  و�صوكت  جربا  اإبراهيم  جربا 
كما   �� �صليم  لورنا  الفنانة  جواد  وزوجة 
التي  بغداد  جماعة  اأع�صاء  من  واحدًا  كان 
للوطن..والتي  عودته  بعد  جواد  اأ�ص�صها 

ا�صتقطبت النحاتني ف�صاًل عن الر�صامني.

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

عادل كامل 

 محمد غني حكمت.. الحجر يروي حكايات وليالي بغداد 



هالل ناجي 
في الذاكرة

فقدت الثقافة العراقية علما من اعالمها االفذاذ، النحات 
والعاملي  العراقي  الفن  رفد  الذي  حكمت  غني  حممد 
بارزة  عالمات  غدت  التي  ال�صاخمة  االعمال  من  باملئات 

يف احلياة الثقافية واالجتماعية العراقية.
الرافدينية  احل�صارة  ارث  لكل  وفيا  الفقيد  كان  لقد 
العاملي،  الفن  منجزات  احدث  على  ومنفتحا  الزاخرة، 
وكان واحدا من الرواد الكبار الذين جعلوا الفن العراقي 
ان  من  ثقة  على  واننا   ، الراهنة  الرفيعة  مكانته  يتبواأ 
تذكار  خري  �صتظل  العراق  مدن  يف  ال�صاخ�صة  اعماله 

بالفنان الكبري حممد غني حكمت الذي خ�صره العراق.
من  به  حفلت  وما  الراحل  لفناننا  اخل�صبة  احلياة  اأن 
العراق  تاريخ  من  حيوي  جزء  هي  ثر  اإبداعي  عطاء 
علماء  بجهود  ت�صكل  الذي  التاريخ  هذا  احل�صاري، 
اإىل  طامح  و�صعب  دولة  ورجال  ومنا�صلني  ومثقفني 
طالباين  الرئي�ص  واأ�صاف  متمدنة”  ع�صرية  حياة 
ينت�صب  الذي  والرائد  املبدع  اجليل  جهود  كانت  “لذلك 
اأعطت  تاأ�صي�صية  اليه نحاتنا العظيم الراحل هي جهود 
لبغداد وللعراق ككل الوجه امل�صرق، الذي كان قد جعل 

ال�صرق خالل عقود  مدن  اأبهى  من  عا�صمتنا واحدة  من 
الرواد  الفنانني  دور  عن  فخامته  حتدث  كما  ق�صرية”، 
“اأن  موؤكدا  مدينتهم ومعمارها ومنحوتاتها،  يف جمال 
تراثهم  اأجل حفظ  من  اأمانة  بذلوه هو  الذي  الدور  هذا 
الفنانني  اأجل حتفيز االأجيال اجلديدة من  امل�صرق ومن 
ومدن  ببغداد  والنهو�ص  وتطويره  الدور  ملوا�صلة 

العراق االأخرى.
ور�صوانه  برحمته  وتغمده  الكبري  الراحل  الله  رحم 

والهم اهله وذويه وحمبيه الكثار ال�صرب وال�صلوان

طالباني: ابداع محمد غني جزء من تاريخ العراق  


