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يف يوم من �أيام �شباط 1948م وجدنا
فائق ح�سن يف منظر غري م�ألوف ،كان
مي�سك بيده ر�سالة وعيناه مغرقتان
ب��ال��دم��وع ،ك ��ان ت�ل�م�ي��ذه �إ��س�م��اع�ي��ل
ال�شيخلي ق��د ع�ثر يف ب��اري����س على
(جاكلني).
عرفنا هذا اال�سم (جاكلني) من لوحة
(بورتريت) �صغرية ،كانت دائما معلقة
على احلائط يف غرفة فائق بالقرب من
املدخل :فتاة جميلة بعنق دقيق و�شعر
ا�سود فاحم و�شفتني ممتلئتني بلون
احمر قان ( ،)vermilionيتوازن
ت��وازن� ًا ناجح ًا مع اللون (ال�ترك��واز
ال�شذري) املبعرث يف خلفية اللوحة.
ل��ق��د ك ��ان ��ت (ج ��اك� �ل�ي�ن ب��وف �ي ����س –
) Jacqueline Beaufice
حبيبة فائق وخطيبته وزميلته يف
(البوزار) .انقطعت �صلته بها ب�سبب
احل� ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،وراح ��ت
ق�صة حبه �ضحية �أخ��رى من �ضحايا
احل ��رب .ك��ان ف��ائ��ق ق��د ك�ل��ف تلميذه
�إ�سماعيل للبحث عنها .فا�صطحب
�صديقته (م ��اري دوب �ل��ه) �إىل عمارة
خ�ص�صت ل�ل�ف�ن��ان�ين ،ك��ان��ت جاكلني
ت�سكن يف �شقة جيدة فيها مع زوجها
(�سيفر  ،)Sieffer -الذي كان �صديق
فائق وجاكلني احلميم وزميلهما يف
(ال�ب��وزار) ،وكان على علم بعالقتهما
العاطفية.
قال �إ�سماعيل انه عرف جاكلني حال
لقاءه بها من ال�صورة (البورتريت)
ال �ت��ي ر��س�م�ه��ا ل�ه��ا ف��ائ��ق ح���س��ن ،كما
�إن �ه��ا ع��رف�ت��ه يف احل ��ال م��ن �سحنته
ال�سمراء ،وتوقعت �أن يكون قادم ًا
م��ن ب �غ��داد� .أ� �ش��ارت �إل�ي��ه (واحل��دي��ث
لإ�سماعيل) �أن يدخل معها �إىل غرفة
جم ��اورة ،وع��رف��ت منه �إن ح��ب فائق
لها مل ميت .وبعد قليل ان�ضم الزوج
(�سيفر) �إليهما ،وع��رف منهما �أخبار
فائق ،و�أجه�ش الثالثة بالبكاء .بينت
جاكلني ا�ستعدادها للطالق من (�سيفر)
والزواج من فائق .فا�ستغرب �إ�سماعيل
من الفكرة ،ورف�ضها فائق �أي�ض ًا .ويف
ع��ام 1951م ذه��ب فائق �إىل باري�س
ل�ل�م��رة الأوىل ب�ع��د ان �ت �ه��اء احل ��رب،
بدعوة من �صديقه (روبري غيومار –
 )Robert Guyomardاملدير
ال�سابق ملخازن (اوروزدي ب��اك) يف
بغداد ،فالتقى جاكلني و�سيفر ليودع
غرامه �إىل الأبد.
لقد مات �سيفر �شاب ًا يف عام 1954م
م�صاب ًا بال�سرطان ،ومن الغريب �إن
وال��د الفنان ت��ويف �أي�ض ًا من املر�ض
نف�سه ويف ال�سنة عينها.
كان (غيومار) قد دعا فائق �إىل م�صيف
(البرينريي –  )La Bernerieعلى
�ساحل (بريتاين – )Bretagne
قرب (�سان الزار – .)St. Lazar
وهناك تعرف على (�سوزان كوتييه)
ابنة �صاحبة الـمنزل (بان�سيون) الذي

�أق ��ام ف�ي��ه .ف�ت�ط��ورت ال�ع�لاق��ة بينهما
وانتهت ب��زواج��ه منها ع��ام 1953م،
وجميئها �إىل بغداد يف ع��ام يف عام
1954م .كان جميئ �سوزان �إىل بغداد
نقطة انعطاف ح��ادة يف من��ط حياة
فائق ح�سن وعالقته ب�أ�صدقائه .فقد
�أ��ص��رت عليه �أو ًال �أن ي�ترك بيته يف
العيوا�ضية ويبني بيت ًا جديد ًا .كما
�إنها مل تتفهم اجلو ال��ذي كان يحيط

بفائق ،وو��ص��ف اجتماعات جماعة
(الرواد –  ).S.Pال�صاخبة و�أع�ضائها
ب��أن�ه��م متوح�شون (،)Souvage
ف�أبعدته عنهم وا�ست�أثرت به .وحني
�أك �م��ل ف��ائ��ق ب �ن��اء ب�ي�ت��ه اجل��دي��د يف
(ال�صليخ) انتقل �إل�ي��ه م��ع ��س��وزان،
وك��ان بيت ًا جمي ًال وك�ب� ً
يرا ،حتيط به
حديقة وا�سعة ،لكنه ك��ان يفتقر �إىل
ح��رارة احل�ي��اة التي طبعت بيته يف

العيوا�ضية ،وبغياب الأ�صدقاء �أ�صبح
البيت كالدير املهجور ال��ذي اليدخله
احد.
ل�ق��د �أ� �ص��رت � �س��وزان ع�ل��ى �إزال� ��ة كل
م��اي��رب��ط ف��ائ��ق مب��ا� �ض �ي��ه ،ورك���زت
ب�صورة خا�صة على �صورة بورتريت
ج��اك�ل�ين اجلميلة وه���ددت بحرقها.
اخ� ��ذ ف ��ائ ��ق ال��ل��وح��ة اجل �م �ي �ل��ة اىل
تلميذه املبدع وليد �شيت ،وطلب منه

املحافظة عليها لكي الحترقها �سوزان.
مرت الأيام ون�شفت الدموع وتال�شى
ب �ي��ت ال�ع�ي��وا��ض�ي��ة ال �� �ص �غ�ير ،ول�ك��ن
ال�صورة اجلميلة تلك بقيت يف قلب
كل من دخل البيت العتيق �إىل الآبد،
�صورة جاكلني.

عن كتاب (ذكريات فنية)

من زمن التوهج

بورتريه بريشة فائق حسن

100

م� ��ائ� ��ة ع � � �ام

ع�
�ل ��ى م � �ي �ل�اد ف� ��ائ� ��ق ح �� �س��ن

�أ .د .قا�سم ح�سني �صالح
يف العام  1987كنت القي حما�ضرات يف
كلية الفنون اجلميلة..كانت ايامها تزهو
ب�ك�ب��ار ال�ف�ن��ان�ين:اب��راه�ي��م جالل،جعفر
ال���س�ع��دي،ا��س�م��اع�ي��ل ال�شيخلي،حممد
غني حكمت..غري الكبار الأحياء الذين
غادروها اىل بلدان ال�شتات.
وكنت خططت اىل ان ا�صدر كتابا بعنوان
(يف �سيكولوجيا الفن الت�شكيلي)..طبع
منه اجلزء الأول وفيه حتليل ل�شخ�صية
واع�م��ال الفنان ج��واد ��س�ل�ي��م،و�أن ي�ضم
اجل ��زء ال �ث��اين م�ن��ه ف��ائ��ق ح�سن وليلى
العطار.
تعرفت على فنانا ال��راح��ل فائق وكنت
اح�ضر احيانا داخل القاعة التي يحا�ضر
فيها على طلبة املرحلة ال��راب�ع��ة بق�سم
الفنون الت�شكيلية..و�أ�صبحنا ا�صدقاء..

وط�ل�ب��ت م�ن��ه ان ي��ر��س�م�ن��ي..ف�ن�ظ��ر اىل
وجهي وك�أنه يتفح�صني..وهز ر�أ�سه..
و�أجابني مبا معناه..لي�س الآن.
ت�ساءلت م��ع نف�سي:ملاذا لي�س الآن؟..
م�شغول؟ لو ما مقتنع ب��ي؟ لو ما عجبه
وجهي؟
يف ال��ي��وم ال��ث��اين ال�ت�ق�ي�ن��ا يف ��س��اح��ة
الكلية..مل اعد عليه الطلب..لكنه و�ضع
يده بيدي و�أخذين اىل قاعته..اجل�سني
على كر�سي..واح�ضر ادواته..وجل�س
على بعد اقل من مرت.
ك��ان احيانا يطيل النظر،واحيانا بلمح
ال�ب���ص��ر..وك��ان ب��داخ�ل��ي �شعور ميتزج
ف�ي��ه ال �ف��رح ب���ش��يء م��ن خ��وف..وت��رق��ب
كيف �سيكون البورتريت!..فكان الذي
ت�شاهدونه الآن.

ي�شبهني �أم ال ي�شبهني؟.ما ال��ذي اراد
ان ي�برزه يف ت�ضاري�س وجهي..وعلى
م��اذا ت��دل؟ .ام ياترى فعل معي ما فعله
ماتي�س ال ��ذي ر� �س��م ب��ورت��ري��ت لأم���ر�أة
وملا انتهى منه قال له �صديقه ال��ذي كان
م�ع�ه�م��ا(:ان��ه ال ي�شبهها) ف��اج��اب��ه(:ه��ذه
لوحة ولي�ست �صورة املر�أة التي تراها).
ات� ��رك حل���ض��رات�ك��م م��ا ت��رون��ه ان �ت��م يف
البورتريت..الذي هو اعز ما امتلكه يف
بيتي من لوحات و�صور..وفيه ا�ستذكار
لفنان عراقي عرب بفنه الت�شكيلي حدوده
اجلغرافية اىل العامل..ومات غريبا عن
وطنه ت��ارك��ا حماماته ب�ساحة التحرير
م��رع��وب��ة م��ن ه��ول م��ا ي �ج��ري ..م��ع ان��ه
اراده���ا ان ت�شيع املحبة وال���س�لام بني
النا�س .حمبتي.

العالم األرضي في لوحات الفنان فائق حسن
نوري الراوي
�سبق يل �أن �سجلت يف معر�ض حتليل �أعمال
الفنان فائق ح�سن� ،أن��ه و�ضع يده على الكنز
الأر�� �ض ��ي ال���ذي يختفي وراء امل� ��ادة احلية
ل�شخ�صياته .ف�إبطاله احليويون الذين ميثلون
دراما احلياة يف لوحاته هم بداة  ..وهو قرويون
لي�س لهم يد يف حل م�شكلة وجودهم ،كما لي�س
لهم خيار يف تقرير م�صائرهم� .أنهم مدفوعون
لآن يعي�شوا يف ظروف م�أ�ساة ،ولكنهم مع ذلك
ال يعرفون حميط هذه امل�أ�ساة لأنهم ينظرون
من الداخل� ،أما �أولئك الذين ينظرون �إليهم من
اخلارج فلي�س يف ا�ستطاعتهم تقدير هذا املدى
�إال مبا هم واقعون حتته من �شعور قد يرتفع
�أح�ي��ان� ًا �إىل درج��ة ال�ت��واج��د� ،أو ينخف�ض يف

�أغلب الأحيان �إىل حد الأ�سف املر.
ف �ب ��أي م��دى م��ن ال���ش�ع��ور ك��ان��ت ت�ل��ك امل��أ��س��اة
م�ن�ظ��ورة م��ن قبل ال�ف�ن��ان؟ .احل��ق� ،أن ت�أكيد
الفنان فائق على امل�شاهد القروية والبدوية
يعطينا الدليل الوا�ضح على �أنه ما زال يبحث
عن �أحيائه بني ه��ؤالء الذين فقدوا العزاء يف
الدنيا وت�أ�سوا عنها بالت�أمل الباطني لأحالم
ال�ع��امل الأخ ��ر .غ�ير �أن ه��ذا القالب الو�صفي
النا�ضج ال��ذي �صب فيه ت�أليفاته الفنية ،ظل
يف حاجة �إىل الطاقة االنفعالية التي ت�ستطيع
رفعه �إىل م�ستوى امل�أ�ساة ،وهي الطاقة التي
جتعل من تلك امل�أ�ساة عم ًال فني ًا خالد ًا وف��ذ ًا،
ال يثري العطف �أو املحبة وحدهما ،بل النقمة

وال�سخط واال�شمئزاز امل��ر مع ًا! وه��ذا �شيء
ال يتوفر �أال يف موا�ضيع املدينة التي جتي�ش
ب��امل�ت�ن��اق���ض��ات ،وت�ن�ب��ئ ب�ق���س��وة ،ع��ن رف�ض
الإن �� �س��ان حل ��االت الت�سليم ال �ق��درى املطلق،
واالن�صياع ملوا�ضعاتها.
لقد عالج الفنان م�شكلة الإن�سان ال��ذي ما زال
ي�ستظل باخليمة �أو الكوخ ،و�أتخذ من مادة
حياته اخل��امت ق��وام فنه و�أ�سلوبه ،كما �صور
ب�خ�برة عميقة ،وح�سا�سية م��ره�ف��ة� ،أر�ضنا
العراقية ،مبا كانت عليه من �شقاء وب�أ�ساء،
غري �أن و�صفه ال��ذي ال يباري يف ه��ذا الباب،
ال يقود املت�أمل �أال �إىل هذه احلقيقة� :أن الطاقة
العاطفية املبذولة يف بناء الظهور اخلارجي

لأب�ن��اء ال�صحراء �أو القرية ه ��ؤالء ،هي �أكرب
بكثري من الطاقة املبذولة يف البحث عن عاملهم
ال��داخ�ل��ي  ..ويف ه��ذه النقطة تلتقي معظم
�أعمال فنانينا التي مل تبلغ ع�صريتها بعد �أوج
ن�ضوجها الفكري واجلمايل .و�إذا كان من �سبب
يربط بني هذه النتيجة وبني بواعثها البعيدة،
فهي �أن فننا العراقي ما زال يف مرحلة البحث،
و�أن الظروف املريرة التي عا�شها وابتالها ،هي
ذات الظروف التي حولت تيار الفكر برمته �إىل
�أن ي�صف وال يعالج ،وي�شري �إىل موا�ضيع الداء
وال يغور �إىل الأعماق.

جملة الرواق 1983
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ه � � ��ذا اغ � � � ��رب مم � ��ا ك � �ن� ��ت اح�� �ل� ��م ب��ه
ابراهيم ر�شيد
ي�شغلني كثريا التعامل مع الن�شاط الفكري والإبداعي املرتبط مع الذاكرة الأن�سانية �سواء كانت ذاكرة خا�صة او ذاكرة جمعية ،ويف اي م�ستوى
كان .وهذا يف اعتقادي ميكن ان يكون واحدا من الأموراجلوهريةيف االبداع الفني ،لأنها �أمر دائم احلدوث مع تغري املكان والأن�سان .كل
�شيء نراه يخفي �شيئا �آخر ،الزمن يخفي زمنا �آخر ،واملكان يخفي مكانا �آخر والأن�سان يخفي اي�ضا ان�سانا �آخر  .لكننا دائما ما نرغب يف ر�ؤية
ماهوخمتفي اكرثمما ظاهر .هناك ف�ضول وراء ماهو خمفي يف الذاكرة وماهو مبهم وغري ظاهر يف حياتنا اليومية .هذا الف�ضول قد ي�صبح
مغامرة يف البحث وميكن ان يكون �شكال من �أ�شكال �أكت�شاف اجلذور �أالولية لتكون هوية �أالن�سان واملكان.
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ولهذا ف��إن ال�سبب ال��ذي دع��اين �إىل كتابة
هذا الن�ص هو لي�س ا�ستاذي الفنان الرائد
ف��ائ��ق ح�سن الأن �� �س��ان وح ��ده ب��ل ال��ذاك��رة
الأبداعية (الرائدة) وامل�شرتكة التي كونها
يف حياته مع جيل ال��رواد والتي ا�ستمرت
ح�ت��ى ب�ع��د رح�ي�ل��ه ق�ب��ل اك�ث�ر م��ن ع�شرين
ع��ام��ا ،ه ��ذه ال ��ذاك ��رة ك��ون��ت جت��رب��ة فنية
رائ��دة واجيال من الطلبة الذين ا�صبحوا
فنانني وا�ساتذة فن داخ��ل وخ��ارج العراق
وح �ق �ق��وا اي���ض��ا جت��ارب��ا ف�ن�ي��ة مم �ي��زة يف
العامل .الاريد احلديث عما هو تقليدي يف
فن فائق ح�سن من ر�سم اخليول والأعراب
ال�ت��ي مت�ي��ز يف ر�سمها الأك��ادمي��ي املميز
وامل��وا��ض�ي��ع ال�شعبية اوالبيئة العراقية
اور�سوم املوديالت التي ا�شتهر بها ،بقدر
ما اريد اكت�شاف ماكان خمفي يف ذاكرتي
ومعاي�شتي له ك�أ�ستاذ ور�سام ومرب كبري
وال �غ��ور يف م��ا ميكن ان يكون خمفي يف
تلك الذاكرة وخ�صو�صا بعد هجرتي التي
قاربت الربع القرن ،وت�أثري هذه الذاكرة يف
عملي الفني ،وكيف حتولت ه��ذه الذاكرة
لتكون جزءا من هوية املكان والزمان الذي
ع�شت فيه .حديث عما ك��ان يكتنزه فائق
ح�سن من خربة فنية كبرية وروح ان�سانية
عميقة تكاد تكون عفوية وفطرية ب�سيطة
لكنها غنية بروحه الأن�سانية التي جعلت
منه ا�ستاذا للفن من الطراز الأول وهذا ما
يتوا�صل اي�ضا مع اهتمامي يف معرفة الأثر
والت�أثري وامل�ؤثر يف الأبداع الفني.
عندما زرت نيويورك اول مرة عام 2000
(وق�ت�ه��ا ك�ن��ت اع�م��ل واع�ي����ش يف ال�سويد
بعد هجرتي من العراق بعد حرب اخلليج
الثانية عام � ،)1991شاهدت �شريط فيديو
للفنان االمل��اين ال�شهري(جوزيف بوي�س)
يف ك �ل �ي��ة ن� �ي ��وي ��ورك ل �ل �ف��ن (وه � ��و ف �ن��ان
ومفكروا�ستاذ فن حداثوي امل��اين وواحد
من اهم فناين احلداثة يف القرن الع�شرين)،
يتحدث فيه اىل الطالب يف جامعة نيويورك
للفن عام 1982ع��ن افكاره احلداثوية يف
الفن والبيئة واحلرب واملجتمع .جوزيف
بوي�س يف نيويورك وفائق ح�سن يف بغداد
الأثنان يف كلية الفن عام  !1982كان الفلم
ي�صورطالب الفن يف مدر�سة نيويورك للفن
(وهم من نف�س جيلي) يناق�شون طروحاتهم
الفنية املعا�صرة وافكار(جوزيف بوي�س)
امل�ف��اه�ي�م�ي��ة واحل ��داث ��وي ��ة ح���ول ال�ب�ي�ئ��ة
والنحت الأجتماعي (وهو مفهوم حداثوي
يجعل من كل ان�سان فنان)وانايف اكادميية
الفنون اجلميلة اتطلع اىل ماكان ير�سمه

ف��ائ��ق ح�سن ع��ن بيئة ال �ع��راق واخل �ي��ول
وامل� ��ودي �ل�ات ال �ف �ن �ي��ة وب �ع ����ض ال �ت �ج��ارب
املتفرقة وماكان يطلعني عليه الربوفي�سور
�آرمتوفي�سكي من احلداثة الأوربية يف فن
الر�سم .تراود اىل ذهني وقتها تلك الذاكرة
وم��ا ميكن ان يكون للذاكرة من معنى يف
طريقة تفكريي وعملي الفني ،وجذورها
واهميتها ،وكيف ميكن ان تتحول من جمرد
�سرد للما�ضي اىل اكت�شاف للم�ستقبل ! لأن
امل�ه��م يف ال��ذاك��رة هوما ميكن ا�ستنتاجه
وحترره من جذورها املا�ضوية الأر�شيفية
اىل �آف��اق التغيري والأب��داع.ه��ذه ال��ذاك��رة
ك��ان��ت ج ��زءا م��ن ذاك��رت��ي احل �ي��ة م��ع اه��م
ا��س��ات��ذت��ي يف اك��ادمي�ي��ة ال�ف�ن��ون اجلميلة
وهما فائق ح�سن والربوفي�سور البولوين
رومان �آرمتوفي�سكي (الذي يعد واحدا من

الفنانني البولونني الذين اث��روا يف الفن
العراقي احلديث).
ا�� �س� �ت� �ع ��ادت يل ه � ��ذه ال � ��ذاك � ��رة م �ن��اب��ع
الت�أثريوالتاثر يف الفن والبيئة وج��اءت
ه��ذه ال���ص��ورة لتخلق يل ع��امل�ين بعيدين
وم �ت �ن��اق �� �ض�ين ه �م��ا ن �ي��وي��ورك وب� �غ ��داد.
ن �ي��وي��ورك او(ال �ت �ف��اح��ة ال �ك �ب�يرة وه��ذا
ماي�سمونها اهلها) وبغداد (الف ليلة وليلة
وهذا مان�سميها نحن).
بعد تخرجي م��ن كلية ال�ف�ن��ون اجلميلة
عام  1982ذهب جنديا اىل اق�صى جنوب
العراق يف منطقة (الفاو) ،اناق�ش افكاري
الفنية مع نف�سي ومع املوت املحيط بي يف
جبهة احل��رب ،ع��امل��ان وبيئتان وثقافتان
خمتلفان!! فعندما كنت اع��ود اىل بغداد
م��ن جبهة احل��رب يف اج��ازات��ي ال�شهرية

كان فائق ح�سن واح��دا ممن كنت احر�ص
ان التقيهم واحت ��دث اليهم ع��ن معاناتي
امل��ري��رة م��ع ت�ل��ك احل ��رب امل�ج�ن��ون��ة وع��ن
(ور� �ش �ت��ي ال�ف�ن�ي��ة) ال �ت��ي ك�ن��ت اح �ل��م بها
وال�ت��ي ا�صبحت الآن ع�ب��ارة ع��ن �صحراء
ملحية جافة تخرتقها من اجلنوب ا�سراب
م��ن ط �ي��ور ال �ن��وار���س ال �ق��ادم��ة م��ن مياه
اخلليج وم��ن ال�شرق وال�شمال وم��ن عمق
الأر�ض املاحلةتخرتقهااملدرعات واالليات
الع�سكريةتاركة ورائها جثث القتلى! كنت
وك�أين اناق�ش معه (جوزيف بوي�س) الفنان
ال��ذي مل اك��ن ق��د تعرفت عليه وقتها! كان
فائق ح�سن ي�ستمع يل اكرث وين�صت لكل
مااقوله ب�صربوبقلب كبريوعيون ثاقبة
وعميقة ،ك��ان��ت بالن�سبة يل مثل ينبوع
وم�ل�اذ �آم ��ن مل�ع��ان��ات��ي وت��ذم��ري.ك��ان ه��ذا
يعك�س بال �شك ويف كال البيئتني واملكانني
(امريكا والعراق) معاي�شة ومعاناة حياتية
خمتلفة ويف نف�س ال��وق��ت يعك�س خربة
درا�سية وجتربة فنية خمتلفة اي�ضا لكن
يف الواقع عندما اكت�شفت ه��ذا فيما بعد،
مل اح ��زن ك�ث�يرا لأن �ه��م تعلموا ك�ث�يرا من
(جوزيف بوي�س) يف نيويورك وانا تعلمت
من فائق ح�سن يف بغداد .اعتقد ان كالنا قد
تعلم الفن لكن بطريقة ومعاي�شتة خمتلفة،
املهم كيف انعك�ست ه��ذه املعاي�شة لتكون
جزءاتفكري اب��داع��ي حي ومتجدد .ولهذا
ف�أن فائق ح�سن (ومعه الفنان �شاكر ح�سن
�آل �سعيد) قد دفعاين لأجعل من معاي�شتي
للحرب اىل مو�ضوع للبحث والر�سم فكان
يقول يل مازحا عندما كنت ا�شكو له وهذا
الدمار وال�ضياع ال تهتم ( احلرب هي كفخة
اي �ضربة ورب كفخة م��ن اخللف تدفعك
للأمام!!) فاذا كنت فنان فانت قادرعلى ان
تكون ناجحا يف اي مكان .هذا الأ�سلوب
الب�سيط والعميق قد مهد يل ادراك كيفية
بناء �شخ�صيتي من خالل حياتي اليومية
وذاك��رت��ي ال�شخ�صية من جانبوفهم الفن
املعا�صر م��ن خ�لال اال��س�ت�ف��ادة م��ن ت�أثري
البيئة املحيطة من جانب �آخر.
ل�ق��د اث��ر ال�ف�ن��ان ال�ك�ب�ير ف��ائ��ق ح���س��ن يف
ذاك��رت��ي وعملي الفني كما اث��ر يف حياة
الكثري من الفنانني العراقيني .ففي خريف
عام  1979عندما دخلت اكادميية الفنون
اجلميلة اول مرة وانا احمل جمموعة من
ر�سومي الكرافيكية ال���س��وداء (حفرعلى
اخل �� �ش��ب) لأق� ��وم مب�ق��اب�ل��ة جل�ن��ة ال�ق�ب��ول
واالختبارالفنية(حيث كنت الطالب الوحيد
ال���ذي ق�ب��ل يف ال��درا� �س��ة دون ال���ش��روط

احلزبية اخلا�صة وال�صارمة ان��ذاك) وقد
كانت تتالف من الفنان فائق ح�سن وكاظم
ح �ي��در وف ��رج ع�ب��و وحم �م��د غ�ن��ي حكمت.
ك��ان يل حلية طويلة نوعما و�شعر طويل
يتدىل على كتفي وارت��دي اجلينز االزرق
وك�أين خرجت للتو من فيديو الغنية فرقة
البيجيز ااالنكليزية (ابقى على قيد احلياة)
التي ذاع �صيتها انذاك .عندما دخلت غرفة
املقابلة يف الطابق العلوي لق�سم الفنون
الت�شكيلية ،قال يل الفنان فرج عبو ب�صوت
ابوي عطوف ودافىء:
 م��ا ال ��ذي حتمله اب �ن��ي؟ ق�ل��ت ر�سوميالكرافيكية ،وو�ضعتها على الطاولة التي
مت�ت��د يف و� �س��ط امل �ك �ت��ب .وب�ق�ي��ت اراق ��ب
ن �ظ��رات �ه��م وال �ت �ف��ات��ات �ه��م امل �ت �ب��ادل��ة وه��م
ينظرون ايل ب�أبت�سامة واندها�ش .مل يكن
يل ادن��ى �شك ب�أهمية ماعر�ضته عليهم،
كنت مرتابط اجل�أ�ش مع قليل من القلق،
الاعلم يف احلقيقة من اين كانت لدي هذه
اجلر�أة والثقة الكبرية بالنف�س ،لكنها كانت
متوا�ضعة يف نف�س الوقت حتى اين قلت
لهم مازحا:
 مل تعجبكم الي�س كذلك؟ اجابني فرج عبورئي�س ق�سم الفنون الت�شكيلية:
ال ياابني لكننا يف احلقيقة لي�س ب�أمكانناان
نعلمك اكرث مما انت عليه؟ ف�أهال بك.
قال حممد غني حكمت
واين تعلمت هذا؟ قلت: يف احلياة واملر�سماما الفنان فائق ح�سن ظل �صامتا ينفخ يف
غليونه وهو يتفح�ص ر�سومي بنظرات من
ف��وق كتفه وه��و جال�س على كر�سي دوار
وا��ض�ع��ا رج�ل�ا ع�ل��ى رج��ل وه��و يتفح�ص
هذه الر�سوم  ..كنت اراقب عيونه احلادة
وحواجبه الكثةالتي تختفي وراء دخان
غليونه الكثيف.كان ه��و اك�ثرم��ا يقلقني
من بينهم ،فكنت مرتابا بع�ض ال�شيئ من
نظراته احلادة نحوي ،فنفخ يف غليونه..
لكنه كما يبدو قد هفت واخذ ينظفه ويعبئه
بالتبغ من جديد وك�أن اجلميع ب�أنتظار ما
�سيقوله،قال يل ب�صوته ال�صارم �ألأج�ش:
هل ان��ت ال��ذي ر�سمت ه��ذا كله؟ قلت نعم.
�صمت برهة ونفخ يف غليونه مرة اخرى
ثم قال:
هل تعرف الفنان الأ�سباين غويا؟
قلت :ال.
ق��ال :امل ترر�سومه ع��ن احل��رب الأهلية
�أال�سبانية

قلت مرتعبا وانا افكررمبا كانت ر�سومي
ت�شبه ر�سومه :ال والله ا�ستاذ ومتى حدثت
هذه احلرب ؟
قلت لفائق ح�سن ،كنت اع��رف ان لوركا
ال �� �ش��اع��ر الأ���س��ب��اين ق��د ق �ت��ل يف احل��رب
الأ�سبانية الأهلية عام  ،1936لكن هل كان
يق�صد نف�س احلرب وهل كان غويا يعي�ش
يف ت�ل��ك ال �ف�ترة؟ الاع� ��رف لكني ارتبكت
وظننت بانني قد ارتكبت خط�أ فادحا!
قال :تعال معي اذن
انتف�ض م��ن على كر�سيه �سريعا،وخرج
خ � ��ارج ال��غ��رف��ة و�� �س ��ط ان ��ده ��ا� ��ش بقية
�ألأ�ساتذة،و�سبقني نحو ال�سلم الذي ي�ؤدي
اىل �ساحة الكلية االمامية،لكنه ب��دال ان
ينزل ال�سلم خطوة خطوة وبحذر كرجل
كبريال�سنامتطى �سياجه احلديدي كطفل
�صغريوام�سك به بكال كفيه واخ��ذ ينزلق
م��ن عليه وي�ه�ب��ط بج�سده النحيل ببط�أ
وان��ا م��أخ��وذا بالده�شة!عند ا�سفل ال�سلم
�صرخ عاليا :مل��اذا ان��ت واق��ف ،تعال معي
اىل املكتبة ،تبعته ..وب�ع��د دق��ائ��ق خرج
من املكتبة وبيديه جملد �ضخم ذو غالف
ر�صا�صي �سميك كتب على غ�لاف��ه ،غويا
ر�سوم احل��رب .ق��ال يل فائق ح�سن :خذه
هذا �سيفيدك كثريا لأنك (خو�ش فنان) اي
فنان جيد.
كان كتابا �ضخما عن ر�سوم غويا الغرافيكية
ال�سوداء ،وك��ان بالن�سبة يل ك�أنه �شهادة
تخرجي ولي�س قبويل يف اكادميية الفنون
اجلميلة ،كنت مغتبطا به وك�أين قد وجدت
كنزا الين�ضب من ال�صور التي كانت يف
خميلتي واح�لام��ي ومل ار مثلها يف الفن
ق��ط!! ك��ان ه��ذا اول ي��وم اتعرف فيه على
فائق ح�سن واول ي��وم اتعرف فيه اي�ضا
علىالفنان الأ�سباين (غويا) ،اهم فنانني
ت��رك��ا اث��را ك�ب�يرا يف �شخ�صيتي وعملي
الفني حتى اليوم.
غويا وفائق ح�سن واللون الأ�سود
مل يكن اللون اال�سود بالن�سبة يل لونا فقط
بل كان تعبريا لل�شكل واخلط حتى قبل ان
اتعرف على غويا يف ذلك اليوم ،فهوعلى
كل حال كان يعتربكل االلوان بالن�سبة يل
وخ�صو�صا يف ر�سومي التي ظهرت يف
ال�صحافة العراقية انذاك ومنذعام .1975

ففي كل مرة اهيىء فيها الواين للر�سم كان
يجذبني اللون اال�سود ..افتح علبته اوال
دون ان ا�شعر ،حتى اين اعتدت منذ ذلك
احل�ين اىل ان احجز له م�ساحة اك�بر يف
باليت االل��وان وا�ضعه يف اجلهة املقابلة
لكل االل��وان وك�أنه يوازيها جميعا .ويف
يوم الحظت اي�ضا ان اول لون ا�ضعه على
الباليت هو اللون اال��س��ود .هكذا ادرك��ت
ال��داف��ع الال�شعوري لعالقتي بهذا اللون
وه�ك��ذا تعمق ه��ذا ال�شعور بعد معرفتي
بغويا وف��ائ��ق ح�سن .اع�ت��دت التمتع يف
ابتكارالوانا متعددة م��ن ال�ل��ون اال�سود
مثل الر�صا�صي املزرق واال�سود املحروق
وال��ر��ص��ا��ص��ي النفطي ،والأ� �س��ود البني
والأ� �س��ود املت�أك�سد حتى ان فائق ح�سن
كان يدعوين لكرثة ا�ستعماىل لهذا اللون،
ابراهيم ابو اللون الأ�سود (بفتح الواو)!
ع�ن��دم��ا الاج ��د ه��ذا ال �ل��ون ب�ين االل� ��وان،
ا�شعر ب ��أين غري قادرعلى الر�سم ،وك�أنه
ينق�صني طاقة الر�سم وقوة �شد الأل��وان،
اوع�ن��دم��ا اراه ق��د ب��ات على النفاذ ا�شعر
ب ��أين الا�ستطيع الأ��س�ت�م��رار يف الر�سم.
لقد تعلمت من ا�ستاذي الفنان فائق ح�سن
ا�سرار هذا اللون والألوان الأخرى ولذلك
كنت من النادران ا�ستعمل اللون الأ�سود
كما هو ا�سود نقي و�صايف ،لأنه يف هذه
احل��ال يبدو جافا وغريعميق ولذلك فانا
ا�سعى دائما اىل خلق الوانا �سوداء غاية
يف التاثري اللوين واالنعكا�س ال�ضوئي
وذات ��ض��وء ي�ب��اب عميق وك ��أن��ه ينجذب
وي�ح�م��ل ط��اق��ة ��ش�ع��وري��ة ب�لا ��ض�ف��اف يف
نف�سي .وهذا يف احلقيقة قد الزمني بعد
ذل��ك اك�ثر ومنذ ثالثني عامابعد درا�ستي
ل�ل�أل��وان يف ال�سنة الرابعة عند ا�ستاذي
فائق ح�سن.
كنت م��ن اب��رز ال�ط�لاب املقربني لأ�ستاذي
فائق ح�سن يف تلك الدورة الدرا�سية،حتى
ان اكرمني بر�سم �صورة �شخ�صية يل عند
تخرجي م��ازل��ت احتفظ بها حتى يومنا
ه��ذا وكنت دائ�م��ا اح ��اول ان اه�ي��ىء جوا
هادئا ومنا�سبا للر�سم داخ��ل قاعة الر�سم
والتي كانت ت�سمى قاعة فائق ح�سن ،من
اج��ل ان نحقق اق�صى فائدة من ا�ستاذنا
ال��ذي كنا ننتظر در�سه يف ال�صباح بفارغ

ال�صرب .كان ميتاز مبزاج خا�ص ن�ست�شفه
م��ن ت�ق��اط�ي��ع وج�ه�ه��ه وح��رك �ت��ه ال�سريعة
داخ� ��ل ق��اع��ة ال��ر� �س��م .ويف � �ص �ب��اح ي��وم
خريفي (وك��ان احد اي��ام احل��رب واملعارك
القا�سية) كنت اهيئ قاعة الر�سم ،من�صة
املوديل� ،أال�ضاءة وغريها وفكرت ان اغري
من رتابة مو�ضوع در�س الر�سم ملوديالت
ووج��وه اعتدنا على ر�سمها يف كل در�س
ولذلك فلقد قمت بدعوة اح��دى الطالبات
وكانت ذات ب�شرة �سوداء لتكون موديال
لدر�س االلوان.هذا املوديل كان يختلف عن
كل املوديالت التي ر�سمناها �سابقا ورمبا
جاء اختياري هذا اي�ضا بت�أثري اهتمامي
باللون الأ�سود اي�ضا! .كنت اريد ان اغري
ما تعودت عليه عيوننا من ال��وان ب�شرية
�سمراء وكنت يف غاية
ال�شوق خلو�ض هذه املغامرة (ال�سوداء)
يف ر� �س��م اجل���س��م ال�ب���ش��ري ،ول��ذل��ك فلقد
اطلقت العنان حلريتي يف اب ��داع اللون
اال��س��ود ويف خلق ال��وان��ا م�شتقة جديدة
وظ�لاال عميقة كما ك��ان غويا او ديالكروا
(الفنان الفرن�سي �صاحب اللوحة ال�شهرية
امل �ي��دوزا) يفعل يف ل��وح��ات��ه ال�ت��ي عكفت
على درا�ستها بعد ذلك ونقلها حتت ا�شراف
فائق ح�سن .عندما دخ��ل فائق ح�سن اىل
قاعة الدر�س يف ذلك ال�صباح كان مت�أخرا
كعادته ،لكنه تفاج�أ ووقف عند باب القاعة
وب��دت مالمح الأن���ش��راح تظهرعلى وجهه
م��ن خ�لال ابت�سامته العري�ضة وجتاعيد
وجهه التى تتداخل ب�شكل عجيب مع دخان
غليونه .رفع يديه اىل الأعلىو�أخذ يرق�ص
وي��دورح��ول�ن��ا وي�ق��ول انه�ضوا وات��رك��وا
الر�سم وتعالوا لرنق�ص �سوية ،ذكرتني
هذه الرق�صة برق�صة (انتوين كوين) يف
فلمه ال�شهري (زوربا) .ا�شاد بعدها ب�أختيار
املوديل وفرح ل�صوت املو�سيقى الذي كان
ين�ساب بهدوء يف جو القاعة من معزوفة
(الدانوب �أالزرق) للمو�سيقار النم�ساوي
(� �ش �� �س�تراو���س) ل�ك�ن��ه ث ��ار غ�ضبابعد ان
ت�ف�ح����ص ال �ل��وح��ات ال �ت��ي ك �ن��ا ق ��د ب��د�أن��ا
بر�سمهاو�صرخ بع�صبية:
م��اه��ذا ال��ذي تفعلون؟ ك��ل ه��ذا خ�ط��أ يفخط�أ ،قالها مثل ا�سد يزئر وهو يدور حول
ح��ام�لات ال�ل��وح��ات (ال���س�ت��ان��دات) يدمدم

غ�ضبا وغليونه ينفر بالدخان مما �شاهده،
حتى توقف فج�أة عند لوحتي قائال:
 ه��ذال��ون ا� �س��ود ج �ي��د ،ن�ع��م ه ��ذا ا��س��ودجيد ،تفح�صواهذه هي االل��وان ال�سوداء
وال��ر��ص��ا��ص�ي��ة والبنف�سجية امل�ح�ترق��ة..
تعالو هنا ل�تروه..ان��ه لي�س لونا ا�سودا
واحدا امنا هو لون اجتمعت فيه جمموعة
الوان .امل تروا يف حياتكم يوما باذجنانه؟
ان��ه مثل ال�ب��اذجن��ان ،تخيلو ه��ذا املوديل
لي�ست امر�أة امنا باذجنانة �سوداء كبرية!!
وم��ا ان �سمعت الفتاة ال�سوداء ه��ذا حتى
نزلت غا�ضبة متع�صبة و�صرخت :ا�ستاذ
ف��ائ��ق ان��ا لي�ست ب��اذجن��ان��ة ان��ا ان�سانة!!
وتركت قاعة الر�سم غا�ضبة.
ك ��ان ه ��ذا در� �س��ا تقليديا يف ف��ن ال��ر��س��م
وااللوان،يبدو ب�سيطا ومتوا�ضعا لكنه كان
ممتعا وعميقا بكل مافيه من عالقة ان�سانية
وخ�ب�رة ف�ن�ي��ة ،ك ��ان ه ��ذا ال �ل��ون الب�شري
ه��و فعال لونا عميقا ففيه ال�ل��ون �أال��س��ود
و�أالزرق والبني والبنف�سجي والر�صا�صي
والبنف�سجي وكل �أالل��وان ،انها باذجنانة
�سوداء حمرتقة تذكرين بلوحة بيكا�سو
ال�شهرية (القط والطائر) او(حياة جامدة)
والتي ر�سمها من �ضمن مار�سم عن احلرب
العاملية الثانية ملجموعة من الفواكه ب�ألوان
داكنة وخطوط تكعيبية حادة وك�أنها جافة
وحمرتقة .هذه اخلربة وطريقة التفكريهي
حتويل ماهو ب�سيط اىل ماهوعميق يف
املعنى وال�شكل .لقد علمني ه��ذا الدر�س
كيف ميكن ان ننظر اىل مايحيطنا بطريقة
خمتلفة ون�غ�ن��ي عملنا ال�ف�ن��ي بالتقنية
لرت�سيخ الفكرة واملعنى .اعرتف بانيمازلت
حتى اليوم وبعد مرور مايقارب الثالثني
عامامن ذلك الدر�س اتعلم من هذا الفنان
الكثري عندما ار�سم ،وكيف ميكن ان انظر
اىل اال�شياء املحيطة بي بب�ساطة وعمق
وب���ص�يرة ثاقبة الميتلكها اال م��ن عرفوا
ا� �س��رار العمل ال�ف�ن��ي .تعلمت منه كيف
ميكن ان يرتبط �أالن�سان بالطبيعة والنبات
وال�ضوء واللون واملو�سيقى ،علمني كيف
ميكن ان يخلق الأ�ضواء وانعكا�ساتها يف
مل�سة �صغرية على �سطح قما�شة الر�سم.
تعلمت من ه��ذا اللون الأ��س��ود وا�ستاذيه
غ��وي��ا وف��ائ��ق ح���س��ن اجل� ��راة يف العمل

والتعبريوالتغيري ،وكيف ميكن ان ميكن
ان نغري(عد�سات) ر�ؤيتنا لي�س لاللون فقط
وامنا لكل ما يحيط بنا لن�صنعه من جديد
مثلما نفكر ومثلما نريد.
ت �ع �م��ق ال � �ل� ��ون اال��� �س� ��ود يف � �ش �ع��وري
وال�� �ش� �ع ��وري اك �ث�ر ع �ن��دم��ا ال �ت �ح �ق��ت يف
جبهة احلربعام  1982كجندي يف �صنف
الدروع .وقتها ر�سمت تخطيطات ا�سميتها
(�صالة الغائب) و(بقايا ماتبقى) ن�شرت
يف جملة (�أف ��اق عربية) ان ��ذاك كيف ذاع
�صيتها وقتها ملا عك�سته هذه الر�سوم من
جر�أة يف التعبري ورف�ض احلرب وا�سلوبا
ت�ع�ب�يري��ا ج��دي��دا يف ال��ر� �س��م .ك��ان��ت ه��ذه
الر�سوم مبثابة يوميات مل�شاهدات يومية
ومذكرات ال�شخا�ص قتلو ور�سمت ماتبقى
منهم اماكنهم ،وحاجاتهم اليومية كان فائق
ح�سن يتابع ما افعل وم�سرورا لأين كنت
اح��ول معاي�شتي للحرب اىل ذاك��رة وعمل
ف�ن��ي ن��اج��ح ومم �ي��ز ت��وث��ق يف ال�صحافة
ال�ي��وم�ي��ة .ورمب ��ا ه��ذا م��ادف�ع��ه اي�ضا بان
يهدي يل كتيب �صغري لر�سوم غرافيكية
للفنان ال�سويدي ال�شهري(زورن) احتفظ به
اىل يومنا هذا وهو الذي ا�شتهر بر�سومه
للن�ساء العاريات يف امل��اء ودرا��س��ة الظل
وال�ضوء ورمبا كان ذلك من اجل ان يخفف
عني م�شاهداتي القا�سية يف احلرب!
كتبت مرة اىل �صديقي الفنان �شاكر ح�سن
�أل �سعيد وال ��ذي ك��ان ه��و الآخرمتابعا
�شغفا لتجربتي الفنية مع ا�ستذي فائق
ح�سن:
(لقد ا�ستحال يل ماتبقى من ه�ؤالء اجلنود،
ادوات� �ه ��م ال�ع���س�ك��ري��ة وال�شخ�صية اىل
كينونات بيئية وان�سانية جديدة تعك�س
يل فكرا فنيا جديدا رمب��ا يكون مرتبطا
باالن�سان والبيئة وامل��وت واحل�ي��اةاين
ارى هنا يف هذه ال�صحراء لوحاتك عن
الأر� ��ض واجل���دران ول��وح��ة فائق ح�سن
ال�شهريه التي اث��رت بي كثريا (ح�صان
يحت�ضر) ح�ي��ث ي���ص��ور ح���ص��ان هزيال
اع ��زل م�تروك��ا وح �ي��دا يف ار� ��ض مقفرة
ينتظر املوت امام هيكال عظمي و�سحابة
�سوداء تغطي امل�شهد و(اجلرمية) حيث
التي ي�صور قمي�صا ابي�ض ملطخ بالدم
ومم ��زق ع�ل��ى ا� �س�لاك �شائكة يف م�شهد
دراماتيكي ذات ال��وان حمراء و�صفراء
�صارخة ولوحة (تل الزعرت) ذات الوجوه
ال�سوداء والر�صا�صية املحرتقة والتي
ر�سمها بعد مذبحة خميم (ت��ل ال��زع�تر)
ل�لاج�ئ�ين الفل�سطينني يف ل�ب�ن��ان اب��ان
احلرب الأهلية اللبنانيةعام .)..1976
تبقى اهمية فائق ح�سن قائمة يف تاريخ
الر�سم العراقي احل��دي��ث ،لي�س لأن��ه قد
فرع الر�سم ايف معهد الفنون اجلميلة عام
مع زميله جواد �سليم فقط وامنا لأنه قد
ا�س�س ورعى ذاكرة جمعية لأجيال عديدة
متنوعة الثقافاتوالتجارب الفنية جميعها
تكن له بالثناء.لقد ا�ضحى فائق ح�سن يف
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ظاهرة
مميزة يف فن الر�سم العراقي فهو امل�ؤ�س�س
الأول لفن الر�سم يف العراق كما و�صفه
الفنان �شاكر ح�سن �آل �سعيد وم��ازال��ت
ل��وح��ات��ه ت�شكل � �ص��ورا ح�ي��ة لالن�سان
والبيئة العراقية ال�شعبية فهو فنان رائد
وكبري له الف�ضل يف ار�ساء قاعدة ا�سا�سية
للر�سم ال �ع��راق��ي ع�ل��ى ا��س����س اك��ادمي�ي��ة
ومو�ضوعية� .شكرا ا�ستاذي اجلليل فائق
ح�سن جلمال روحك ورق�صك اجلميل وكل
مااعطيتني من �سجية موهبتك العظيمة،
فهذا اغرب ماكنت احلم به!
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ما ك��ان يريد �أن يكتب عنه ناقد ،وال
�أراد �أن ت�ك رّ�ّب  ��ص��ورت��ه يف �أب �ح��اث،
ف��االع�لام ال��زائ��د ع��ن مبدع يطيح به،
وهو ما كان يبحث �إال عن لوحة ،فهي
االع�ل�ام احلقيقي وه��ي ت�ق��دم ر�ؤي�ت��ه
وفل�سفته يف احل�ي��اة ،وك��ان يحدثني
يف بيته يف جل�سات طويلة عن كرهه
ل�صحافة تلمع االطارات دون اجلوهر
يف باطن االط��ارات ،وك��ان يقول :دع
احلياة تقدم نف�سها بنف�سها!..ومرة
ك �ت��ب ن��اق��د ان ف��ائ��ق ح �� �س��ن( :لي�س
مثقف ًا� )..أي انه ال ي�ستطيع �أن يعرب
عن ثقافة مب�ستوي فنه �أو ر�سوماته،
وتربم كثري ًا من هذا التخريج ،وقال
هل من ال�ضروري �أن �أ�شرح كل لوحة
من لوحاتي ليطلع املتلقي علي ثقافتي،
وكان علي حق� ،إذ يكفي الفنان الكبري
�أن ي �ق��دم ل�ن��ا ل��وح�ت��ه ث��م ن �ق��وم نحن
بتف�سريها �أو بتخيلها مب��ا منلك من
ذائقة ومزاج خيايل ،ووظيفة الفن يف
اال� �س��ا���س حت��وي��ل االح��ت��م��االت �إيل
�ضرورة ،وت�أويل الباطن !..وبت�أويل
�أية لوحة من لوحاته يك�شف لنا فائق
ح���س��ن ع��ن ب �ع��ده ال �ث �ق��ايف ال�ع�م�ي��ق،
احل�سي يف جانب ،والعقلي يف جانب،
واال�ستلهام الواقعي حلياة جمتمعة
يف جوانب متعددة ،ويف كل ذلك كان

ي��ؤدي دور املعريف يف تقدمي �صورة
�أمينة عن جمتمع عا�ش فيه ،كما �أدي
دور الفنان يف حتريك ر�ؤي التاريخ
بو�سيلة اللون �أو بو�سيلة الري�شة ،تلك
البو�صلة التي حتركت علي القما�شة
ور��ص��دت حتي ال�شعريات ال�صغرية
يف جغرافيته التي تنف�س فيها با�سم
احل ��ري ��ة ال� �ت ��ي اب �ت��دع �ه��ا يف خ�ل�ق��ه
وتكوينه االنرثبولوجي�!..آفاقه يف
التجربةور�أيناه ينجز عرب حياته-1:
و��ض��ع ق��واع��د لفن ت�شكيلي ت�ب��د�أ من
ا�ستلهام الرتاث احل�ضاري يف العراق
وتنتهي مبعاي�شة الفلكلور املعا�صر،
وكان يقول لالجيال التي تخرجت به
ان (اللوحة يجب �أن تت�ضمن تاريخ ًا
رم ��زي� � ًا )..وي�ع�ن��ي ب��ه االمل���ام بعك�س
ال��واق��ع امل��رح �ل��ي وم�لاح�ق�ت��ه بخربة
اللون �أو بخربة جتميع ال�ضوء-2..
ان��ه �أول فنان ع��راق��ي فل�سف اللون،
و�أنتج عرب جتاربه الفنية (قيم ًا لونية)
ج�ع�ل�ه��ا �أ���س��ا���س�� ًا يف ب �ن �ي��ة ال �ل��وح��ة
الت�شكيلية ،وكان يقول لتالميذه( :يف
ال � �ل� ��ون واب � ��داع � ��ه ت��ت��ح��دد ف�ل���س�ف��ة
الت�شكيلي) بل تقوم اللوحة الرائدة
ع��ل��ي ط �ب �ي �ع��ة االل� � � ��وان وت��راب �ط �ه��ا
وان�سجامها ،ف���إذا �أت�ق��ن الفنان لعبة
توزيع الكتل اللونية �أتقن احلركة يف

اللوحة ،لأن يف اللون عمق ًا وامتداد ًا
ومتوج ًا وهذه كلها تفتح �ألغاز ابداع
ال��ر� �س��م� -3!..أ��س����س (م�ع�ه��د الفنون
اجل�م�ي�ل��ة) �سنة  1939م�ت�ع��اون� ًا مع
الرواد حقي ال�شبلي وال�شريف حميي
ال��دي��ن ،ويف ع��ام � 1940أ��س����س �أول
ق�سم للر�سم يف امل�ع�ه��د ،وق��ام ي��درب
اجليل علي املهارة اللونية من الطبيعة
�إيل التكنيك املدر�سي االكادميي و�أراد
بذلك �أن يتخرج به ر�سامون حمرتفون
ولي�س �شهادات فنية ،وتخرجت عليه
�أول دفعة وهي تودع ع�صر الر�سم علي
هواه وتنتقل �إيل ع�صر يحدد مالمح
الر�سم ب�أ�صوله املدر�سية ،وكان منهم
الفنان ال��راح��ل ا�سماعيل ال�شيخلي،
وكان كل من خرجه من �أجيال الر�سم
فيما بعد يتذكر يف ح��ال��ة الر�سم ان
ط�ي��ف ف��ائ��ق ح�سن ي�ت�ح��رك ف�ي��ه ذات
اليمني وذات الي�سار ،ه��و وعباراته
ومنطقه وتعاطفه االن�ساين -4!..يف
�أواخ��ر االربعينات �أنهي ج��واد �سليم
درا�سته يف لندن وج��اء لي�ؤ�س�س يف
املعهد ق�سم النحت ف�صار يف العراق
�أرب�ع��ة �أق�ط��اب يبنون فيه ه��رم الفن:
ال�شريف حميي ال��دي��ن ين�شر ت��ذوق
املو�سيقي ،وحقي ال�شبلي ير�سم �أفق
امل�سرح ،وجواد �سليم ي�ضع منحوتاته

امن��وذج� ًا لأجيال تتعلم نحت ال�تراث
العراقي ثم فائق ح�سن ينقل احلياة
�إيل الر�سومات ،وتناف�س االقطاب يف
�أي منهم يتقدم �أك�ثر و�أ� �س��رع ،وزاد
التناف�س كلما تخرجت موجة وال�سيما
ب�ين فائق ح�سن وج��واد �سليم ،وكل
�سحب جي ًال �إليه ،وكل �أراد �أن يتبو�أ
االجيال ،و�أم��ا النتيجة ف��إن التناف�س
ال ��ذي � �س��اد ك ��ان ق��د ��س��اع��د ع�ل��ي دف��ع
احلركة الفنية �إيل التبلور وان�ضاج
ال �ق��واع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��د وت ��زخ� �ي ��م ال��وت��ائ��ر
امل��در� �س �ي��ة -5!..و�أدي التناف�س بني
القطبني �إيل ظهور (اجلماعة) الفنية
يف الر�سم ،واجلماعة �إذا ت�صارعت
خلق النمط اجلديد ،و�إذا حتددت ب�أطر
قيا�سية �أنتجت العلو يف الهدف الفني،
فت�أ�س�ست ع�بر ه��ذا ال�صراع اخل�ل ّاق
(ج �م��اع��ة �أ���ص��دق��اء ال �ف��ن )1941 -
و(جماعة ال��رواد  )1950 -و(جماعة
الزاوية) يف ال�ستينات ،ويف احلق ان
فائق ح�سن كان وراء هذه الت�أ�سي�سات،
لأن��ه ك��ان يعتقد ان الفن ال يتطور �إال
بت�شكيل اجلماعات وهي تت�صارع �أو
انها ب�صراعها تقدم االف�ضل ،وقد ت�أثر
بهذه الفكرة �أثناء درا�سته يف باري�س،
وب �ع��د �أن وج ��د ان ال �ف��ن الفرن�سي
وال�سيما فن الر�سم ما كان له �أن يتطور

ل ��وال وج���ود اجل �م��اع��ات ال �ت��ي تبنت
ت� �ي ��ارات ال �ف��ن الت�شكيلي وع��اجل�ت��ه
ب��ال���ص��راع !..وق��د �أن�ه��ي ف��ائ��ق ح�سن
م��رح�ل��ة م��ن ال��ر� �س��م بت�أ�سي�سه ق�سم
الر�سم �أو بت�شكيله (اجلماعات الفنية)
عندما كان ذلك الر�سم يحاكي الطبيعة
علي �أيدي رواده :عبد القادر الر�سام
وحم�م��د �صالح زك��ي وع��ا��ص��م حافظ
و�سليم املو�صلي (وال��د ج��واد �سليم)
وجاء بر�سومات تخ�ضع ملنهج مدر�سي
�أو اك��ادمي��ي حتاكي ظاهرية الواقع
وتعلم الر�سامني كيفية التفاعل مع
واقع يتنقل ويتغري ويرت�صد!..وهو
نف�سه ك ��ان امن ��وذج� � ًا الب� ��داع لوحة
ت�شكيلية ،ففيه ق�ل��ق و� �ص��راع وفيه
ت�شوق لتجاوز خط�أ الع�صر ،وت�شوق
�آخر يطارده لعبور املنظور ،وكل هذه
البد للفنان املبدع من �أن يعك�سها يف
فنه �أو ابداعه ،ليقول يف نهاية رحلته:
(اين ر�سمت ��ص�يرورت��ي)!..م�ب��اه��ج
ال�ط�ف��ول��ة ك��ان��ت �أم ��ه ت�صنع ر�ؤو� �س � ًا
فولكلورية م��ن الطني وتبيعها �أم��ام
بيتها يف حملة (قمر الدين) ال�شعبية،
وفائق ي�أتي بالطني من نهر دجلة ،بعد
�أن فقد وال ��ده وه��و ج�ن�ين ،وي�س�أل:
(�أم��ي ..كيف ت�صنعني؟) وتعلمه االم
�أول وهلة �أن ي�صنع (ر�أ�س احل�صان)

ويكون هذا الر�أ�س بداية معاونته لأمه
يف �صنع متاثيلها التخيلية الأخري!..
وكان يقابلهم خان كبري مهجور تربي
وت��رو���ض ف�ي��ه خ �ي��ول ك �ث�يرة لتاجر
اخليول ،وفائق جيئة وذهوب ًا يحدق
ب�ت�ل��ك اخل� �ي ��ول :ط��رزه��ا و�أ� �ش �ك��ال �ه��ا
وي�ستمع لأنينها �أو �شجوها ،حتي
دخ �ل��ت اخل� �ي ��ول يف �أع��م��اق��ه وراح
ير�سمها بالفحم علي ج��دران البيوت
�أو ي�صنع من طني امه ر�ؤو�سها وهي
�شاخمة ،وي�س�أله (حممد خ�ضر) معلمه
يف مدر�سة (العوينة االبتدائية) من
علمك النحت (�أم��ي بائعة التماثيل)
�أج��اب بخجل ،ث��م ت�صفح املعلم دفرت
الر�سم فوجد تخطيطات لفائق تده�ش
العني ،ق��ال له املعلم( :ات��رك التماثيل
وت�ع��وّ د علي الر�سم ،وال�ت��زم بو�صية
معلمه ور�سم ثم ر�سم �أكرث من ع�شرين
لوحة ب�ألوان البا�ستيل ،وكل لوحاته
كانت ت���س��ا�ؤالت و�أج��وب��ة ع��ن طبيعة
املرئيات يف حملته الفقرية ،وعر�ضها
يف معر�ض املدر�سة املو�سمي ،ونال
اجلائزة االويل !..ومن املدر�سة يرحل
�إيل ر�ؤي��ة خاله الفالح يف ق�صر امللك،
ويف جيبه الطبا�شري امللونة ير�سم بها
تخيالته الطفولية علي �أج�ساد ال�شجر،
وح�ي�ن � �ش��اه��ده في�صل الأول ير�سم
ح�صان ًا منحني ًا علي نهر �س�أله( :يف �أي
�� �ص ��ف؟) ق� ��ال ف ��ائ ��ق م �ت �خ �� �ش �ع � ًا (يف
ال �� �س��اد���س اب� �ت ��دائ ��ي) والط� �ف ��ه امل�ل��ك
امل�ؤ�س�س (اين �س�أر�سلك يف بعثة �إيل
اخل��ارج ،)..ومات امللك  1933وحزن
فائق علي حظه ،لكن امللك غ��ازي نفذ
و�صية والـــــــده في�صل ف��أر��س��ل ابن
�أخ ��ت ف�لاح��ه �إلــــي ب��اري����س ل��درا��س��ة
ال��ر� �س��م ��س�ن��ة  1935ب�ع��د ��ش��ك وقلق
وافقار!..من الطبيعة �إيل البوزارويف
ب��اري ����س ( )1938 -1935تفتحت
فطرته علي �أفق جديد ،و�ضم �إيل معهد
الفنون اجلميلة (البوزار) وطلب منه
�أن ي��دخ��ل االم �ت �ح��ان (بتخطيطاته

اخل ��ا�� �ص ��ة) ور�� �س ��م ق� �م ��ر ًا مي ��ر علي
�شنا�شيل بغدادية ور�سم دجلة تعانق
م �ن��ائ��ر ذه �ب �ي��ة ور���س��م احل �� �ص��ان يف
� �ص �ح��راء ع��رب �ي��ة ،وع �ن��دم��ا �شاهدها
ا�ستاذه (ل��وي روجيه) كتب له درجة
مئة يف مئة ومتعجب ًا !..ويف فر�ص
متاحة �أخذ يتجول معامل باري�س ،برج
ايفل وق��و���س الن�صر وق�صور امللوك
االوائ��ل ،وير�سمها بااللوان املتي�سرة
ك �م��اء ال� ��ورد وي �ج �م��ع ر� �س��وم��ات��ه يف
م�ع��ر���ض م�ت��وا��ض��ع وي� ��زوره ا��س�ت��اذه
ويكتب يف دفرت املعر�ض( :كلها ت�شري
�إيل فنان امل�ستقبل .)..وم��رة �أخ��ري
ي�ستطلع باري�س يف عمق ر�سوماتها،
ومير علي املعار�ض الفرن�سية ال�شهرية
بلوحاتها العاملية وي��دق��ق النظر يف
حمتوياتها وخا�صة معر�ض (ماتي�س)
وم �ع��ار���ض (دب �ل�اك� ��روا) يف متحف
اللوفر ،ومن هنا املعر�ض نقل بري�شته
لوحة (جحيم دانتي) فبهر بها ا�ستاذه
و�أعطي له �أعلي درجة يف تخرجه ،كما
�� م�ل�ام��ح � �ص��ور �أخ� ��ري
ح�� � ّرف وغ�ّي رّ
مبالمح جديدة م�ستوحاة من الرتاث
ال�شعبي ال�ع��راق��ي ،وعند تخرجه من
ال��ب��وزار خ��رج ف��ائ��ق ح�سن م��ن ع��امل
الر�سم املنفلت ودخل املن�ضبط عاملي ًا،
ثم عرف ان الر�سم ال ينبغي �أن يكون
خميلة فقط وا�شباع رغبة فطرية فقط
امن ��ا ه��و � �س �ل��وك م��در� �س��ي ل�ي����س يف
امل�ضمون فقط ب��ل يف ال�شكل �أي�ض ًا،
وراح منذ مدة باري�س ير�سم معار�ضه
يف �ضوء �أبهر معامل تكنولوجيا الر�سم
ال �ع��امل��ي ،وجن ��د يف ل��وح�ت��ه ت�ت�ق��ارب
االبعاد اللونية يف كتل م�ضاءة بح�سب
قيا�سات موحية ،وجن��د �أي�ض ًا وحدة
قيا�سية بني �شخو�ص لوحته ،ويجمعهم
ب �ع��د م �ت �ج��ان ����س ب �ع��د �أن ك ��ان ��ت كل
�شخ�صية قبل م��دة باري�س تتح�صن
ببعد منف�صل م�ستقل!..مر�سمه كان
�شعلة ال�ضوء:وعاد �إيل وطنه ،ومن
ف� ��وره ق �ب��ل وج� ��ه �أم� ��ه وه� ��و ي�ب�ك��ي:

(ل � ��والك� ..أم ��ي ل ��والك  )..وب��دم��وع��ه
اختلطت نرب املنت�صر ،لأنه جاء ب�شهادة
ذي�ل��ت بتقدمه علي جميع زم�لائ��ه يف
باري�س !..وكان بيتهم عهدئذ يف حملة
(العيوا�ضية) وفيه غرف وا�سعة اتخذ
واحدة منها لتكون مر�سم ًا له ولرفاقه
ولي�صبح بعد �سنة نادي ًا ثقافي ًا يجمع
�إيل رواد ال��ر��س��م ج��واد �سليم وعطا
�صربي و�أكرم �شكري ك ًال من بدر �شاكر
ال �� �س �ي��اب وال �ب �ي��ات��ي وك��اظ��م ج ��واد،
وج�م�ي�ع�ه��م � �ش��ارك و�أن� �ت ��ج ال �ظ��اه��رة
االبداعية اجلديدة بعد احلرب العاملية
ال �ث��ان �ي��ة ..وك ��ل � �ش��يء خ ��رج م��ن ذل��ك
املر�سم النادي تناغم مع ايقاع احلرية،
و�أ�صواتها التي ارجت��ت بعد احلرب،
وكان جميعهم يتفق مع الي�سار العراقي
يف ط��روح��ات��ه يف احل��ري��ة وال�ت�ح��رر
ونبذ ونفي الفا�شية ،واملهم ان مر�سمه
ك��ان ير�سم مالمح جديدة لفن عراقي
الب��د �أن يتحول �إيل �صفوف الفقراء
وامل �ح��روم�ين ،ف�ظ�ه��رت ال�ل��وح��ة التي
ت�ب���ش��ر ب��امل �ي�لاد ،وظ �ه��رت الق�صيدة
الغا�ضبة علي روح الظلم واال�ستبداد،
وباملجموع ظهر اجليل ال��واع��د الذي
�سمّي بجيل اخلم�سينات واحدي قالعه
مر�سم فائق ح�سن ،ويف الطرف الآخر
راح��ت كوكبة من رج��ال الأدب والنقد
تب�شر بهذا اجليل ومبر�سم فائق ح�سن
وم�ن�ه��م :علي ج��واد ال�ط��اه��ر و�صالح
خال�ص وغ��ائ��ب طعمة ف��رم��ان ون��زار
�سليم ويو�سف العاين !..يف جل�سة من
جل�سات املر�سم ق��ال لهم فائق ح�سن:
(ال��ر��س��م ال ي�ك��ون يف غ��رف مقفلة)..
وم�ن��ذ تلك اللحظة ب��د�أ ف��ائ��ق ورف��اق��ه
الر�سامون يخططون جلوالت ر�سم يف
امل��ي��دان ال�ف���س�ي��ح ،ف �ع�بروا ال�سهول
واجلبال وال�صحاري واالن�ه��ر ،بحث ًا
ع��ن موحيات ير�سمون بها ان�ساقهم
وب��أل��وان الطبيعة التي يجل�سون �إما
ف��رادي �أو جماعات ،فر�سموا العراق
ب�ألوان �شتي وب�أرواح �شتي ،ور�سموا

كان يقابلهم خان كبري مهجور
ت��رب��ي وت ��رو� ��ض ف �ي��ه خ�ي��ول
كثرية لتاجر اخليول ،وفائق
ج�ي�ئ��ة وذه ��وب� � ًا ي �ح��دق بتلك
اخل �ي��ول :ط��رزه��ا و�أ�شكالها
وي�ستمع لأنينها �أو �شجوها،
ح� �ت ��ي دخ� �ل ��ت اخل � �ي� ��ول يف
�أعماقه وراح ير�سمها بالفحم
علي جدران البيوت �أو ي�صنع
م��ن ط�ين ام��ه ر�ؤو��س�ه��ا وهي
� �ش��اخم��ة ،وي �� �س ��أل��ه (حم �م��د
خ���ض��ر) م�ع�ل�م��ه يف م��در��س��ة
(العوينة االبتدائية) من علمك
النحت (�أم��ي بائعة التماثيل)
�أجاب بخجل

ما يرمز �إيل االقطاع وهو ي�سلب دماء
الفالحني ال�ف�ق��راء ،ث��م ر�سموا البدو
ال ��رحّ ��ل وه� ��م ي �ع��زف��ون ان��ا� �ش �ي��ده��م
ال���ص�ح��راوي��ة ،ومل ي�ترك��وا �شيئ ًا �إال
ومنحوه عاطفة الر�سم ممزوجة ب�آفاقه
الف�سيحة !..وك��ان��وا �إذا رج�ع��وا من
رحالتهم �أقاموا لهم معر�ض ًا م�شرتك ًا،

ويدخل �إليه اجلواهري ال�شاعر قائ ًال:
(ب� ��ارك ال �ل��ه ب��ال �ب �� �ص�يرة ،ب �ع�ين ت��ري
وت � � �ك � � �ت� � ��ب ث � � � ��م ت� � ��ر� � � �س� � ��م م� � ��رة
واحدة.)!..
وامل��رح��ل��ة ك��ان��ت ه ��ي م��رح �ل��ة ف��ائ��ق
وجيله!..كتبوا عنه ال �أح��د خا�صمه
وه ��ذا ح��ظ ،وح��ظ �آخ ��ر ل��ه ان��ه اجمع
عليه :ان��ه ر��س��ام كبري دون �أن يقول
اين كبري ،وكان اجمع عليه يف مقطع
زمني �آخر بريادته يف الفن الت�شكيلي
دون �أن يعرت�ض عليه رائ��د من جيله
�أو ت��اب��ع م��ن ال�ت��اب�ع�ين ،وك ��ان �أي���ض� ًا
م�ؤ�س�س ًا مل�شاريع ،وم�ن�ظ��ر ًا ملقوالت
يف ال��ر��س��م ،ومعلم ًا اجتهد �أن يبلغ
الدر�س ،ثم بلغ املرتقي !..وهذه كلها
جاءت يف كتابات ن�شرت تباع ًا ،فكتب
نوري الراوي (ان فائق ح�سن مدر�سة)
وبحث يف اركان مدر�سته الت�شكيلية،
وكتب �شوكت الربيعي يف ريادة فائق
وح�سيته العالية و�أ�شار �إيل ت�ساميه،
وع��ال��ج حم�م��د اجل��زائ��ري ر��س��وم��ات��ه
يف �ضوء العالقات االجتماعية ،ونبه
�صادق ال�صائغ ايل الرابطة احلية التي
جتمع فائق مع كائناته اخلا�صة وكتب
�سهيل �سامي ن ��ادر غ�ير مقالة يحلل
فيها ا��س�ل��وب وفل�سفة ف��ائ��ق ح�سن،
وعر�ضت مي مظفر ريادة فائق ح�سن
ب�أ�ساليب خمتلفة ومتنوعة ،ويف غري
مقالة ت�صدي ع ��ادل ك��ام��ل للمدار�س
التي اتبعها فائق ح�سن يف لوحاته
الت�شكيلية ،انهم بحب كتبوا و�أ�صالة
وان ��دف ��اع!..واج ��زم ان��ه خ��ال��د بخلود
ات�ساعه يف لوحاته ،ومن اليوم الذي
و�ضع احلقيقة يف ابعاده الفنية� ،أو
عندما ن�شر املفهوم يف �ألوانه ،و�صار
هذا املفهوم �أو العلة تاريخ ًا ي�شع فيه
واقع العراق ،بتعدد خ�صائ�صه وزهو
�أل��وان��ه .وم�ضـــــــي �إيل حيث مي�ضي
جمد �آخر!..
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فائق حسن ..أبن الفقراء الذي يرسم
الخيول وال يحلم!

ع�
�ل ��ى م � �ي �ل�اد ف� ��ائ� ��ق ح �� �س��ن

يرجع هذا احلوار �إىل عام  ،1974وكان الأ�ستاذ الكبري فائق ح�سن يف �سنوات جمده ،بعد �أن �أر�سى تقاليد لتالمذته ،من
ناحية ،وبعد �أن بلور واقعيته احلديثة يف الر�سم العراقي احلديث ،من ناحية ثانية� ..إن كلماته تلقي ال�ضوء على م�سرية طويلة ال
تنف�صل عن نتائجها يف جتاربنا املعا�صرة.
وراء تقاطع وجه يكاد ينف�صل بع�ضها عن الأخر ،ووراء [ ]60عام ًا من العمل الفني يكتم فائق ح�سن �أ�سرار ًا ،يخّ يل �إ ّيل �أنها
�أ�سرار ن�ضال و�أ�سرار �صراع ومقاومة �ضد ((عدو)) جمهول يعرفه فائق ويكتمه �أو ال يبوح به ب�شكل وا�ضح ...
ووراء كل ذلك ثقة وقوة يف متابعة البحث يف الر�سم ويف معناه ...

لقاء اجراه عادل كامل
ولنبد�أ بحياة فائق :
((امل �� �س ��ؤول �ي��ة)) ن�ط��ق ب �ه��ذه الكلمةعندما �أدرك �أنه يعي�ش يف منزل �صغري
مع والدته و�شقيقته وذكرى والد رحل
قبل �أن يولد  ..ذلك االلتزام �إزاء حياة
الأ�سرة الفقرية وااللتزام بالتعبري عنها
فيما بعد� ،شك ًال بداية الفنان.
 دخل املدر�سة االبتدائية ،وبد�أ ير�سميف م��راح�ل�ه��ا الأوىل  ..ك��ان ((حم�م��د
خ�ضري)) معلمه ال��ذي مهد له م�سريته
القادمة و�شجعه على الر�سم  ..كان ذلك
يف مدر�سة ((العوينة)) ،وكان ((حممد))
كما يقول فائق ميتلك موهبة جيدة ..
حتى �صار مر�شد ًا له يف النظر �إىل بهاء
و�شده ح�سا�سية الأل��وان ومتايزها ..
وكانت �آثار �إعجابه مبر�شده ،و�ضرورة
�إنهاء الدرا�سة التي ما �أحبها تظهر يف
اندفاع ال�صبي �إىل الر�سم والنحت حيث
وجد ميله �إليها ،كان النحت قد جذبه يف
البداية ،فكان مي�ضي �أوقات ًا طويلة يف
االن�شغال بالطيف لي�صنع منه متاثيل
�صغرية  ..ويقول فائق ح�سن عن ذلك:
 ((ك��ان��ت معظم حم��اوالت��ي درا��س��اتلفنانني عامليني ،وحماكاة ل�صور ،كما
كنت �أر��س��م تخطيطات لأف ��راد عائلتي
و�صور ًا من الذاكرة لن�ساء �شاهدتهن يف
ال�سوق �أو املحلة  ..م�شاهد من املقاهي
 ...الخ ..

تعرف على (جين�س ب ��ورد) م��ن خالل
ك��ارت��ات  ..كما ت�ع��رف على (ت�يرن��ر))
وق ��د ن�ق��ل � �ص��ورة ((ال ��ول ��د الأزرق))
بدقة ،كما بد�أ يف تلك الأيام بنقل �صور
ل �ـ ((رام�ب�ران ��ت)  ..وتنتهي ال��درا��س��ة
االبتدائية ويح�سم فائق ح�سن االختيار
بني الر�سم والنحت فيختار الر�سم لآن
�إمكاناته �أو�سع  ..ثم لآن الألوان تبهره.
وير�شح بعد التخرج لل�سفر �إىل باري�س
�سنة  .. 1935وكان يت�صور �أن باري�س
�ستعلمه ما مل يعرفه يف بغداد ،كما �أنه
�سريى �أوربا التي طاملا �أ�شتاق �إليها ..
ومن بغداد �إىل بريوت  ..ومن بريوت
ب��وا��س�ط��ة ال�ب�ح��ر �إىل (ت�ير��س�ت��ا) وم��ن
هناك �إىل باري�س بالقطار.
ويتابع فائق :
 كانت لدي رغبة يف �أن ي�ستمر القطاريف �سريه �إىل الأب��د دون توقف و�أن ال

�أ�صل �إىل باري�س التي كنت ال �أعرف ما
ميكن �أن �أعمل فيها  ..ك��ان ثمة خوف
يفزعني من املدن .لكنني عندما و�صلت
زال خويف� ،أو كانت بد�أت ال �أميز هذا
اخلوف  ..ويف مدينة كبرية متحركة،
م�ضاءة ،م�ضيت �إىل ((املدر�سة الوطنية
للفنون)) وهناك تعرفت على الر�سام
اللبناين ((�صليبا دويهي)) وقد عرفني
ب��أ��س�ت��اذه ((ل ��وي روج �ي��ه)) ..وق��دم��ت
ل��ه �أع �م��ايل التخطيطية ،وع�ل��ى �أث��ره��ا
قبلني بال ت��ردد .وتقدمت �إىل العمادة
التي وافقت على دخويل بدون �صعوبة
تذكر!
• وما هي ال�صعوبات الأخرى.؟ فيقول فائق
ح�سن ،رغم تعبه الظاهر ،ورغم ذاكرته التي
ال تنجده دائم ًا يف ا�ستعادة املا�ضي -:
 -يف البدء واجهتني �صعوبات كثرية،

فال�سري مب�صاف الطلبة القدامى يعني
�إت �ق��ان ال��ر��س��م ،وق��د �شغلت ك��ل طاقتي
وجهدي يف �إتقان ومعرفة ((ماهية))
الر�سم كر�سم � ..أما الأ�صالة فقد بد�أت
م�شكلتها ف�ي�م��ا ب �ع��د ،و��ض�م��ن مرحلة
متقدمة ن�سبي ًا  ...ك��ان �أول معر�ض
�أزوره لـ ((ماتي�س)) مع زميل يل من
((ال � �ب� ��وزار)) وك ��ان يخترب ر�أي� ��ي يف
الأع�م��ال احلديثة ويف بع�ض الفنانني
اجلدد كماتي�س  ..وكان ل�صور ماتي�س
و�أل��وان��ه وق��ع مبا�شر على �إح�سا�سي
و�إدراكي  ..وقد فهمت منذ تلك اللحظة
�أن هناك فنون ًا �أخرى ،تختلف اختالفا
تام ًا عن مدر�سة ((البوزار)) والروتني
املدر�سي.
وم� ��ن ث ��م زرت ال� �ل ��وف ��ر ،الك �ت �� �ش��اف
((ديالكروا)) وال عجب به ،وب�أ�شخا�صه،
وبعامله ال�شرقي احل��ار املتدفق حيوية
وعنف ًا ،وبغنى املادة الزيتية التي كان

وهنا يذكر لنا فائق حادث ًا طريف ًا -:
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 كنت ال �أمتلك (حام ًال امل�صور) لكننييف م�ن��زل�ن��ا الب�سيط اكت�شفت ن��اف��ذة
خ�شبية ت�صلح �أن تكون حام ًال فخلعتها
و�صنعت منها هذا احلامل !!
ومي�ضي فائق �أيام ًا طويلة يف النحت
وال��ر��س��م ،ي�شجعه ع��دد م��ن الأ��ص��دق��اء
يذكر منهم (ح�سني علي ثروت) و (امللك
في�صل الأول) و (ر��ش��اد �سليم وج��واد
�سليم) فيما بعد و(�ستار القره غويل))
و (ح��اف��ظ ال ��دروب ��ي وع �ط��ا � �ص�بري)
و(�صبحي حممد)  ..وكان مي�ضي الليل
على �ضوء م�صباح غازي ير�سم باحلرب
ت�خ�ط�ي�ط��ات دق �ي �ق��ة ،بينما ك ��ان يقتل
نهاراته بالر�سم املائي والزيتي  ..ويف
تلك الفرتة ب��د�أ يتح�س�س اللون  ..ومل
يعرف فنان ًا عاملي ًا �أال بعد فرتة عندما

ي�ستعملها �إعجاب ًا كبري ًا  ..كما �أعجبت
برقة ((كورو)) وعظمة ((رامرباندت))
وامل��در� �س��ة ال�ه��ول�ن��دي��ة ،والفلمن�سكية
وب��ال �ف �ن��ون ال �ب��دائ �ي��ة ((ب��رمي �ت �ي��ف))
وباملدر�سة الإيطالية ،جيوتو ب�شكل
خا�ص ،ومدر�سة البندقية �أي�ض ًا  ..كما
�أعجبت بتتيان كملون من بني الفنانني
الذين عا�صروه  ..وكانت النتيجة �أن
تخطيطاتي ال�سريعة ال�ت��ي �أق�م��ت لها
عدد ًا من
املعار�ض ه��ي التي جعلتني معروفاً،
كما كانت احل�صيلة هي اال�ستفادة من
معر�ض ((اخلريف)) ومعار�ض الفنانني
امل�ستقلني .فقد كانت الأعمال املعرو�ضة
هناك حديثة ومعا�صرة وكانت �أهميتها
بالن�سبة يل ت�ف��وق ح�صيلة درا�ستي
اخل��ا���ص��ة يف ((امل���در�� �س���ة ال��وط �ن �ي��ة
للفنون)) .
�أبن فقراء ..
 ثم �أع��ود �إىل ب�غ��داد ،ولكن مفهوميلأ�صالة الفن مل تتكون فج�أة ،فقد كانت
جذور املدر�سة الفرن�سية م�سيطرة علي.
وحتى احلرب العاملية الثانية ،ولوجود
عدد من البولونيني الثائرين ((على طراز
مدر�سة بونار وما بعد االنطباعية))..
وم���ع ج� ��واد ب ��د�أن ��ا ن�ت�ف�ه��م �إ� �ش �ك��االت
ال�ضوء واللون وتفاعل ح�سا�سية القيم
ال�ضوئية فيما بينها ككيان .كما بد�أنا
نتفهم تعقيدات الفورم .وبعدما بد�أت،
كما بد�أ جواد ،بفهم عمله.
• كيف كنت تفهم الأ�صالة ..؟
 ال�ف�ن��ون ال�صحيحة ((الأ� �ص �ل �ي��ة)):ال�ف�ن��ون ال�ت��ي ال تعتمد على املحاكاة
والتقاليد � ..أنها الفنون التي تت�أ�س�س
وتتكون لأول مرة على قما�ش ال�صورة
من خالل فهم جديد ومعا�صر مل�شكالت
الر�سم والفن ب�شكل �شامل وكلي.
 ويف ب��غ��داد ،ب�ع��د احل���رب العامليةالثانية ،ين�شغل الفنان مع عدد �أخر من
الفنانني ال��رواد -مبعاجلات ملوا�ضيع
�شعبية ،م�ستغ ًال �إمكانيات اللون للتعبري
عن ((حياة ب�سيطة)) فيقول:

مع تالمذته يف معهد الفنون اجلميلة

 �أين �أب ��ن ف �ق��راء و�أع�ي����ش يف منزلب�سيط  ..ت�ل��ك ه��ي طفولتي الأوىل،

ولذلك مل �أجنذب �إىل املدينة ب�شوارعها
امل �ك �ت �ظ��ة ال �� �ص��اخ �ب��ة� ،أمن�� ��ا ت��اب �ع��ت
املو�ضوعات التي تعالج حياة القرية
بب�ساطتها  ..كنت �أرى وراء ال�شوارع
ال�ك�ب�يرة وخ ��ارج ن�ط��اق امل��دي�ن��ة حياة
�أولئك الب�شر الذين �أحببتهم ووجدت
�إن�سانيتي معهم ...
ما هو �أه��م ح��ادث ب��ارز يف حياتك ..؟
�أجاب بغ�ضب مكتوم-:
 ال � ..أنا رجل غري عاطفي! وظرويفال�صعبة ،وال�ق��ا��س�ي��ة جعلتني �أك��ون
ن �ف �� �س��ي ب �ن �ف �� �س��ي  ..وال �ت �غ �ل��ب على
امل�شاق ،ذلك احل��ادث املعقد مع حياتي
كلها ((وه��و ال يعني تراجيديا ميكن
�أن جتعل مني �إن���س��ان � �ش��اذ ًا وغريب
الأطوار)) هو الذي �أو�صلني �إىل واقع
الإن�سان وا�صالته.
• امل�ع��روف عن فائق ح�سن �أن��ه �أت�سم يف
معظم �أعماله ،و�أ�شتهر بهذا بالرباعة النادرة
يف ا�ستعمال اللون� .أ�ساله-:
• ه��ل ف �ك��رت يف �أن ي �ك��ون ل��دي��ك ال�ل��ون
رم� ��زاً� ،أم �أن ��ك ،ك�م��ا �أرى ذل��ك يف �أع�م��ال��ك
جتعل اللون و�سيلة وغاية واقعيتني للتعبري
احل�سي عن الواقع ..؟
• اللون؟ ال �أ�ستطيع حتديد �إمكانياته �أو
جعله كما تقول ((رم��زا)) ل�شيء  ..والأل��وان
ع�ن��دي و�سيلة تتبع امل��و��ض��وع دون �شك ..
وه��ي ت�ك��ون كاملة املعنى عندما تتكون يف
م�ساحة اللوحة ..
• الأح�م��ر ،ك��ان من الأل ��وان املحببة لديك
دائماً.؟
 لأن ال �ل��ون الأح��م��ر مي�ت�ل��ك حيويةو� �ض��وءا وت ��أث� ً
يرا ويعطي ك��ذل��ك دفئ ًا
للألوان الأخرى .
• هذا اللون بالذات� ،أمل يكن رمزاً..؟
 مل �أق�صد به رم��ز ًا لأي �شيء ،يف �أيةحالة من احلاالت  ..اللون ميثل اللون!
ولآن جمموعة �أل��وان لوحة ما تعتمد
�أ�سا�س ًا على نظام لوين مل�ساحات معينة
ومتوازنة تتجاوب وتتعاك�س وترتبط
باللوحة يف �أن واحد  ..لقد جعلت من
ال �ل��ون الأح �م��ر ب���ص��ورة ع��ام��ة م��رك��ز ًا
لل�صورة �أو ((مركز حيوية اللوحة))
 .فاللون الأح�م��ر يجلب االنتباه �أكرث
من �أي ل��ون �أخ��ر ولكن لي�س مبفرده،
بل برتابط جمموعة معينة من الألوان
ت�ساعد على �إب���راز �شخ�صيته  ..وال
يقت�صر ه��ذا الرتتيب وطبيعة احل��ال
ع�ل��ى الأح �م��ر ح�ي��ث مي�ك��ن و��ض��ع ل��ون
�أخرى حمله ليقوم بنف�س الدور ح�سب
نظام �أخر يقوم به الر�سام.
�أجل � ..أحب هذه اخليول :
• ه��ل تعتقد ب� ��أن ال�ف�ن��ان كلما ت �ق��دم يف
اخل �ب��رة �أ� �س �ت �ط��اع �أن ي �ت �ق��دم يف ال�ع�م��ل
ويتجاوز املراحل ال�سابقة ..؟
 دون �شك ،وه��ذا ينطبق على جميعالأنظمة واحلاالت الأخرى ..
• هل لديك ت�صور حمدد للعمل – يف الذهن
– يتم تنفيذه بعد ذلك بفعل ح�سا�سية لونية
خا�صة ..؟ وكيف يحدث ذلك �أو كيف تفكر
يف عمل وتنفيذه ..؟
 -عندما �أر�سم عم ًال ما ،ف�أين ال �أ�شرع

من زمن التوهج
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فيه مبا�شرة ،ب��ل �أخ�ط��ط ل��ه يف ذهني
ول�ساعات عديدة رمبا ،وذلك من حيث
تكامله يف ال�شكل وتوزيع الكتل ،وبعد
ذلك �أنفذه على قما�ش اللوحة .و�أنا نادر ًا
ما �أغري فكرة املو�ضوع  ..فما �أن تتكامل
اللوحة يف ذهني حتى تكون قد تكاملت
تقريب ًا فوق القما�ش� .أن العملية نظهر
يل ك�أنها نقل ��ص��ورة م��ن مكان – يف
الر�أ�س� -إىل مكان يف الوجود املادي..
لذلك ال �أج��د ��ض��رورة ،ب�صورة عامة،
�إىل تغيري جزء من �أجزاء ال�صورة �أال
�إذا �شعرت بوجود نق�ص �أو جزء غري
موزون �أو ((ن�شاز)) يف املو�ضوع.
• هل تق�سم حياتك �إىل مراحل ..؟
 ال ،لأن حياتي مرحلة مت�سل�سلة مناجلهود يف اخت�صا�صي ..
• �أي �شعور ي ��راودك عندما تنجز عم ًال
تعتقد �أنك جنحت به ..؟
�شعور الكائن ال��ذي يتجدد � ..أن��ه مثل
تنف�س الهواء .
بيكا�سو ..
• ماذا يعني لك بيكا�سو ؟
 بيكا�سو يعنيني كباقي الفنانني،�أال �أن م��ا ميتلكه م��ن �سرعة البديهية
والدينامية ،يجعله خمتلف ًا عن فنانني
�آخ��ري��ن مياثلونه �ضمن �شخ�صياتهم
و�أ�ساليبهم اخلا�صة يف القدرة ...
ثم يردف :
 (( بيكا�سو واحد من جمموعة كبريةمن الفنانني  ..وال �أعتقد �أنه هو فريد
ع���ص��ره  ..ول�ك�ن��ه بحكم ال �ف�ترة التي
عا�ش فيها واجليل الذي عا�صره يختلف
اختالف ًا بينا عن اجليل احلا�صر وطراز
تفكريه وطموحاته)).
• يف عام (( ))1958ير�سم فائق ح�سن
ملحمته ال�شعبية املعروفة ((احل��ري��ة)) وهي
ج��داري��ه يف ال�ب��اب ال�شرقي .وير�سم �أي�ض ًا
� �ض �م��ن ذل� ��ك الأ�� �س� �ل ��وب ع� � ��دد ًا ك� �ب�ي�ر ًا م��ن
اللوحات  ...لكن فائق يجرب �أ�ساليب عديدة،
و�ضمنتها ال�ت�ج��ري��د  ..و�أت ��رك ف��ائ��ق ح�سن
يو�ضح م�شكلة الأ��س�ل��وب وم��ا �أراد �إجن��ازه
خالل رحلة العمر :
 (( م��ن ي�ق��ول ب��أن�ن��ي �أري ��د �أن �أعمل�أ�� �س� �ل ��وب� � ًا حم � � ��دد ًا ب� �ه ��ذه ال �� �س �ه��ول��ة
والب�ساطة ،ف�أنه يف اعتقادي ال يدرك
جوهر الفن ،فالأ�سلوب املجدد �شاق،
وماذا نفعل �إزاء الت�أثريات التي ولدنا
فيها والتي تدربنا عليها  ..وحتى �إذا
�أراد الفنان �أن يكوّ ن ((�أ�سلوبه)) ف�أنه
�سيجد نف�سه ،بدون �شعور ،يتجه �إىل
ذاك��رت��ه ،و�سي�صل �إىل و��ض��ع مل يكن
ي��ري��ده ،ب��ل لعله ك��ان ي��ري��د �أن يجرد
منه  ..وك�ي��ف �أق ��ول ل��ك ع��ن حتوالتي
وجتاربي وكيف �أو�ضح؟! (وقال فائق
ح�سن بحده من يدرك �صعوبة ال�س�ؤال
امل�ؤجلة �أ�سا�س ًا من ذات الفنان �إليها):
 ((كل ما يف الأمر �أنني مررت بعدد منالأ�ساليب ومار�ست اجتاهات خمتلفة
وكنت �أفكر ب�أنه هو الق�صد املطلوب
و�أقول لك بدون خجل� ،أنني مل �أتو�صل
بعد ،للغاية �أو ((الأ�سلوب)) الذي �أرغب
فيه ،والذي �أعتقد ب�أنه �سيكون �أ�سلوب ًا
�أ�صي ًال )) ..

�أحلم  ..ال �أحلم ! ..
• مب��اذا حتلم؟ ((ت�ألقت عيناه بذلك الربق
ال�صايف الذي يحددك يف مكان ك�أن الناظر
�إل �ي��ك ي �ق��وم ل�ع�م��ل ��س�ح��ري  ..و�أدرك � ��ت �أن
�سرا �أي فنان ،كامن يف النظر و�أن جتليات
احل��وا���س والعقل فيما بعد�� ،س��ران ي�صعب
معرفتها� ،أال يف الأعمال ذاتها))
�أجاب بده�شة:
 ((ال �أح �ل��م  ..ل�ك��ن ه�ن��اك �صعوبات� �ش��اق��ة� ،أع� �ن ��ي :م� ��اذا ح���ص�ل��ت خ�لال
حياتي كلها ؟! � .أج��ل ،لكني �س�أتابع
التزام امل�س�ؤولية الأوىل ،وم�س�ؤولية
الإبداع)) قلت فج�أة:
• الإبداع  ..ما هو الإبداع ؟
 ((ه��و الأخ��ر �أمكانية �شخ�صية والعالقة لها باحللم  ..الإب��داع هو القدرة
الفذة مع احل�س وال�شعور يف الك�شف
واخل �ل��ق ،والإب � ��داع ي ��أت��ي م��ن غ��زارة
املعرفة واخل�ب�رة واملمار�سة الواعية
ل�ل�ع�م��ل ال �ف �ن��ي ،ون��اح �ي��ة �أخ � ��رى هي
الإح�سا�س بالواقع النقي ،وهو الن�شوة
لنجاح العمل ،ولكنها ن�شوة حتدث يف
حل�ظ��ات  ..وال��ر��ض��ا ع��ن العمل �شيء
لي�س بال�سهل ..
• ويف احلاالت املعاك�سة ..؟
 �أت��رك ال�صورة ب�شعور ال �أق��ول �أنهالف�شل �أو الي�أ�س ،ولكنني �أع��ود �إىل
العمل يف وقت �أخر ،لأن ف�شل املو�ضوع
قد يكون ب�سبب ظروف غري مالئمة� ،أو
لعقم يف حمتوى املو�ضوع.
• يف �أعمالك غنائية وج�م��ال ،ويف عملك
الأخري املعروف يف البينالة ،نكاد نفتقد تلك
الغنائية  ..هل هذه بداية لو�ضع جديد ..؟
 ال �أعتقد �أن عملي الأخري فقد الغنائية،وعندي �أنه ال يختلف كثري ًا عن �أعمايل
الأخ ��رى بن�ضجه وتراجيديته � ..أن
امل�شهد الذي قدمته يف هذا العمل لي�س
غريب ًا على النا�س ،ولكنه غريب على
الذين يرتادون �سباق اخليول!
• يف الكثري من �أعمالك ن�شاهد اخليول ..
ما هو تف�سريك لذلك ..؟

 �أن �ن��ي ر��س�م��ت احل �ي��اة غ�ير امل�ترف��ة ..وال��ر��س��م بغنائية وج�م��ال ال يعني
ت��رف � ًا ..واخل �ي��ول ،كما اعتقدها متثل
رمز ًا وواقع ًا مع ًا حلياة القرية ولبلدي
 ..ف��احل �� �ص��ان رم ��ز �أ� �ص��ال��ة .ث��م مل��اذا
لأر�سم هذا الكائن اجلميل جد ًا واملفيد
وامل�ح�ب��ب �إيل وال���ذي ه��و رم��ز للنبل
والكرامة واحلياة.

• احلب ..؟
 ��ص�ع��ب ت�ع��ري�ف��ه � � ..ش �ع��ور مرتبطبالكثري من املعاين .احلب لي�س املر�أة
وحبها ،فهناك ت�صور كلي للحب و�أنا
غري قادر على تعريفه !..

• ه��ل تنجز ع�م� ًلا وت �ب��د�أ ب ��أخ��ر ..؟ وك��م
ي�ستغرقك �أجناز العمل الواحد ..؟

• �أكان تعرفك على �سوزان وحبك لها دافع ًا
م�ساهم ًا لعملك الفني ب�شكل خا�ص ..؟

 م ��رات �أن���ش�غ��ل يف �أك�ث�ر م��ن عمل.وم�ع��دل عمل ل��وح��ة متو�سطة احلجم
هو ((� ))12ساعة عدا الفكر طبع ًا ،ويف
بع�ض الأحيان ال ت�ستغرق اللوحة �أكرث
م��ن �ساعة �أو �ساعتني وت �ك��ون كاملة
مبعناها الفني.

 �سوزان �شريكة حياتي باملعنى الكاملمب��ا يف ذل��ك عملي  ..و� �س��وزان كانت
الدافع الأكرب يف م�سريتي الفنية.
و�أ�� �س ��رار ذل ��ك ال ��واق ��ع يف تفا�صيله
الغام�ضة وال�سرية والك�شف عنها ...

جواد  ..واحلب  ..و�سوزان:

• الإبداع وحرية الفنان ،وااللتزام..؟

• كيف ا�ستفدت من الرتاث وكيف ت�ستفيد
منه ..؟

 �أن ح��ري��ة ال�ف�ن��ان مرتبطة ب��إب��داع��هوب��ر�ؤاه احل�ضارية ،وتفهمه للت�أريخ
وهو هنا ،خا�ضع للم�ستقبل  ..و�أنني
�أع� �ت��رف ب ��وج ��ود ال� �ت���زام حم �م��د يف
االل� �ت ��زام ،ل�ك��ن ي�ب�ق��ى ه �ن��اك �أم ��ر مهم
هو احلرية التي تعني حرية الإب��داع
والك�شف ع��ن الأع �م��اق ب��أ��ص��ال��ة حرة
� ..أع�ن��ي� :أن الإب ��داع م�شروط بالفهم
العلمي للحياة الب�شرية يعني تكام ًال
يف بنية الفنان امل�ستمرة ،واحلرية هي
التجاوز امل�ستمر ..

 هناك �إم�ك��ان��ات غنية ومنابع مهمةج ��د ًا لتكون ف��ن مو�ضعي ((حم �ل��ي))
ع��راق��ي ،ال كتقليد ح��ريف لهذا ال�تراث
ب��ل لال�ستفادة م��ن م��زاي��اه و�صراحته
وب�ضمنه ال�ف��ن الإ� �س�لام��ي  ..ال�تراث
من ناحية (ال�ف��ورم) واللون والتعبري
ا�ستفدت منه كثري ًا ..
• من من الفنانني العراقيني يعجبك..؟
 ال �أجيب على هذا ال�س�ؤال !.• جواد �سليم مث ًال ..؟
 الفرتة التي عا�شها جواد ذهبت ...• �أذكر �أنك قلت ذات مرة ب�أن جواد كان
ملون ًا بارعاً؟
 جواد �سليم تفهم وعرف الإمكانياتالتي تكون اللون ،ولكنني ال �أ�ستطيع
�أن �أقول �أنه كان ملون ًا بارع ًا.
• هل تكتب يوميات.؟ وملاذا ..؟
 ال ،لأنني ال �أرع��ب بتدوين �شيء �أولآن تفا�صيل حياتي ودقائقها ال تهمني،

ولآن كل ما يهمني هو �سري عملي الفني
والإجنازات التي �أرغب ب�إجنازها.

• كنت قد �شاهدت لك ع��دد ًا من الأعمال
غ�ير ال�شعبية �أو ال�ت�ج��ري��دي��ة ب��ال��ذات ف�م��اذا
تقول عن ذلك ..؟
 قلت ل��ك �أن�ن��ي �أج ��رب ،و�أن��ا �إذ �أهتمباحلياة واملو�ضوعات غري ال�شعبية،
ف�ه��ذا يف الأخ �ي�ر ،ي�ك��ون �شعبي ًا� ،أن��ه
اهتمامي باحلياة العائدة �إىل طفولتي
� ..أم مباذا �أحلم؟ �آ  ..ال �أحلم ،ف�أنا �أقاوم
�صعوبات واقعية جد ًا و�أجد لها حلوال
 ..احل�ي��اة لي�ست حلم ًا  ..وق��د يكون
هذا ،ح�سب ر�أيك حلم ًا ،لكن �أنا ال �أعتقد
ب�أن ذلك حلم� ،إمنا هو الواقع ال�صعب
وال ��ذي ت�بره��ن عليه جميع احلقائق
الب�شرية والعلمية على �أن��ه ح��ادث لنا
عملي ًا ويف كل الأ�شياء ..

جملة �آلف باء 1974 /
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فائق حسن ابن زمنه وابن بيئته 100

م� ��ائ� ��ة ع � � �ام

من زمن التوهج

فائق ال��ذي جمع املوهبة وال�صنعة يف
زم ��ن خ�ل�ا م��ن ال���ص�ن�ع��ة ,ه��و �أب� ��ن زم��ن
ك��ان خريج االبتدائية يف ال�ع��راق يعمل
معلما .بح�صيلة درا�سية م�شابهة قارع
مناهج التعليم الفني يف باري�س ورجع
ل �ب �ل��ده ب��ت���أث�ي�رات ن��واب��ع الكال�سيكية
ال�����ش��م��ال��ي��ة(رام�ب�رت) وروم��ان �ت �ي �ك �ي��ة
(دي�لاك��روا) الباهرة .هي فتح للت�شكيل
العراقي بعد �سطحية �إعمال( عبد القادر
الر�سام)� ,إ�ضافة لف�ضله يف ت�أ�سي�س ق�سم
الت�شكيل يف معهد الفنون اجلميلة يف
ب �غ��داد .ه��و مل يبقى �أ��س�ير �صنعته هذه

وبت�أثري من زمالء له والطالعاته لفرتات
متتابعة ويف �أوج ن�شاطه على الت�شكيل
الباري�سي ,ق��دم جت��ارب مبفاهيم بيئته
وحميطه يف اخلم�سينات وال�ستينات
من القرن املن�صرم� .إذا دققنا جيدا جند
�أن هناك مقاربات �أ�سلوبية وا�ضحة لها
بع�ض الأ�ساليب الأوربية يف ذلك الوقت,
ما مييز خ�صو�صياتها ا�ستلهامه �سحنات
انا�سنا وطيف �ألوان بيئتنا وفلكلوره.
مل يكن فائق بعيدا عن خرابنا يف حرب
الثمان �سنوات(يف الثمانينيات) لقد خلف
�أعماال تعبريية م�ع��دودة ,هي على قلتها

ت�شكل جزء ًا من �أرثنا الت�شكيلي العراقي
والعربي احلديث.
فائق �أبن بيئته وزمنه� ,صاحب �صنعة.
�أ�س�س مع معا�صريه و(لي�س بال�ضرورة
جمايليه ما عدى قلة) تقاليد مهنية ذات
طقو�س اجتماعية يف زمن �ساعدهم على
ذل ��ك .ب�ع��د ف �ق��ده يف زم��ن مبكر لزميله
(ج��واد �سليم) وتفكك جماعاتهم الفنية
امل�ؤ�س�سة وال�ت��ي ه��ي حمكومة بتفككها
الحقا حالها حال كل اجلماعات الفنية يف
العامل لإنعدام فاعليتها ب�سبب التغيريات
املت�سارعة بحركة الت�شكيل حمليا وعامليا

ع�
�ل ��ى م � �ي �ل�اد ف� ��ائ� ��ق ح �� �س��ن

 ,وانح�سار م��ا بنوه م��ن تقاليد وب��روز
�أجيال ت�شكيلية �أح��دث يف ال�ستينيات.
وبعد جم��اه��دات انح�سر عطائه الرائد
ب �ت �غ �ل��ب ف �ط��رت��ه الأوىل ومب �ح �ف��زات
�إغ ��راءات قطاع اال�ستهالك ال�برج��وازي
وجتاهل من ال�سلطة الر�سمية امل�ؤدجلة,
�أندفع يف ر�سومات عن البادية واخليول
والر�سوم ال�شخ�صية التي مل ي�ضاهيه
فيها �أح��د ,وخلق دون �أن ي��دري �سوقا
الرتزاق �أدعياء الفن و�أ�شباههم فيما بعد.
هي حاالت موجودة يف �أ�سواق الفن يف
كل مكان.

مع جواد �سليم

مئوية فائق حسن
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السنة الثانية عشرة
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يقولون يف تاريخ الفن عادة � ،أن الع�صر الذهبي
للر�سم الهولندي �أب �ت��د�أ يف مدينة ه��ارمل  ،مثلما
ي��ذك��رون �أي�ض ًا �أن ع�صر ال �ب��اروك الهولندي فيه
ث�لاث رك��ائ��ز �أ�سا�سية  ،ه��ي رمي�بران��ت وفران�س
هال�س وفرمري  ،لهذا لي�س غريب ًا �أن تقرر اململكة
الهولندية �أن تكون هذه ال�سنة هي �سنة الر�سام
فران�س هال�س (  ، ) 1666 – 1583وهي منا�سبة
رائعة حيث متر الآن مئة ع��ام على �إق��ام��ة متحفه
يف مدينة ه��ارمل  ،هو �أول الر�سامني الهولنديني
العباقرة وب��ه اب�ت��د�أت مالمح املدر�سة الهولندية
بالظهور  .كل �شيء مهيئ لالحتفال �أذن  ،من طباعة
الكتب واملن�شورات واملعار�ض وجميع ما حتتاجه
الأن�شطة الفنية التي تتعلق بهذا الفنان  ،خا�صة يف
مدينته ه��ارمل  ،التي و�صلت فيها االحتفاالت اىل
درجة �أن يظهر النا�س يف ال�ساحات والأ�سواق وهم
يرتدون مالب�س القرن ال�سابع ع�شر احتفاال بر�سام

ال��وج��وه البهيجة والأ�شخا�ص املليئني باحلبور
وحب احلياة بوجناتهم احلمر ومالب�سهم املرتفة .
الكالم وحده ال ي�صنع املعجزات بالت�أكيد  ،والنوايا
املجردة التعطي ثمار ًا نا�ضجة  ،بل ما يفعل ذلك هو
العمل الد�ؤوب وت�سليط ال�ضوء على نا�س �ساهموا
ب�صنع التاريخ من وجهة نظر جمالية وو�ضعوا
بلدانهم يف مقدمة البلدان الراعية واملنتجة للجمال
والفن.
�أردت من كل ه��ذا �أن �أق��ول هنا �أي�ض ًا � ،أن ال�سنة
احلالية ت�صادف م��رور مئة �سنة على والدة ملك
الر�سم العراقي فائق ح�سن ( ، ) 1992 – 1914
هذا الفنان الذي خرج كل ر�سامي العراق من حتت
فر�شاته  .فائق ح�سن هو من �أعطى كل حياته اىل
ال�ف��ن ال�ع��راق��ي  ،ف��ائ��ق الفنان ال��ذي ل��وال وج��وده
مل ن�صل يف الر�سم اىل ما نحن عليه  ،هو �أبونا
و�أ�ستاذنا وملكنا املتوج بلون حمبتنا وامتناننا ،

�إذا ما �شطبنا على املتهافت من �إنتاج هذا
الفنان القدير يبقى لنا كم نوعي نفتخر
ف�ي��ه ,مبفهوم م��ا ينتج الآن ب��ل مبفهوم
موروثنا الت�شكيلي احلديث املقنن بزمن
�إن �ت��اج��ه ,فلي�س يعقل �أن نلغي جمايل
بيكا�سو (ماتي�س) من �أجل(رو�شنبورغ)
املغاير له �أ�سلوبا وزمنا .الرجل تقوده
ح��وا� �س��ه ول�ي���س��ت ال��ذائ �ق��ة االن�ق�لاب�ي��ة
املعاك�سة �أو الباطنية كما ال�سريالية.
ك��ذل��ك لي�س م��ن الي�سري عليه �أن يهجر
معطياته �إىل التجريد(مع �أن له حماوالت
رائدة) �أو ما �أ�شتق منه من مفاهيم �أخرى
كما تبناها (�شاكر ح�سن �أل �سعيد) الذي
تقوده ذاكرة ثقافية .لقد بقى فائق �أ�سري
حوا�سه وهذا من �صميم طباعه ولي�س لنا
حق يف االنتقا�ص منه يف ذل��ك ,كما �أنه
لي�س من الإمكان �أن ن�شكل نتاج الرجل
مبفاهيم تتعدى زمن جتربته او ذروتها
ون��ر� �س��م خ��ارط��ة ت�شكله ح���س��ب فهمنا
خل��ارط��ة الت�شكيل احل��دي��ث واملعا�صر
الأورب �ي��ة ,مت�أثرين بطول �أقامة و�سعة
�إط�ل��اع بع�ضناعلى امل � ��وروث ال�ع��امل��ي
والغربي منه ب��ال��ذات كما يدعي بع�ض
ناقديه( مذميه) من �أج�ي��ال �أح��دث .هي
ادع��اءات النتقا�ص وم��زاي��دة الم�برر لها
غ�ير اال��س�ت�ع�لاء ع�ل��ى �أث ��ر ت�شكيلي يف
زمن طالت فيه اليد اخلفية حتى �آثارنا
اجلليلة امل��وروث��ة م��ن ع�صور ا�ستنارة
الإن���س��ان�ي��ة الأوىل .ه��ي دع ��وة لي�ست
لتقدي�س لأثر بقدر ما احلفاظ عليه ,فرغم
�أن الدعوة املعا�صرة تلغي املتحف ,لكن
املتحف يبقى ر�صيد الإن�سانية ال��ذي ال
ي�ستهان به� ,أذ يكفي الأر�شفة والتعرف
على جت��ارب الفنانني وحتى م�سوداتهم
الت�شكيلية الأوىل و�سقط متاعهم وهي
خملفات �إن�سانية ال مربر لالنتقا�ص منها.
فقليل من االعتزاز مبوروثنا الت�شكيلي
وفائق �أحد رموزه.

عن كتاب النقد الفني
عادل كامل

�ستار كاوو�ش
علينا �أن نعمل بجد وحمبة  ،كي نزيل تراب الإهمال
الذي تعر�ض له ومن�سح الغبار الذي طال لوحاته
 ،مند �أيدينا لننقذ �سمعة �أبينا الر�سام الفذ  ،لأننا
نحمل �أ�سمه وجيناته بني �ألواننا وقما�شات لوحاتنا
� ،أقول فقط �أنه فائق ح�سن وهذا يكفي للعارفني .
�أنا�شد هنا مبحبة بلد ًا كام ًال لالحتفال بفائقنا و�ألوّ ح
كذلك ب�س�ؤايل اىل كل الفنانني العراقيني الذين هم
خارج العراق  ،كي نفعل �شيئ ًا �سوية لالحتفال بذلك
 .لقد فات الكثري من الوقت وطوى الن�سيان موا�ضع
وانعطافات مهمة وكبرية يف ثقافتنا  ،لكن ها هي
منا�سبة ت�أتينا كي ن�ستثمرها ب�شكل منا�سب كما
يفعل خلق الله يف كل العامل  ،بل هي �أهم منا�سبة
بالن�سبة للر�سم العراقي بر�أيي ال�شخ�صي � ،أنها
مئوية فائق ح�سن ! .
قيمة فائق ح�سن الإب��داع�ي��ة كبرية  ،و�إجن��ازات��ه
�أ�ضافت الكثري اىل قيمة البلد ومكانته بالن�سبة للفن

الت�شكيلي  ،وينبغي �أن نعمل من الآن لالحتفال
بذلك � ،أن ن�شيّد متثاال يليق بفناننا الكبري وبت�أثريه
وف�ضله على احلركة الت�شكيلية  ،فمن املعيب �أن ال
يكون هناك متثال لفائق يف بغداد � ،أن تطبع كتب
عنه ت�شري اىل مكانته الفريدة � ،أن تقام معار�ض
للر�سم حتمل �أ�سمه وي�شرتك فيها جمموعة كبرية
من الفنانني العراقيني� ،أن تقام ن��دوات عنه وعن
فنه وت�صنع �أفالم ًا حول حياته ولوحاته وخيوله
التي ما زالت تطارد يف براري ذاكرتنا � .أو�ضّ ح هنا
ب�أننا ال ندخل فائق ًا التاريخ من خالل القيام بذلك ،
فقد دخله الرجل بفنه و�إبداعه و�شخ�صيته امل�ؤثرة ،
لكننا ن�سلط عليه �شيئ ًا من �ضوء حمبتنا عرفان ًا له
 ،ك�أننا مند له بكل احرتام كر�سيا �صغريا لي�سرتيح
عليه بعد عناء رحلته الطويلة م��ع الر�سم  .عدم
القيام بذلك لي�س فقط ق�صر نظر � ،أنه عمى مق�صود
 ،بل هو زهامير ثقايف ونكران للجمال.

فائق حسن بين المعنى العام والمبطن

من زمن التوهج

100

م� ��ائ� ��ة ع � � �ام

ع�
�ل ��ى م � �ي �ل�اد ف� ��ائ� ��ق ح �� �س��ن

مع طلبته يف احد املعار�ض اثناء املحا�ضرات

زياد ج�سام
ا�ستنبط الفنان فائق ح�سن �أعماله من
ال��واق��ع الغني بالرموز ليحولها اىل
م �ف��ردات تطفو ب�ين الفر�شاة و�سطح
ال�ل��وح��ة بعبقرية م�ت�ف��ردة ،فتجربته
الفنية هذه ذات طابع واقعي تعبريي،
امتاز بالر�سوم القريبة من الواقع ،مثل
�شخ�صيات وخيول و�صحراء وغريها
ع�ب�ر ع �ن �ه��ا و� �ص��اغ �ه��ا ب���ش�ك��ل م�ت�ق��ن،
حم��اول��ة منه مل��لء ال�ف��راغ��ات واع�ط��اء
العمل قيمة ذات دالالت ابداعية ،ركز
على الت�شخي�ص الوا�ضح الذي و�صل
به �إىل منتهى التعبري احل�سي ،كثريا
ما تكون �شخ�صياته ذات حيوية يف
حركتها ولونها ،مع انها تتمتع بحرفية
عالية من حيث التالعب ب�ألوان و بناء
الرمز املحلي ،ال��ذي ح��اول من خالله
ال�ت�ن�ق��ل ب�ين امل�ع�ن��ى ال �ع��ام وال�ن�ظ��رة
املبا�شرة لل�شكل التقليدي وبني املعنى
املبطن وال�شكل املفتعل.
م��ن ال�صعب اخ �ت��زال جت��رب��ة الفنان
ال��راح��ل ف��ائ��ق ح�سن ب �ه��ذه امل�ساحة
الب�سيطة من الكلمات لأن تاريخه حافل
بالكثري من ال�شواهد االبداعية ،متيزت
�أعماله بت�صوير اخليول وال�صحراء
او البادية والطبيعة اوالبيئة العراقية
ب�صورة عامة ،ر�سمها بطريقة حتاكي
ال��واق��ع ب�ك��ل تفا�صيله ال��دق �ي �ق��ة ،اذ
ا�ستطاع من خاللها ان يك�سب جمهورا

كبريا لي�س نخبوي ًا فح�سب امنا على
عامة النا�س ولي�س يف ال�ع��راق فقط
ولكن على م�ستوى العامل� ،أغلب اعماله
كانت م�شغولة بواقعية �أكادميية ،اذ
كانت مفهومة لكونها قريبة من املتلقي
مهما كان م�ستواه الثقايف .اكد الفنان
فائق ح�سن ��ض��رورة معاجلة الواقع
ب��ر��س��م �أ��ش�ك��ال��ه ال��واق �ع �ي��ة ،اذ ح��اول
ت�سليط ال�ضوء على اللون والتقنية
واخلامة التي يعمل عليها قبل املو�ضوع
املطروح ،رمبا النه مت�أكد ب�أن ا�سلوبه
وتقنيته اللونية واالخ �ت��زال ه��و من
�سيفاجئ املتلقي.
يعرف املخت�صون ب�أن املدر�سة الواقعية
رك � ��زت ع �ل��ى االجت�� ��اه امل��و� �ض��وع��ي،
وجعلت املنطق املو�ضوعي �أكرث �أهمية
من الذات ،فال�صور التي ينقلها الفنان
م��ن احل�ي��اة اليومية ب�صدق و�أم��ان��ة،
يعالج بها م�شاكل املجتمع م��ن خالل
حياته اليومية ،دون �أن يدخل ذات��ه
يف املو�ضوع ،بل يتجرد الر�سام عن
املو�ضوع يف نقله كما ينبغي �أن يكون،
اعتقد ب��أن هذه الق�ضية اختلفت لدى
ال�ف�ن��ان ح�سن ،الن��ه ح ��اول امل��زاوج��ة
بني الواقع والذات الداخلية لالن�سان،
فنجده قد ر�سم لوحات كثرية ت�ؤكد هذه
الفكرة ومنها لوحة ( االنتظار) وهي
عبارة عن ر�سم �أكادميي لبع�ض اخليول

تقف يف ال�صحراء ماتت وحتولت اىل
هياكل عظمية ومل يبق اال واحد منها
وه��و �ضعيف ج��دا ينتظر ان ي�أتيه
ال��دور كي ي�صبح مثل الذين �سبقوه،
ه��ذه ال�صورة التي ر�سخ فيها الفنان
ح�سن � �ص��ورة واق�ع�ي��ة حتمل دالالت
كثرية ال ح�صر لها ،ميكن للمتلقي ان
ي��أول�ه��ا كيفما ينا�سب ف�ك��ره م��ع انها
واقعية ،هذه احدى ميزات هذا الفنان،
ف�ضال عن الأعمال الأخرى التي جرب
فيها الكثري من اخلامات والتقنيات،
و�صل هذا الفنان ب�أعماله اىل مناف�سة
فناين العامل بتقنيتها وطريقة تلوينها
التي امتازت بالتدرجات والت�ضادات
خللق جماليات متناغمة ،نال من خاللها
م��رت�ب��ة م��رم��وق��ة ب�ين اوائ���ل امللونني
بالعامل ،انه غني عن التعريف فلي�س
هناك فنان عراقي حا�صل على فر�صة
ان�شار بحجم فر�صة فائق ح�سن التي
ابتد�أت من عامة النا�س الب�سيطني اىل
كبار النقاد واملثقفني ،ال ي�ستطيع ان
ينكر �أي ناقد او فنان ف�ضل هذا الفنان
على تاريخ الفن الت�شكيلي العراقي،
اذ ان اغلب الفنانني العراقيني ت�أثروا
مبوا�ضيعه وتقنياته و�أل��وان��ه التي
لها خ�صو�صية بالتقنيات واختيار
املو�ضوعات و�شفافية وغرابة الألوان،
ف�ل��وح��ات ح�سن ع ��ادة م��ا ت �ك��ون ذات

�أل��وان ترابية �صحراوية متداخلة مع
بع�ضها عدا مناطق ال�ضوء ،اذ يكون
فيها اللون نقيا لي�صبح ذات قيمة عالية،
ا�صبحت تقنياته منهج ًا درا�سي ًا للطلبة
املتخ�ص�صني يف هذا املجال ،فالواقعية
كما معروف عنها مرحلة درا�سية يجب
�إتقانها قبل �أن يدخل الفنان يف مرحلة
التجريب.
�أم��ا ع��ن جت��ارب فائق ح�سن الأخ��رى
فقد حقق فيها الكثري م��ن التقنيات،
ورك� ��ز ع �ل��ى ان ت �ك��ون ت �ل��ك االع �م��ال
ذات خ�صو�صية يف ال�ل��ون وامللم�س
والكتلة �أي�ضا ،جتاربه كانت ال تتعدى
التعبريية التجريدية ،لقد انتج العديد
م��ن الأع �م��ال التعبريية ال�ت��ي �أخ��ذت
ف��ر��ص�ت�ه��ا يف ال �ع��ر���ض وك �ت��ب عنها
ال�ك�ث�ير ،اذ ك��ان��ت �أع �م��ال��ه التعبريية
حتمل املوا�ضيع نف�سها التي ر�سمها
واقعيا تقريب ًا مثل البادية واخليول
وال�ن���س��اء ال ��خ ،لكن ه��ذه امل ��رة كانت
ال�شخ�صيات خمتزلة وب�أ�شكال �شبه
هند�سية حتددها خطوط فا�صلة بني
�أية كتلتني ،اما اعماله التجريدية فهي
تظهر لنا قدرات هذا الفنان التكنيكية
والتالعب باخلامات وال�ل��ون والكتل
بطريقة جريئة ت�شد املتلقي اىل التمعن
بكل جزء منها ،اذ يختفي الت�شخي�ص
فيها متام ًا وتبدو فيها ا�شكال هند�سية

م���ش�غ��ول��ة ب�ت�ق�ن�ي��ات ل��ون�ي��ة وخ��ام��ات
خمتلفة كما ا�سلفت ،يريد البوح من
خاللها للجميع ب��ان ال�ل��ون او الكتلة
اوالتكنيك من املمكن ان يحل حمل �أية
�شخ�صية او �شجرة او ح�صان للتعبري
عن جوهر اال�شياء.
ففائق ح�سن ملون ماهر وقد اتقن فن
التلوين اىل درج��ة عالية ال ت�ضاهى،
ف��ان��ه اع�ل��ن لنا ب ��أن اجلماليات ممكن
ان تخلق من اللون وحده فقط مبجرد
جت��اوره��ا ب�شكل م��درو���س وم�ت�ق��ن،
وهنا ي�ؤكد لنا مقولة الفنان �شاجال
الذي قال (تتماهى الأل��وان املتجاورة
يف حميمية ب��ل وت�صبح ال�ضديات
وامل�ت�ن��اق���ض��ات �أح �ب��اب��ا ف ��وق ال ��ورق
وحتت حركة الري�شة) ن�ستطيع ان منر
من خالل لوحاته التجريدية اىل عامل
يحتمل الكثري من ال�ت��أوي�لات ،اذ انه
يف هذه االعمال بالذات حاول االبتعاد
عن كل ما هو واقعي الن خطابه هذا
لي�س للمتلقي فح�سب امنا هو حري�ص
على التعبري عن هواج�سه او �شواغله
او همومه ،وابتعد اي�ض ًا عن الرتاث
واملحلية ب�شكل ع��ام الن��ه ك��ان يعتمد
فل�سفة خا�صة يف ه��ذا ال�صدد اذ بدا
يل ان��ه ي �ح��اول امل ��زج ب�ين امل�ستقبل
واملا�ضي لكون العمل الفني اال�صيل
يحمل يف عوامله اكرث من زمن.
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مل ي��زل االهتمام والتقدير لأي منجز
�إبداعي  ،رهنا بال�سيا�سي  ،بل وحتت
وط�أة قراره و�أحيانا مكرمته �.أ�شري هنا
 ،اىل تلك الأعمال الفنية التي القت قبوال
الفتا من قبل الآخرين  ،ب�أ�سباب فرادتها
وتعبريها اجل�م��ايل ال���ص��ادق عما هو
ان�ساين � ،سواء يف تو�صيفها لوجوده
�أو متثيلها خلربته احلية  .فلطاملا قر�أت
تلك املنجزات من خالل تو�صية �سيا�سية
مفرت�ضة  ،والتي �سوف تتبدل الحقا ،
وتغي
ج��راء حت��والت ال�سيا�سة ذاتها
رّ
وج �ه��ات ن�ظ��ره��ا  ،وه ��و م��ا ج�ع��ل من
تلك الأعمال تخ�ضع لإع��ادة تقييم دائم
وقراءة جديدة مزعومة  .ان ال�سيا�سي
لدينا  ،ال يت�صور �أي جتربة �إبداعية ،
ثقافية كانت �أم اجتماعية  ،اال من خالل
مفارقات املحتوى واملعنى وت�ضادهما ،
بذريعة ما ي�ؤمن به �أو يدعيه  .ما دام
يف و�ضع ي�ؤهله الحتكار ال�صواب  ،بل
والو�صاية على كل �شيء  ،من التدخل
يف حياة الآخرين حتى احلكم على طرز
العمارة و�أ�ساليب الفن .
�إ�شكالية كثرية االلتبا�س  ،ك��ان ثمنها
خ���س��ارات معلنة للعديد م��ن منجزات
�إبداعنا الوطني  .ولكم ان حت�صوا عدد
الأعمال الفنية واجل��داري��ات والن�صب
 ،التي تعر�ضت للــــــــخراب �أو للتدمري
والغياب .

وح� ��ده ن���ص��ب احل��ري��ة  ،رمب ��ا  ،ك��ان
حمظوظ ًا ومل يتعر�ض �إال �إىل القليل من
القرارات الر�سمية وجهلها  .ووحدها
�أي�ضا يف اجل��ان��ب الآخ ��ر  ،ج��داري��ة "
فائق ح�سن " من حتملت تلك الإ�ساءات،
التي متثلت بحجم الإه�م��ال  ،العبث ‘
غياب التقدير ال��ذي و�صل ح��د نكران
وج��وده��ا  .على ال��رغ��م م��ن ك��ون هذه
اجلدارية توازي �أهمية "ن�صب احلرية
" � � ،س��واء يف دالل�ت�ه��ا اجل�م��ال�ي��ة �أو
خ�صو�صية م�ضمونها العراقي  .فهي
حت�م��ل ال��رم��وز ذات �ه��ا ال �ت��ي احتفظت

بتعبريها املت�ألق عن كل ما هو وطني .
�إال �أن حتييدها جاء ب�سبب فهم �سيا�سي
�ساذج  ،جعلها يف موقع االتهام  .ما دعا
�إىل �إخفاء احد مفرداتها الفنية الأكرث
براءة  ،حمامة " فائق ح�سن " بزعم �إنها
�شعار �سيا�سي .
�إن هذه اجلدارية عدا ما تنطوي عليه
من بالغة �صورية وفنية متمكنة  ،هي
كذلك � ،إح��دى �إجن��ازات الفنان الرائد
" فائق ح�سن " � ،أكرث الرموز تقديرا
و�أ�صالة بني مبدعي العراق  .وجداريته
التي ت�شخ�ص وحيدة وفريدة مثل �سيف

 ،يف ال �ب��اب ال�شرقي م��رك��ز العا�صمة
العتيدة "بغداد"  ،ت�ستحق الكثري من

اج��ل �إع��ادة بهائها ال��ذي فقدته منذ ما
يقارب الربع قرن .

في العودة الى فائق حسن؟
اعداد /ملحق عراقيون

� �س ��ؤال الن��ري��د جتاهله مازلنا ب�صدد
م ��راج� �ع ��ة حل� �ظ ��ات ال �ك �� �ش��ف ال� ��ذي
ا�ستخل�ص هذا الريادي الكبري لي�صبح
فيما ب�ع��د ،اح��د م���ص��ادر التنوير يف
الثقافة العراقية والفنية منها بوجه
اخل�صو�ص  .لقد راق ل��دار��س��ي فنه
النظر الجنازاته من زاوية املهاراتية
الفائقة التي ع��رف بها حتى اتخذوا
منها معيار ًا للحكم على نتاجات جيله
وماتاله.
ن �ظ��رة ك �ه��ذه ب �ق��در م��ا ت �ن �ط��وي على
اع�تراف باهلية ال��دور ال��ذي اطلع به
فائق ح�سن يف كيفية ا�صول الر�سم
احل��دي��ث يف وق��ت ب��دت فيه م�ساراته
يومذاك طاحمة يف البحث عن مالذاته
ت��ام�ي�ن��ا ل �� �ص��راع اال� �س��ال �ي��ب وال� ��وان
التعبري بالطريقة التي تطال دوام��ة
ال �ت �ي��ه ج� ��راء ال �ت �ع��ام��ل م��ع م�ن�ج��زات
احلداثة وت�سري بالفن العراقي نحو
امل�ن��اب��ع مب��ا ي�سمح مل���ش��روع النه�ضة
امل�ضي قدما نحو الهوية احل�ضارية
التي وج��دت تبجي ًال غري م�سبوقا مع
هذا اجليل وكان فائق ح�سن احد دعائم
ه��ذا امل�شروع  ،ان ه��ذه النظرة تربك
االخ��ر يف تلقي خطابه بو�صفه نوعا
من االرتداد على اهداف احلداثة التي
م�ضت �سريعا يف تدمري كل ما يعرقل
موج اجلدل  ،وهو ي�ضرب نظم الفكر
والثقافة والفن .
كان فائق ح�سن يعي جيدا ما مطلوب
م�ن��ه وه��و يفتح اف �ق��ا ب�ع��د اخ��ر دون
ان ي� ��روق ل��ه ت���ص�ف�ي��ة احل �� �س��اب مع
موروثاته جريا وراء رغبة احلداثة
يف جعل الهدم م�شروعا للبناء  ،وبدا
اك�ثر �صالبة يف تقدمي امل��وروث على
انه �ستار �صلب ل�صد هجمات احلداثة
ف �ك ��أن وع�ي��ه ب��ال�تراث ال�ع��راق��ي ومنه
البيئة ال�شعبية وال���ص�ح��راوي��ة وما
ينطوي على جماليات ف��ري��دة رفعه
لل�سري ب��اجت��اه معاك�س لين�شئ لنا
حداثة مفارقة وه��و ما ينبغي النظر
اليه باحرتام � ،صحيح ان فائق ًا كان به
حاجة لتهذيب مهاراته وجعلها تنتظم
يف ن�سق اب��داع��ي حيث يلعب ال�شكل
دورا يف جم��اراة اخلطاب احلداثي ،
ومن جانبه تكفل برعاية مو�ضوعات
حمط اعتزاز املجتمع العراقي  ،وكان
الواقع البيئي ميدان ًا للإفكاك منه بعد
ان تيقن ان��ه ي��وف��ر ل��ه دع�م��ا وحماية
ال�سلوبية الجتد نف�سها اال يف رحاب
احل �ي��اة ال�شعبية .وق ��د ات �ق��ن املهمة
ليحتكر بعدئذ الذائقة لعقود خلت وال
زالت.
كان ال�صدق ورق��ة الرهان التي قادته
للحفاظ على هوية ت�شرف على زمن
مت�صل ملئ بالكنوز مت�شوق ًا الظهارها
ب��ال �ق��وة وال �ع �ن �ف��وان ال ��ذي ت�ستحقه
 ،وا� �س�ترج��اع م�ه��اب��ة ��ض��ائ�ع��ة بفعل
انك�سارات التاريخ للفن العراقي بعد
ان ا�صبح م��ع ر��س��وم ف��ائ��ق ح�سن له
ط�ع��م ورائ �ح��ة جل �م��ال ك��ان��ت م��راح��ل
االنحطاط �سحقه اىل االب��د ل��وال قلة
من التنويرين الذين ا�ضاءوا املا�ضي

وجعلوا م��ن الفن هاج�س ًا اجتماعي َا
و�ضرورة ترفع من �ش�أن الذائقة التي
�سقطت ط��وي�لا يف ده��ال�ي��ز القطيعة
وال�ق�ن��وط  ،ل�ه��ذا ب��دت احل��اج��ة ملحة
جل��ذب وتكييف اال�ساليب احلداثية
ل�صالح خ�ط��اب اق ��رب اىل �شخ�صية
اع��راب��ي يهيم باجلنوب وال�صحاري
وكنوزها املخب�أة التي مل تفارقه حتى
يف ا�شد ر�سومه نزوع ًا نحو اقا�صي
التجريد .
ك��ان فائق ح�سن ف�ضاء وا�سع حلراك
ا�سلوبي مثل نظريه يف وق��ت انهمك
ال��ذي��ن م��ن جيله ل�تر��ص�ين ا�ساليبهم
ب ��دوائ ��ر الت���س�م��ح ب��االن �ف�لات خ��ارج
مدياتها � ،صحيح ان فائق ًا مل ي��وزع
ق ��واه االب��داع �ي��ة ب�شكل متكافئ بني
التماثلية والتجريد  .ذلك ان ر�سومه
ال�شخو�صية جذبت ل��ه كم ًا اعجابي ًا
�ساحق ًا  ،يف حني ظلت جتاربه االبداعية
يف التجريد تدعم احلراك و�سط بيئة
الفن العراقي ويف امل�ستويني م�ضت
ر�سومه بعيد ًا يف احكام قب�ضته على
امل�شهد الت�شكيلي العراقي .
ك ��ان مم��ا ي�ه��م ف��ائ��ق ح���س��ن تخلي�ص
الر�سم العراقي من ه�شا�شة االنطباع
و�سطحتيه ال ��ذي اع �ت��دن��ا عليها يف
بحر االربعينيات من القرن املن�صرم
من ر�سوم بدت كما لو انها ذات ن�سق
�سياحي اكرث لذلك بدت ر�سومه اكرث
م �� �ض��اء ًا يف ب��ث م�ف��ات�ن�ه��ا م��ن وح��ي
الحتنمل ان ت��رى نف�سها � ً
ضال لالخر
رغ��م ج��وه��ر ال��رف��اه��ة اخل��ا��ص��ة التي
ت�خ�ط��ت ب �ع �ي��د ًا � �س��ذاج��ة االن �ط �ب��اع ،
فاحتكاك فائق باملهاجرين البولنديني
باعقاب احل��رب العاملية الثانية نقاد ًا
وع��ازف�ين ور�سامني وم��اىل اىل ذل��ك ،
مت درا�سته للفن الت�شكيلي يف باري�س
ع ��ام ( )1935واع �ج��اب��ه مبدر�ستها
ال�شهرية ور�سوم (بونار) وقبله ر�سوم
(ديالكروا) ثم (كويا) وا�ضرابهما قد
الهبت فيه احلما�س مل�شروعه الذي بد�أه
بالرتاكيب اللونية واالن�شاء واالرتقاء
باخلطاب ووظائفه عن �سجال ا�سلوبي
ب��ارع ال يدفعه يف النهاية خليانة من
نوع ما لهويته الوطنية .
ولد فائق ح�سن يف بغداد عام 1914
وتخرج من البوزار عام  ، 1938ا�س�س
فرع الر�سم يف معهد الفنون اجلميلة
عام ( )1940-1939كما ا�س�س جماعة
الرواد عام  1950و�شارك يف معار�ضها
ح�ت��ى ع��ام  1967واي���ض��ا ��س��اه��م يف
تا�سي�س (جماعة الزاوية )و�شارك يف
معر�ضها االول .اقام معار�ض �شخ�صية
يف بغداد عام  1962و 1967و1971
كما �شارك يف جميع املعار�ض الوطنية
خارج العراق .كان ع�ضو ًا يف جمعية
الفنانني العراقيني وحاز على اجلائزة
الذهبية املخ�ص�صة من قبل ( م�ؤ�س�سة
كولبنكيان) الح�سن فنان عراقي .
ات�سمت اعماله بقدرة عالية يف ر�سم
اخل��ي��ول وت��وي��ر ال �ب �ئ��ة ا� �ض��اف��ة اىل
معاجلته للمو�ضوعات االجتماعية
وال�سيا�سية .
تويف يف باري�س عام . 1992

من زمن التوهج
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ع�
�ل ��ى م � �ي �ل�اد ف� ��ائ� ��ق ح �� �س��ن

ح�سني الهاليل

انه عاد من باري�س �سنة 1938وداهمه
وهج ح��رارة �شم�س العراق و�ضيا�ؤها
ال��ذي يك�شف ك��ل �شيء يف ار��ض��ه ال��دا
فئة  ،البد ان يتخل�ص من ق�شعريرة برد
باري�س ورماديات جوها امللبد ب�سحب
تتغري ب�سرعة يتخللها ��ض�ي��اء باهت
ي��دخ��ل ت��دري�ج�ي��ا ً ب�غ�ي��وم داك �ن��ة وه��ذا
ي�ضع الفنان ام��ام الأم��ر الواقع لري�سم
تكويناته يف ه��ذه ال�ظ��واه��ر وتقلبات
اجلو الباري�سي ونادرا ً ما تفتح حزمة
� �ض��وء ق ��وي م��ن ��ش�م����س م �ت �ح��ررة من
ال�غ�ي��وم 000ه��ذا ماعا�شه فائق ح�سن
يف باري�س ور�سمه،وهو واقع تفر�ضه
التزاماته كطالب يريد ان يجتاز مرحلة
ال��درا� �س��ة ال�ب��اري���س�ي��ة يف (ال� �ب ��وزار)
وير�ضي ا�ستاذه  ،لقد �سيطر على تلك
املرحلة بتفوق لأن��ه حمل موهبته معه
من العراق كتلميذ موهوب
(وي��ذك��ر ه��و ان اع �م��ال��ه ال �ت��ي جمعها
وع��ر��ض�ه��ا ع�ل��ى ( ال�برف���س��ورروج�ي��ه )
فقررقبوله فور ًا على اثرها وبال تردد)
وع�ن��دم��ا وط� ��أت ق��دم��اه ار� ��ض ال�ع��راق
وح�س بالفرق الكبري بني جو العراق
وج��و ب��اري����س ان�ت�ب��ه اىل ال �ل��ون ال��ذي
ج�سده �ضوء ال�شم�س ال�ساطعة يف
ب�ل�اده وال� ��ذي ن�ب��ه ب���ص�يرت��ه ايل ه��ذا
العامل البكر من الألوان ومن التكوينات
الطبيعيه التي مل تعبث بها يد الأن�سان
يجب ان يتفاعل معه لي�ستخرج منه
الوان عراقية
لذا انتبه اىل ال�شم�س وتعامل معها كلون
م�ضيء يتداخل مع كل الوجود ومع كل
زوايا الطبيعة ويك�شف الوانها الطبيعية
لتكون وا�ضحة امام ب�صرية الفنان
وه�ن��ا ت �ب��د�أ عملية التغيري والأن �ق�لاب

علىالوان باري�س وا�ستبدلها ب�ألوان
عراقية لت�أ�سي�س مدر�سة عراقية على
الأقل يف اللون  ،والتي�سبقه اليها يحيى
ب��ن حم�م��ود الوا�سطي حيث اكت�شفها
بنكهتها ال�شرقية وج�سد ه��ذه الأل��وان
وت�أثري لون ال�شم�س على جماله
لذلك يعد فائق ح�سن ( يف ح�سب ر�أى
بع�ض الباحثني اول من نبه يف العراق
اىل تونات (درج��ات) اللون الواحد يف
اللوحة ) ( الرواق حوار مع فنان حممد
اجلزائري �ص )3و�شرع بتدجني الوان
الطبيعة وبد�أبعملية التدرج اللوين للون
الواحد وا�ستخدم ال�شفا فية وابتعد عن
ال�ت�ن��ا ق����ض احل��ا د يف ال� ��وان اللوحة
وا��س�ت�خ��دام ال �ه��ارم��وين ،وه��ذا اخللق
عاجله بوعي كامل خا�ضع اىل متطلبات
املو�ضوع وب�ألأخري جت�سيد فكرة الفنان
ال�ت��ي ت�ضفي على امل��و��ض��وع ال�سكينة
وابراز هذه الفكرة ب�شكل ادرامي والتي
ت�سيطر على امل�شاهد ال��ذك��ي واب�ه��اره
وكذلك امل�شاهد العادي يت�أثر باللوحة
التي يقدمها فائق وا�ضعا ً نف�سه امام
م�س�ؤولية ه��ذه اللوحة وث��أث�يره��ا يف
املجتمع ،والمي�ك��ن ان يطرحها بحالة
�سكون وا�سرتخاء دون ما ت�ؤدي دورها
يف التغيري ،لذلك الب��د ان تكون هناك
اثارة ت�ضيء الفكرة للم�شاهد وت�ساعده
يف ت�ك��وي��ن ر �أي خ��ا���ص ب��ه ي�ك��ون مع
الفنان او�ضده
ويقول فائق (انا اف�ضل ان اعالج حاالت (
مثلما تعالج احلكومة ق�ضايا اجتماعية)
لأن هذه املعاجلة حتل ا�شكاالت )
ويقول يف مو�ضع �آخر ( :اما حني تعمل
ل�ه��دف اج�ت�م��اع��ي ف ��أن��ك الب��د ان تعالج
مو�ضوعك الفني ب�أن�سجام مع النف�س

كفنان وان�سجام مع الهدف الأجتماعي)
ان � �ش��روع ف��ائ��ق ح�سن وفتحه الباب
الوا�سع على الطبيعة الميكن ان يعد
هروب�أً من املوا�ضيع الواقعية لل�شعب
العراقي وهموم ان�سان هذا ال�شعب كما
يعتقد البع�ض اويتهمه البع�ض الآخر ،
لأنهم مل يدركوا ب�أنه فك الأغلفة وفتح
ال��رم��وز التي حتيط بهذا الأن���س��ان يف
الطبيعة وط��رح ه��ذه امل��وا��ض�ي��ع التي
ت�شكل رك�ن��ا ً ه��ام��ا ً م��ن ح��رك��ة ال�شعب
العراقي وتطوره
وينتقد الفنانني الطفيليني واملتحذلقني
والأدعياء
ويقول ( :نحن نالحظ كثري من الفنانني
ي�شاركون يف معار�ض �سيا�سية من اجل
التملق او الأرت ��زاق اومت�شية الأم��ور
املعا�شية او احل�ضور ال�شكلي �ضمن
اجل��و00ه �ن��ا00الي �ت �ح �ق��ق الأن���س�ج��ام
اليف اللوحة واليف اللون 00والالهدف
الأجتماعي
اذ ًا ًماذا حقق الفنان فائق ح�سن ملجتمعه
ولنف�سه ؟
الي �ن �ك��ر �أي اح ��د م��ن ال��ذي��ن زام �ل��وه
اواحتكوابه يف الأو�ساط الثقافية اومن
الذين تتلمذوا على يده من كونه ا�س�س
ب �ن��اء ف�ن��ي ر� �ص�ين و� �ض��ع ف�ي��ه خال�صة
ما تعلمه يف باري�س و�أدام هذا البناء
حتى وفاته وا�صبح �صرح ًا �شاخم ًا يف
العراق انه معهد الفنون اجلميلة والذي
خ ّرج كثري من الفنانني ال��رواد ومابعد
الرواد
لقد اراد لهذا املعهد ان يخرج فنانني
وخا�صة طلبة الق�سم النهاري لذلك من
تعليمات املعهد ان يقبل اربعةع�شر طالب
على عدد املحافظات يف1958/1957

وك��ان ن�صيب دورت �ن��ا يف ذل��ك الوقت
وعدد املتقدمني اربعة وع�شرون طالب ًا
ومت ذل��ك واج �ت��زن��ا الأخ �ت �ب��ار العملي
وع ��ددن ��ا ارب �ع��ةع �� �ش��ر  ،ه �ن��ا اع�تر���ض
املرحوم جواد �سليم وطالب بقبول بقية
التالميذ معل ًال ذلك بقوله ( :نحن نريد
فنانني ومدر�سني وجمتمع
فني ولي�س فنانني ف�ق��ط) ول�ك��ن فائق
ح�سن رد عليه نحن نقبل ه��ذا العدد
القليل حتىيتم التدريب ب�صورة جيده
وع �ل��ىالأق��ل ين�شمل ال�ط��ال��ب مبرتني
ت��دري��ب م��ن قبلنا يف ال���ش�ه��ر ،ر فعت
ال�ع�م��ادة �آراء جمل�س مدر�سني املعهد
اىل وزير املعارف ا�سماعيل العارف يف
وزارة الزعيم عبد الكرمي قا�سم وجاءت
املوافقة بالأيجاب وقبل بقية الطلبة1
مل يبق م��ن تلك ا ل��د ورة اح��د ميار�س
اال�ف��ن الت�شكيلي اال �ستة فنانني وهم
:راك��ان دب��دوب  ،علي النجار  ،فاروق
ح�سن �،سامل الد باغ،
ح�سني الهاليل ،عبد الأل��ة �سياب ،وهم
ينتمون اىل جيل ال�ستينات0
ان فائق ح�سن يبذل جهود ًا م�ضنية مع
تالميذه لأي�صالهم اىلامتالك ادواتهم
الفنية وممار�س العمل الفني الت�شكيلي
ب�شكل �صحيح ،كان يرعى هذه املجاميع
ال �ت��ي �سبقتنا وال � ��دورات ال �ت��ي تلتنا
ويتعامل معها ب�صدق وب��روح تربوية
عالية ،انه ميتاز بالب�ساطة وعدم التكرب
مل يفتعل ذلك وامنا هي طبيعته
الي�تردد بعد انتهاء ال��دوام من تنظيم
الأ�ستوديو وترتيب (الأ�ستاندات) مع
عامل املعهد ي��رت��دي اللبا�س الب�سيط
(بنطلون خاكي وقمي�ص �شو رت وي�أتي
من بيته يف ال�صليخ راكب ًا دراجة �سباق

هوائية)
ويف اح��دى امل��رات زار املعهد الزعيم
ال� ��راح� ��ل ع��ب��د ال � �ك� ��رمي ق��ا���س��م ويف
منا�سبةمهرجان املعهد ال�سنوي وكان
يكرر ال��زي��ارات يف املنا�سبات الفنبة
وا�ستقبل م��ن قبل الفنانني وا�ساتذة
املعهد وعندما و�صل اىلق�سم الر�سم
ا�ستقبله فائق ح�سن والأ�ساتذة ،وفائق
على غ�ير ع��ادت��ه ي��رت��دي ب��دل��ة بي�ضاء
ورب ��اط ويف منتى الأن��اق��ة  ،وعندما
� �ش��اه��ده ال��زع �ي��م اب�ت���س��م وال �ت �ف��ت اىل
الدكتور ال��راح��ل خالد اجل��ادر وال��ذي
يرافقه وقال له :
( هذا فائق ح�سن ام غريه ) ثم ابت�سم
ابت�سامته املعهودة بوجه فائق
ماحققه فائق لنف�سه
..................
اعتمد على ثقته بنف�سه ب�شكل كبري
وه��ذه الثقة اوج��دت لديه الأق��دام دون
تردد
ت��دف �ع��ه ل��واع �ج��ه اىل الأم � ��ام وع� ��دم ا
لأ� �س �ت �ق��راره يف دائ���رة واح���دة مغلقة
ت�ق��وده اىل ال�سكون وال��رك��ود ث��م اىل
املوت ،لذا كان جتريبيا ً يريد ان يكت�شف
ماحوله من غمو�ض وا�سرار الطبيعة
والأن���س��ان وم��ا يحيط ب��ه ويف فرتاته
الأوىل اليف�صح ع��ن ا�سلوب معني او
يدلك على مالمح �شخ�صيته الفنية ،انه
ميتلك الأدوات كما ا�سلفنا وه��و على
وعي تام من تقلب التيارات واملدار�س
الفنية وعلى دراية بالواقع الأجتماعي
لأن ان� �ح ��داره م��ن ع��ائ�ل��ةف�ق�يره وه��ذا
مينحه احلرية بدء ا ً من اوط�أ الطبقات
فقرا ً ُ اىل الطبقات العليا والتى اختلط
بها وزام��ل اف��راده��ا وجامل الكثري من
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املجتمع اخلليط  ،كان يتحدى امل�شكالت
التي تربز من داخله ويعاجلها ب�أدراكه
وح�سه وم��ع دواخ�ل��ه لذلك ه��و اليتقيد
ب��الأع��راف الأك��ادمي�ي��ة وال الأكال�سكية
والهموم الواقعية احلرفية انه ي�سعى
للو�صول اىل احل��ال��ة الأب��داع �ي��ة التي
تخلق احلدث الدرامي اجلديد وامل�ؤثرلقد
فت�ش عن هذه احلالة يف الث�أثريية ويف
التجريد وجنح بهما لأنه مل يتخلى عن
رم��زه اخل��ال��د الأن���س��ان وح��رك��ة البيئة
وال�تراث  ،لذلك ا�صبحت هذه اللوحات
من خمزونه الفني واملعريف واملح�سوبة
على فرتات عمله الد�ؤوب والتى ر�سمت
بيد خبري اراد ان ير�ضي طموحه ويفرغ
ما يعتمر ب�صدره ال�صدور الآخرين
ل��ذل��ك اع ��د م��ا اجن���زه ��س�ف��ر واع���ي بني
الأ�ساليب والتجريب اىل ان ثبّت اوتاد
عمله ب��أر��ض�ي��ة �صلبة ت�ك��ون الأت �ك��اءة
ال��دائ�م��ة لأ��س�ل��وب ر��ص�ين جمع ال�تراث
وا�س�س لواقعية جديدة ا�ستلهم الونها
م��ن ��ش�م����س ال� �ع ��راق وار� � ��ض ال �ع��راق
وا�صبح اللون يقرتن ب�أ�سمه
لقد انبهر ب��أل��وان ال�صحراء و�صفائها
وا�صبحت هي املثابة التي يدور حولها
ى،خيام البدو وحركة اخليول الأ�صيلة
وال� � ��وان م�لاب ����س ال �ن �� �س��اء ال���ش�ع�ب�ي��ة
ومالب�س ال��رج��ال وح��رك��ة الأغ �ن��ام وما
تثريه من غبار وحركة اخليول وجريها
يف ال�ف���ض��اء�آت ال���ص�ح��راوي��ة ،ك��ل هذا
ارتبط به فائق ارتباط ًا حميمي ًا وك�أنه
راع��ي ه��ذه اخليول وه��و ال��ذي يطعمها
وي�سهر عليها والنعلم رمبا عقد �صداقات
مع ه�ؤالء الأعراب
ق��ال يل ال�ف�ن��ان ج �ه��اد ك��اظ��م وه��و اح��د
تالمذته  ( :ك��ان ف��ائ��ق ح�سن ي��أت��ي يل
يف مدينة ال�صويرة القريبة من بغداد
ونذهب اىل الأع ��راب يف احلقول ويف
الف�ضاء�آت الوا�سعة خ�صو�ص ًا عندما
يعودون من رعي حيواناتهم يف بداية
ال�صيف ،وك��ان يق�ضي ف�ت�رات طويلة

يخططهم وي�خ�ط��ط اخل �ي��ول واح�ي��ان� ًا
ي�ل��ون امل��وا��ض�ي��ع ال�ت��ي ر�سمها وكثريا
ً ماين�سى نف�سه حتى الطعام م��ا عدى
(الغليون)) ان هذا الأرتباط احلميمي
ف��ر���ض على ف��ائ��ق ان ي�ع��ود نهائي�أً اىل
��ص��در الواقعية ال��رح��ب ونهائي ًا يعلن
ب�شكل �صريح عن ا�سلوبه الذي اعتمده
ب�ع��د خ�لا��ص��ة جت��ارب��ه الفنية الكثرية
وه��ذه ال�ع��ودة م��ؤرخ��ة يف ت��اري��خ الفن
العراقي �سنة  1970وهي مرحلة ن�ضج
وري��ادة يف الفن الت�شكيلي يف العراق
ويف الوطن العربي
ول��و رجعنا اىل ل��وح��ات��ه ع��ن الأع ��راب
فانه الير�سمها ترفا ً كما ادع��ى البع�ض
وتهمه بتج�سيد اجلمالية فقط يف هذه
املوا�ضيع انهم واهمون  ،فهذا عامل مغلق
ونقي وهو ي�ؤلف عرف ال�صحراء والبناء
الأن�ساين فيها وكيفية مقاومة جوها ،ان
هذه اللوحات ا�صبحت جزء من ن�سيج
فائق ح�سن الذي ميثل الت�صاقه باخليول
منذو الطفولة والتي كثري ما�شاهدها يف
مرابط اخليول ( اخلانات ) يف بغداد يف
نهاية الع�شرينات و�شاهدها وهي جتر

( الربالت ) و�شاهدها كفنان يف بيئتها
الطبيعية التي تعي�ش فيها وه��ي تتمع
بحرية و جت��ول يف الأر���ض اخل�ضراء
اوال�صحراء والحظ حنو الأعراب عليها
،ل��ذل��ك جن��د ال �ل��ون ع�ن��ده ي�صبح قطعة
م��ن روح��ه واح��ا��س�ي��ه ويلتقط م�شاهد
درامية �سوا ًء يف التخطيط او الأل��وان
ويكملها يف مر�سمه وه��و يعي�ش حالة
ت�أمل وا�سرتجاع ملا �شاهده على ار�ض
الواقع.
وبعد هذاااليحق لنا ان نتوج فائق ح�سن
رائد ًاا�ضفى وج��ودة على الفن العراقي
ال �� �ش��رع �ي��ةيف ق��ي��ادة ال �ف��ن الت�شكيلي
العربي واو�صله اىل العاملية يقا�سمه
هذه الريادة رفيقه جواد �سليم
وفعال كان هو وجواد ال�سبّاقان لت�أ�سي�س
جماعة الرواد عندما طلب منه ذلك
ويقول يف حديث جلريدة الوا�سطي �آن
ذاك ( (يف ر�أي��ي ان احل��رك��ة الفنيةيف
العراق،حركة ن�شيطة ت��دل على تفاعل
روادها مع فنهم ،وعلى اهتمامهم ب�أبراز
احا�سيهم ال خري الوجود،ان مثل هذه
البادرة يح�سدنا الكثريون عليها يف البد

ع�
�ل ��ى م � �ي �ل�اد ف� ��ائ� ��ق ح �� �س��ن

العربية ،ثم انها ت��دل على ا�صالة الفن
العراقي 00-وتطوره وتب�شر مب�ستقبل
م�شرق لأجيالنا ))
ان ف��ائ��ق ح��ري����ص ا� �ش��د احل��ر���ص على
احلركة الفنية ودميومتها وخلق اجلدية
وال�ت�ط��ور فيها وو� �ض��ع الفنانني ام��ام
م�س�ؤولياتهم التاريخية لقيادة احلركة
الت�شكيلية العراقية
وف �ع�ل ً�ا ا ع �م��ل ال � ��رواد ك��ل م��ن موقعه
وب �ج��دي��ة وق� ��ادوا احل��رك��ة الت�شكيلية
فت�أ�س�ست جمعية الت�شكليني العراقيني
��س�ن��ة  1956وم ��ن م��ؤ��س���س�ي�ه��ا ف��ائ��ق
ح�سن وال��دك �ت��ور خ��ال��د اجل ��ادر وجمع
م��ن الفنانني وبعد ذل��ك ت�أ�س�ست نقابة
الفنانني العراقيني
ولكن تبقى خيول فائق ح�سن يتيمة النها
مل جتد من ير�سمها بروحيته يف �سكونها
ويف هيجانها وح��رك��ات�ه��ا ال��درام �ي��ة ،
وتبقى احلركة الفنية تفتقر اىل فائق
ح�سن والرواد الآخرين.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
عدنان حسين

هويته ال�شخ�صية

-1م ��ن م��وال �ي��د ���س��ن��ة-1914يف حملة
البقجة قرب النادي الع�سكري
 -2اكت�شفت ا�صابعه �سليقته الفنية
وهوبعد يف �سن ال�سا بعة
 -3احت�ضنه مدر�سو ماة الر�سم يف كافة
املراحل الدرا�سية فكانوا وراء اندفاعه
الفني
 -4اق � � ��ام اول م� �ع ��ر� ��ض � �ش �خ �� �ص��ي
له�00سنة1938
�-5شارك بعدة معار�ض مع جماعة الروا
د يف الأربعينات
�-6شارك بعدة معار�ض يف اورزدي باك
 -7اقام عدة معار�ض مع ا�صدقاء ال�شرق
الأو�سط يف م�صر
وبريوت
 -8اقام معر�ض ًا متجوال ً يف امريكا
 -9اقام معر�ضا ً خا �ص ًا #يف بولونيا
 -10تويف يف باري�س �سنة 1992

نائب رئيس التحرير :علي حسين
االخراج الفني :نصير سليم

طبعت بمطابع مؤسسة
لإلعالم والثقافة والفنون

WWW. almadasupplements.com

مع طالبه يف معهد الفنون يف رحلة

15

فائق ح�سن
بري�شة الفنان
علي املندالوي

