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يف يوم من �أيام �سباط 1948م وجدنا 
فائق ح�سن يف منظر غري ماألوف، كان 
مغرقتان  وعيناه  ر�سالة  بيده  مي�سك 
ب���ال���دم���وع، ك���ان ت��ل��م��ي��ذه �إ���س��م��اع��ي��ل 
على  ب��اري�����س  يف  ع��ر  ق��د  �ل�سيخلي 

)جاكلني(.
لوحة  من  )جاكلني(  �ال�سم  هذ�  عرفنا 
)بورتريت( �سغرية، كانت د�ئما معلقة 
على �حلائط يف غرفة فائق بالقرب من 
�ملدخل: فتاة جميلة بعنق دقيق و�سعر 
بلون  ممتلئتني  و�سفتني  فاحم  ��سود 
يتو�زن   ،)vermilion( قان  �حمر 
)�ل��رك��و�ز  �للون  مع  ناجحًا  ت��و�زن��ًا 

�ل�سذري( �ملبعر يف خلفية �للوحة.
ل���ق���د ك���ان���ت )ج���اك���ل���ني ب��وف��ي�����س – 
 )  Jacqueline Beaufice
يف  وزميلته  وخطيبته  فائق  حبيبة 
ب�سبب  بها  �سلته  �نقطعت  )�لبوز�ر(. 
�حل����رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة، ور�ح���ت 
�سحايا  من  �أخ��رى  �سحية  حبه  ق�سة 
�حل����رب. ك���ان ف��ائ��ق ق��د ك��ل��ف تلميذه 
فا�سطحب  عنها.  للبحث  �إ�سماعيل 
عمارة  �إىل  دوب��ل��ه(  )م���اري  �سديقته 
جاكلني  ك��ان��ت  ل��ل��ف��ن��ان��ني،  خ�س�ست 
ت�سكن يف �سقة جيدة فيها مع زوجها 
)�سيفر - Sieffer(، �لذي كان �سديق 
يف  وزميلهما  �حلميم  وجاكلني  فائق 
بعاقتهما  علم  على  وكان  )�ل��ب��وز�ر(، 

�لعاطفية.
حال  جاكلني  عرف  �نه  �إ�سماعيل  قال 
)�لبورتريت(  �ل�سورة  من  بها  لقاءه 
�ل��ت��ي ر���س��م��ه��ا ل��ه��ا ف��ائ��ق ح�����س��ن، كما 
�سحنته  م��ن  �حل���ال  ع��رف��ت��ه يف  �إن��ه��ا 
قادمًا  يكون  �أن  وتوقعت  �ل�سمر�ء، 
م��ن ب��غ��د�د. �أ���س��ارت �إل��ي��ه )و�حل��دي��ث 
غرفة  �إىل  معها  يدخل  �أن  الإ�سماعيل( 
فائق  �إن ح��ب  جم���اورة، وع��رف��ت منه 
�لزوج  �ن�سم  قليل  وبعد  ميت.  مل  لها 
�أخبار  منهما  وع��رف  �إليهما،  )�سيفر( 
بينت  بالبكاء.  �لثاثة  فائق، و�أجه�س 
جاكلني ��ستعد�دها للطاق من )�سيفر( 
و�لزو�ج من فائق. فا�ستغرب �إ�سماعيل 
من �لفكرة، ورف�سها فائق �أي�سًا. ويف 
باري�س  �إىل  فائق  ذه��ب  1951م  ع��ام 
�حل���رب،  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��د  �الأوىل  ل��ل��م��رة 
بدعوة من �سديقه )روبري غيومار – 
�ملدير   )Robert Guyomard
يف  ب��اك(  )�وروزدي  ملخازن  �ل�سابق 
ليودع  و�سيفر  جاكلني  فالتقى  بغد�د، 

غر�مه �إىل �الأبد.
1954م  عام  يف  �سابًا  �سيفر  مات  لقد 
�إن  �لغريب  ومن  بال�سرطان،  م�سابًا 
�ملر�س  من  �أي�سًا  ت��ويف  �لفنان  و�ل��د 

نف�سه ويف �ل�سنة عينها.
كان )غيومار( قد دعا فائق �إىل م�سيف 
)البرينريي – La Bernerie( على 
 )Bretagne  – )بريتاين  �ساحل 

.)St. Lazar – قرب )�سان الز�ر
كوتييه(  )�سوز�ن  على  تعرف  وهناك 
�بنة �ساحبة �ل�منزل )بان�سيون( �لذي 

�أق���ام ف��ي��ه. ف��ت��ط��ورت �ل��ع��اق��ة بينهما 
1953م،  ع��ام  منها  ب��زو�ج��ه  و�نتهت 
عام  يف  ع��ام  يف  بغد�د  �إىل  وجميئها 
1954م. كان جميئ �سوز�ن �إىل بغد�د 
حياة  من��ط  يف  ح���ادة  �نعطاف  نقطة 
فقد  باأ�سدقائه.  وعاقته  ح�سن  فائق 
يف  بيته  ي��رك  �أن  �أواًل  عليه  �أ���س��رت 
كما  جديدً�.  بيتًا  ويبني  �لعيو��سية 
يحيط  كان  �ل��ذي  �جلو  تتفهم  مل  �إنها 

جماعة  �جتماعات  وو���س��ف  بفائق، 
)�لرو�د – S.P.( �ل�ساخبة و�أع�سائها 
 ،)Souvage( متوح�سون  ب��اأن��ه��م 
وحني  به.  و��ستاأثرت  عنهم  فاأبعدته 
�أك���م���ل ف��ائ��ق ب��ن��اء ب��ي��ت��ه �جل���دي���د يف 
���س��وز�ن،  م��ع  �إل��ي��ه  �نتقل  )�ل�سليخ( 
به  حتيط  وك��ب��ريً�،  جميًا  بيتًا  وك��ان 
�إىل  يفتقر  ك��ان  لكنه  و��سعة،  حديقة 
يف  بيته  طبعت  �لتي  �حل��ي��اة  ح���ر�رة 

�لعيو��سية، وبغياب �الأ�سدقاء �أ�سبح 
اليدخله  �ل��ذي  �ملهجور  كالدير  �لبيت 

�حد.
ل��ق��د �أ���س��رت ���س��وز�ن ع��ل��ى �إز�ل����ة كل 
م��اي��رب��ط ف���ائ���ق مب��ا���س��ي��ه، ورك����زت 
ب�سورة خا�سة على �سورة بورتريت 
بحرقها.  وه����ددت  �جلميلة  ج��اك��ل��ني 
�خ����ذ ف���ائ���ق �ل���ل���وح���ة �جل��م��ي��ل��ة �ىل 
منه  �سيت، وطلب  �ملبدع وليد  تلميذه 

�ملحافظة عليها لكي الحترقها �سوز�ن. 
�لدموع وتا�سى  �الأيام ون�سفت  مرت 
ب��ي��ت �ل��ع��ي��و����س��ي��ة �ل�����س��غ��ري، ول��ك��ن 
قلب  يف  بقيت  تلك  �جلميلة  �ل�سورة 
�الآبد،  �إىل  �لعتيق  �لبيت  دخل  من  كل 

�سورة جاكلني.

عن كتاب )ذكريات فنية(

د. خالد �لق�ساب    

ق�سة حب نادرة..
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نوري �لر�وي 

�أ. د. قا�سم ح�سني �سالح

�أعمال  حتليل  معر�س  يف  �سجلت  �أن  يل  �سبق 
�لكنز  على  يده  و�سع  �أن��ه  ح�سن،  فائق  �لفنان 
�حلية  �مل����ادة  ور�ء  يختفي  �ل����ذي  �الأر����س���ي 
ل�سخ�سياته. فاإبطاله �حليويون �لذين ميثلون 
در�ما �حلياة يف لوحاته هم بد�ة .. وهو قرويون 
لي�س لهم يد يف حل م�سكلة وجودهم، كما لي�س 
لهم خيار يف تقرير م�سائرهم. �أنهم مدفوعون 
الآن يعي�سو� يف ظروف ماأ�ساة، ولكنهم مع ذلك 
ينظرون  الأنهم  �ملاأ�ساة  هذه  حميط  يعرفون  ال 
من �لد�خل، �أما �أولئك �لذين ينظرون �إليهم من 
�خلارج فلي�س يف ��ستطاعتهم تقدير هذ� �ملدى 
يرتفع  قد  �سعور  من  حتته  و�قعون  هم  مبا  �إال 
يف  ينخف�س  �أو  �ل��ت��و�ج��د،  درج��ة  �إىل  �أح��ي��ان��ًا 

�أغلب �الأحيان �إىل حد �الأ�سف �ملر.
ف��ب��اأي م���دى م��ن �ل�����س��ع��ور ك��ان��ت ت��ل��ك �مل��اأ���س��اة 
تاأكيد  �أن  �حل���ق،  �ل��ف��ن��ان؟.  قبل  م��ن  م��ن��ظ��ورة 
و�لبدوية  �لقروية  �مل�ساهد  على  فائق  �لفنان 
�أنه ما ز�ل يبحث  يعطينا �لدليل �لو��سح على 
�لعز�ء يف  فقدو�  �لذين  ه��وؤالء  �أحيائه بني  عن 
الأحام  �لباطني  بالتاأمل  عنها  وتاأ�سو�  �لدنيا 
�لو�سفي  �لقالب  ه��ذ�  �أن  غ��ري  �الأخ���ر.  �ل��ع��امل 
ظل  �لفنية،  تاأليفاته  فيه  �سب  �ل��ذي  �لنا�سج 
�لتي ت�ستطيع  �إىل �لطاقة �النفعالية  يف حاجة 
�لتي  �لطاقة  وهي  �ملاأ�ساة،  م�ستوى  �إىل  رفعه 
وف��ذً�،  خالدً�  فنيًا  عمًا  �ملاأ�ساة  تلك  من  جتعل 
�لنقمة  بل  وحدهما،  �ملحبة  �أو  �لعطف  يثري  ال 

�سيء  وه��ذ�  معًا!  �مل��ر  و�ال�سمئز�ز  و�ل�سخط 
جتي�س  �لتي  �ملدينة  مو��سيع  يف  �أال  يتوفر  ال 
ب��امل��ت��ن��اق�����س��ات، وت��ن��ب��ئ ب��ق�����س��وة، ع��ن رف�س 
�ملطلق،  �ل��ق��درى  �لت�سليم  حل���االت  �الإن�����س��ان 

و�الن�سياع ملو��سعاتها.
ز�ل  ما  �ل��ذي  �الإن�سان  م�سكلة  �لفنان  عالج  لقد 
مادة  من  و�أتخذ  �لكوخ،  �أو  باخليمة  ي�ستظل 
�سور  كما  و�أ�سلوبه،  فنه  ق��و�م  �خل��امت  حياته 
�أر�سنا  م��ره��ف��ة،  وح�سا�سية  عميقة،  ب��خ��رة 
وباأ�ساء،  �سقاء  من  عليه  كانت  مبا  �لعر�قية، 
�لباب،  ه��ذ�  يف  يباري  ال  �ل��ذي  و�سفه  �أن  غري 
ال يقود �ملتاأمل �أال �إىل هذه �حلقيقة: �أن �لطاقة 
�خلارجي  �لظهور  بناء  يف  �ملبذولة  �لعاطفية 

�أكر  هي  ه���وؤالء،  �لقرية  �أو  �ل�سحر�ء  الأب��ن��اء 
بكثري من �لطاقة �ملبذولة يف �لبحث عن عاملهم 
معظم  تلتقي  �لنقطة  ه��ذه  ويف   .. �ل��د�خ��ل��ي 
�أعمال فنانينا �لتي مل تبلغ ع�سريتها بعد �أوج 
ن�سوجها �لفكري و�جلمايل. و�إذ� كان من �سبب 
يربط بني هذه �لنتيجة وبني بو�عثها �لبعيدة، 
فهي �أن فننا �لعر�قي ما ز�ل يف مرحلة �لبحث، 
و�أن �لظروف �ملريرة �لتي عا�سها و�بتاها، هي 
ذ�ت �لظروف �لتي حولت تيار �لفكر برمته �إىل 
�أن ي�سف وال يعالج، وي�سري �إىل مو��سيع �لد�ء 

وال يغور �إىل �الأعماق.  

جملة �لرو�ق 1983

يف �لعام 1987 كنت �لقي حما�سر�ت يف 
كلية �لفنون �جلميلة..كانت �يامها تزهو 
جال،جعفر  �ل��ف��ن��ان��ني:�ب��ر�ه��ي��م  ب��ك��ب��ار 
�ل�سيخلي،حممد  �ل�����س��ع��دي،����س��م��اع��ي��ل 
�لذين  �الأحياء  �لكبار  حكمت..غري  غني 

غادروها �ىل بلد�ن �ل�ستات.
وكنت خططت �ىل �ن ��سدر كتابا بعنو�ن 
�لت�سكيلي(..طبع  �لفن  �سيكولوجيا  )يف 
ل�سخ�سية  حتليل  وفيه  �الأول  �جلزء  منه 
ي�سم  ���س��ل��ي��م،و�أن  ج��و�د  �لفنان  و�ع��م��ال 
وليلى  ح�سن  ف��ائ��ق  م��ن��ه  �ل��ث��اين  �جل���زء 

�لعطار.
وكنت  فائق  �ل��ر�ح��ل  فنانا  على  تعرفت 
�ح�سر �حيانا د�خل �لقاعة �لتي يحا�سر 
بق�سم  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملرحلة  طلبة  على  فيها 
��سدقاء.. �لت�سكيلية..و�أ�سبحنا  �لفنون 

ي��ر���س��م��ن��ي..ف��ن��ظ��ر �ىل  وط��ل��ب��ت م��ن��ه �ن 
ر�أ�سه.. يتفح�سني..وهز  وكاأنه  وجهي 

و�أجابني مبا معناه..لي�س �الآن.
�الآن؟.. لي�س  نف�سي:ملاذ�  م��ع  ت�ساءلت 
عجبه  ما  لو  ب��ي؟  مقتنع  ما  لو  م�سغول؟ 

وجهي؟ 
�ل��ت��ق��ي��ن��ا يف ���س��اح��ة  �ل���ث���اين  �ل���ي���وم  يف 
و�سع  �لطلب..لكنه  عليه  �عد  �لكلية..مل 
قاعته..�جل�سني  �ىل  و�أخذين  بيدي  يده 
�دو�ته..وجل�س  كر�سي..و�ح�سر  على 

على بعد �قل من مر. 
بلمح  �لنظر،و�حيانا  يطيل  �حيانا  ك��ان 
ميتزج  �سعور  ب��د�خ��ل��ي  �ل��ب�����س��ر..وك��ان 
ف��ي��ه �ل��ف��رح ب�����س��يء م��ن خ��وف..وت��رق��ب 
�لذي  �لبورتريت!..فكان  �سيكون  كيف 

ت�ساهدونه �الآن.  

�ر�د  �ل��ذي  ي�سبهني؟.ما  ال  �أم  ي�سبهني 
وجهي..وعلى  ت�ساري�س  يف  ي��رزه  �ن 
فعله  ما  معي  فعل  ياترى  �م  ت��دل؟.  م��اذ� 
الأم����ر�أة  ب��ورت��ري��ت  ر���س��م  �ل���ذي  ماتي�س 
كان  �ل��ذي  �سديقه  له  قال  منه  �نتهى  وملا 
ف��اج��اب��ه:)ه��ذه  ي�سبهها(  ال  م��ع��ه��م��ا:)�ن��ه 
لوحة ولي�ست �سورة �ملر�أة �لتي تر�ها(. 
�ت����رك حل�����س��ر�ت��ك��م م���ا ت���رون���ه �ن��ت��م يف 
يف  �متلكه  ما  �عز  هو  �لبورتريت..�لذي 
بيتي من لوحات و�سور..وفيه ��ستذكار 
لفنان عر�قي عر بفنه �لت�سكيلي حدوده 
عن  غريبا  �لعامل..ومات  �ىل  �جلغر�فية 
�لتحرير  ب�ساحة  حماماته  ت��ارك��ا  وطنه 
م��رع��وب��ة م��ن ه���ول م��ا ي��ج��ري.. م��ع �ن��ه 
بني  و�ل�����س��ام  �ملحبة  ت�سيع  �ن  �ر�ده����ا 

�لنا�س. حمبتي.

العالم األرضي في لوحات الفنان فائق حسن 

بورتريه بريشة فائق حسن
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كتابة  �إىل   دع��اين  �ل��ذي  �ل�سبب  ف��اإن  ولهذ� 
�لر�ئد  �لفنان  ��ستاذي  لي�س  �لن�س هو  هذ� 
ف��ائ��ق ح�سن �الأن�����س��ان وح���ده ب��ل �ل��ذ�ك��رة 
كونها  �لتي  و�مل�سركة  )�لر�ئدة(  �الأبد�عية 
��ستمرت  �ل��رو�د و�لتي  يف حياته مع جيل 
ح��ت��ى ب��ع��د رح��ي��ل��ه ق��ب��ل �ك���ر م��ن ع�سرين 
ع��ام��ا، ه���ذه �ل���ذ�ك���رة ك��ون��ت جت��رب��ة فنية 
��سبحو�  �لذين  �لطلبة  من  و�جيال  ر�ئ��دة 
�لعر�ق  وخ��ارج  د�خ��ل  فن  و��ساتذة  فنانني 
وح��ق��ق��و� �ي�����س��ا جت��ارب��ا ف��ن��ي��ة مم��ي��زة يف 
تقليدي يف  عما هو  �لعامل. ال�ريد �حلديث 
فن فائق ح�سن من ر�سم �خليول و�الأعر�ب 
�ملميز  �الأك���ادمي���ي  ر�سمها  يف  مت��ي��ز  �ل��ت��ي 
�لعر�قية  �و�لبيئة  �ل�سعبية  و�مل��و����س��ي��ع 
بقدر  بها،  ��ستهر  �لتي  �ملوديات  �ور�سوم 
ذ�كرتي  يف  خمفي  ماكان  �كت�ساف  �ريد  ما 
كبري  ومرب  ور�سام  كاأ�ستاذ  له  ومعاي�ستي 
يف  خمفي  يكون  �ن  ميكن  م��ا  يف  و�ل��غ��ور 
�لتي  هجرتي  بعد  وخ�سو�سا  �لذ�كرة  تلك 
قاربت �لربع �لقرن، وتاأثري هذه �لذ�كرة يف 
�لذ�كرة  ه��ذه  حتولت  وكيف  �لفني،  عملي 
لتكون جزء� من هوية �ملكان و�لزمان �لذي 
فائق  يكتنزه   ك��ان  عما  حديث  فيه.  ع�ست 
ح�سن من خرة فنية كبرية وروح �ن�سانية 
ب�سيطة  وفطرية  عفوية  تكون  تكاد  عميقة  
جعلت  �لتي  �الأن�سانية  بروحه  غنية  لكنها 
للفن من �لطر�ز �الأول وهذ� ما  ��ستاذ�  منه 
يتو��سل �ي�سا مع �هتمامي يف معرفة �الأثر 

و�لتاأثري و�ملوؤثر يف �الأبد�ع �لفني.
 2000 عام  مرة  �ول  نيويورك  زرت  عندما 
�ل�سويد  و�ع��ي�����س يف  �ع��م��ل  ك��ن��ت  )وق��ت��ه��ا 
�خلليج  حرب  بعد  �لعر�ق  من  هجرتي  بعد 
�لثانية عام 1991(، �ساهدت �سريط فيديو 
بوي�س(  �ل�سهري)جوزيف  �المل���اين  للفنان 
يف ك��ل��ي��ة ن���ي���وي���ورك ل��ل��ف��ن )وه�����و ف��ن��ان 
وو�حد  �مل��اين  حد�ثوي  فن  ومفكرو��ستاذ 
من �هم فناين �حلد�ثة يف �لقرن �لع�سرين(، 
يتحدث فيه �ىل �لطاب يف جامعة نيويورك 
يف  �حلد�ثوية  �فكاره  1982ع��ن  عام  للفن 
جوزيف  و�ملجتمع.  و�حلرب  و�لبيئة  �لفن 
بوي�س يف نيويورك وفائق ح�سن يف بغد�د 
�الأثنان يف كلية �لفن عام 1982! كان �لفلم 
ي�سورطاب �لفن يف مدر�سة نيويورك للفن 
)وهم من نف�س جيلي( يناق�سون طروحاتهم 
بوي�س(  و�فكار)جوزيف  �ملعا�سرة  �لفنية 
�مل��ف��اه��ي��م��ي��ة و�حل���د�ث���وي���ة ح����ول �ل��ب��ي��ئ��ة 
و�لنحت �الأجتماعي )وهو مفهوم حد�ثوي 
يجعل من كل �ن�سان فنان(و�نايف �كادميية 
ير�سمه  ماكان  �ىل  �تطلع  �جلميلة  �لفنون 

و�خل��ي��ول  �ل��ع��ر�ق  بيئة  ع��ن  ح�سن  ف��ائ��ق 
و�مل����ودي����ات �ل��ف��ن��ي��ة وب��ع�����س �ل��ت��ج��ارب 
�ملتفرقة وماكان يطلعني عليه �لروفي�سور 
فن  �الأوربية يف  �آرمتوفي�سكي من �حلد�ثة 
�لر�سم.  تر�ود �ىل ذهني وقتها تلك �لذ�كرة 
يف  معنى  من  للذ�كرة  يكون  �ن  ميكن  وم��ا 
وجذورها  �لفني،  وعملي  تفكريي  طريقة 
و�هميتها، وكيف ميكن �ن تتحول من جمرد 
�سرد للما�سي �ىل �كت�ساف للم�ستقبل ! الأن 
��ستنتاجه  ميكن  هوما  �ل��ذ�ك��رة  يف  �مل��ه��م  
�الأر�سيفية  �ملا�سوية  جذورها  من  وحترره 
�ل��ذ�ك��رة   و�الأب���د�ع.ه���ذه  �لتغيري  �آف���اق  �ىل 
ك��ان��ت ج����زء� م��ن ذ�ك���رت���ي �حل��ي��ة م��ع �ه��م 
�ل��ف��ن��ون �جلميلة  �ك��ادمي��ي��ة  ����س��ات��ذت��ي يف 
�لبولوين  فائق ح�سن و�لروفي�سور  وهما 
رومان �آرمتوفي�سكي )�لذي يعد و�حد� من 

�لفن  يف  �ث��رو�  �لذين  �لبولونني  �لفنانني 
�لعر�قي �حلديث(.

�ل�����ذ�ك�����رة م��ن��اب��ع  �����س���ت���ع���ادت يل ه�����ذه 
وج��اءت  و�لبيئة  �لفن  يف  �لتاأثريو�لتاثر 
بعيدين  ع��امل��ني  يل  لتخلق  �ل�����س��ورة  ه��ذه 
وم��ت��ن��اق�����س��ني ه��م��ا ن���ي���وي���ورك وب���غ���د�د. 
ن���ي���وي���ورك �و)�ل���ت���ف���اح���ة �ل��ك��ب��رية وه���ذ� 
ماي�سمونها �هلها( وبغد�د )�لف ليلة وليلة 

وهذ� مان�سميها نحن(.
�جلميلة  �ل��ف��ن��ون  كلية  م��ن  تخرجي  بعد   
�ق�سى جنوب  �ىل  عام 1982 ذهب جنديا 
�فكاري  �ناق�س  )�لفاو(،  �لعر�ق يف منطقة 
�لفنية مع نف�سي ومع �ملوت �ملحيط بي يف 
وثقافتان  وبيئتان  ع��امل��ان  �حل���رب،  جبهة 
بغد�د  �ىل  �ع��ود  كنت  فعندما  خمتلفان!! 
�ل�سهرية  �ج��از�ت��ي  يف  �حل���رب  جبهة  م��ن 

�حر�س  كنت  و�ح��د� ممن  فائق ح�سن  كان 
معاناتي  ع��ن  �ليهم  و�حت���دث  �لتقيهم  �ن 
�مل���ري���رة م��ع ت��ل��ك �حل���رب �مل��ج��ن��ون��ة وع��ن 
)ور���س��ت��ي �ل��ف��ن��ي��ة( �ل��ت��ي ك��ن��ت �ح��ل��م بها 
�سحر�ء  ع��ن  ع��ب��ارة  �الآن  ��سبحت  و�ل��ت��ي 
��سر�ب  ملحية جافة تخرقها من �جلنوب 
م��ن ط��ي��ور �ل��ن��و�ر���س �ل��ق��ادم��ة م��ن مياه 
عمق  وم��ن  و�ل�سمال  �ل�سرق  وم��ن  �خلليج 
و�الليات  �ملاحلةتخرقها�ملدرعات  �الأر�س 
كنت  �لقتلى!  جثث  ور�ئها  �لع�سكريةتاركة 
وكاأين �ناق�س معه )جوزيف بوي�س( �لفنان 
كان  وقتها!  عليه  تعرفت  ق��د  �ك��ن  مل  �ل��ذي 
لكل  وين�ست  �كر  يل  ي�ستمع  ح�سن  فائق 
ثاقبة  كبريوعيون  ب�سروبقلب  ما�قوله 
ينبوع  مثل  يل  بالن�سبة  ك��ان��ت  وعميقة، 
وم���اذ �آم���ن مل��ع��ان��ات��ي وت��ذم��ري.ك��ان ه��ذ� 
يعك�س با �سك ويف كا �لبيئتني و�ملكانني 
)�مريكا و�لعر�ق( معاي�سة ومعاناة حياتية 
خرة  يعك�س  �ل��وق��ت  نف�س  ويف  خمتلفة 
لكن  �ي�سا  خمتلفة  فنية  وجتربة  در��سية 
بعد،  فيما  ه��ذ�  �كت�سفت  عندما  �لو�قع  يف 
ك��ث��ري� من  تعلمو�  الأن��ه��م  ك��ث��ري�  �ح���زن  مل 
)جوزيف بوي�س( يف نيويورك و�نا تعلمت 
من فائق ح�سن يف بغد�د. �عتقد �ن كانا قد 
تعلم  �لفن لكن بطريقة ومعاي�ستة خمتلفة، 
لتكون  �ملعاي�سة  ه��ذه  �نعك�ست  كيف  �ملهم 
ولهذ�  ومتجدد.  حي  �ب��د�ع��ي  جزء�تفكري 
فاأن فائق ح�سن )ومعه �لفنان �ساكر ح�سن 
�آل �سعيد( قد دفعاين الأجعل من معاي�ستي 
فكان  للبحث و�لر�سم  للحرب �ىل مو�سوع 
يقول يل مازحا عندما كنت ��سكو له وهذ� 
�لدمار و�ل�سياع ال تهتم ) �حلرب هي كفخة 
تدفعك  �خللف  م��ن  كفخة  ورب  �سربة  �ي 
�ن  قادرعلى  فانت  فنان  فاذ� كنت  لاأمام!!( 
�الأ�سلوب  هذ�  مكان.  �ي  يف  ناجحا  تكون 
�در�ك  كيفية  قد مهد يل  �لب�سيط و�لعميق 
�ليومية  حياتي  خال  من  �سخ�سيتي  بناء 
�لفن  جانبوفهم  من  �ل�سخ�سية  وذ�ك��رت��ي 
تاأثري  م��ن  �ال���س��ت��ف��ادة  خ��ال  م��ن  �ملعا�سر  

�لبيئة �ملحيطة من جانب �آخر.
ل��ق��د �ث���ر �ل��ف��ن��ان �ل��ك��ب��ري ف��ائ��ق ح�����س��ن  يف 
حياة  يف  �ث��ر  كما  �لفني  وعملي  ذ�ك��رت��ي  
�لعر�قيني. ففي خريف  �لفنانني  �لكثري من 
�لفنون  �كادميية  دخلت  عندما  عام 1979  
�ول مرة و�نا �حمل جمموعة من  �جلميلة 
)حفرعلى  �ل�����س��ود�ء  �لكر�فيكية  ر�سومي 
�خل�����س��ب( الأق����وم مب��ق��اب��ل��ة جل��ن��ة �ل��ق��ب��ول 
و�الختبار�لفنية)حيث كنت �لطالب �لوحيد 
�ل�����س��روط   �ل���در�����س���ة دون  ق��ب��ل يف  �ل����ذي 

وقد  �ن��ذ�ك(  و�ل�سارمة  �خلا�سة  �حلزبية 
فائق ح�سن وكاظم  �لفنان  تتالف من  كانت 
ح��ي��در وف���رج ع��ب��و وحم��م��د غ��ن��ي حكمت. 
طويل  و�سعر  نوعما  طويلة  حلية  يل  ك��ان 
�الزرق  �جلينز  و�رت��دي  كتفي  على  يتدىل 
وكاأين خرجت للتو من فيديو الغنية فرقة 
�لبيجيز ��النكليزية )�بقى على قيد �حلياة( 
�لتي ذ�ع �سيتها �نذ�ك. عندما دخلت غرفة 
�لفنون  لق�سم  �لعلوي  �لطابق  يف  �ملقابلة 
�لت�سكيلية، قال يل �لفنان فرج عبو ب�سوت 

�بوي عطوف ود�فىء:
ر�سومي  ق��ل��ت  �ب��ن��ي؟  حتمله  �ل���ذي  م��ا   -  
�لتي  �لطاولة  على  وو�سعتها  �لكر�فيكية، 
مت��ت��د يف و���س��ط �مل��ك��ت��ب. وب��ق��ي��ت �ر�ق���ب 
ن��ظ��ر�ت��ه��م و�ل��ت��ف��ات��ات��ه��م �مل��ت��ب��ادل��ة وه��م 
يكن  باأبت�سامة و�ندها�س. مل  ينظرون �يل 
عليهم،  ماعر�سته  باأهمية  �سك  �دن���ى  يل 
�لقلق،  من  قليل  مع  �جلاأ�س  مر�بط  كنت 
ال�علم يف �حلقيقة من �ين كانت لدي هذه 
�جلر�أة و�لثقة �لكبرية بالنف�س، لكنها كانت 
قلت  �ين  حتى  �لوقت  نف�س  يف  متو��سعة 

لهم مازحا:
- مل تعجبكم �لي�س كذلك؟ �جابني فرج عبو 

رئي�س ق�سم �لفنون �لت�سكيلية:
ال يا�بني لكننا يف �حلقيقة لي�س باأمكاننا�ن 

نعلمك �كر مما �نت عليه؟ فاأها بك.
قال حممد غني حكمت

-و�ين تعلمت هذ�؟ قلت:
- يف �حلياة و�ملر�سم

�ما �لفنان فائق ح�سن ظل �سامتا ينفخ يف 
غليونه وهو يتفح�س ر�سومي بنظر�ت من 
دو�ر  كر�سي  على  جال�س  وه��و  كتفه  ف��وق 
و����س��ع��ا رج���ا ع��ل��ى رج���ل وه���و يتفح�س 
�ر�قب عيونه �حلادة  .. كنت  �لر�سوم  هذه 
دخان  ور�ء  تختفي  �لكثة�لتي  وحو�جبه 
يقلقني  �ك��رم��ا  ه��و  �لكثيف.كان  غليونه 
من  �ل�سيئ  بع�س  مرتابا  فكنت  بينهم،  من 
نظر�ته �حلادة نحوي، فنفخ يف غليونه..
لكنه كما يبدو قد هفت و�خذ ينظفه ويعبئه 
ما  باأنتظار  بالتبغ من جديد وكاأن �جلميع 

�سيقوله،قال يل ب�سوته �ل�سارم �أالأج�س:
نعم.  قلت  كله؟  ه��ذ�  ر�سمت  �ل��ذي  �ن��ت  هل 
�خرى  مرة  غليونه  يف  ونفخ  برهة  �سمت 

ثم قال:
هل تعرف �لفنان �الأ�سباين غويا؟

 قلت: ال.
�الأهلية  �حل���رب  ع��ن  ترر�سومه  �مل  ق���ال:   

�أال�سبانية

شكرا فائق حسن..
ه�������ذ� �غ���������رب مم������ا ك����ن����ت �ح�����ل�����م ب��ه

�بر�هيم ر�سيد

ي�سغلني كثريا التعامل مع الن�ساط الفكري والإبداعي املرتبط مع الذاكرة الأن�سانية �سواء كانت ذاكرة خا�سة او ذاكرة جمعية، ويف اي م�ستوى 
كان. وهذا يف اعتقادي ميكن ان يكون واحدا من الأموراجلوهريةيف البداع الفني، لأنها اأمر دائم احلدوث مع تغري املكان والأن�سان. كل 
�سيء نراه يخفي �سيئا اآخر، الزمن يخفي زمنا اآخر، واملكان يخفي مكانا اآخر والأن�سان يخفي اي�سا ان�سانا اآخر . لكننا دائما ما نرغب يف روؤية 
ماهوخمتفي اكرثمما ظاهر. هناك ف�سول وراء ماهو خمفي يف الذاكرة وماهو مبهم وغري ظاهر يف حياتنا اليومية. هذا الف�سول قد ي�سبح 

مغامرة يف البحث وميكن ان يكون �سكال من اأ�سكال اأكت�ساف اجلذور األولية لتكون هوية األن�سان واملكان.
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ر�سومي  كانت  �فكررمبا  و�نا  مرتعبا  قلت 
ت�سبه ر�سومه: ال و�لله ��ستاذ ومتى حدثت 

هذه �حلرب ؟
لوركا  �ن  �ع��رف  كنت  ح�سن،  لفائق  قلت   
�ل�����س��اع��ر �الأ����س���ب���اين ق���د ق��ت��ل يف �حل���رب 
�الأ�سبانية �الأهلية عام 1936، لكن هل كان 
يق�سد نف�س �حلرب وهل كان غويا يعي�س 
�رتبكت  لكني  ال�ع����رف  �ل��ف��رة؟  ت��ل��ك  يف 

وظننت بانني قد �رتكبت خطاأ فادحا! 
 قال: تعال معي �ذن

�سريعا،وخرج  كر�سيه  على  م��ن  �نتف�س 
بقية  �ن���ده���ا����س  �ل���غ���رف���ة و����س���ط  خ�����ارج 
�أالأ�ساتذة،و�سبقني نحو �ل�سلم �لذي يوؤدي 
�ن  ب��دال  �المامية،لكنه  �لكلية  �ساحة  �ىل 
كرجل  وبحذر  خطوة  خطوة  �ل�سلم  ينزل 
كطفل  �حلديدي  �سياجه  كبري�ل�سنامتطى 
ينزلق  و�خ��ذ  كفيه  بكا  به  �سغريو�م�سك 
ببطاأ  �لنحيل  بج�سده  وي��ه��ب��ط  عليه  م��ن 
�ل�سلم  ��سفل  بالده�سة!عند  م��اأخ��وذ�  و�ن��ا 
معي  تعال  و�ق��ف،  �ن��ت  مل��اذ�  عاليا:  �سرخ 
خرج  دق��ائ��ق  وب��ع��د  تبعته..  �ملكتبة،  �ىل 
غاف  ذو  �سخم  جملد  وبيديه  �ملكتبة  من 
غويا  غ��اف��ه،  على  كتب  �سميك  ر�سا�سي 
خذه  ح�سن:  فائق  يل  ق��ال  �حل��رب.  ر�سوم 
�ي  فنان(  الأنك )خو�س  �سيفيدك كثري�  هذ� 

فنان جيد. 
كان كتابا �سخما عن ر�سوم غويا �لغر�فيكية 
�سهادة  كاأنه  يل  بالن�سبة  وك��ان  �ل�سود�ء، 
تخرجي ولي�س قبويل يف �كادميية �لفنون 
�جلميلة، كنت مغتبطا به وكاأين قد وجدت 
يف  كانت  �لتي  �ل�سور  من  الين�سب  كنز� 
�لفن  يف  مثلها  �ر  ومل  و�ح��ام��ي  خميلتي 
ي��وم �تعرف فيه على  ك��ان ه��ذ� �ول  ق��ط!! 
�ي�سا  فيه  �تعرف  ي��وم  و�ول  ح�سن  فائق 
فنانني  �هم  )غويا(،  �الأ�سباين  على�لفنان 
وعملي  �سخ�سيتي  يف  ك��ب��ري�  �ث���ر�  ت��رك��ا 

�لفني حتى �ليوم.
غويا وفائق ح�سن و�للون �الأ�سود

مل يكن �للون �ال�سود بالن�سبة يل لونا فقط 
بل كان تعبري� لل�سكل و�خلط حتى قبل �ن 
فهوعلى  �ليوم،  ذلك  يف  غويا  على  �تعرف 
كل حال كان يعتركل �اللو�ن بالن�سبة يل 
يف  ظهرت  �لتي  ر�سومي  يف  وخ�سو�سا 
�ل�سحافة �لعر�قية �نذ�ك ومنذعام 1975. 

ففي كل مرة �هيىء فيها �لو�ين للر�سم كان  
�وال  علبته  ..�فتح  �ال�سود  �للون  يجذبني 
ذلك  منذ  �عتدت  �ين  حتى  ��سعر،  �ن  دون 
يف  �ك��ر  م�ساحة  له  �حجز  �ن  �ىل  �حل��ني 
�ملقابلة  �جلهة  يف  و��سعه  �الل��و�ن  باليت 
ويف  جميعا.  يو�زيها  وكاأنه  �الل��و�ن  لكل 
يوم الحظت �ي�سا �ن �ول لون ��سعه على 
�درك��ت  هكذ�  �ال���س��ود.  �للون  هو  �لباليت 
�للون  بهذ�  لعاقتي  �لا�سعوري  �ل��د�ف��ع 
معرفتي  بعد  �ل�سعور  ه��ذ�  تعمق  وه��ك��ذ� 
يف  �لتمتع  �ع��ت��دت  ح�سن.  وف��ائ��ق  بغويا 
�ال�سود  �ل��ل��ون  م��ن  متعددة  �بتكار�لو�نا 
�ملحروق  �ملزرق و�ال�سود  �لر�سا�سي  مثل 
�لبني  و�الأ����س���ود  �لنفطي،  و�ل��ر���س��ا���س��ي 
ح�سن  فائق  �ن  حتى  �ملتاأك�سد  و�الأ���س��ود 
كان يدعوين لكرة ��ستعماىل لهذ� �للون، 

�بر�هيم �بو �للون �الأ�سود )بفتح �لو�و(!
 ع��ن��دم��ا ال�ج���د ه���ذ� �ل��ل��ون ب��ني �الل����و�ن، 
وكاأنه  �لر�سم،  قادرعلى  غري  ب��اأين  ��سعر 
�الأل��و�ن،  �سد  وقوة  �لر�سم  طاقة  ينق�سني 
��سعر  �لنفاذ  على  ب��ات  ق��د  �ر�ه  �وع��ن��دم��ا 
�لر�سم.  يف  �الأ���س��ت��م��ر�ر  ال��ستطيع  ب���اأين 
لقد تعلمت من ��ستاذي �لفنان فائق ح�سن 
��سر�ر هذ� �للون و�الألو�ن �الأخرى ولذلك 
�الأ�سود  �للون  ��ستعمل  �لنادر�ن  من  كنت 
هذه  يف  الأنه  و�سايف،  نقي  ��سود  هو  كما 
فانا  ولذلك  وغريعميق  جافا  يبدو  �حل��ال 
غاية  �سود�ء  �لو�نا  خلق  �ىل  د�ئما  ��سعى 
�ل�سوئي  و�النعكا�س  �للوين  �لتاثري  يف 
ينجذب  وك��اأن��ه  عميق  ي��ب��اب  ���س��وء  وذ�ت 
وي��ح��م��ل ط��اق��ة ���س��ع��وري��ة ب��ا ���س��ف��اف يف 
نف�سي. وهذ� يف �حلقيقة  قد الزمني بعد 
در��ستي  عامابعد  ثاثني  ومنذ  �ك��ر  ذل��ك 
��ستاذي  عند  �لر�بعة  �ل�سنة  يف  ل��األ��و�ن  

فائق ح�سن.
الأ�ستاذي  �ملقربني  �ل��ط��اب  �ب��رز  م��ن  كنت 
فائق ح�سن يف تلك �لدورة �لدر��سية،حتى 
�ن �كرمني بر�سم �سورة �سخ�سية يل عند 
يومنا  حتى  بها  �حتفظ  م��ازل��ت  تخرجي 
�ه��ي��ىء جو�  ه��ذ� وكنت د�ئ��م��ا �ح���اول �ن 
�لر�سم  قاعة  د�خ��ل  للر�سم  ومنا�سبا  هادئا 
من  ح�سن،  فائق  قاعة  ت�سمى  كانت  و�لتي 
��ستاذنا  من  فائدة  �ق�سى  نحقق  �ن  �ج��ل 
بفارغ  �ل�سباح  يف  در�سه  ننتظر  كنا  �ل��ذي 

ن�ست�سفه  خا�س  مبز�ج  ميتاز  كان  �ل�سر. 
�ل�سريعة  وح��رك��ت��ه  وج��ه��ه��ه  ت��ق��اط��ي��ع  م��ن 
�ل��ر���س��م .ويف ���س��ب��اح ي��وم  ق��اع��ة  د�خ����ل 
�ي��ام �حل��رب و�ملعارك  خريفي )وك��ان �حد 
من�سة  �لر�سم،  قاعة  �هيئ  كنت  �لقا�سية( 
�ملوديل، �أال�ساءة وغريها وفكرت �ن �غري 
ملوديات  �لر�سم  در�س  مو�سوع  رتابة  من 
در�س  كل  يف  ر�سمها  على  �عتدنا  ووج��وه 
�لطالبات  �ح��دى  بدعوة  قمت  فلقد  ولذلك 
موديا  لتكون  �سود�ء  ب�سرة  ذ�ت  وكانت 
لدر�س �اللو�ن.هذ� �ملوديل كان يختلف عن 
ورمبا  �سابقا  ر�سمناها  �لتي  �ملوديات  كل 
�هتمامي  بتاأثري  �ي�سا  هذ�  �ختياري  جاء 
�غري  �ن  �ريد  كنت  �ي�سا!.  �الأ�سود  باللون 
ب�سرية  �ل��و�ن  من  عيوننا  عليه  تعودت  ما 

�سمر�ء وكنت يف غاية
)�ل�سود�ء(  �ملغامرة  هذه  خلو�س  �ل�سوق   
�ل��ب�����س��ري، ول��ذل��ك فلقد  يف ر���س��م �جل�����س��م 
�للون  �ب���د�ع  يف  حلريتي  �لعنان  �طلقت 
جديدة  م�ستقة  �ل��و�ن��ا  خلق  ويف  �ال���س��ود 
دياكرو�  �و  غويا  ك��ان  كما  عميقة  وظ��اال 
�ل�سهرية  �للوحة  �لفرن�سي �ساحب  )�لفنان 
عكفت  �ل��ت��ي  ل��وح��ات��ه  يف  يفعل  �مل���ي���دوز�( 
على در��ستها بعد ذلك ونقلها حتت ��سر�ف 
�ىل  ح�سن  فائق  دخ��ل  عندما  ح�سن.  فائق 
متاأخر�  كان  �ل�سباح  ذلك  يف  �لدر�س  قاعة 
كعادته، لكنه تفاجاأ ووقف عند باب �لقاعة 
وجهه  تظهرعلى  �الأن�����س��ر�ح  مامح  وب��دت 
وجتاعيد  �لعري�سة  �بت�سامته  خ��ال  م��ن 
وجهه �لتى تتد�خل ب�سكل عجيب  مع دخان 
غليونه. رفع يديه �ىل �الأعلىو�أخذ يرق�س 
و�ت��رك��و�  �نه�سو�  وي��ق��ول  وي��دورح��ول��ن��ا 
ذكرتني  �سوية،  لرنق�س  وتعالو�  �لر�سم 
يف  كوين(  )�نتوين  برق�سة  �لرق�سة  هذه 
فلمه �ل�سهري )زوربا(. ��ساد بعدها باأختيار 
كان  �لذي  �ملو�سيقى  ل�سوت  �ملوديل وفرح 
معزوفة  من  �لقاعة  جو  يف  بهدوء  ين�ساب 
�لنم�ساوي  للمو�سيقار  �أالزرق(  )�لد�نوب 
�ن  غ�سبابعد  ث���ار  ل��ك��ن��ه  )���س�����س��ر�و���س( 
ت��ف��ح�����س �ل���ل���وح���ات �ل��ت��ي ك��ن��ا ق���د ب��د�أن��ا 

بر�سمهاو�سرخ بع�سبية:
-م��اه��ذ� �ل���ذي تفعلون؟ ك��ل ه��ذ� خ��ط��اأ يف 
خطاأ، قالها مثل ��سد يزئر وهو يدور حول 
�ل��ل��وح��ات )�ل�����س��ت��ان��د�ت( يدمدم  ح��ام��ات 

غ�سبا وغليونه ينفر بالدخان مما �ساهده، 
حتى توقف فجاأة عند لوحتي قائا:

- ه���ذ�ل���ون ����س��ود ج��ي��د، ن��ع��م ه���ذ� ����س��ود 
�ل�سود�ء  �الل��و�ن  هي  تفح�سو�هذه  جيد، 
�مل��ح��رق��ة..  و�لبنف�سجية  و�ل��ر���س��ا���س��ي��ة 
��سود�  لونا  لي�س  ل��روه..�ن��ه  هنا  تعالو 
و�حد� �منا هو لون �جتمعت فيه جمموعة 
�لو�ن. �مل ترو� يف حياتكم يوما باذجنانه؟ 
�ملوديل  ه��ذ�  تخيلو  �ل��ب��اذجن��ان،  مثل  �ن��ه 
لي�ست �مر�أة �منا باذجنانة �سود�ء كبرية!! 
حتى  ه��ذ�  �ل�سود�ء  �لفتاة  �سمعت  �ن  وم��ا 
��ستاذ  و�سرخت:  متع�سبة  غا�سبة  نزلت 
�ن�سانة!!  �ن��ا  ب��اذجن��ان��ة  لي�ست  �ن��ا  ف��ائ��ق 

وتركت قاعة �لر�سم غا�سبة.
�ل��ر���س��م  ف��ن  يف  تقليديا  در���س��ا  ه���ذ�  ك���ان   
و�اللو�ن،يبدو ب�سيطا ومتو��سعا لكنه كان 
ممتعا وعميقا بكل مافيه من عاقة �ن�سانية 
�لب�سري  �ل��ل��ون  ه���ذ�  ك���ان  ف��ن��ي��ة،  وخ���رة 
�أال���س��ود  �ل��ل��ون  ففيه  عميقا  لونا  فعا  ه��و 
و�أالزرق و�لبني و�لبنف�سجي و�لر�سا�سي 
باذجنانة  �نها  �أالل��و�ن،  وكل  و�لبنف�سجي 
بيكا�سو  بلوحة  تذكرين  حمرقة   �سود�ء 
�ل�سهرية )�لقط و�لطائر( �و)حياة جامدة(
و�لتي ر�سمها من �سمن مار�سم عن �حلرب 
�لعاملية �لثانية ملجموعة من �لفو�كه باألو�ن 
د�كنة وخطوط تكعيبية حادة وكاأنها جافة 
وحمرقة. هذه �خلرة وطريقة �لتفكريهي 
يف  ماهوعميق  �ىل  ب�سيط  ماهو  حتويل 
�لدر�س  ه��ذ�  علمني  لقد  و�ل�سكل.  �ملعنى 
كيف ميكن �ن ننظر �ىل مايحيطنا بطريقة 
بالتقنية  �ل��ف��ن��ي  عملنا  ون��غ��ن��ي  خمتلفة 
لر�سيخ �لفكرة و�ملعنى. �عرف بانيمازلت 
�لثاثني  مايقارب  مرور  وبعد  �ليوم  حتى 
�لفنان  هذ�  من  �تعلم  �لدر�س  ذلك  عامامن 
�نظر  �ن  �ر�سم، وكيف ميكن  �لكثري عندما 
وعمق  بب�ساطة  بي  �ملحيطة  �ال�سياء  �ىل 
عرفو�  م��ن  �ال  الميتلكها  ثاقبة  وب�����س��رية 
كيف  منه  تعلمت  �ل��ف��ن��ي.   �لعمل  ����س��ر�ر 
ميكن �ن يرتبط �أالن�سان بالطبيعة و�لنبات 
كيف  علمني  و�ملو�سيقى،  و�للون  و�ل�سوء 
يف  و�نعكا�ساتها  �الأ�سو�ء  يخلق  �ن  ميكن 
�لر�سم.  قما�سة  �سطح  على  �سغرية  مل�سة 
و��ستاذيه  �الأ���س��ود  �للون  ه��ذ�  من  تعلمت 
�لعمل  �جل�����ر�ة يف  ح�����س��ن  وف���ائ���ق  غ��وي��ا 

ميكن  �ن  ميكن  وكيف  و�لتعبريو�لتغيري، 
�ن نغري)عد�سات( روؤيتنا لي�س لالون فقط 
و�منا لكل ما يحيط بنا لن�سنعه من جديد 

مثلما نفكر ومثلما نريد.
�ل����ل����ون �ال������س�����ود يف ����س���ع���وري  ت���ع���م���ق 
وال����س���ع���وري �ك����ر ع��ن��دم��ا �ل��ت��ح��ق��ت يف 
�سنف  يف  كجندي   1982 �حلربعام  جبهة 
�لدروع. وقتها ر�سمت تخطيطات ��سميتها 
ن�سرت  ماتبقى(  و)بقايا  �لغائب(  )�ساة 
ذ�ع  كيف  �ن���ذ�ك  عربية(  )�أف���اق  جملة  يف 
من  �لر�سوم  هذه  عك�سته  ملا  وقتها  �سيتها 
جر�أة يف �لتعبري ورف�س �حلرب و��سلوبا 
ت��ع��ب��ريي��ا ج��دي��د� يف �ل��ر���س��م. ك��ان��ت ه��ذه 
يومية  مل�ساهد�ت  يوميات  مبثابة  �لر�سوم 
ومذكر�ت ال�سخا�س قتلو ور�سمت ماتبقى 
منهم �ماكنهم، وحاجاتهم �ليومية كان فائق 
كنت  الأين  وم�سرور�  �فعل  ما  يتابع  ح�سن 
وعمل  ذ�ك��رة  �ىل  للحرب  معاي�ستي  �ح��ول 
�ل�سحافة  يف  ت��وث��ق  ومم��ي��ز  ن��اج��ح  ف��ن��ي 
بان  �ي�سا  م��ادف��ع��ه  ه��ذ�  �ل��ي��وم��ي��ة. ورمب���ا 
غر�فيكية  لر�سوم  �سغري  كتيب  يل  يهدي 
للفنان �ل�سويدي �ل�سهري)زورن(  �حتفظ به 
بر�سومه  ��ستهر  �لذي  يومنا هذ� وهو  �ىل 
�لظل  ودر����س��ة  �مل��اء  يف  �لعاريات  للن�ساء 
و�ل�سوء ورمبا كان ذلك من �جل �ن يخفف 

عني م�ساهد�تي �لقا�سية يف �حلرب! 
 كتبت مرة �ىل �سديقي �لفنان �ساكر ح�سن 
�الآخرمتابعا  ه��و  ك��ان  و�ل���ذي  �سعيد  �أل 
فائق  ��ستذي  مع  �لفنية  لتجربتي  �سغفا 

ح�سن:
)لقد ��ستحال يل ماتبقى من هوؤالء �جلنود، 
�ىل  و�ل�سخ�سية  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �دو�ت���ه���م 
تعك�س  جديدة  و�ن�سانية  بيئية  كينونات 
مرتبطا  يكون  رمب��ا  جديد�  فنيا  فكر�  يل 
و�حل��ي��اة�ين  و�مل���وت  و�لبيئة  باالن�سان 
عن  لوحاتك  �ل�سحر�ء  هذه  يف  هنا  �رى 
فائق ح�سن  ول��وح��ة  �الأر����س و�جل����در�ن 
)ح�سان  كثري�  بي  �ث��رت  �لتي  �ل�سهريه 
هزيا  ح�����س��ان  ي�����س��ور  ح��ي��ث  يحت�سر( 
�ع���زل م��روك��ا وح��ي��د� يف �ر����س مقفرة 
�مام هيكا عظمي و�سحابة  ينتظر �ملوت 
حيث  و)�جلرمية(  �مل�سهد  تغطي  �سود�ء 
بالدم  ملطخ  �بي�س  قمي�سا  ي�سور  �لتي 
م�سهد  يف  �سائكة  ����س��اك  ع��ل��ى  ومم���زق 
و�سفر�ء  حمر�ء  �ل��و�ن  ذ�ت  در�ماتيكي 
�سارخة ولوحة )تل �لزعر( ذ�ت �لوجوه 
و�لتي  �ملحرقة  و�لر�سا�سية  �ل�سود�ء 
�ل��زع��ر(  )ت��ل  خميم  مذبحة  بعد  ر�سمها 
�ب��ان  ل��ب��ن��ان  يف  �لفل�سطينني  ل��اج��ئ��ني 

�حلرب �الأهلية �للبنانيةعام 1976..(.
 تبقى �همية فائق ح�سن  قائمة يف تاريخ 
قد  الأن��ه  لي�س  �حل��دي��ث،   �لعر�قي  �لر�سم 
فرع �لر�سم �يف معهد �لفنون �جلميلة عام 
قد  الأنه  فقط و�منا  �سليم  زميله جو�د  مع 
��س�س ورعى ذ�كرة جمعية الأجيال عديدة 
متنوعة �لثقافاتو�لتجارب �لفنية جميعها 
تكن له بالثناء.لقد ��سحى فائق ح�سن يف 
�لن�سف �لثاين من �لقرن �لع�سرين ظاهرة 
مميزة يف فن �لر�سم �لعر�قي فهو �ملوؤ�س�س 
و�سفه  كما  �لعر�ق  يف  �لر�سم  لفن  �الأول 
وم��از�ل��ت  �سعيد  �آل  ح�سن  �ساكر  �لفنان 
لان�سان  ح��ي��ة  ���س��ور�  ت�سكل  ل��وح��ات��ه  
و�لبيئة �لعر�قية �ل�سعبية  فهو فنان ر�ئد 
وكبري له �لف�سل يف �ر�ساء قاعدة ��سا�سية 
�ك��ادمي��ي��ة  ����س�����س  ع��ل��ى  �ل��ع��ر�ق��ي  للر�سم 
ومو�سوعية. �سكر� ��ستاذي �جلليل فائق 
ح�سن جلمال روحك ورق�سك �جلميل وكل 
�لعظيمة،  ما�عطيتني من �سجية موهبتك 

فهذ� �غرب ماكنت �حلم به!
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وال  ناقد،  عنه  يكتب  �أن  يريد  ك��ان  ما   
�أب��ح��اث،  يف  ���س��ورت��ه  ت��ك��ررّ  �أن  �أر�د 
به،  يطيح  مبدع  ع��ن  �ل��ز�ئ��د  ف��االع��ام 
وهو ما كان يبحث �إال عن لوحة، فهي 
روؤي��ت��ه  ت��ق��دم  �الع���ام �حلقيقي وه��ي 
يحدثني  وك��ان  �حل��ي��اة،  يف  وفل�سفته 
بيته يف جل�سات طويلة عن كرهه  يف 
ل�سحافة تلمع �الطار�ت دون �جلوهر 
يف باطن �الط���ار�ت، وك��ان يقول: دع 
بنف�سها..!ومرة  نف�سها  تقدم  �حلياة 
)لي�س  ح�����س��ن:  ف��ائ��ق  �ن  ن��اق��د  ك��ت��ب 
يعر  �أن  ي�ستطيع  ال  �نه  �أي  مثقفًا..( 
ر�سوماته،  �أو  فنه  مب�ستوي  ثقافة  عن 
وقال  �لتخريج،  هذ�  من  كثريً�  وترم 
هل من �ل�سروري �أن �أ�سرح كل لوحة 
من لوحاتي ليطلع �ملتلقي علي ثقافتي، 
وكان علي حق، �إذ يكفي �لفنان �لكبري 
ن��ق��وم نحن  ث��م  ل��وح��ت��ه  ل��ن��ا  ي��ق��دم  �أن 
من  منلك  مب��ا  بتخيلها  �أو  بتف�سريها 
ذ�ئقة ومز�ج خيايل، ووظيفة �لفن يف 
�ال���س��ا���س حت��وي��ل �الح���ت���م���االت �إيل 
وبتاأويل  �لباطن..!  وتاأويل  �سرورة، 
لنا فائق  �أية لوحة من لوحاته يك�سف 
ح�����س��ن ع���ن ب��ع��ده �ل��ث��ق��ايف �ل��ع��م��ي��ق، 
�حل�سي يف جانب، و�لعقلي يف جانب، 
جمتمعة  حلياة  �لو�قعي  و�ال�ستلهام 
يف جو�نب متعددة، ويف كل ذلك كان 

�سورة  تقدمي  يف  �ملعريف  دور  ي��وؤدي 
�أدي  كما  فيه،  عا�س  جمتمع  عن  �أمينة 
�لتاريخ  روؤي  حتريك  يف  �لفنان  دور 
بو�سيلة �للون �أو بو�سيلة �لري�سة، تلك 
�لقما�سة  علي  حتركت  �لتي  �لبو�سلة 
�ل�سغرية  �ل�سعري�ت  حتي  ور���س��دت 
با�سم  فيها  تنف�س  �لتي  جغر�فيته  يف 
�حل����ري����ة �ل���ت���ي �ب���ت���دع���ه���ا يف خ��ل��ق��ه 
يف  �النربولوجي..!�آفاقه  وتكوينه 
�لتجربةور�أيناه ينجز عر حياته:1- 
من  ت��ب��د�أ  ت�سكيلي  لفن  ق��و�ع��د  و���س��ع 
��ستلهام �لر�ث �حل�ساري يف �لعر�ق 
�ملعا�سر،  �لفلكلور  مبعاي�سة  وتنتهي 
به  تخرجت  �لتي  لاجيال  يقول  وكان 
تاريخًا  تت�سمن  �أن  يجب  )�للوحة  �ن 
رم���زي���ًا..( وي��ع��ن��ي ب��ه �المل����ام بعك�س 
�ل���و�ق���ع �مل��رح��ل��ي وم��اح��ق��ت��ه بخرة 
�ل�سوء..2-  جتميع  بخرة  �أو  �للون 
�للون،  فل�سف  ع��ر�ق��ي  فنان  �أول  �ن��ه 
و�أنتج عر جتاربه �لفنية )قيمًا لونية( 
ج��ع��ل��ه��ا �أ����س���ا����س���ًا يف ب��ن��ي��ة �ل��ل��وح��ة 
�لت�سكيلية، وكان يقول لتاميذه: )يف 
�ل����ل����ون و�ب�����د�ع�����ه ت���ت���ح���دد ف��ل�����س��ف��ة 
�لر�ئدة  �للوحة  تقوم  بل  �لت�سكيلي( 
ع���ل���ي ط��ب��ي��ع��ة �الل��������و�ن وت��ر�ب��ط��ه��ا 
لعبة  �لفنان  �أت��ق��ن  ف���اإذ�  و�ن�سجامها، 
توزيع �لكتل �للونية �أتقن �حلركة يف 

و�متد�دً�  عمقًا  �للون  يف  الأن  �للوحة، 
�بد�ع  �ألغاز  تفتح  كلها  ومتوجًا وهذه 
�لفنون  )م��ع��ه��د  �أ���س�����س  �ل���ر����س���م..!3- 
مع  م��ت��ع��اون��ًا   1939 �سنة  �جل��م��ي��ل��ة( 
�لرو�د حقي �ل�سبلي و�ل�سريف حميي 
�أول  �أ���س�����س   1940 ع��ام  ويف  �ل��دي��ن، 
ي��درب  وق���ام  �مل��ع��ه��د،  يف  للر�سم  ق�سم 
�جليل علي �ملهارة �للونية من �لطبيعة 
�إيل �لتكنيك �ملدر�سي �الكادميي و�أر�د 
بذلك �أن يتخرج به ر�سامون حمرفون 
عليه  وتخرجت  فنية،  �سهاد�ت  ولي�س 
�أول دفعة وهي تودع ع�سر �لر�سم علي 
مامح  يحدد  ع�سر  �إيل  وتنتقل  هو�ه 
منهم  وكان  �ملدر�سية،  باأ�سوله  �لر�سم 
�ل�سيخلي،  ��سماعيل  �ل��ر�ح��ل  �لفنان 
�لر�سم  �أجيال  من  كل من خرجه  وكان 
�ن  �لر�سم  ح��ال��ة  يف  يتذكر  بعد  فيما 
ذ�ت  ف��ي��ه  ي��ت��ح��رك  ف��ائ��ق ح�سن  ط��ي��ف 
وعبار�ته  ه��و  �لي�سار،  وذ�ت  �ليمني 
يف  �الن�ساين..!4-  وتعاطفه  ومنطقه 
�سليم  ج��و�د  �أنهي  �الربعينات  �أو�خ��ر 
يف  ليوؤ�س�س  وج��اء  لندن  يف  در��سته 
�لعر�ق  يف  ف�سار  �لنحت  ق�سم  �ملعهد 
�لفن:  ه��رم  فيه  يبنون  �أق��ط��اب  �أرب��ع��ة 
ت��ذوق  ين�سر  �ل��دي��ن  حميي  �ل�سريف 
�أفق  ير�سم  �ل�سبلي  وحقي  �ملو�سيقي، 
�مل�سرح، وجو�د �سليم ي�سع منحوتاته 

�ل��ر�ث  نحت  تتعلم  الأجيال  �من��وذج��ًا 
�حلياة  ينقل  ح�سن  فائق  ثم  �لعر�قي 
�إيل �لر�سومات، وتناف�س �القطاب يف 
وز�د  و�أ���س��رع،  �أك��ر  يتقدم  منهم  �أي 
�لتناف�س كلما تخرجت موجة وال�سيما 
وكل  �سليم،  وج���و�د  ح�سن  فائق  ب��ني 
يتبو�أ  �أن  �أر�د  وكل  �إليه،  جيًا  �سحب 
�لتناف�س  ف��اإن  �لنتيجة  و�أم��ا  �الجيال، 
�ل����ذي ���س��اد ك���ان ق��د ���س��اع��د ع��ل��ي دف��ع 
و�ن�ساج  �لتبلور  �إيل  �لفنية  �حلركة 
�ل��ق��و�ع�����������������������������د وت���زخ���ي���م �ل���وت���ائ���ر 
بني  �لتناف�س  و�أدي  �مل��در���س��ي��ة..!5- 
�لفنية  )�جلماعة(  ظهور  �إيل  �لقطبني 
ت�سارعت  �إذ�  و�جلماعة  �لر�سم،  يف 
خلق �لنمط �جلديد، و�إذ� حتددت باأطر 
قيا�سية �أنتجت �لعلو يف �لهدف �لفني، 
�خل��ارّق  �ل�سر�ع  ه��ذ�  ع��ر  فتاأ�س�ست 
 )1941  - �ل��ف��ن  �أ����س���دق���اء  )ج��م��اع��ة 
و)جماعة   )1950  - �ل��رو�د  و)جماعة 
�لز�وية( يف �ل�ستينات، ويف �حلق �ن 
فائق ح�سن كان ور�ء هذه �لتاأ�سي�سات، 
�إال  يتطور  ال  �لفن  �ن  يعتقد  ك��ان  الأن��ه 
�أو  تت�سارع  وهي  �جلماعات  بت�سكيل 
�نها ب�سر�عها تقدم �الف�سل، وقد تاأثر 
بهذه �لفكرة �أثناء در��سته يف باري�س، 
�لفرن�سي  �ل��ف��ن  �ن  وج���د  �أن  وب��ع��د 
وال�سيما فن �لر�سم ما كان له �أن يتطور 

ل���وال وج����ود �جل��م��اع��ات �ل��ت��ي تبنت 
وع��اجل��ت��ه  �لت�سكيلي  �ل��ف��ن  ت���ي���ار�ت 
ب��ال�����س��ر�ع..! وق��د �أن��ه��ي ف��ائ��ق ح�سن 
ق�سم  بتاأ�سي�سه  �ل��ر���س��م  م��ن  م��رح��ل��ة 
�لر�سم �أو بت�سكيله )�جلماعات �لفنية( 
عندما كان ذلك �لر�سم يحاكي �لطبيعة 
�لر�سام  �لقادر  عبد  رو�ده:  �أيدي  علي 
حافظ  وع��ا���س��م  زك��ي  �سالح  وحم��م��د 
�سليم(  ج��و�د  )و�ل��د  �ملو�سلي  و�سليم 
وجاء بر�سومات تخ�سع ملنهج مدر�سي 
�لو�قع  ظاهرية  حتاكي  �ك��ادمي��ي  �أو 
مع  �لتفاعل  كيفية  �لر�سامني  وتعلم 
وير�سد..!وهو  ويتغري  يتنقل  و�قع 
لوحة  الب����د�ع  �من���وذج���ًا  ك���ان  نف�سه 
وفيه  و���س��ر�ع  ق��ل��ق  ففيه  ت�سكيلية، 
وت�سوق  �لع�سر،  خطاأ  لتجاوز  ت�سوق 
�آخر يطارده لعبور �ملنظور، وكل هذه 
يف  يعك�سها  �أن  من  �ملبدع  للفنان  البد 
فنه �أو �بد�عه، ليقول يف نهاية رحلته: 
���س��ريورت��ي(..!م��ب��اه��ج  ر�سمت  )�ين 
�أم���ه ت�سنع روؤو���س��ًا  ك��ان��ت  �ل��ط��ف��ول��ة 
�أم��ام  وتبيعها  �لطني  م��ن  فولكلورية 
�ل�سعبية،  �لدين(  بيتها يف حملة )قمر 
وفائق ياأتي بالطني من نهر دجلة، بعد 
وي�ساأل:  ج��ن��ني،  وه��و  و�ل���ده  فقد  �أن 
�الم  وتعلمه  ت�سنعني؟(  كيف  )�أم��ي.. 
)ر�أ�س �حل�سان(  �أن ي�سنع  �أول وهلة 

خيول وفرسان فائق حسن 
حميد �ملطبعي 
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ويكون هذ� �لر�أ�س بد�ية معاونته الأمه 
يف �سنع متاثيلها �لتخيلية �الأخري..! 
وكان يقابلهم خان كبري مهجور تربي 
ك��ث��رية لتاجر  ف��ي��ه خ��ي��ول  وت���رو����س 
يحدق  وذهوبًا  جيئة  وفائق  �خليول، 
ب��ت��ل��ك �خل���ي���ول: ط���رزه���ا و�أ���س��ك��ال��ه��ا 
حتي  �سجوها،  �أو  الأنينها  وي�ستمع 
ور�ح  �أع���م���اق���ه  يف  �خل���ي���ول  دخ���ل���ت 
�لبيوت  ج��در�ن  علي  بالفحم  ير�سمها 
روؤو�سها وهي  �مه  ي�سنع من طني  �أو 
�ساخمة، وي�ساأله )حممد خ�سر( معلمه 
من  �البتد�ئية(  )�لعوينة  مدر�سة  يف 
�لتماثيل(  بائعة  )�أم���ي  �لنحت  علمك 
دفر  �ملعلم  ت�سفح  ث��م  بخجل،  �أج���اب 
تده�س  لفائق  �لر�سم فوجد تخطيطات 
�لتماثيل  )�ت��رك  �ملعلم:  له  ق��ال  �لعني، 
بو�سية  و�ل��ت��زم  �لر�سم،  علي  د  وت��ع��ورّ
معلمه ور�سم ثم ر�سم �أكر من ع�سرين 
لوحاته  وكل  �لبا�ستيل،  باألو�ن  لوحة 
طبيعة  ع��ن  و�أج��وب��ة  ت�����س��اوؤالت  كانت 
وعر�سها  �لفقرية،  حملته  يف  �ملرئيات 
ونال  �ملو�سمي،  �ملدر�سة  معر�س  يف 
�جلائزة �الويل..! ومن �ملدر�سة يرحل 
�مللك،  �لفاح يف ق�سر  روؤي��ة خاله  �إيل 
ويف جيبه �لطبا�سري �مللونة ير�سم بها 
تخياته �لطفولية علي �أج�ساد �ل�سجر، 
ير�سم  �الأول  في�سل  ���س��اه��ده  وح���ني 
ح�سانًا منحنيًا علي نهر �ساأله: )يف �أي 
����س���ف؟( ق����ال ف���ائ���ق م��ت��خ�����س��ع��ًا )يف 
�ل�����س��اد���س �ب���ت���د�ئ���ي( والط���ف���ه �مل��ل��ك 
�إيل  بعثة  يف  �ساأر�سلك  )�ين  �ملوؤ�س�س 
�مللك 1933 وحزن  �خل��ارج..(، ومات 
نفذ  غ��ازي  �مللك  لكن  حظه،  علي  فائق 
�بن  ف��اأر���س��ل  في�سل  و�ل�������ده  و�سية 
ل��در����س��ة  ب��اري�����س  �إل����ي  ف��اح��ه  �أخ���ت 
وقلق  ���س��ك  ب��ع��د   1935 ���س��ن��ة  �ل��ر���س��م 
و�فقار..!من �لطبيعة �إيل �لبوز�رويف 
تفتحت   )1938  -1935( ب��اري�����س 
فطرته علي �أفق جديد، و�سم �إيل معهد 
منه  وطلب  )�لبوز�ر(  �جلميلة  �لفنون 
)بتخطيطاته  �الم��ت��ح��ان  ي��دخ��ل  �أن 

�خل���ا����س���ة( ور����س���م ق���م���رً� مي���ر علي 
تعانق  دجلة  ور�سم  بغد�دية  �سنا�سيل 
م��ن��ائ��ر ذه��ب��ي��ة ور����س���م �حل�����س��ان يف 
�ساهدها  وع��ن��دم��ا  ع��رب��ي��ة،  ���س��ح��ر�ء 
درجة  له  كتب  روجيه(  )ل��وي  ��ستاذه 
فر�س  ويف  ومتعجبًا..!  مئة  يف  مئة 
متاحة �أخذ يتجول معامل باري�س، برج 
�مللوك  وق�سور  �لن�سر  وق��و���س  �يفل 
�ملتي�سرة  بااللو�ن  وير�سمها  �الو�ئ��ل، 
ك��م��اء �ل�����ورد وي��ج��م��ع ر���س��وم��ات��ه يف 
م��ع��ر���س م��ت��و����س��ع وي����زوره ����س��ت��اذه 
ويكتب يف دفر �ملعر�س: )كلها ت�سري 
�أخ��ري  وم��رة  �مل�ستقبل..(.  فنان  �إيل 
ر�سوماتها،  عمق  يف  باري�س  ي�ستطلع 
ومير علي �ملعار�س �لفرن�سية �ل�سهرية 
يف  �لنظر  وي��دق��ق  �لعاملية  بلوحاتها 
)ماتي�س(  معر�س  وخا�سة  حمتوياتها 
متحف  يف  )دب����اك����رو�(  وم���ع���ار����س 
�للوفر، ومن هنا �ملعر�س نقل بري�سته 
لوحة )جحيم د�نتي( فبهر بها ��ستاذه 
و�أعطي له �أعلي درجة يف تخرجه، كما 
ف وغ�����ريرّ م���ام���ح ����س���ور �أخ����ري  ح�����ررّ
�لر�ث  من  م�ستوحاة  جديدة  مبامح 
من  تخرجه  وعند  �ل��ع��ر�ق��ي،  �ل�سعبي 
�ل���ب���وز�ر خ���رج ف��ائ��ق ح�سن م��ن ع��امل 
عامليًا،  �ملن�سبط  ودخل  �ملنفلت  �لر�سم 
يكون  �أن  ينبغي  ال  �لر�سم  �ن  ثم عرف 
خميلة فقط و��سباع رغبة فطرية فقط 
�من����ا ه���و ���س��ل��وك م��در���س��ي ل��ي�����س يف 
�أي�سًا،  �ل�سكل  يف  ب��ل  فقط  �مل�سمون 
ور�ح منذ مدة باري�س ير�سم معار�سه 
يف �سوء �أبهر معامل تكنولوجيا �لر�سم 
�ل��ع��امل��ي، وجن���د يف ل��وح��ت��ه ت��ت��ق��ارب 
�البعاد �للونية يف كتل م�ساءة بح�سب 
وحدة  �أي�سًا  وجن��د  موحية،  قيا�سات 
قيا�سية بني �سخو�س لوحته، ويجمعهم 
كل  ك���ان���ت  �أن  ب��ع��د  م��ت��ج��ان�����س  ب��ع��د 
تتح�سن  باري�س  م��دة  قبل  �سخ�سية 
كان  م�ستقل..!مر�سمه  منف�سل  ببعد 
ومن  وطنه،  �إيل  �ل�سوء:وعاد  �سعلة 
ف�����وره ق��ب��ل وج����ه �أم�����ه وه����و ي��ب��ك��ي: 

ل���والك ..( وب��دم��وع��ه  �أم���ي  )ل�����والك.. 
�ختلطت نر �ملنت�سر، الأنه جاء ب�سهادة 
يف  زم��ائ��ه  جميع  علي  بتقدمه  ذي��ل��ت 
باري�س..! وكان بيتهم عهدئذ يف حملة 
)�لعيو��سية( وفيه غرف و��سعة �تخذ 
ولرفاقه  له  مر�سمًا  لتكون  منها  و�حدة 
يجمع  ثقافيًا  ناديًا  �سنة  بعد  ولي�سبح 
وعطا  �سليم  ج���و�د  �ل��ر���س��م  رو�د  �إيل 
�سري و�أكرم �سكري كًا من بدر �ساكر 
�ل�����س��ي��اب و�ل��ب��ي��ات��ي وك���اظ���م ج����و�د، 
وج��م��ي��ع��ه��م ����س���ارك و�أن���ت���ج �ل��ظ��اه��رة 
�البد�عية �جلديدة بعد �حلرب �لعاملية 
�ل��ث��ان��ي��ة.. وك���ل ���س��يء خ���رج م��ن ذل��ك 
�ملر�سم �لنادي تناغم مع �يقاع �حلرية، 
�حلرب،  بعد  �رجت��ت  �لتي  و�أ�سو�تها 
وكان جميعهم يتفق مع �لي�سار �لعر�قي 
يف ط��روح��ات��ه يف �حل��ري��ة و�ل��ت��ح��رر 
ونبذ ونفي �لفا�سية، و�ملهم �ن مر�سمه 
عر�قي  لفن  جديدة  مامح  ير�سم  ك��ان 
�لفقر�ء  �سفوف  �إيل  يتحول  �أن  الب��د 
و�مل��ح��روم��ني، ف��ظ��ه��رت �ل��ل��وح��ة �لتي 
�لق�سيدة  وظ���ه���رت  ب��امل��ي��اد،  ت��ب�����س��ر 
�لغا�سبة علي روح �لظلم و�ال�ستبد�د، 
�لذي  �ل��و�ع��د  �جليل  ظهر  وباملجموع 
ي بجيل �خلم�سينات و�حدي قاعه  �سمرّ
مر�سم فائق ح�سن، ويف �لطرف �الآخر 
و�لنقد  �الأدب  رج��ال  من  كوكبة  ر�ح��ت 
تب�سر بهذ� �جليل ومبر�سم فائق ح�سن 
و�ساح  �ل��ط��اه��ر  ج���و�د  علي  وم��ن��ه��م: 
ون��ز�ر  ف��رم��ان  طعمة  وغ��ائ��ب  خال�س 
�سليم ويو�سف �لعاين..! يف جل�سة من 
ح�سن:  فائق  لهم  ق��ال  �ملر�سم  جل�سات 
مقفلة..(  غ��رف  يف  ي��ك��ون  ال  )�ل��ر���س��م 
ورف��اق��ه  ف��ائ��ق  ب���د�أ  �للحظة  تلك  وم��ن��ذ 
�لر�سامون يخططون جلوالت ر�سم يف 
�ل�سهول  ف��ع��رو�  �ل��ف�����س��ي��ح،  �مل���ي���د�ن 
بحثًا  و�الن��ه��ر،  و�ل�سحاري  و�جلبال 
�ن�ساقهم  بها  ير�سمون  موحيات  ع��ن 
�إما  يجل�سون  �لتي  �لطبيعة  وب��األ��و�ن 
�لعر�ق  فر�سمو�  جماعات،  �أو  ف��ر�دي 
باألو�ن �ستي وباأرو�ح �ستي، ور�سمو� 

ما يرمز �إيل �القطاع وهو ي�سلب دماء 
�لبدو  ر�سمو�  ث��م  �ل��ف��ق��ر�ء،  �لفاحني 
����ل وه����م ي���ع���زف���ون �ن��ا���س��ي��ده��م  �ل����رحرّ
�إال  �سيئًا  ي��رك��و�  ومل  �ل�����س��ح��ر�وي��ة، 
ومنحوه عاطفة �لر�سم ممزوجة باآفاقه 
من  رج��ع��و�  �إذ�  وك��ان��و�  �لف�سيحة..! 
م�سركًا،  معر�سًا  لهم  �أقامو�  رحاتهم 

�ل�ساعر قائًا:  �إليه �جلو�هري  ويدخل 
)ب�����ارك �ل��ل��ه ب��ال��ب�����س��رية، ب��ع��ني ت��ري 
 وت�������ك�������ت�������ب ث����������م ت�������ر��������س�������م م�������رة 

و�حدة..!(.
و�مل���رح���ل���ة ك���ان���ت ه���ي م��رح��ل��ة ف��ائ��ق 
خا�سمه  �أح��د  ال  عنه  وجيله..!كتبو� 
وه���ذ� ح��ظ، وح��ظ �آخ���ر ل��ه �ن��ه �جمع 
يقول  �أن  دون  كبري  ر���س��ام  �ن��ه  عليه: 
�ين كبري، وكان �جمع عليه يف مقطع 
�لت�سكيلي  �لفن  �آخر بريادته يف  زمني 
جيله  من  ر�ئ��د  عليه  يعر�س  �أن  دون 
�أو ت��اب��ع م��ن �ل��ت��اب��ع��ني، وك���ان �أي�����س��ًا 
ملقوالت  وم��ن��ظ��رً�  مل�ساريع،  موؤ�س�سًا 
يبلغ  �أن  �جتهد  ومعلمًا  �ل��ر���س��م،  يف 
كلها  وهذه  �ملرتقي..!  بلغ  ثم  �لدر�س، 
فكتب  تباعًا،  ن�سرت  كتابات  جاءت يف 
نوري �لر�وي )�ن فائق ح�سن مدر�سة( 
�لت�سكيلية،  مدر�سته  �ركان  يف  وبحث 
وكتب �سوكت �لربيعي يف ريادة فائق 
ت�ساميه،  �إيل  و�أ�سار  �لعالية  وح�سيته 
وع��ال��ج حم��م��د �جل���ز�ئ���ري ر���س��وم��ات��ه 
ونبه  �الجتماعية،  �لعاقات  �سوء  يف 
�سادق �ل�سائغ �يل �لر�بطة �حلية �لتي 
جتمع فائق مع كائناته �خلا�سة وكتب 
يحلل  مقالة  غ��ري  ن���ادر  �سامي  �سهيل 
ح�سن،  ف��ائ��ق  وفل�سفة  ����س��ل��وب  فيها 
ح�سن  فائق  ريادة  مظفر  مي  وعر�ست 
غري  ويف  ومتنوعة،  خمتلفة  باأ�ساليب 
للمد�ر�س  ك��ام��ل  ع���ادل  ت�سدي  مقالة 
لوحاته  يف  ح�سن  فائق  �تبعها  �لتي 
و�أ�سالة  كتبو�  بحب  �نهم  �لت�سكيلية، 
و�ن���دف���اع..!و�ج���زم �ن��ه خ��ال��د بخلود 
�لذي  �ليوم  ومن  لوحاته،  يف  �ت�ساعه 
�أو  �لفنية،  �بعاده  يف  �حلقيقة  و�سع 
و�سار  �ألو�نه،  يف  �ملفهوم  ن�سر  عندما 
فيه  ي�سع  تاريخًا  �لعلة  �أو  �ملفهوم  هذ� 
وزهو  خ�سائ�سه  بتعدد  �لعر�ق،  و�قع 
مي�سي  حيث  �إيل  وم�س�������ي  �أل��و�ن��ه. 

جمد �آخر..!
عن كتاب مو�سوعة 
�ملفكرين �لعر�قيني

كان يقابلهم خان كبري مهجور 
ت��رب��ي وت���رو����ض ف��ي��ه خ��ي��ول 
وفائق  اخليول،  لتاجر  كثرية 
ي��ح��دق بتلك  ج��ي��ئ��ة وذه����وب����ًا 
واأ�سكالها  ط��رزه��ا  اخل��ي��ول: 
�سجوها،  اأو  لأنينها  وي�ستمع 
ح���ت���ي دخ����ل����ت اخل�����ي�����ول يف 
اأعماقه وراح ير�سمها بالفحم 
علي جدران البيوت اأو ي�سنع 
م��ن ط��ن ام��ه روؤو���س��ه��ا وهي 
����س���اخم���ة، وي�������س���األ���ه )حم��م��د 
خ�����س��ر( م��ع��ل��م��ه يف م��در���س��ة 
)العوينة البتدائية( من علمك 
التماثيل(  بائعة  )اأم��ي  النحت 

اأجاب بخجل

مع خالد الق�ساب
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ولنبد�أ بحياة فائق :
�لكلمة  ب��ه��ذه  ن��ط��ق  -))�مل�����س��وؤول��ي��ة(( 
عندما �أدرك �أنه يعي�س يف منزل �سغري 
مع و�لدته و�سقيقته وذكرى و�لد رحل 
�إز�ء حياة  �اللتز�م  ذلك   .. يولد  �أن  قبل 
�الأ�سرة �لفقرية و�اللتز�م بالتعبري عنها 

فيما بعد، �سكًا بد�ية �لفنان. 
ير�سم  وبد�أ  �البتد�ئية،  �ملدر�سة  - دخل 
))حم��م��د  ك���ان   .. �الأوىل  م��ر�ح��ل��ه��ا  يف 
م�سريته  له  مهد  �ل��ذي  معلمه  خ�سري(( 
�لقادمة و�سجعه على �لر�سم .. كان ذلك 
يف مدر�سة ))�لعوينة((، وكان ))حممد(( 
 .. جيدة  موهبة  ميتلك  فائق  يقول  كما 
حتى �سار مر�سدً� له يف �لنظر �إىل بهاء 
 .. ومتايزها  �الأل���و�ن  ح�سا�سية  و�سده 
وكانت �آثار �إعجابه مبر�سده، و�سرورة 
تظهر يف  �أحبها  ما  �لتي  �لدر��سة  �إنهاء 
�ندفاع �ل�سبي �إىل �لر�سم و�لنحت حيث 
وجد ميله �إليها، كان �لنحت قد جذبه يف 
�أوقاتًا طويلة يف  �لبد�ية، فكان مي�سي 
متاثيل  منه  لي�سنع  بالطيف  �الن�سغال 

�سغرية .. ويقول فائق ح�سن عن ذلك:
در����س��ات  ))ك��ان��ت معظم حم��اوالت��ي   -
كما  ل�سور،  وحماكاة  عامليني،  لفنانني 
عائلتي  الأف���ر�د  تخطيطات  �أر���س��م  كنت 
و�سورً� من �لذ�كرة لن�ساء �ساهدتهن يف 
�ل�سوق �أو �ملحلة .. م�ساهد من �ملقاهي 

... �لخ ..
 

وهنا يذكر لنا فائق حادثًا طريفًا :- 

�أمتلك )حامًا �مل�سور( لكنني  - كنت ال 
ن��اف��ذة  �كت�سفت  �لب�سيط  م��ن��زل��ن��ا  يف 
خ�سبية ت�سلح �أن تكون حامًا فخلعتها 

و�سنعت منها هذ� �حلامل !!
�لنحت  يف  طويلة  �أيامًا  فائق  ومي�سي 
�الأ���س��دق��اء  م��ن  ع��دد  و�ل��ر���س��م، ي�سجعه 
يذكر منهم )ح�سني علي ثروت( و )�مللك 
وج��و�د  �سليم  )ر���س��اد  و  �الأول(  في�سل 
�لقره غويل((  بعد و)�ستار  فيما  �سليم( 
و )ح���اف���ظ �ل���دروب���ي وع��ط��ا ���س��ري( 
و)�سبحي حممد( .. وكان مي�سي �لليل 
على �سوء م�سباح غازي ير�سم باحلر 
يقتل  ك���ان  بينما  دق��ي��ق��ة،  ت��خ��ط��ي��ط��ات 
نهار�ته بالر�سم �ملائي و�لزيتي .. ويف 
ومل   .. �للون  يتح�س�س  ب��د�أ  �لفرة  تلك 
عندما  فرة  بعد  �أال  عامليًا  فنانًا  يعرف 

خال  م��ن  ب���ورد(  )جين�س  على  تعرف 
)ت��رين��ر((  على  ت��ع��رف  كما   .. ك��ارت��ات 
�الأزرق((  ))�ل���ول���د  ���س��ورة  ن��ق��ل  وق���د 
بدقة، كما بد�أ يف تلك �الأيام بنقل �سور 
�ل��در����س��ة  وتنتهي   .. ))ر�م���ر�ن���ت(  ل��� 
�البتد�ئية ويح�سم فائق ح�سن �الختيار 
الآن  �لر�سم  فيختار  و�لنحت  �لر�سم  بني 
�إمكاناته �أو�سع .. ثم الآن �الألو�ن تبهره. 
وير�سح بعد �لتخرج لل�سفر �إىل باري�س 
�سنة 1935 .. وكان يت�سور �أن باري�س 
�أنه  �ستعلمه ما مل يعرفه يف بغد�د، كما 
 .. �إليها  �أ�ستاق  �لتي طاملا  �أوربا  �سريى 
.. ومن بريوت  �إىل بريوت  ومن بغد�د 
ب��و����س��ط��ة �ل��ب��ح��ر �إىل )ت��ري���س��ت��ا( وم��ن 

هناك �إىل باري�س بالقطار. 
ويتابع فائق : 

- كانت لدي رغبة يف �أن ي�ستمر �لقطار 
�الأب��د دون توقف و�أن ال  �إىل  يف �سريه 

�أ�سل �إىل باري�س �لتي كنت ال �أعرف ما 
خوف  ثمة  ك��ان   .. فيها  �أعمل  �أن  ميكن 
يفزعني من �ملدن. لكنني عندما و�سلت 
�أميز هذ�  �أو كانت بد�أت ال  ز�ل خويف، 
متحركة،  كبرية  مدينة  ويف   .. �خلوف 
م�ساءة، م�سيت �إىل ))�ملدر�سة �لوطنية 
�لر�سام  على  تعرفت  وهناك  للفنون(( 
�للبناين ))�سليبا دويهي(( وقد عرفني 
ب��اأ���س��ت��اذه ))ل���وي روج��ي��ه(( ..وق��دم��ت 
�أث��ره��ا  وع��ل��ى  �لتخطيطية،  �أع��م��ايل  ل��ه 
�لعمادة  �إىل  وتقدمت  ت��ردد.  با  قبلني 
�لتي و�فقت على دخويل بدون �سعوبة 

تذكر!

• وما هي ال�سعوبات الأخرى.؟ فيقول فائق 
ح�سن، رغم تعبه الظاهر، ورغم ذاكرته التي 

ل تنجده دائمًا يف ا�ستعادة املا�سي :- 

- يف �لبدء و�جهتني �سعوبات كثرية، 

يعني  �لقد�مى  �لطلبة  مب�ساف  فال�سري 
ك��ل طاقتي  �سغلت  وق��د  �ل��ر���س��م،  �إت��ق��ان 
))ماهية((  ومعرفة  �إتقان  يف  وجهدي 
بد�أت  فقد  �الأ�سالة  �أما   .. كر�سم  �لر�سم 
مرحلة  و���س��م��ن  ب��ع��د،  ف��ي��م��ا  م�سكلتها 
معر�س  �أول  ك��ان   ... ن�سبيًا  متقدمة 
من  يل  زميل  مع  ))ماتي�س((  ل�  �أزوره 
ر�أي����ي يف  ))�ل����ب����وز�ر(( وك���ان يختر 
�لفنانني  بع�س  ويف  �حلديثة  �الأع��م��ال 
ماتي�س  ل�سور  .. وكان  �جلدد كماتي�س 
�إح�سا�سي  على  مبا�سر  وق��ع  و�أل��و�ن��ه 
و�إدر�كي .. وقد فهمت منذ تلك �للحظة 
�ختافا  تختلف  �أخرى،  فنونًا  هناك  �أن 
و�لروتني  ))�لبوز�ر((  مدر�سة  عن  تامًا 

�ملدر�سي.
الك��ت�����س��اف  �ل���ل���وف���ر،  زرت  ث����م  وم�����ن 
))دياكرو�(( وال عجب به، وباأ�سخا�سه، 
حيوية  �ملتدفق  �حل��ار  �ل�سرقي  وبعامله 
كان  �لتي  �لزيتية  �ملادة  وبغنى  وعنفًا، 

�أعجبت  كما   .. كبريً�  �إعجابًا  ي�ستعملها 
برقة ))كورو(( وعظمة ))ر�مر�ندت(( 
و�لفلمن�سكية  �ل��ه��ول��ن��دي��ة،  و�مل��در���س��ة 
وب��ال��ف��ن��ون �ل��ب��د�ئ��ي��ة ))ب��رمي��ت��ي��ف(( 
ب�سكل  جيوتو  �الإيطالية،  وباملدر�سة  
كما   .. �أي�سًا  �لبندقية  ومدر�سة  خا�س، 
�لفنانني  بتتيان كملون من بني  �أعجبت 
�أن  �لنتيجة  وكانت   .. عا�سروه  �لذين 
لها  �أق��م��ت  �ل��ت��ي  �ل�سريعة  تخطيطاتي 

عددً� من  
معروفًا،  جعلتني  �لتي  ه��ي  �ملعار�س 
من  �ال�ستفادة  هي  �حل�سيلة  كانت  كما 
معر�س ))�خلريف(( ومعار�س �لفنانني 
�مل�ستقلني. فقد كانت �الأعمال �ملعرو�سة 
هناك حديثة ومعا�سرة وكانت �أهميتها 
در��ستي  ح�سيلة  ت��ف��وق  يل  بالن�سبة 
�ل��وط��ن��ي��ة  �خل���ا����س���ة يف ))�مل����در�����س����ة 

للفنون(( .
�أبن فقر�ء .. 

مفهومي  ولكن  ب��غ��د�د،  �إىل  �أع��ود  ثم   -
الأ�سالة �لفن مل تتكون فجاأة، فقد كانت 
جذور �ملدر�سة �لفرن�سية م�سيطرة علي. 
وحتى �حلرب �لعاملية �لثانية، ولوجود 
عدد من �لبولونيني �لثائرين ))على طر�ز 
�النطباعية((..  بعد  وما  بونار  مدر�سة 
وم����ع ج����و�د ب���د�أن���ا ن��ت��ف��ه��م �إ���س��ك��االت 
�لقيم  �ل�سوء و�للون وتفاعل ح�سا�سية 
بد�أنا  كما  ككيان.  بينها  فيما  �ل�سوئية 
بد�أت،  وبعدما  �لفورم.  تعقيد�ت  نتفهم 

كما بد�أ جو�د، بفهم عمله. 

..؟  الأ�سالة  تفهم  كنت  • كيف 

))�الأ���س��ل��ي��ة((:  �ل�سحيحة  �ل��ف��ن��ون   -
�ملحاكاة  على  تعتمد  ال  �ل��ت��ي  �ل��ف��ن��ون 
تتاأ�س�س  �لتي  �لفنون  �أنها   .. و�لتقاليد 
وتتكون الأول مرة على قما�س �ل�سورة 
مل�سكات  ومعا�سر  جديد  فهم  خال  من 

�لر�سم و�لفن ب�سكل �سامل وكلي.
�لعاملية  �حل����رب  ب��ع��د  ب���غ���د�د،  ويف   -
�لثانية، ين�سغل �لفنان مع عدد �أخر من 
ملو��سيع  مبعاجلات  �ل���رو�د-  �لفنانني 
�سعبية، م�ستغًا �إمكانيات �للون للتعبري 

عن ))حياة ب�سيطة(( فيقول:

منزل  يف  و�أع��ي�����س  ف��ق��ر�ء  �أب���ن  �أين   -
�الأوىل،  طفولتي  ه��ي  ت��ل��ك   .. ب�سيط 

فائق حسن.. أبن الفقراء الذي يرسم  
الخيول وال يحلم!

اأر�سى تقاليد لتالمذته، من  اأن  اإىل عام 1974، وكان الأ�ستاذ الكبري فائق ح�سن يف �سنوات جمده، بعد  يرجع هذا احلوار 
ناحية، وبعد اأن بلور واقعيته احلديثة يف الر�سم العراقي احلديث، من ناحية ثانية.. اإن كلماته تلقي ال�سوء على م�سرية طويلة ل 

تنف�سل عن نتائجها يف جتاربنا املعا�سرة.
وراء تقاطع وجه يكاد ينف�سل بع�سها عن الأخر، ووراء ]60[ عامًا من العمل الفني يكتم فائق ح�سن اأ�سرارًا، يّخيل اإيّل اأنها 

اأ�سرار ن�سال واأ�سرار �سراع ومقاومة �سد ))عدو(( جمهول يعرفه فائق ويكتمه اأو ل يبوح به ب�سكل وا�سح ... 
ووراء كل ذلك ثقة وقوة يف متابعة البحث يف الر�سم ويف معناه ... 

لقاء �جر�ه عادل كامل

مع تالمذته يف معهد الفنون اجلميلة
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ولذلك مل �أجنذب �إىل �ملدينة ب�سو�رعها 
�مل��ك��ت��ظ��ة �ل�������س���اخ���ب���ة، �أمن������ا ت��اب��ع��ت 
�لقرية  حياة  تعالج  �لتي  �ملو�سوعات 
�ل�سو�رع  ور�ء  �أرى  كنت   .. بب�ساطتها 
�ل��ك��ب��رية وخ���ارج ن��ط��اق �مل��دي��ن��ة حياة 
ووجدت  �أحببتهم  �لذين  �لب�سر  �أولئك 

�إن�سانيتي معهم ... 
..؟  ب��ارز يف حياتك  �أه��م ح��ادث  ما هو 

�أجاب بغ�سب مكتوم:-  
�أنا رجل غري عاطفي! وظرويف  - ال .. 
�أك���ون  جعلتني  و�ل��ق��ا���س��ي��ة  �ل�سعبة، 
على  و�ل��ت��غ��ل��ب   .. ب��ن��ف�����س��ي  ن��ف�����س��ي 
حياتي  مع  �ملعقد  �حل��ادث  ذلك  �مل�ساق، 
ميكن  تر�جيديا  يعني  ال  ))وه���و  كلها 
وغريب  ���س��اذً�  �إن�����س��ان  مني  جتعل  �أن 
�الأطو�ر(( هو �لذي �أو�سلني �إىل و�قع 

�الإن�سان و��سالته.

يف  اأت�سم  اأن��ه  ح�سن  فائق  عن  امل��ع��روف   •
النادرة  اأعماله، واأ�ستهر بهذا بالرباعة  معظم 

يف ا�ستعمال اللون. اأ�ساله:- 
ال��ل��ون  ل��دي��ك  ي��ك��ون  اأن  يف  ف��ك��رت  ه��ل   •
اأع��م��ال��ك  ذل���ك يف  اأرى  ك��م��ا  اأن����ك،  اأم  رم����زًا، 
للتعبري  واقعيتن  وغاية  و�سيلة  اللون  جتعل 

احل�سي عن الواقع ..؟ 
اأو  اإمكانياته  حتديد  اأ�ستطيع  ل  اللون؟   •
جعله كما تقول ))رم��زا(( ل�سيء .. والأل��وان 
 .. �سك  دون  امل��و���س��وع  تتبع  و�سيلة  ع��ن��دي 
يف  تتكون  عندما  املعنى  كاملة  ت��ك��ون  وه��ي 

م�ساحة اللوحة .. 
لديك  املحببة  الأل���وان  من  ك��ان  الأح��م��ر،   •

دائمًا.؟ 

حيوية  مي��ت��ل��ك  �الأح���م���ر  �ل��ل��ون  الأن   -
دفئًا  ك��ذل��ك  ويعطي  وت��اأث��ريً�  و���س��وء� 

لاألو�ن �الأخرى .

رمزًا..؟  يكن  اأمل  بالذات،  اللون  • هذا 
�أية  �أق�سد به رم��زً� الأي �سيء، يف  - مل 
حالة من �حلاالت .. �للون ميثل �للون! 
تعتمد  ما  لوحة  �أل���و�ن  جمموعة  والآن 
�أ�سا�سًا على نظام لوين مل�ساحات معينة 
ومتو�زنة تتجاوب وتتعاك�س وترتبط 
�أن و�حد .. لقد جعلت من  باللوحة يف 
�ل��ل��ون �الأح��م��ر ب�����س��ورة ع��ام��ة م��رك��زً� 
�للوحة((  حيوية  ))مركز  �أو  لل�سورة 
�أكر  �النتباه  يجلب  �الأح��م��ر  فاللون   .
مبفرده،  لي�س  ولكن  �أخ��ر  ل��ون  �أي  من 
بل بر�بط جمموعة معينة من �الألو�ن 
وال   .. �سخ�سيته  �إب����ر�ز  على  ت�ساعد 
�حل��ال  وطبيعة  �لرتيب  ه��ذ�  يقت�سر 
ع��ل��ى �الأح��م��ر ح��ي��ث مي��ك��ن و���س��ع ل��ون 
�أخرى حمله ليقوم بنف�س �لدور ح�سب 

نظام �أخر يقوم به �لر�سام. 
�أجل .. �أحب هذه �خليول :

يف  ت��ق��دم  كلما  ال��ف��ن��ان  ب���اأن  تعتقد  ه��ل   •
ال��ع��م��ل  يف  ي���ت���ق���دم  اأن  اأ����س���ت���ط���اع  اخل������ربة 

ويتجاوز املراحل ال�سابقة ..؟
 

جميع  على  ينطبق  وه��ذ�  �سك،  دون   -
�الأنظمة و�حلاالت �الأخرى .. 

• هل لديك ت�سور حمدد للعمل – يف الذهن 
لونية  بعد ذلك بفعل ح�سا�سية  تنفيذه  – يتم 
تفكر  اأو كيف  ذلك  ..؟ وكيف يحدث  خا�سة 

يف عمل وتنفيذه ..؟
�أ�سرع  ال  فاأين  ما،  عمًا  �أر�سم  عندما   -

ذهني  يف  ل��ه  �أخ��ط��ط  ب��ل  مبا�سرة،  فيه 
وذلك من حيث  عديدة رمبا،  ول�ساعات 
تكامله يف �ل�سكل وتوزيع �لكتل، وبعد 
ذلك �أنفذه على قما�س �للوحة. و�أنا نادرً� 
ما �أغري فكرة �ملو�سوع .. فما �أن تتكامل 
�للوحة يف ذهني حتى تكون قد تكاملت 
�لعملية نظهر  �أن  �لقما�س.  تقريبًا فوق 
– يف  مكان  م��ن  ���س��ورة  نقل  كاأنها  يل 
�لر�أ�س- �إىل مكان يف �لوجود �ملادي.. 
عامة،  ب�سورة  ���س��رورة،  �أج��د  ال  لذلك 
�أال  �ل�سورة  �أجز�ء  �إىل تغيري جزء من 
غري  جزء  �أو  نق�س  بوجود  �سعرت  �إذ� 

موزون �أو ))ن�ساز(( يف �ملو�سوع.

..؟ مراحل  اإىل  حياتك  تق�سم  • هل 
من  مت�سل�سلة  مرحلة  حياتي  الأن  ال،   -

�جلهود يف �خت�سا�سي .. 

عماًل  تنجز  عندما  ي����راودك  �سعور  اأي   •
تعتقد اأنك جنحت به ..؟ 

مثل  �أن��ه   .. يتجدد  �ل��ذي  �لكائن  �سعور 
تنف�س �لهو�ء .  

بيكا�سو .. 

؟  بيكا�سو  لك  يعني  • ماذا 
�لفنانني،  كباقي  يعنيني  بيكا�سو   -
�لبديهية  �سرعة  م��ن  ميتلكه  م��ا  �أن  �أال 
فنانني  عن  خمتلفًا  يجعله  و�لدينامية، 
�سخ�سياتهم  �سمن  مياثلونه  �آخ��ري��ن 

و�أ�ساليبهم �خلا�سة يف �لقدرة ... 
ثم يردف : 

- )) بيكا�سو و�حد من جمموعة كبرية 
فريد  هو  �أنه  �أعتقد  وال   .. �لفنانني  من 
�لتي  �ل��ف��رة  بحكم  ول��ك��ن��ه   .. ع�����س��ره 
عا�س فيها و�جليل �لذي عا�سره يختلف 
�ختافًا بينا عن �جليل �حلا�سر وطر�ز 

تفكريه وطموحاته((. 

ح�سن  فائق  ير�سم   ))1958(( عام    • يف 
وهي  ))احل��ري��ة((  املعروفة  ال�سعبية  ملحمته 
اأي�سًا  وير�سم  ال�سرقي.  ال��ب��اب  يف  ج��داري��ه 
���س��م��ن ذل�����ك الأ�����س����ل����وب ع�������ددًا ك����ب����ريًا م��ن 
اللوحات ... لكن فائق يجرب اأ�ساليب عديدة، 
ح�سن  ف��ائ��ق  واأت����رك   .. ال��ت��ج��ري��د  و�سمنتها 
اإجن��ازه  اأراد  وم��ا  الأ���س��ل��وب  م�سكلة  يو�سح 

خالل رحلة العمر :

�أعمل  �أن  �أري���د  ب��اأن��ن��ي  ي��ق��ول  م��ن   ((  -
�أ����س���ل���وب���ًا حم�������ددً� ب���ه���ذه �ل�����س��ه��ول��ة 
يدرك  ال  �عتقادي  يف  فاأنه  و�لب�ساطة، 
�ساق،  �ملجدد  فاالأ�سلوب  �لفن،  جوهر 
�لتي ولدنا  �لتاأثري�ت  �إز�ء  نفعل  وماذ� 
�إذ�  وحتى   .. عليها  تدربنا  و�لتي  فيها 
فاأنه  ))�أ�سلوبه((  ن  يكورّ �أن  �لفنان  �أر�د 
�إىل  يتجه  �سعور،  بدون  نف�سه،  �سيجد 
يكن  مل  و���س��ع  �إىل  و�سي�سل  ذ�ك��رت��ه، 
يجرد  �أن  ي��ري��د  ك���ان  لعله  ب��ل  ي��ري��ده، 
ع��ن حتوالتي  ل��ك  �أق���ول  .. وك��ي��ف  منه 
فائق  )وقال  �أو�سح؟!  وجتاربي وكيف 
ح�سن بحده من يدرك �سعوبة �ل�سوؤ�ل 

�ملوؤجلة �أ�سا�سًا من ذ�ت �لفنان �إليها(:  
- ))كل ما يف �الأمر �أنني مررت بعدد من 
خمتلفة  �جتاهات  ومار�ست  �الأ�ساليب 
�ملطلوب  �لق�سد  هو  باأنه  �أفكر  وكنت 
و�أقول لك بدون خجل، �أنني مل �أتو�سل 
بعد، للغاية �أو ))�الأ�سلوب(( �لذي �أرغب 
فيه، و�لذي �أعتقد باأنه �سيكون �أ�سلوبًا 

�أ�سيًا .. ((

�أحلم .. ال �أحلم .. !

الربق  بذلك  عيناه  ))تاألقت  حتلم؟  مب��اذا   •
الناظر  كاأن  الذي يحددك يف مكان  ال�سايف 
اإل��ي��ك ي��ق��وم ل��ع��م��ل ���س��ح��ري .. واأدرك�����ت اأن 
واأن جتليات  النظر  فنان، كامن يف  اأي  �سرا 
ي�سعب  ���س��ران  بعد،  فيما  والعقل  احل��وا���ض 

معرفتها، األ يف الأعمال ذاتها(( 

�أجاب بده�سة: 
�سعوبات  ه��ن��اك  ل��ك��ن   .. �أح��ل��م  ))ال   -
���س��اق��ة، �أع���ن���ي: م�����اذ� ح�����س��ل��ت خ��ال 
�ساأتابع  لكني  �أج���ل،   . ؟!  كلها  حياتي 
وم�سوؤولية  �الأوىل،  �مل�سوؤولية  �لتز�م 

�الإبد�ع(( قلت فجاأة: 

؟  الإبداع  هو  ما   .. • الإبداع 

وال  �سخ�سية  �أمكانية  �الأخ���ر  ))ه��و   -
عاقة لها باحللم .. �الإب��د�ع هو �لقدرة 
�لك�سف  يف  و�ل�سعور  �حل�س  مع  �لفذة 
و�خل��ل��ق، و�الإب�����د�ع ي��اأت��ي م��ن غ���ز�رة 
�لو�عية  و�ملمار�سة  و�خل���رة  �ملعرفة 
ل��ل��ع��م��ل �ل��ف��ن��ي، ون��اح��ي��ة �أخ�����رى هي 
�الإح�سا�س بالو�قع �لنقي، وهو �لن�سوة 
لنجاح �لعمل، ولكنها ن�سوة حتدث يف 
�سيء  �لعمل  ع��ن  و�ل��ر���س��ا   .. حل��ظ��ات 

لي�س بال�سهل ..  

..؟ املعاك�سة  احلالت  • ويف 

�أنه  �أق��ول  ال  ب�سعور  �ل�سورة  �أت��رك   -
�إىل  �أع��ود  ولكنني  �لياأ�س،  �أو  �لف�سل 
�لعمل يف وقت �أخر، الأن ف�سل �ملو�سوع 
قد يكون ب�سبب ظروف غري مائمة، �أو 

لعقم يف حمتوى �ملو�سوع.

عملك  ويف  وج��م��ال،  غنائية  اأعمالك  يف   •
البينالة، نكاد نفتقد تلك  الأخري املعروف يف 

الغنائية .. هل هذه بداية لو�سع جديد ..؟

- ال �أعتقد �أن عملي �الأخري فقد �لغنائية، 
وعندي �أنه ال يختلف كثريً� عن �أعمايل 
�أن   .. وتر�جيديته  بن�سجه  �الأخ���رى 
�مل�سهد �لذي قدمته يف هذ� �لعمل لي�س 
على  غريب  ولكنه  �لنا�س،  على  غريبًا 

�لذين يرتادون �سباق �خليول! 

 .. اخليول  ن�ساهد  اأعمالك  من  الكثري  • يف 
ما هو تف�سريك لذلك ..؟ 

- �أن��ن��ي ر���س��م��ت �حل��ي��اة غ��ري �مل��رف��ة 
يعني  ال  وج��م��ال  بغنائية  و�ل��ر���س��م   ..
متثل  �عتقدها  كما  و�خل��ي��ول،  ت��رف��ًا.. 
رمزً� وو�قعًا معًا حلياة �لقرية ولبلدي 
.. ف��احل�����س��ان رم���ز �أ����س���ال���ة. ث���م مل���اذ� 
�لكائن �جلميل جدً� و�ملفيد  الأر�سم هذ� 
للنبل  رم���ز  ه��و  و�ل����ذي  �إيل  و�مل��ح��ب��ب 

و�لكر�مة و�حلياة. 

وك��م  ..؟  ب��اأخ��ر  وت��ب��داأ  ع��م��اًل  تنجز  ه��ل   •
ي�ستغرقك اأجناز العمل الواحد ..؟

م��ن عمل.  �أك����ر  �أن�����س��غ��ل يف  م����ر�ت   -
�حلجم  متو�سطة  ل��وح��ة  عمل  وم��ع��دل 
هو ))12(( �ساعة عد� �لفكر طبعًا، ويف 
بع�س �الأحيان ال ت�ستغرق �للوحة �أكر 
كاملة  وت��ك��ون  �ساعتني  �أو  �ساعة  م��ن 

مبعناها �لفني. 

جو�د .. و�حلب .. و�سوز�ن: 

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

مهمة  ومنابع  غنية  �إم��ك��ان��ات  هناك   -
))حم��ل��ي((  مو�سعي  ف��ن  لتكون  ج���دً� 
�ل��ر�ث  لهذ�  ح��ريف  كتقليد  ال  ع��ر�ق��ي، 
و�سر�حته  م��ز�ي��اه  م��ن  لا�ستفادة  ب��ل 
�ل��ر�ث   .. �الإ���س��ام��ي  �ل��ف��ن  وب�سمنه 
و�لتعبري  و�للون  )�ل��ف��ورم(  ناحية  من 

��ستفدت منه كثريً� .. 

يعجبك..؟  العراقين  الفنانن  من  • من 

- ال �أجيب على هذ� �ل�سوؤ�ل !.

..؟ مثاًل  �سليم  • جواد 

- �لفرة �لتي عا�سها جو�د ذهبت ... 

كان  جواد  باأن  مرة  ذات  قلت  اأنك  اأذكر   •
ملونًا بارعًا؟ 

�الإمكانيات  وعرف  تفهم  �سليم  جو�د   -
�أ�ستطيع  ال  ولكنني  �للون،  تكون  �لتي 

�أن �أقول �أنه كان ملونًا بارعًا. 

..؟  وملاذا  يوميات.؟  تكتب  • هل 

�أو  �سيء  بتدوين  �أرع��ب  ال  الأنني  ال،   -
الآن تفا�سيل حياتي ودقائقها ال تهمني، 

والآن كل ما يهمني هو �سري عملي �لفني 
و�الإجناز�ت �لتي �أرغب باإجنازها. 

..؟  • احلب 
مرتبط  ���س��ع��ور   .. ت��ع��ري��ف��ه  ���س��ع��ب   -
�ملر�أة  لي�س  �حلب  �ملعاين.  من  بالكثري 
و�أنا  للحب  كلي  ت�سور  فهناك  وحبها، 

غري قادر على تعريفه ..! 

• اأكان تعرفك على �سوزان وحبك لها دافعًا 
م�ساهمًا لعملك الفني ب�سكل خا�ض ..؟

- �سوز�ن �سريكة حياتي باملعنى �لكامل 
كانت  و���س��وز�ن   .. عملي  ذل��ك  يف  مب��ا 

�لد�فع �الأكر يف م�سريتي �لفنية. 
 

تفا�سيله  يف  �ل���و�ق���ع  ذل���ك  و�أ�����س����ر�ر 
�لغام�سة و�ل�سرية و�لك�سف عنها ... 

واللتزام..؟  الفنان،  وحرية  • الإبداع 

ب��اإب��د�ع��ه  مرتبطة  �ل��ف��ن��ان  ح��ري��ة  �أن   -
للتاأريخ  وتفهمه  �حل�سارية،  وب���روؤ�ه 
و�أنني   .. للم�ستقبل  خا�سع  هنا،  وهو 
�أع������رف ب���وج���ود �ل����ت����ز�م حم��م��د يف 
�الل���ت���ز�م، ل��ك��ن ي��ب��ق��ى ه��ن��اك �أم����ر مهم 
�الإب��د�ع  حرية  تعني  �لتي  �حلرية  هو 
حرة  ب��اأ���س��ال��ة  �الأع��م��اق  ع��ن  و�لك�سف 
بالفهم  م�سروط  �الإب���د�ع  �أن  �أع��ن��ي:   ..
تكامًا  يعني  �لب�سرية  للحياة  �لعلمي 
يف بنية �لفنان �مل�ستمرة، و�حلرية هي 

�لتجاوز �مل�ستمر ..
 

الأعمال  من  ع��ددًا  لك  �ساهدت  قد  كنت   •
ف��م��اذا  ب��ال��ذات  ال��ت��ج��ري��دي��ة  اأو  ال�سعبية  غ��ري 

تقول عن ذلك ..؟ 

�أهتم  �إذ  �أج���رب، و�أن���ا  �أن��ن��ي  ل��ك  - قلت 
�ل�سعبية،  غري  و�ملو�سوعات  باحلياة 
�أن��ه  �سعبيًا،  ي��ك��ون  �الأخ����ري،  يف  ف��ه��ذ� 
طفولتي  �إىل  �لعائدة  باحلياة  �هتمامي 
.. �أم مباذ� �أحلم؟ �آ .. ال �أحلم، فاأنا �أقاوم 
�سعوبات و�قعية جدً� و�أجد لها حلوال 
يكون  وق��د   .. حلمًا  لي�ست  �حل��ي��اة   ..
هذ�، ح�سب ر�أيك حلمًا، لكن �أنا ال �أعتقد 
�ل�سعب  �لو�قع  هو  �إمنا  حلم،  ذلك  باأن 
�حلقائق  جميع  عليه  ت��ره��ن  و�ل����ذي 
لنا  ح��ادث  �أن��ه  على  و�لعلمية  �لب�سرية 

عمليًا ويف كل �الأ�سياء .. 
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م����ائ����ة ع������ام ع���ل���ى م����ي����اد ف����ائ����ق ح�����س��ن 100

يف  و�ل�سنعة  �ملوهبة  جمع  �ل��ذي  فائق   
زم���ن خ���ا م���ن �ل�����س��ن��ع��ة، ه���و �أب����ن زم��ن 
يعمل  �ل��ع��ر�ق  يف  �البتد�ئية  خريج  ك��ان 
قارع  م�سابهة  در��سية  بح�سيلة  معلما. 
ورجع  باري�س  يف  �لفني  �لتعليم  مناهج 
�لكا�سيكية  ن���و�ب���ع  ب���ت���اأث���ري�ت  ل��ب��ل��ده 
�ل�������س���م���ال���ي���ة)ر�م���رت( وروم��ان��ت��ي��ك��ي��ة 
للت�سكيل  فتح  هي  �لباهرة.  )دي��اك��رو�( 
�لقادر  عبد  �إعمال)  �سطحية  بعد  �لعر�قي 
�لر�سام(، �إ�سافة لف�سله يف تاأ�سي�س ق�سم 
يف  �جلميلة  �لفنون  معهد  يف  �لت�سكيل 
هذه  �سنعته  �أ���س��ري  يبقى  مل  ه��و  ب��غ��د�د. 

وبتاأثري من زماء له والطاعاته لفر�ت 
�لت�سكيل  على  ن�ساطه  �أوج  ويف  متتابعة 
بيئته  مبفاهيم  جت��ارب  ق��دم  �لباري�سي، 
و�ل�ستينات  �خلم�سينات  يف  وحميطه 
جند  جيد�  دققنا  �إذ�  �ملن�سرم.  �لقرن  من 
لها  و��سحة  �أ�سلوبية  مقاربات  هناك  �أن 
بع�س �الأ�ساليب �الأوربية يف ذلك �لوقت، 
��ستلهامه �سحنات  ما مييز خ�سو�سياتها 

�نا�سنا وطيف �ألو�ن بيئتنا وفلكلوره.
حرب  يف  خر�بنا  عن  بعيد�  فائق  يكن  مل 
�لثمان �سنو�ت)يف �لثمانينيات( لقد خلف 
قلتها  على  هي  م��ع��دودة،  تعبريية  �أعماال 

�لعر�قي  �لت�سكيلي  �أرثنا  ت�سكل جزءً� من 
و�لعربي �حلديث.

�سنعة.  �ساحب  وزمنه،  بيئته  �أبن  فائق 
بال�سرورة  و)لي�س  معا�سريه  مع  �أ�س�س 
ذ�ت  مهنية  تقاليد  قلة(  عدى  ما  جمايليه 
طقو�س �جتماعية يف زمن �ساعدهم على 
لزميله  مبكر  زم���ن  يف  ف��ق��ده  ب��ع��د  ذل���ك. 
�لفنية  جماعاتهم  وتفكك  �سليم(  )ج��و�د 
بتفككها  حمكومة  ه��ي  و�ل��ت��ي  �ملوؤ�س�سة 
الحقا حالها حال كل �جلماعات �لفنية يف 
�لعامل الإنعد�م فاعليتها ب�سبب �لتغيري�ت 
�ملت�سارعة بحركة �لت�سكيل حمليا وعامليا 

وب��روز  تقاليد  م��ن  بنوه  م��ا  و�نح�سار   ،
�ل�ستينيات.  يف  �أح��دث  ت�سكيلية  �أجيال 
�لر�ئد  عطائه  �نح�سر  جم��اه��د�ت  وبعد 
ومب���ح���ف���ز�ت  �الأوىل  ف���ط���رت���ه  ب��ت��غ��ل��ب 
�ل��رج��و�زي  �ال�ستهاك  قطاع  �إغ���ر�ء�ت 
�ملوؤدجلة،  �لر�سمية  �ل�سلطة  من  وجتاهل 
�أندفع يف ر�سومات عن �لبادية و�خليول 
ي�ساهيه  مل  �لتي  �ل�سخ�سية  و�لر�سوم 
�سوقا  ي��دري  �أن  دون  وخلق  �أح���د،  فيها 
الرتز�ق �أدعياء �لفن و�أ�سباههم فيما بعد. 
هي حاالت موجودة يف �أ�سو�ق �لفن يف 

كل مكان.

�إذ� ما �سطبنا على �ملتهافت من �إنتاج هذ� 
نفتخر  نوعي  كم  لنا  يبقى  �لقدير  �لفنان 
مبفهوم  ب��ل  �الآن  ينتج  م��ا  مبفهوم  ف��ي��ه، 
بزمن  �ملقنن  �لت�سكيلي �حلديث  موروثنا 
جمايل  نلغي  �أن  يعقل  فلي�س  �إن��ت��اج��ه، 
�أجل)رو�سنبورغ(  من  )ماتي�س(  بيكا�سو 
تقوده  �لرجل  وزمنا.  �أ�سلوبا  له  �ملغاير 
ح��و����س��ه ول��ي�����س��ت �ل��ذ�ئ��ق��ة �الن��ق��اب��ي��ة 
�ل�سريالية.  كما  �لباطنية  �أو  �ملعاك�سة 
يهجر  �أن  عليه  �لي�سري  م��ن  لي�س  ك��ذل��ك 
معطياته �إىل �لتجريد)مع �أن له حماوالت 
ر�ئدة( �أو ما �أ�ستق منه من مفاهيم �أخرى 
�لذي  �أل �سعيد(  تبناها )�ساكر ح�سن  كما 
تقوده ذ�كرة ثقافية. لقد بقى فائق �أ�سري 
حو��سه وهذ� من �سميم طباعه ولي�س لنا 
�أنه  كما  ذل��ك،  يف  منه  �النتقا�س  يف  حق 
�لرجل  نتاج  ن�سكل  �أن  �الإمكان  من  لي�س 
ذروتها  �و  جتربته  زمن  تتعدى  مبفاهيم 
فهمنا  ح�����س��ب  ت�سكله  خ��ارط��ة  ون��ر���س��م 
و�ملعا�سر  �حل��دي��ث  �لت�سكيل  خل��ارط��ة 
و�سعة  �أقامة  بطول  متاأثرين  �الأورب��ي��ة، 
�ل��ع��امل��ي  �مل�����وروث  بع�سناعلى  �إط�����اع 
بع�س  يدعي  كما  ب��ال��ذ�ت  منه  و�لغربي 
هي  �أح���دث.  �أج��ي��ال  من  مذميه(  ناقديه) 
لها  �دع���اء�ت النتقا�س وم��ز�ي��دة الم��رر 
يف  ت�سكيلي  �أث���ر  ع��ل��ى  �ال���س��ت��ع��اء  غ��ري 
�آثارنا  حتى  �خلفية  �ليد  فيه  طالت  زمن 
��ستنارة  ع�سور  م��ن  �مل��وروث��ة  �جلليلة 
لي�ست  دع����وة  ه��ي  �الأوىل.  �الإن�����س��ان��ي��ة 
لتقدي�س الأثر بقدر ما �حلفاظ عليه، فرغم 
لكن  �ملتحف،  تلغي  �ملعا�سرة  �لدعوة  �أن 
ال  �ل��ذي  �الإن�سانية  ر�سيد  يبقى  �ملتحف 
و�لتعرف  �الأر�سفة  يكفي  �أذ  به،  ي�ستهان 
م�سود�تهم  وحتى  �لفنانني  جت��ارب  على 
وهي  متاعهم  و�سقط  �الأوىل  �لت�سكيلية 
خملفات �إن�سانية ال مرر لانتقا�س منها.
�لت�سكيلي  مبوروثنا  �العتز�ز  من  فقليل 

وفائق �أحد رموزه.

عن كتاب �لنقد �لفني 
عادل كامل

فائق حسن ابن زمنه وابن بيئته

�لذهبي  �لع�سر  �أن   ، عادة  �لفن  تاريخ  يف  يقولون 
مثلما   ، ه��ارمل  مدينة  يف  �أب��ت��د�أ  �لهولندي  للر�سم 
فيه  �لهولندي  �ل��ب��اروك  ع�سر  �أن  �أي�سًا  ي��ذك��رون 
وفر�ن�س  رمي��ر�ن��ت  ه��ي   ، �أ�سا�سية  رك��ائ��ز  ث��اث 
�ململكة  تقرر  �أن  غريبًا  لي�س  لهذ�   ، وفرمري  هال�س 
�لر�سام  �سنة  هي  �ل�سنة  هذه  تكون  �أن  �لهولندية 
– 1666 ( ، وهي منا�سبة  فر�ن�س هال�س ) 1583 
متحفه  �إق��ام��ة  على  ع��ام  مئة  �الآن  متر  حيث  ر�ئعة 
�لهولنديني  �لر�سامني  �أول  هو   ، ه��ارمل  مدينة  يف 
�لهولندية  �ملدر�سة  مامح  �ب��ت��د�أت  وب��ه  �لعباقرة 
بالظهور . كل �سيء مهيئ لاحتفال �أذن ، من طباعة 
�لكتب و�ملن�سور�ت و�ملعار�س وجميع ما حتتاجه 
�الأن�سطة �لفنية �لتي تتعلق بهذ� �لفنان ، خا�سة يف 
�ىل  �الحتفاالت  فيها  و�سلت  �لتي   ، ه��ارمل  مدينته 
درجة �أن يظهر �لنا�س يف �ل�ساحات و�الأ�سو�ق وهم 
يرتدون ماب�س �لقرن �ل�سابع ع�سر �حتفاال بر�سام 

باحلبور  �ملليئني  و�الأ�سخا�س  �لبهيجة  �ل��وج��وه 
وحب �حلياة بوجناتهم �حلمر وماب�سهم �ملرفة . 
�لكام وحده ال ي�سنع �ملعجز�ت بالتاأكيد ، و�لنو�يا 
�ملجردة التعطي ثمارً� نا�سجة ، بل ما يفعل ذلك هو 
�لعمل �لدوؤوب وت�سليط �ل�سوء على نا�س �ساهمو� 
وو�سعو�  جمالية  نظر  وجهة  من  �لتاريخ  ب�سنع 
بلد�نهم يف مقدمة �لبلد�ن �لر�عية و�ملنتجة للجمال 

و�لفن.
�ل�سنة  �أن   ، �أي�سًا  هنا  �أق��ول  �أن  ه��ذ�  كل  من  �أردت 
ملك  والدة  على  �سنة  مئة  م��رور  ت�سادف  �حلالية 
 ،  )  1992 –  1914  ( ح�سن  فائق  �لعر�قي  �لر�سم 
هذ� �لفنان �لذي خرج كل ر�سامي �لعر�ق من حتت 
�أعطى كل حياته �ىل  . فائق ح�سن هو من  فر�ساته 
�ل��ف��ن �ل��ع��ر�ق��ي ، ف��ائ��ق �لفنان �ل���ذي ل��وال وج��وده 
�أبونا  هو   ، عليه  نحن  ما  �ىل  �لر�سم  يف  ن�سل  مل 
 ، و�متناننا  حمبتنا  بلون  �ملتوج  وملكنا  و�أ�ستاذنا 

علينا �أن نعمل بجد وحمبة ، كي نزيل تر�ب �الإهمال 
لوحاته  طال  �لذي  �لغبار  ومن�سح  له  تعر�س  �لذي 
الأننا   ، �لفذ  �لر�سام  �أبينا  �سمعة  لننقذ  �أيدينا  ، مند 
نحمل �أ�سمه وجيناته بني �ألو�ننا وقما�سات لوحاتنا 

، �أقول فقط �أنه فائق ح�سن وهذ� يكفي للعارفني .
ح  �أنا�سد هنا مبحبة بلدً� كامًا لاحتفال بفائقنا و�ألورّ
كذلك ب�سوؤ�يل �ىل كل �لفنانني �لعر�قيني �لذين هم 
خارج �لعر�ق ، كي نفعل �سيئًا �سوية لاحتفال بذلك 
. لقد فات �لكثري من �لوقت وطوى �لن�سيان مو��سع 
، لكن ها هي  و�نعطافات مهمة وكبرية يف ثقافتنا 
كما  منا�سب  ب�سكل  ن�ستثمرها  كي  تاأتينا  منا�سبة 
يفعل خلق �لله يف كل �لعامل ، بل هي �أهم منا�سبة 
�أنها   ، �ل�سخ�سي  بر�أيي  �لعر�قي  للر�سم  بالن�سبة 

مئوية فائق ح�سن ! .
و�إجن��از�ت��ه   ، كبرية  �الإب��د�ع��ي��ة  ح�سن  فائق  قيمة 
�أ�سافت �لكثري �ىل قيمة �لبلد ومكانته بالن�سبة للفن 

لاحتفال  �الآن  من  نعمل  �أن  وينبغي   ، �لت�سكيلي 
بذلك ، �أن ن�سيرّد متثاال يليق بفناننا �لكبري وبتاأثريه 
�أن ال  وف�سله على �حلركة �لت�سكيلية ، فمن �ملعيب 
يكون هناك متثال لفائق يف بغد�د ، �أن تطبع كتب 
معار�س  تقام  �أن   ، �لفريدة  مكانته  �ىل  ت�سري  عنه 
كبرية  جمموعة  فيها  وي�سرك  �أ�سمه  حتمل  للر�سم 
وعن  عنه  ن��دو�ت  تقام  �أن  �لعر�قيني،  �لفنانني  من 
وخيوله  ولوحاته  حياته  حول  �أفامًا  وت�سنع  فنه 
ح هنا  �لتي ما ز�لت تطارد يف بر�ري ذ�كرتنا . �أو�سرّ
باأننا ال ندخل فائقًا �لتاريخ من خال �لقيام بذلك ، 
فقد دخله �لرجل بفنه و�إبد�عه و�سخ�سيته �ملوؤثرة ، 
لكننا ن�سلط عليه �سيئًا من �سوء حمبتنا عرفانًا له 
، كاأننا مند له بكل �حر�م كر�سيا �سغري� لي�سريح 
عدم   . �لر�سم  م��ع  �لطويلة  رحلته  عناء  بعد  عليه 
�لقيام بذلك لي�س فقط ق�سر نظر ، �أنه عمى مق�سود 

، بل هو زهامير ثقايف ونكر�ن للجمال.

�ستار كاوو�سمئوية فائق حسن

مع جواد �سليم 
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�أعماله من  ��ستنبط �لفنان فائق ح�سن 
�ىل  ليحولها  بالرموز  �لغني  �ل��و�ق��ع 
و�سطح  �لفر�ساة  ب��ني  تطفو  م��ف��رد�ت 
فتجربته  م��ت��ف��ردة،  بعبقرية  �ل��ل��وح��ة 
�لفنية هذه ذ�ت طابع و�قعي تعبريي، 
�متاز بالر�سوم �لقريبة من �لو�قع، مثل 
وغريها  و�سحر�ء  وخيول  �سخ�سيات 
ع���ر ع��ن��ه��ا و���س��اغ��ه��ا ب�����س��ك��ل م��ت��ق��ن، 
حم��اول��ة منه مل��لء �ل��ف��ر�غ��ات و�ع��ط��اء 
ركز  �بد�عية،  دالالت  ذ�ت  قيمة  �لعمل 
و�سل  �لذي  �لو��سح  �لت�سخي�س  على 
كثري�  �حل�سي،  �لتعبري  منتهى  �إىل  به 
يف  حيوية  ذ�ت  �سخ�سياته  تكون  ما 
حركتها ولونها، مع �نها تتمتع بحرفية 
عالية من حيث �لتاعب باألو�ن و بناء 
خاله  من  ح��اول  �ل��ذي  �ملحلي،  �لرمز 
�ل��ت��ن��ق��ل ب��ني �مل��ع��ن��ى �ل��ع��ام و�ل��ن��ظ��رة 
�لتقليدي وبني �ملعنى  �ملبا�سرة لل�سكل 

�ملبطن و�ل�سكل �ملفتعل.
�لفنان  جت��رب��ة  �خ��ت��ز�ل  �ل�سعب  م��ن 
�مل�ساحة  ب��ه��ذه  ح�سن  ف��ائ��ق  �ل��ر�ح��ل 
�لب�سيطة من �لكلمات الأن تاريخه حافل 
بالكثري من �ل�سو�هد �البد�عية، متيزت 
و�ل�سحر�ء  �خليول  بت�سوير  �أعماله 
�و �لبادية و�لطبيعة �و�لبيئة  �لعر�قية 
حتاكي  بطريقة  ر�سمها  عامة،  ب�سورة 
�ذ  �ل��دق��ي��ق��ة،  تفا�سيله  ب��ك��ل  �ل���و�ق���ع 
��ستطاع من خالها �ن يك�سب جمهور� 

على  �منا  فح�سب  نخبويًا  لي�س  كبري� 
فقط  �ل��ع��ر�ق  يف  ولي�س  �لنا�س  عامة 
ولكن على م�ستوى �لعامل، �أغلب �عماله 
�ذ  �أكادميية،  بو�قعية  م�سغولة  كانت 
كانت مفهومة لكونها قريبة من �ملتلقي 
مهما كان م�ستو�ه �لثقايف. �كد �لفنان 
�لو�قع  معاجلة  ���س��رورة  ح�سن  فائق 
ب��ر���س��م �أ���س��ك��ال��ه �ل��و�ق��ع��ي��ة، �ذ ح��اول 
و�لتقنية  �للون  على  �ل�سوء  ت�سليط 
و�خلامة �لتي يعمل عليها قبل �ملو�سوع 
�ملطروح، رمبا النه متاأكد باأن ��سلوبه 
من  ه��و  و�الخ��ت��ز�ل  �للونية  وتقنيته 

�سيفاجئ �ملتلقي.
 يعرف �ملخت�سون باأن �ملدر�سة �لو�قعية 
رك�����زت ع��ل��ى �الجت������اه �مل��و���س��وع��ي، 
وجعلت �ملنطق �ملو�سوعي �أكر �أهمية 
من �لذ�ت، فال�سور �لتي ينقلها �لفنان 
و�أم��ان��ة،  ب�سدق  �ليومية  �حل��ي��اة  م��ن 
خال  م��ن  �ملجتمع  م�ساكل  بها  يعالج 
ذ�ت��ه  يدخل  �أن  دون  �ليومية،  حياته 
عن  �لر�سام  يتجرد  بل  �ملو�سوع،  يف 
�ملو�سوع يف نقله كما ينبغي �أن يكون، 
لدى  �ختلفت  �لق�سية  هذه  ب��اأن  �عتقد 
�مل��ز�وج��ة  �ل��ف��ن��ان ح�سن، الن��ه ح���اول 
بني �لو�قع و�لذ�ت �لد�خلية لان�سان، 
فنجده قد ر�سم لوحات كثرية توؤكد هذه 
وهي  �النتظار(   ( لوحة  ومنها  �لفكرة 
عبارة عن ر�سم �أكادميي لبع�س �خليول 

تقف يف �ل�سحر�ء ماتت وحتولت �ىل 
منها  و�حد  �ال  يبق  ومل  عظمية  هياكل 
ياأتيه  �ن  ينتظر  ج���د�  �سعيف  وه���و 
�سبقوه،  �لذين  مثل  ي�سبح  كي  �ل��دور 
�لفنان  فيها  ر�سخ  �لتي  �ل�سورة  ه��ذه 
دالالت  حتمل  و�ق��ع��ي��ة  ���س��ورة  ح�سن 
�ن  للمتلقي  ميكن  لها،  ح�سر  ال  كثرية 
�نها  م��ع  ف��ك��ره  ينا�سب  كيفما  ي��اأول��ه��ا 
و�قعية، هذه �حدى ميز�ت هذ� �لفنان، 
�لتي جرب  �الأخرى  �الأعمال  عن  ف�سا 
و�لتقنيات،  �خلامات  من  �لكثري  فيها 
مناف�سة  باأعماله �ىل  �لفنان  و�سل هذ� 
فناين �لعامل بتقنيتها وطريقة تلوينها 
و�لت�ساد�ت  بالتدرجات  �متازت  �لتي 
خللق جماليات متناغمة، نال من خالها 
�و�ئ����ل �مللونني  ب��ني  م��رم��وق��ة  م��رت��ب��ة 
فلي�س  �لتعريف  عن  غني  �نه  بالعامل، 
فر�سة  على  حا�سل  عر�قي  فنان  هناك 
�لتي  ح�سن  فائق  فر�سة  بحجم  �ن�سار 
�بتد�أت من عامة �لنا�س �لب�سيطني �ىل 
�ن  ي�ستطيع  ال  و�ملثقفني،  �لنقاد  كبار 
ينكر �أي ناقد �و فنان ف�سل هذ� �لفنان 
�لعر�قي،  �لت�سكيلي  �لفن  تاريخ  على 
تاأثرو�  �لعر�قيني  �لفنانني  �غلب  �ن  �ذ 
�لتي  و�أل��و�ن��ه  وتقنياته  مبو��سيعه 
و�ختيار  بالتقنيات  خ�سو�سية  لها 
�ملو�سوعات و�سفافية وغر�بة �الألو�ن، 
ذ�ت  ت��ك��ون  م��ا  ع���ادة  ف��ل��وح��ات ح�سن 

مع  متد�خلة  �سحر�وية  تر�بية  �أل��و�ن 
يكون  �ذ  �ل�سوء،  مناطق  عد�  بع�سها 
فيها �للون نقيا لي�سبح ذ�ت قيمة عالية، 
��سبحت تقنياته منهجًا در��سيًا للطلبة 
�ملتخ�س�سني يف هذ� �ملجال، فالو�قعية 
كما معروف عنها مرحلة در��سية يجب 
�إتقانها قبل �أن يدخل �لفنان يف مرحلة 

�لتجريب. 
�الأخ��رى  فائق ح�سن  ع��ن جت��ارب  �أم��ا 
�لتقنيات،  م��ن  �لكثري  فيها  حقق  فقد 
ورك����ز ع��ل��ى �ن ت��ك��ون ت��ل��ك �الع��م��ال 
و�مللم�س  �ل��ل��ون  يف  خ�سو�سية  ذ�ت 
و�لكتلة �أي�سا، جتاربه كانت ال تتعدى 
�لتعبريية �لتجريدية، لقد �نتج �لعديد 
�أخ���ذت  �ل��ت��ي  �لتعبريية  �الأع���م���ال  م��ن 
عنها  وك��ت��ب  �ل��ع��ر���س  يف  ف��ر���س��ت��ه��ا 
�لتعبريية  �أع��م��ال��ه  ك��ان��ت  �ذ  �ل��ك��ث��ري، 
ر�سمها  �لتي  نف�سها  �ملو��سيع  حتمل 
و�خليول  �لبادية  مثل  تقريبًا  و�قعيا 
�مل���رة كانت  �ل���خ، لكن ه��ذه  و�ل��ن�����س��اء 
�سبه  وباأ�سكال  خمتزلة  �ل�سخ�سيات 
بني  فا�سلة  خطوط  حتددها  هند�سية 
�أية كتلتني، �ما �عماله �لتجريدية فهي 
�لتكنيكية  �لفنان  هذ�  قدر�ت  لنا  تظهر 
و�لكتل  و�ل��ل��ون  باخلامات  و�لتاعب 
بطريقة جريئة ت�سد �ملتلقي �ىل �لتمعن 
�لت�سخي�س  يختفي  �ذ  منها،  جزء  بكل 
فيها متامًا وتبدو فيها ��سكال هند�سية 

م�����س��غ��ول��ة ب��ت��ق��ن��ي��ات ل��ون��ي��ة وخ��ام��ات 
من  �لبوح  يريد  ��سلفت،  كما  خمتلفة 
�لكتلة  �و  �ل��ل��ون  ب��ان  للجميع  خالها 
�و�لتكنيك من �ملمكن �ن يحل حمل �أية 
�سخ�سية �و �سجرة �و ح�سان للتعبري 

عن جوهر �ال�سياء. 
�تقن فن  ففائق ح�سن ملون ماهر وقد 
ت�ساهى،  ال  عالية  درج��ة  �ىل  �لتلوين 
ممكن  �جلماليات  ب���اأن  لنا  �ع��ل��ن  ف��ان��ه 
�ن تخلق من �للون وحده فقط مبجرد 
وم��ت��ق��ن،  م���درو����س  ب�سكل  جت���اوره���ا 
�ساجال  �لفنان  مقولة  لنا  يوؤكد  وهنا 
�ملتجاورة  �الأل��و�ن  )تتماهى  قال  �لذي 
�ل�سديات  وت�سبح  ب��ل  حميمية  يف 
و�مل��ت��ن��اق�����س��ات �أح��ب��اب��ا ف���وق �ل���ورق 
وحتت حركة �لري�سة( ن�ستطيع �ن منر 
عامل  �ىل  �لتجريدية  لوحاته  خال  من 
�نه  �ذ  �ل��ت��اأوي��ات،  من  �لكثري  يحتمل 
يف هذه �العمال بالذ�ت حاول �البتعاد 
هذ�  خطابه  الن  و�قعي  هو  ما  كل  عن 
لي�س للمتلقي فح�سب �منا هو حري�س 
�لتعبري عن هو�ج�سه �و �سو�غله  على 
�لر�ث  عن  �ي�سًا  و�بتعد  همومه،  �و 
يعتمد  ك��ان  الن��ه  ع��ام  ب�سكل  و�ملحلية 
بد�  �ذ  �ل�سدد  ه��ذ�  يف  خا�سة  فل�سفة 
�مل�ستقبل  ب��ني  �مل���زج  ي��ح��اول  �ن���ه  يل 
�ال�سيل  �لفني  �لعمل  لكون  و�ملا�سي 

يحمل يف عو�مله �كر من زمن.

زياد ج�سام

فائق حسن بين المعنى العام والمبطن

�ستار كاوو�س

مع طلبته يف احد املعار�ض اثناء املحا�سرات
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منجز  الأي  و�لتقدير  �الهتمام  ي��زل  مل 
وحتت  بل   ، بال�سيا�سي  رهنا   ، �إبد�عي 
وطاأة قر�ره و�أحيانا مكرمته .�أ�سري هنا 
، �ىل تلك �الأعمال �لفنية �لتي القت قبوال 
الفتا من قبل �الآخرين ، باأ�سباب فر�دتها 
هو  عما  �ل�����س��ادق  �جل��م��ايل  وتعبريها 
، �سو�ء يف تو�سيفها لوجوده  �ن�ساين 
�أو متثيلها خلرته �حلية . فلطاملا قر�أت 
تلك �ملنجز�ت من خال تو�سية �سيا�سية 
 ، الحقا  تتبدل  �سوف  و�لتي   ، مفر�سة 
وتغريرّ  ذ�تها  �ل�سيا�سة  حت��والت  ج��ر�ء 
وج���ه���ات ن��ظ��ره��ا ، وه���و م���ا ج��ع��ل من 
د�ئم  تقييم  الإع��ادة  تخ�سع  �الأعمال  تلك 
وقر�ءة جديدة مزعومة . �ن �ل�سيا�سي 
 ، �إبد�عية  �أي جتربة  يت�سور  ال   ، لدينا 
ثقافية كانت �أم �جتماعية ، �ال من خال 
مفارقات �ملحتوى و�ملعنى وت�سادهما ، 
د�م  ما   . يدعيه  �أو  به  يوؤمن  ما  بذريعة 
يف و�سع يوؤهله الحتكار �ل�سو�ب ، بل 
�لتدخل  من   ، �سيء  كل  على  و�لو�ساية 
يف حياة �الآخرين حتى �حلكم على طرز 

�لعمارة و�أ�ساليب �لفن .
ثمنها  ك��ان   ، �اللتبا�س  كثرية  �إ�سكالية 
منجز�ت  م��ن  للعديد  معلنة  خ�����س��ار�ت 
�إبد�عنا �لوطني . ولكم �ن حت�سو� عدد 
و�لن�سب  و�جل��د�ري��ات  �لفنية  �الأعمال 
للتدمري  �أو  لل��������خر�ب  تعر�ست  �لتي   ،

و�لغياب . 

وح����ده ن�����س��ب �حل���ري���ة ، رمب���ا ، ك��ان 
حمظوظًا ومل يتعر�س �إال �إىل �لقليل من 
ووحدها   . وجهلها  �لر�سمية  �لقر�ر�ت 
 " ، ج��د�ري��ة  �الآخ���ر  �أي�سا يف �جل��ان��ب 
فائق ح�سن " من حتملت تلك �الإ�ساء�ت،  
 ‘ �لعبث   ، �الإه��م��ال  بحجم  متثلت  �لتي 
نكر�ن  ح��د  و�سل  �ل��ذي  �لتقدير  غياب 
ك��ون هذه  �ل��رغ��م م��ن  وج��وده��ا . على 
�جلد�رية تو�زي �أهمية "ن�سب �حلرية 
�أو  �جل��م��ال��ي��ة  دالل��ت��ه��ا  يف  ���س��و�ء   ،  "
فهي   . �لعر�قي  م�سمونها  خ�سو�سية 
�ل��ت��ي �حتفظت  ذ�ت��ه��ا  �ل���رم���وز  حت��م��ل 

بتعبريها �ملتاألق عن كل ما هو وطني . 
�إال �أن حتييدها جاء ب�سبب فهم �سيا�سي 
�ساذج ، جعلها يف موقع �التهام . ما دعا 
�الأكر  �لفنية  مفرد�تها  �حد  �إخفاء  �إىل 
بر�ءة ، حمامة " فائق ح�سن " بزعم �إنها 

�سعار �سيا�سي .
عليه  تنطوي  ما  عد�  �جلد�رية  هذه  �إن 
هي   ، متمكنة  وفنية  �سورية  باغة  من 
�لر�ئد  �لفنان  �إجن���از�ت  �إح��دى   ، كذلك 
تقدير�  �لرموز  �أكر   ، " ح�سن  " فائق 
و�أ�سالة بني مبدعي �لعر�ق . وجد�ريته 
�لتي ت�سخ�س وحيدة وفريدة مثل �سيف 

�لعا�سمة  م��رك��ز  �ل�سرقي  �ل��ب��اب  يف   ،
من  �لكثري  ت�ستحق   ، "بغد�د"  �لعتيدة 

ما  منذ  فقدته  �ل��ذي  بهائها  �إع���ادة  �ج��ل 
يقارب �لربع قرن . 

في الدفاع عن جدارية فائق حسن 
�سعد �لق�ساب
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�عد�د/ ملحق عر�قيون
ب�سدد  مازلنا  جتاهله  الن��ري��د  ���س��وؤ�ل 
م���ر�ج���ع���ة حل���ظ���ات �ل���ك�������س���ف �ل����ذي 
��ستخل�س هذ� �لريادي �لكبري لي�سبح 
يف  �لتنوير  م�����س��ادر  �ح��د  ب��ع��د،  فيما 
بوجه  منها  و�لفنية  �لعر�قية  �لثقافة 
فنه  ل��د�ر���س��ي  ر�ق  لقد   . �خل�سو�س 
�ملهار�تية  ز�وية  من  الجناز�ته  �لنظر 
�تخذو�  حتى  بها  ع��رف  �لتي  �لفائقة 
نتاجات جيله  للحكم على  منها معيارً� 

وماتاه.
ن��ظ��رة ك��ه��ذه ب��ق��در م���ا ت��ن��ط��وي على 
به  �ل��ذي �طلع  �ل��دور  باهلية  �ع��ر�ف 
�لر�سم  ��سول  كيفية  يف  ح�سن  فائق 
م�سار�ته  فيه  ب��دت  وق��ت  يف  �حل��دي��ث 
يومذ�ك طاحمة يف �لبحث عن ماذ�ته 
ت��ام��ي��ن��ا ل�����س��ر�ع �ال���س��ال��ي��ب و�ل����و�ن 
دو�م��ة  تطال  �لتي  بالطريقة  �لتعبري 
�ل��ت��ي��ه ج����ر�ء �ل��ت��ع��ام��ل م���ع م��ن��ج��ز�ت 
نحو  �لعر�قي  بالفن  وت�سري  �حلد�ثة 
�لنه�سة  مل�����س��روع  ي�سمح  مب��ا  �مل��ن��اب��ع 
�حل�سارية  �لهوية  نحو  قدما  �مل�سي 
مع  م�سبوقا  غري  تبجيًا  وج��دت  �لتي 
هذ� �جليل وكان فائق ح�سن �حد دعائم 
تربك  �لنظرة  ه��ذه  �ن   ، �مل�سروع  ه��ذ� 
نوعا  بو�سفه  خطابه  تلقي  يف  �الخ��ر 
من �الرتد�د على �هد�ف �حلد�ثة �لتي 
يعرقل  ما  كل  تدمري  �سريعا يف  م�ست 
�لفكر  ، وهو ي�سرب نظم  موج �جلدل 

و�لثقافة و�لفن .
كان فائق ح�سن يعي جيد� ما مطلوب 
ب��ع��د �خ���ر دون  �ف��ق��ا  م��ن��ه وه���و يفتح 
ل���ه ت�����س��ف��ي��ة �حل�����س��اب مع  �ن ي����روق 
�حلد�ثة  رغبة  ور�ء  جريا  موروثاته 
، وبد�  للبناء  �لهدم م�سروعا  يف جعل 
�مل��وروث على  تقدمي  �ك��ر �سابة يف 
�نه �ستار �سلب ل�سد هجمات �حلد�ثة 
ف��ك��اأن وع��ي��ه ب��ال��ر�ث �ل��ع��ر�ق��ي ومنه 
وما  و�ل�����س��ح��ر�وي��ة  �ل�سعبية  �لبيئة 
رفعه  ف��ري��دة  جماليات  على  ينطوي 
لنا  لين�سئ  معاك�س  ب��اجت��اه  لل�سري 
�لنظر  ينبغي  ما  وه��و  مفارقة  حد�ثة 
�ليه باحر�م ، �سحيح �ن فائقًا كان به 
لتهذيب مهار�ته وجعلها تنتظم  حاجة 
�ل�سكل  يلعب  حيث  �ب��د�ع��ي  ن�سق  يف 
 ، �حلد�ثي  �خلطاب  جم��ار�ة  يف  دور� 
مو�سوعات  برعاية  تكفل  جانبه  ومن 
حمط �عتز�ز �ملجتمع �لعر�قي ، وكان 
�لو�قع �لبيئي ميد�نًا لاإفكاك منه بعد 
وحماية  دع��م��ا  ل��ه  ي��وف��ر  �ن��ه  تيقن  �ن 
رحاب  يف  �ال  نف�سها  الجتد  ال�سلوبية 
�ملهمة  �ت��ق��ن  .وق���د  �ل�سعبية  �حل��ي��اة 
ليحتكر بعدئذ �لذ�ئقة لعقود خلت وال 

ز�لت.
قادته  �لتي  �لرهان  ورق��ة  �ل�سدق  كان 
زمن  على  ت�سرف  هوية  على  للحفاظ 
مت�سل ملئ بالكنوز مت�سوقًا الظهارها 
ت�ستحقه  �ل���ذي  و�ل��ع��ن��ف��و�ن  ب��ال��ق��وة 
بفعل  ���س��ائ��ع��ة  م��ه��اب��ة  و����س��رج��اع   ،
بعد  �لعر�قي  للفن  �لتاريخ  �نك�سار�ت 
له  ح�سن  ف��ائ��ق  ر���س��وم  م��ع  ��سبح  �ن 
ط��ع��م ور�ئ���ح���ة جل��م��ال ك��ان��ت م��ر�ح��ل 
قلة  ل��وال  �الب��د  �ىل  �سحقه  �النحطاط 
�ملا�سي  ��ساءو�  �لذين  �لتنويرين  من 

�جتماعيَا  هاج�سًا  �لفن  م��ن  وجعلو� 
�لتي  �لذ�ئقة  �ساأن  من  ترفع  و�سرورة 
�لقطيعة  ده��ال��ي��ز  يف  ط��وي��ا  �سقطت 
و�ل��ق��ن��وط ، ل��ه��ذ� ب��دت �حل��اج��ة ملحة 
�حلد�ثية  �ال�ساليب  وتكييف  جل��ذب 
�سخ�سية  �ىل  �ق���رب  خ��ط��اب  ل�سالح 
و�ل�سحاري  باجلنوب  يهيم  �ع��ر�ب��ي 
�لتي مل تفارقه حتى  وكنوزها �ملخباأة 
�قا�سي  نحو  نزوعًا  ر�سومه  ��سد  يف 

�لتجريد .
حلر�ك  و��سع  ف�ساء  ح�سن  فائق  ك��ان 
�نهمك  وق��ت  يف  نظريه  مثل  ��سلوبي 
��ساليبهم  ل��ر���س��ني  جيله  م��ن  �ل��ذي��ن 
ب���دو�ئ���ر الت�����س��م��ح ب��االن��ف��ات خ���ارج 
ي��وزع  مل  فائقًا  �ن  �سحيح   ، مدياتها 
بني  متكافئ  ب�سكل  �الب��د�ع��ي��ة  ق���و�ه 
ر�سومه  �ن  ذلك   . و�لتجريد  �لتماثلية 
�عجابيًا  كمًا  ل��ه  جذبت  �ل�سخو�سية 
�ساحقًا ، يف حني ظلت جتاربه �البد�عية 
بيئة  �لتجريد تدعم �حلر�ك و�سط  يف 
م�ست  �مل�ستويني  ويف  �لعر�قي  �لفن 
على  قب�سته  �حكام  يف  بعيدً�  ر�سومه 

�مل�سهد �لت�سكيلي �لعر�قي .
ف��ائ��ق ح�����س��ن تخلي�س  ي��ه��م  ك���ان مم��ا 
�النطباع  ه�سا�سة  من  �لعر�قي  �لر�سم 
يف  عليها  �ع��ت��دن��ا  �ل����ذي  و�سطحتيه 
�ملن�سرم  �لقرن  من  �الربعينيات  بحر 
�نها ذ�ت ن�سق  لو  من ر�سوم بدت كما 
�كر  ر�سومه  بدت  لذلك  �كر  �سياحي 
م�����س��اءً� يف ب���ث م��ف��ات��ن��ه��ا م���ن وح��ي 
لاخر  �سًا  نف�سها  ت��رى  �ن  الحتنمل 
رغ���م ج��وه��ر �ل��رف��اه��ة �خل��ا���س��ة �لتي 
ت��خ��ط��ت ب��ع��ي��دً� ���س��ذ�ج��ة �الن��ط��ب��اع ، 
�لبولنديني  باملهاجرين  فائق  فاحتكاك 
نقادً�  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  باعقاب 
 ، ذل��ك  وع��ازف��ني ور�سامني وم��اىل �ىل 
مت در��سته للفن �لت�سكيلي يف باري�س 
مبدر�ستها  و�ع��ج��اب��ه   )1935( ع���ام 
�ل�سهرية ور�سوم )بونار( وقبله ر�سوم 
قد  و��سر�بهما  )كويا(  ثم  )دياكرو�( 
�لهبت فيه �حلما�س مل�سروعه �لذي بد�أه 
بالر�كيب �للونية و�الن�ساء و�الرتقاء 
باخلطاب ووظائفه عن �سجال ��سلوبي 
من  خليانة  �لنهاية  يف  يدفعه  ال  ب��ارع 

نوع ما لهويته �لوطنية .
 1914 عام  بغد�د  يف  ح�سن  فائق  ولد 
وتخرج من �لبوز�ر عام 1938 ، ��س�س 
�جلميلة  �لفنون  معهد  يف  �لر�سم  فرع 
عام )1939-1940( كما ��س�س جماعة 
�لرو�د عام 1950 و�سارك يف معار�سها 
ح��ت��ى ع���ام 1967 و�ي�����س��ا ���س��اه��م يف 
�لز�وية (و�سارك يف  تا�سي�س )جماعة 
معر�سها �الول .�قام معار�س �سخ�سية 
يف بغد�د عام 1962 و1967 و1971 
كما �سارك يف جميع �ملعار�س �لوطنية 
.كان ع�سوً� يف جمعية  �لعر�ق  خارج 
�لفنانني �لعر�قيني وحاز على �جلائزة 
�لذهبية �ملخ�س�سة من قبل ) موؤ�س�سة 

كولبنكيان( الح�سن فنان عر�قي .
ر�سم  يف  عالية  بقدرة  �عماله  �ت�سمت 
�خل���ي���ول وت���وي���ر �ل��ب��ئ��ة ����س��اف��ة �ىل 
�الجتماعية  للمو�سوعات  معاجلته 

و�ل�سيا�سية .
تويف يف باري�س عام 1992 .

في العودة الى فائق حسن؟
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1938ود�همه  �سنة  باري�س  من  عاد  �نه 
و�سياوؤها  �لعر�ق  �سم�س  ح��ر�رة  وهج 
�ل��د�  �ر���س��ه  �سيء يف  ك��ل  يك�سف  �ل��ذي 
فئة ، البد �ن يتخل�س من ق�سعريرة برد 
ب�سحب  �مللبد  جوها  ورماديات  باري�س 
باهت  ���س��ي��اء  يتخللها  ب�سرعة  تتغري 
ي��دخ��ل ت��دري��ج��ي��ا ً ب��غ��ي��وم د�ك��ن��ة وه��ذ� 
لري�سم  �لو�قع  �الأم��ر  �م��ام  �لفنان  ي�سع 
وتقلبات  �ل��ظ��و�ه��ر  ه��ذه  يف  تكويناته 
ما تفتح حزمة  �لباري�سي ونادر� ً  �جلو 
���س��وء ق���وي م���ن ���س��م�����س م��ت��ح��ررة من 
ح�سن  فائق  ماعا�سه  ه��ذ�  �ل��غ��ي��وم000 
تفر�سه  و�قع  ور�سمه،وهو  باري�س  يف 
�لتز�ماته كطالب يريد �ن يجتاز مرحلة 
�ل��در����س��ة �ل��ب��اري�����س��ي��ة يف )�ل���ب���وز�ر( 
تلك  على  �سيطر  لقد   ، ��ستاذه  وير�سي 
معه  موهبته  حمل  الأن��ه  بتفوق  �ملرحلة 

من �لعر�ق كتلميذ موهوب 
جمعها  �ل��ت��ي  �ع��م��ال��ه  �ن  ه��و  )وي���ذك���ر 
وع��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ) �ل��رف�����س��ورروج��ي��ه ( 
تردد(  وبا  �ثرها  على  فورً�  فقررقبوله 
وع��ن��دم��ا وط����اأت ق��دم��اه �ر����س �ل��ع��ر�ق 
�لعر�ق  جو  بني  �لكبري  بالفرق  وح�س 
وج���و ب��اري�����س �ن��ت��ب��ه �ىل �ل��ل��ون �ل��ذي 

ج�سده �سوء �ل�سم�س �ل�ساطعة يف 
ب����اده و�ل�����ذي ن��ب��ه ب�����س��ريت��ه �يل ه��ذ� 
�لعامل �لبكر من �الألو�ن ومن �لتكوينات 
�الأن�سان  يد  بها  �لتي مل تعبث  �لطبيعيه 
منه  لي�ستخرج  معه  يتفاعل  �ن  يجب 

�لو�ن عر�قية
لذ� �نتبه �ىل �ل�سم�س وتعامل معها كلون 
م�سيء يتد�خل مع كل �لوجود ومع كل 
زو�يا �لطبيعة ويك�سف �لو�نها �لطبيعية 

لتكون و��سحة �مام ب�سرية �لفنان
و�الأن��ق��اب  �لتغيري  عملية  ت��ب��د�أ  وه��ن��ا 

باألو�ن  و��ستبدلها  باري�س  على�لو�ن 
على  عر�قية  مدر�سة  لتاأ�سي�س  عر�قية 
�الأقل يف �للون ، و�لتي�سبقه �ليها يحيى 
�كت�سفها  حيث  �لو��سطي  حم��م��ود  ب��ن 
�الأل��و�ن  ه��ذه  وج�سد  �ل�سرقية  بنكهتها 

وتاأثري لون �ل�سم�س على جماله 
ر�أى  ح�سب  يف   ( ح�سن  فائق  يعد  لذلك 
بع�س �لباحثني �ول من نبه يف �لعر�ق 
�للون �لو�حد يف  �ىل تونات )درج��ات( 
�للوحة ( ) �لرو�ق حو�ر مع فنان حممد 
�لو�ن  بتدجني  �جلز�ئري �س3( و�سرع 
�لطبيعة وبد�أبعملية �لتدرج �للوين للون 
�لو�حد و��ستخدم �ل�سفا فية و�بتعد عن 
�للوحة  �ل����و�ن  يف  د  �حل���ا  ق�����س  �ل��ت��ن��ا 
و����س��ت��خ��د�م �ل��ه��ارم��وين، وه���ذ� �خللق 
عاجله بوعي كامل خا�سع �ىل متطلبات 
�ملو�سوع وباأالأخري جت�سيد فكرة �لفنان 
�ل�سكينة  �مل��و���س��وع  على  ت�سفي  �ل��ت��ي 
و�بر�ز هذه �لفكرة ب�سكل �در�مي و�لتي 
و�ب��ه��اره  �ل��ذك��ي  �مل�ساهد  على  ت�سيطر 
باللوحة  يتاأثر  �لعادي  �مل�ساهد  وكذلك 
�مام  نف�سه  و��سعا ً  فائق  يقدمها  �لتي 
يف  وث��اأث��ريه��ا  �للوحة  ه��ذه  م�سوؤولية 
بحالة  يطرحها  �ن  ،والمي��ك��ن  �ملجتمع 
�سكون و��سرخاء دون ما توؤدي دورها 
هناك  تكون  �ن  الب��د  لذلك  �لتغيري،  يف 
�ثارة ت�سيء �لفكرة للم�ساهد وت�ساعده 
ي��ك��ون مع  ب��ه  �أي خ��ا���س  ت��ك��وي��ن ر  يف 

�لفنان �و�سده
ويقول فائق )�نا �ف�سل �ن �عالج حاالت ) 
مثلما تعالج �حلكومة ق�سايا �جتماعية( 

الأن هذه �ملعاجلة حتل ��سكاالت ( 
ويقول يف مو�سع �آخر : )�ما حني تعمل 
ف��اأن��ك الب���د �ن تعالج  �ج��ت��م��اع��ي  ل��ه��دف 
�لنف�س  مع  باأن�سجام  �لفني  مو�سوعك 

كفنان و�ن�سجام مع �لهدف �الأجتماعي(
�لباب  وفتحه  ح�سن  ف��ائ��ق  ���س��روع  �ن 
يعد  �ن  الميكن  �لطبيعة  على  �لو��سع 
لل�سعب  �لو�قعية  �ملو��سيع  من  هروباأً 
�لعر�قي وهموم �ن�سان هذ� �ل�سعب كما 
 ، �الآخر  �لبع�س  �ويتهمه  �لبع�س  يعتقد 
وفتح  �الأغلفة  فك  باأنه  يدركو�  مل  الأنهم 
يف  �الأن�����س��ان  بهذ�  حتيط  �لتي  �ل��رم��وز 
�لتي  �مل��و����س��ي��ع  ه��ذه  وط���رح  �لطبيعة 
�ل�سعب  ح��رك��ة  م��ن  ه��ام��ا ً  رك��ن��ا ً  ت�سكل 

�لعر�قي وتطوره 
و�ملتحذلقني  �لطفيليني  �لفنانني  وينتقد 

و�الأدعياء
ويقول : )نحن ناحظ كثري من �لفنانني 
ي�ساركون يف معار�س �سيا�سية من �جل 
�الأم��ور  �ومت�سية  �الأرت���ز�ق  �و  �لتملق 
�سمن  �ل�سكلي  �حل�سور  �و  �ملعا�سية 
�جل��و00ه��ن��ا00الي��ت��ح��ق��ق �الأن�����س��ج��ام 
اليف �للوحة واليف �للون00 وال�لهدف 

�الأجتماعي
�ذً� ًماذ� حقق �لفنان فائق ح�سن ملجتمعه 

ولنف�سه ؟
�ل���ذي���ن ز�م��ل��وه  �أي �ح����د م���ن  الي��ن��ك��ر 
�و�حتكو�به يف �الأو�ساط �لثقافية �ومن 
�لذين تتلمذو� على يده من كونه ��س�س 
ب��ن��اء ف��ن��ي ر���س��ني و���س��ع ف��ي��ه خا�سة 
�لبناء  هذ�  و�أد�م  باري�س  يف  تعلمه  ما 
حتى وفاته و��سبح �سرحًا �ساخمًا يف 
�لعر�ق �نه معهد �لفنون �جلميلة و�لذي 
�ل��رو�د ومابعد  �لفنانني  من  كثري  ج  خررّ

�لرو�د
فنانني  يخرج  �ن  �ملعهد  لهذ�  �ر�د  لقد 
من  لذلك  �لنهاري  �لق�سم  طلبة  وخا�سة 
تعليمات �ملعهد �ن يقبل �ربعةع�سر طالب 
يف1958/1957  �ملحافظات  عدد  على 

�لوقت  ذل��ك  يف  دورت��ن��ا  ن�سيب  وك���ان 
طالبًا  وع�سرون  �ربعة  �ملتقدمني  وعدد 
�لعملي  �الأخ��ت��ب��ار  و�ج��ت��زن��ا  ذل���ك  ومت 
وع���ددن���ا �رب��ع��ةع�����س��ر ، ه��ن��ا �ع��ر���س 
�ملرحوم جو�د �سليم وطالب بقبول بقية 
نريد  )نحن   : بقوله  ذلك  معلًا  �لتاميذ 

فنانني ومدر�سني وجمتمع 
فائق  ول��ك��ن  ف��ق��ط(  فنانني  ولي�س  فني 
�لعدد  ه��ذ�  نقبل  نحن  عليه  رد  ح�سن 
�لتدريب ب�سورة جيده  �لقليل حتىيتم 
مبرتني  �ل��ط��ال��ب  ين�سمل  وع��ل��ى�الأق��ل 
فعت  ر  �ل�����س��ه��ر،  يف  قبلنا  م��ن  ت��دري��ب 
�ملعهد  مدر�سني  جمل�س  �آر�ء  �ل��ع��م��ادة 
�ىل وزير �ملعارف ��سماعيل �لعارف يف 
وز�رة �لزعيم عبد �لكرمي قا�سم وجاءت 

�ملو�فقة باالأيجاب وقبل بقية �لطلبة1
ميار�س  �ح��د  ورة  ل��د   � تلك  م��ن  يبق  مل 
وهم  فنانني  �ستة  �ال  �لت�سكيلي  ��ل��ف��ن 
فاروق   ، �لنجار  ، علي  دب��دوب  :ر�ك��ان 

ح�سن ،�سامل �لد باغ،
،وهم  �سياب  �الأل��ة  ،عبد  �لهايل  ح�سني 

ينتمون �ىل جيل �ل�ستينات0
�ن فائق ح�سن يبذل جهودً� م�سنية مع 
�دو�تهم  �ىل�متاك  الأي�سالهم  تاميذه 
�لفنية وممار�س �لعمل �لفني �لت�سكيلي 
ب�سكل �سحيح ،كان يرعى هذه �ملجاميع 
تلتنا  �ل��ت��ي  و�ل�����دور�ت  �سبقتنا  �ل��ت��ي 
تربوية  وب��روح  ب�سدق  معها  ويتعامل 
عالية ،�نه ميتاز بالب�ساطة وعدم �لتكر 

مل يفتعل ذلك و�منا هي طبيعته 
تنظيم  من  �ل���دو�م  �نتهاء  بعد  الي��ردد 
مع  )�الأ�ستاند�ت(  وترتيب  �الأ�ستوديو 
�لب�سيط  �للبا�س  ي��رت��دي  �ملعهد  عامل 
)بنطلون خاكي وقمي�س �سو رت وياأتي 
من بيته يف �ل�سليخ ر�كبًا در�جة �سباق 

هو�ئية(
�لزعيم  �ملعهد  ز�ر  �مل���ر�ت  �ح��دى  ويف 
�ل�����ر�ح�����ل ع���ب���د �ل����ك����رمي ق���ا����س���م ويف 

منا�سبةمهرجان �ملعهد �ل�سنوي وكان 
�لفنبة  �ملنا�سبات  يف  �ل��زي��ار�ت  يكرر 
و��ساتذة  �لفنانني  قبل  م��ن  و��ستقبل 
�لر�سم  �ىلق�سم  و�سل  وعندما  �ملعهد 
��ستقبله فائق ح�سن و�الأ�ساتذة ،وفائق 
بي�ساء  ب��دل��ة  ي��رت��دي  ع��ادت��ه  غ��ري  على 
وعندما   ، �الأن��اق��ة  منتى  ويف  ورب���اط 
���س��اه��ده �ل��زع��ي��م �ب��ت�����س��م و�ل��ت��ف��ت �ىل 
و�ل��ذي  �جل���ادر  خالد  �ل��ر�ح��ل  �لدكتور 

ير�فقه وقال له :
�بت�سم  ثم   ) غريه  �م  ح�سن  فائق  هذ�   (

�بت�سامته �ملعهودة بوجه فائق
ماحققه فائق لنف�سه

..................
كبري  ب�سكل  بنف�سه  ثقته  على  �عتمد 
وه��ذه �لثقة �وج��دت لديه �الأق��د�م دون 

تردد 
ت��دف��ع��ه ل��و�ع��ج��ه �ىل �الأم�����ام وع����دم � 
مغلقة  د�ئ����رة و�ح����دة  الأ���س��ت��ق��ر�ره يف 
�ىل  ث��م  و�ل��رك��ود  �ل�سكون  �ىل  ت��ق��وده 
�ملوت، لذ� كان جتريبيا ً يريد �ن يكت�سف 
�لطبيعة  و��سر�ر  غمو�س  من  ماحوله 
ب��ه ويف فر�ته  وم��ا يحيط  و�الأن�����س��ان 
�و  معني  ��سلوب  ع��ن  اليف�سح  �الأوىل 
�نه  �لفنية،  �سخ�سيته  يدلك على مامح 
على  وه��و  ��سلفنا  كما  �الأدو�ت  ميتلك 
و�ملد�ر�س  �لتيار�ت  تقلب  من  تام  وعي 
�الأجتماعي  بالو�قع  در�ية  �لفنية وعلى 
�ن���ح���د�ره م��ن ع��ائ��ل��ةف��ق��ريه وه��ذ�  الأن 
مينحه �حلرية بدء � ً من �وطاأ �لطبقات 
ُ �ىل �لطبقات �لعليا و�لتى �ختلط  فقر� ً
من  �لكثري  وجامل  �ف��ر�ده��ا  وز�م��ل  بها 

خيول فائق حسن اليتيمة
ح�سني �لهايل
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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

نائب رئيس التحرير: علي حسين

االخراج الفني: نصير سليم

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 

عدنان حسين

WWW. almadasupplements.com

�ملجتمع �خلليط ، كان يتحدى �مل�سكات 
باأدر�كه  ويعاجلها  د�خله  من  ترز  �لتي 
اليتقيد  ه��و  لذلك  دو�خ��ل��ه  وم��ع  وح�سه 
�الأكا�سكية  وال  �الأك��ادمي��ي��ة  ب��االأع��ر�ف 
ي�سعى  �نه  �حلرفية  �لو�قعية  والهموم 
�لتي  �الأب��د�ع��ي��ة  �حل��ال��ة  �ىل  للو�سول 
تخلق �حلدث �لدر�مي �جلديد و�ملوؤثرلقد 
فت�س عن هذه �حلالة يف �لثاأثريية ويف 
يتخلى عن  الأنه مل  بهما  �لتجريد وجنح 
رم���زه �خل��ال��د �الأن�����س��ان وح��رك��ة �لبيئة 
�للوحات  ��سبحت هذه  لذلك   ، و�ل��ر�ث 
من خمزونه �لفني و�ملعريف و�ملح�سوبة 
على فر�ت عمله �لدوؤوب و�لتى ر�سمت 
بيد خبري �ر�د �ن ير�سي طموحه ويفرغ 

ما يعتمر ب�سدره ال�سدور �الآخرين
ل��ذل��ك �ع���د م��ا �جن����زه ���س��ف��ر و�ع����ي بني 
�وتاد  ثبرّت  �ن  �ىل  و�لتجريب  �الأ�ساليب 
�الأت��ك��اءة  ت��ك��ون  �سلبة  ب��اأر���س��ي��ة  عمله 
�ل��د�ئ��م��ة الأ���س��ل��وب ر���س��ني جمع �ل��ر�ث 
�لونها  ��ستلهم  جديدة  لو�قعية  و��س�س 
م���ن ���س��م�����س �ل���ع���ر�ق و�ر������س �ل��ع��ر�ق 

و��سبح �للون يقرن باأ�سمه
و�سفائها  �ل�سحر�ء  ب��األ��و�ن  �نبهر  لقد 
يدور حولها  �لتي  �ملثابة  و��سبحت هي 
�لبدو وحركة �خليول �الأ�سيلة  ى،خيام 
و�ل�������و�ن م��اب�����س �ل��ن�����س��اء �ل�����س��ع��ب��ي��ة 
�الأغ��ن��ام وما  �ل��رج��ال وح��رك��ة  وماب�س 
تثريه من غبار وحركة �خليول وجريها 
يف �ل��ف�����س��اء�آت �ل�����س��ح��ر�وي��ة ،ك��ل هذ� 
وكاأنه  حميميًا  �رتباطًا  فائق  به  �رتبط 
ر�ع��ي ه��ذه �خليول وه��و �ل��ذي يطعمها 
وي�سهر عليها والنعلم رمبا عقد �سد�قات 

مع هوؤالء �الأعر�ب
ق���ال يل �ل��ف��ن��ان ج��ه��اد ك��اظ��م وه���و �ح��د 
يل  ي��اأت��ي  ح�سن  ف��ائ��ق  ك��ان   (  : تامذته 
بغد�د  من  �لقريبة  �ل�سويرة  مدينة  يف 
ويف  �حلقول  يف  �الأع���ر�ب  �ىل  ونذهب 
عندما  خ�سو�سًا  �لو��سعة  �لف�ساء�آت 
بد�ية  يف  حيو�ناتهم  رعي  من  يعودون 
طويلة  ف���ر�ت  يق�سي  وك���ان  �ل�سيف، 

و�ح��ي��ان��ًا  �خل��ي��ول  وي��خ��ط��ط  يخططهم 
وكثري�  ر�سمها  �ل��ت��ي  �مل��و����س��ي��ع  ي��ل��ون 
عدى  م��ا  �لطعام  حتى  نف�سه  ماين�سى   ً
�حلميمي  �الأرتباط  هذ�  �ن  )�لغليون(( 
�ىل  نهائياأً  ي��ع��ود  �ن  ف��ائ��ق  على  ف��ر���س 
يعلن  ونهائيًا  �ل��رح��ب  �لو�قعية  ���س��در 
�عتمده  �لذي  ��سلوبه  عن  �سريح  ب�سكل 
�لكثرية  �لفنية  جت��ارب��ه  خ��ا���س��ة  ب��ع��د 
وه��ذه �ل��ع��ودة م��وؤرخ��ة يف ت��اري��خ �لفن 
�لعر�قي �سنة 1970 وهي مرحلة ن�سج 
�لعر�ق  يف  �لت�سكيلي  �لفن  يف  وري��ادة 

ويف �لوطن �لعربي
�الأع���ر�ب  ع��ن  ل��وح��ات��ه  �ىل  ول��و رجعنا 
�لبع�س  �دع��ى  كما  ترفا ً  الير�سمها  فانه 
هذه  يف  فقط  �جلمالية  بتج�سيد  وتهمه 
�ملو��سيع �نهم و�همون ، فهذ� عامل مغلق 
ونقي وهو يوؤلف عرف �ل�سحر�ء و�لبناء 
�الأن�ساين فيها وكيفية مقاومة جوها ،�ن 
ن�سيج  من  جزء  ��سبحت  �للوحات  هذه 
فائق ح�سن �لذي ميثل �لت�ساقه باخليول 
منذو �لطفولة و�لتي كثري ما�ساهدها يف 
مر�بط �خليول ) �خلانات ( يف بغد�د يف 
جتر  وهي  و�ساهدها  �لع�سرينات  نهاية 

بيئتها  يف  كفنان  و�ساهدها   ) �لربات   (
تتمع  وه��ي  فيها  تعي�س  �لتي  �لطبيعية 
�خل�سر�ء  �الأر����س  يف  جت��ول  و  بحرية 
�و�ل�سحر�ء والحظ حنو �الأعر�ب عليها 
قطعة  ي�سبح  ع��ن��ده  �ل��ل��ون  ،ل��ذل��ك جن��د 
م�ساهد  ويلتقط  و�ح��ا���س��ي��ه  روح���ه  م��ن 
�الأل��و�ن  �و  �لتخطيط  يف  �سو�ًء  در�مية 
حالة  يعي�س  وه��و  مر�سمه  يف  ويكملها 
�ر�س  على  �ساهده  ملا  و��سرجاع  تاأمل 

�لو�قع.
وبعد هذ��اليحق لنا �ن نتوج فائق ح�سن 
�لعر�قي  �لفن  على  وج��ودة  ر�ئدً���سفى 
�لت�سكيلي  �ل��ف��ن  ق���ي���ادة  �ل�����س��رع��ي��ةيف 
يقا�سمه  �لعاملية  �ىل  و�و�سله  �لعربي 

هذه �لريادة رفيقه جو�د �سليم
اقان لتاأ�سي�س  وفعا كان هو وجو�د �ل�سبرّ

جماعة �لرو�د عندما طلب منه ذلك
ويقول يف حديث جلريدة �لو��سطي �آن 
�لفنيةيف  �حل��رك��ة  �ن  ر�أي���ي  )يف   ( ذ�ك 
تفاعل  على  ت��دل  ن�سيطة  �لعر�ق،حركة 
رو�دها مع فنهم ،وعلى �هتمامهم باأبر�ز

هذه  مثل  �لوجود،�ن  خري  �ل  �حا�سيهم 
�لبادرة يح�سدنا �لكثريون عليها يف �لبد 

�لفن  ��سالة  على  ت��دل  �نها  ثم  �لعربية، 
�لعر�قي -00وتطوره وتب�سر مب�ستقبل

م�سرق الأجيالنا ((
�ن ف��ائ��ق ح��ري�����س ����س��د �حل��ر���س على 
�حلركة �لفنية ودميومتها وخلق �جلدية 
�م��ام  �لفنانني  وو���س��ع  فيها  و�ل��ت��ط��ور 
�حلركة  لقيادة  �لتاريخية  م�سوؤولياتهم 

�لت�سكيلية �لعر�قية
م���ن موقعه  ك���ل  �ل�����رو�د  � ع��م��ل  وف���ع���ًا 
�لت�سكيلية  �حل��رك��ة  وق�����ادو�  وب��ج��دي��ة 
�لعر�قيني  �لت�سكليني  جمعية  فتاأ�س�ست 
ف��ائ��ق  م��وؤ���س�����س��ي��ه��ا  وم����ن   1956 ���س��ن��ة 
وجمع  �جل���ادر  خ��ال��د  و�ل��دك��ت��ور  ح�سن 
نقابة  تاأ�س�ست  ذل��ك  وبعد  �لفنانني  م��ن 

�لفنانني �لعر�قيني
ولكن تبقى خيول فائق ح�سن يتيمة النها 
مل جتد من ير�سمها بروحيته يف �سكونها 
 ، �ل��در�م��ي��ة  وح��رك��ات��ه��ا  هيجانها  ويف 
فائق  �ىل  تفتقر  �لفنية  �حلركة  وتبقى 

ح�سن و�لرو�د �الآخرين.
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