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من أوراق الفنان في أيام شبابه
المؤشرات األولى
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عمل ال�ف�ن��ان طيلة حياته �أ��ش�ب��ه ببناء
م�ستمر ل �ع �م��ارة ال تنتهي �إال مبوت
�صاحبها .وه��ذا يعني ات�صال الالحق
بال�سابق ات�صا ًال ع�ضوي ًا ،قد يخفي عن
العني غري املدربة ،ولكن العني الفاح�صة
ت�ستطيع تتبع جزئياته وتفا�صيله .ومن
هنا كانت �أهمية ((�سنوات التكوين))
يف حياة الفنان ،والتي يجب �أن تكون
م��و� �ض��وع درا� �س��ة ال �ن��اق��د �أو امل � ��ؤرخ،
لأنها كثري ًا ما تو�ضح مبهمات فرتة
الن�ضج ،و�أ�سرارها اخلالقة ،وت�ساعد
يف حت��دي��د ��س�م��ات الأع �م��ال الفنية
ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي يحققها ال �ف �ن��ان يف
�سنوات اخل�صب فيما بعد.
يف درا�سة �أعمال جواد �سليم البد
م��ن االل �ت �ف��اف �إىل ه ��ذه الناحية
وااله� �ت� �م ��ام ب��ر���س��وم وك �ت��اب��ات
�شبابه ،لكرثة ما فيها من م�ؤ�شرات
لأع��م��ال��ه امل� �ت� ��أخ ��رة� �� ،س ��واء يف
الر�سم �أو النحت .و�أنا هنا �أذكر
((الكتابات)) لأن�ه��ا ،على قلتها،
ت �ع�بر ع��ن ال��وم �� �ض��ات الفكرية
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت جل � ��واد ملهمات
حقيقية توجه ذهنه يف قنوات
م�ع�ي�ن��ة م ��ن ط��اق��ة اخل �ل��ق هي
التي جعلته يعطي ما �أعطاه،
م�شفوع ًا بيقينات تقت�صر عنها
ت�خ�ط�ي�ط��ات��ه يف �أول الأم� ��ر،
ولكنها تبقى ح��واف��ز تدفعه
يف االجت ��اه املت�صاعد الذي
ه��و عمارته الفنية الكبرية.
ويخيل �إيل �أن الفرتة املهمة،
ال� �ت ��ي ب� �ل ��ورت ر�ؤي�� � ��اه يف
اوائ�ل�ه��ا وو��ض�ع��ت الأ�س�س
لتلك البنية التحتية التي
�سيقيم عليها �إنتاجه ،هي
الفرتة التي �أعقبت عودته
�إىل ب� �غ ��داد م ��ن باري�س
وروم� ��ا ،يف �أواخ� ��ر عام
 ،1940وام� �ت ��دت حتى
�أوا��� �س� ��ط ع� ��ام ،1946
عندما ذه��ب �إىل مدر�سة
ال�سليد الفنية يف لندن
ل ��درا�� �س ��ة ال��ن��ح��ت .يف
ه ��ذه ال �� �س �ن��وات ال�ست

ر�سم ونحت كثري ًا ،وحفظ لنا – حل�سن
احل��ظ – بع�ض امل��ذك��رات التي هي من
�أوف��ى و�أ�صدق ما خلف �أي فنان عربي
بحث ًا عن الفن ال��ذي يتحرق �إىل جعله
و�سيلة تعبري رائ��دة ،تتخطى معظم ما
كان الفنانون العرب يف الأربعينات �أو
قبلها يفكرون به .
مهم ج��د ًا �أن ن��رى حم��اوالت ج��واد يف
م �ن �ظ��وره��ا ال ��زم� �ن ��ي ،ف�ت�راه��ا

م��ع خلفية م��ا ك��ان ��س��ائ��د ًا يف الأقطار
العربية من �أفكار فنية يومئذ ،لندرك
م��دى تقدمه عليها جميع ًا ،و�ضخامة
دوره الريادي يف الو�صول �إىل الآراء
الفنية التي �أخذت تعم يف اخلم�سينات
وال���س�ت�ي�ن��ات .ول�ك�ت��اب��ات��ه يف الن�صف
الأول من الأربعينات طابعها اخلا�ص
الذي يوازي طابع البحث الدائب الذي
جن� ��ده يف ت �خ �ط �ي �ط��ات ور�� �س ��وم تلك
الفرتة ،بل �أننا ن�شعر �أن الفكرة ،التي
ي�ضعها يف كلمات ،ت�سبق

جبرا ابراهيم جبرا
ال �ق��درة على حتقيقها ف�ن�ي� ًا .ولكنه لن
يتقاع�س يف مالحقتها يف ر�سمه ونحته
�إىل �أن تبلغ به التعبري ال��ذي ير�ضيه.
وال �ك �ت��اب��ات ال �ت��ي ��س�ج�ل�ه��ا يف بع�ض
دفاتره مزيج من عن�صرين �أ�سا�سيني:
العن�صر الأول� ،آرا�ؤه هو ويومياته،
وعواطفه (ويف مذكراته �إ��ش��ارات �إىل
فتيات كثريات ون�ساء من كل نوع ،يذكر
�أ�سماء بع�ضهن ويهمل البع�ض الأخر،
ويت�صور �أنه متعلق عاطفي ًا مبعظمهن).
والعن�صر الثاين ،خمتارات مما يقر�أ (�أو
ي�سمع) وهي بالعربية،

والإنكليزية،
و ا لفر ن�سية ،
وح� � � � � �ت � � � � ��ى
ب��الإي �ط��ال �ي��ة.
ب� �ع� �� ��ض ه� ��ذه
امل� � �خ� � �ت � ��ارات
�شعر (والكثري
م �ن �ه��ا �أغ � � ��ان)،
ف �ق��د ك���ان يحب
ال �� �ش �ع��ر يف كل
ال��ل��غ��ات .و�أه���م
منها ف �ق��رات عن
ال �ف��ن والفنانني
ك� ��ان ي �ن �ق �ل �ه��ا عن
املجالت والكتب.
وك� � ��ان يف نقله.
فيما ي �ب��دو ،ي�ؤثر
ما ين�سجم مع توقه
وتطلعه �إىل الر�ؤيا
التي يريدها لها �أن
تتج�سد.
ه� � � � ��ذه ال� � �ف� � �ق � ��رات
امل� �ن� �ق ��ول ��ة ،يخطها
�أح� �ي ��ان� � ًا ع �ل��ى عجل
و�أحيان ًا بعناية و�أناقة
خ ��ا�� �ص ��ة ،ي �ج��د امل���رء
�أ� �ص��داءه��ا يف �أق���وال
ج ��واد وك �ت��اب��ات��ه فيما
بعد .مما يدل على �أنها
كانت ل��ه مبثابة وثائق

التلمذة .وهذا ما ي�ضيف عليها �أهميتها
يف درا�� �س ��ة ف ��ن ج � ��واد .يف دف�ت�ر له،
�أع �ت�بره يف امل�ن��زل��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د دفرت
مذكراته الكبري ،جن��د الكثري م��ن هذه
املقتب�سات التي يجعل خاللها عدد كبري ًا
من تخطيطاته ال�سريعة باحلرب .يبدو
�أن��ه ك��ان حامل ًا يفرغ من ن�سخ قطعة ما
�أو بعد ذلك مب��دة ،ي�ضيف �إليها ب�ضعة
ر��س��وم -دون �أن يكون للر�سوم �صلة
مب��ا ن�سخ ب��ال �� �ض��رورة .ف��ال��ر��س��وم هي
�أق��رب �إىل ((مت��اري��ن)) يف ال�سرعة �أو
الأ�سلوب ،وبع�ضها نقل �سريع لر�سوم
�أو منحوتات �أركيولوجية� ،أو من القرن
التا�سع ع�شر .وه��ذا مما يلفت النظر.
فالر�سوم ،يف الأغ�ل��ب� ،أق��رب �إىل روح
الر�سم الرومان�سي الذي متيز به
الن�صف الثاين من القرن املا�ضي ،قبل
�أن تغري االنطباعية واملدار�س الالحقة
�أ�ساليب الفن .يف حني �أن املقطوعات
امل�ستن�سخة م�ستقاة مما له عالقة بروح
الع�صر ،بكل مترداته ور�ؤاه اجلديدة.
�أي �أن ج��واد ك��ان م��ا زال ع��ن التوفيق
بني الأفكار التي تثريه (والتي هي من
بنات القرن الع�شرين) ،وبني مدر�سياته
التي ما زال يتعرث بها� :أو ًال ،لأن الفن
يف العراق – وبقية البالد العربية –
مل يكن بعد قد �أنتبه للثورة الأ�سلوبية
التي ب��د�أت منذ �أواخ��ر القرن املا�ضي،
وثاني ًا ،لأن درا�سته حوايل �سنتني يف
باري�س وروما مل تكن بعد قد نبهته �إىل
ه��ذه ال�ث��ورة (وه��و يذكر ما ي�شبه هذا
القول يف مذكراته) .متى �إذن ا�ستيقظت
عبقرية ج��واد على ه��ذا التمرد الرائع
الذي جدد ر�ؤيا الإن�سان؟ لقد ا�ستيقظت
يف هذه ال�سنوات ال�ست بال�ضبط التي
ق�ضاها يف بغداد نف�سها :ودفرته املليء
بامل�ستن�سخات دليل على ذلك.
ي � ��ؤرخ ج ��واد �أول �صفحة يف دف�تره
بالفرن�سية بـ  ،41/7/31ثم ي�ضع �سطر ًا
بالإيطالية معناه ((ت��أم�لات روحي))،
ويف ال�صفحة الثانية بعيد هذا املعنى
يف �سطر بالفرن�سية ،ويبدو من بيتي
ال���ش�ع��ر ال �ل��ذي��ن ي�خ�ت��اره�م��ا م��ن فرلني
بالفرن�سية �أن همومه هي هموم احلب:
O triste, triste etait mo

name
A cause. a cause d'une
.femme
ونذكر �أن مذكراته كان قد و�سم ال�صفحة
الأوىل منها بالعربية ب��أن�ه��ا ((م���ر�آة
وجهي)) ،وبد�أها كذلك برتجمة لأبيات
من �أغنية �إنكليزية موجهة �إىل حبيبته.
والطريف �أن دفرت املذكرات وهذا الدفرت
ال��ذي نحن ب�صدده ،م�ت��وازي��ان .ولكن
بينما ج�ع��ل امل��ذك��رات كلها بالعربية
با�ستثناء بع�ض العبارات .ف��إن دفرته
ه��ذا كله باللغات الأورب �ي��ة ،با�ستثناء
مقطوعتني هما بالعربية و�أحداهما
مرتجمة.
ومن املمتع ،و�أك��اد �أق��ول ،من املده�ش،
�أن ال�صفحة التالية بعد ذك��ر ((كافيه
�سوي�س)) ،وتاريخ �آخر – ،41/12/31
و�سطر �آخ��ر بالفرن�سية ( ((�أين �أفكر
كثري ًا بك .ما �أبعد الزمن منذ �أن ر�أيتك!))
) ،ينقل فيها ق�صيدة بالإنكليزية ال يذكر
�أ� �س��م �صاحبها (وه ��و ك �ث� ً
يرا م��ا يغفل
�أ�سماء الذين ينقل عنهم ،ل�سوء احلظ)،
عنوانها  .Marinaالق�صيدة ،بالطبع،
لأليوت ،وهي
م��ن �أج �م��ل و�أرق ق���ص��ائ��ده .وت�سجيل
جواد لها هنا يدل على �أنه ،يف �أواخر عام
 ،1941كان من �أوائل من �أنتبه �إىل هذا
ال�شاعر الذي �سيكون له �أثر يف ال�شعر
العربي بعد ذل��ك بقرابة ع�شر �سنني.
والق�صيدة ،رغم �أنها متثل حنني ال�شاعر
�إىل �أبنته التي رحل بها امل��وت� .أثارت
اهتمام جواد ،يف الأغلب ،لأنها ت�صور
حنني ال�شاعر �إىل امر�أة يراها وال يراها
– ((ما هذا الوجه� ،أقل و�ضوح ًا و�أ�شد
و��ض��وح� ًا  ))...وك��ان يف نف�س جواد
�شيء مثله ،ف�ض ًال عن ال�صور الغربية
الناب�ضة التي كان جواد ،بح�سه لكل ما
هو مرئي و�شديد ال��رم��ز ،ي�ستجيب له
على نحو خا�ص.
ول � �ك� ��ن ال� �ق� �ط� �ع ��ة ال� �ث���ان� �ي���ة ،وه ��ي
(بالإنكليزية) من ر�سالة لبتهوفن �إىل
�أح��د �أ��ص��دق��ائ��ه ،تعك�س الطموح الذي
ك��ان يقلق ج��واد بالن�سبة �إىل فنه هو:
((ال �شيء �سوى الأمل يف �أ�شياء �أف�ضل
� ...س�أقول لك هذا فقط� :إذا ر�أيتني مرة
�أخرى ،فلن تراين �إال كرجل عظيم جد ًا.
ول�سوف جتدين ال فنان ًا عظيم ًا وح�سب،
بل رجل �أف�ضل و�أكمل)).
والقطعة الثالثة هي يف نظري من �أهم
م��ا يف ال��دف�تر ،وم��ن �أ�شدها دالل��ة على
اخل��ط الفكري ال��ذي تبناه ج��واد �سليم
يف ك��ل م��ا �أن �ت��ج طيلة ح�ي��ات��ه .الفقرة
م�أخوذة من جملة  – Forumوهي،
على ما �أع��رف ،جملة معمارية .وهذه
ترجمة كاملة لن�صها الإنكليزي:
((لي�س الفن بال�شيء ال��ذي يحتاج �إىل
ف�ن��ان ف�ق��ط .ال�ف��ن ه��و العي�ش يف بقعة
م ��ا� .أن ��ه � �ش��يء ي �ح��دث ب�ين �إن �� �س��ان ما
وبني الأر���ض التي يعي�ش عليها .وهو
بحاجة �إىل فهم .و�أن يفهم �شعب جديد
و�أر�ض جديدة كالهما الأخر ،ي�ستغرق
زم�ن� ًا ،ط��وي� ً
لا� .أن��ه �أم��ر ي�ستغرق زمن ًا
لأن الفهم املتبادل بني ال�شعب اجلديد
والأر�ض اجلديدة هو فهم مب�صطلحات
الزمن :فهم عن طريق العادة ،والتكرار،
والتوقع ،واال�ستعمال  ...و�أكرث من ذلك
كله عن طريق اال�ستعمال عندما يرتك
ال�شعب �أث ��ره على ال�ب�ل��د ،وال�ب�ل��د على
ال�شعب ،بحيث ي�صبح البلد يف �شبه
ال�شعب ،وال�شعب يف �شبه البلد ،حينئذ
فقط يفهم الواحد منهما الآخر .وحينئذ
فقط يكون للبلد اجلديد فن خا�ص به.
((جمال البلد ال ي�ستطيع �أن يوجد هذا
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التفاهم – اجلمال بحد ذاته منف�ص ًال عن
عاداته ،منعز ًال عن ا�ستعماالته
هذه ال�صلة بني ال�شعب والبلد ،كما نعلم
من فن جواد يف �سنوات الن�ضج ،كانت
�أح��دى الق�ضايا الأ�سا�سية التي �شغلت
ب��ال��ه .ول��ن �أ�سرت�سل هنا �إىل �أك�ثر من
القول ب�أن من حمفزات جواد و�أ�صدقائه
لتكوين ((جماعة بغداد للفن احلديث))
ك��ان الت�أكيد على ه��ذا ((التفاهم)) بني
الفنان والأر���ض التي يعي�ش عليها ،يف
�سبيل خلق فن متميز.
وم��ا �أن نتخطى بع�ض اال�سكت�شات،
واملالحظات غري املهمة حتى ن�أتي �إىل
املقطوعة ال�ت��ال�ي��ة ،ب��الإن�ك�ل�ي��زي��ة ،وقد
عنونها بكلمة " "Artث��م(( :لينني –
( ))1919وه��ذه ال�سنة ه��ي التي ولد
فيها جواد) ،وهذه ترجمة املقتطف عن
((لينني)):
((ك��ل الثقافة التي خلفتها الر�أ�سمالية
يجب �أن ت�ؤخذ وتبني بها اال�شرتاكية.
كل العلم ،والتكنولوجيا ،كل املعرفة
وال �ف��ن ،ي�ج��ب �أن ت ��ؤخ��ذ .ب ��دون هذا
ل��ن ن�ستطيع �أن نبني ح �ي��اة جمتمع
�شيوعي – )).يف حديث م��ع زاتكني:
((يف جمتمع مبني على امللكية اخلا�صة
يعمل الفنان لينتج يف الأك�ثر لل�سوق،
�أن��ه بحاجة �إىل م�شرتين .ثورتنا قد
ح��ررت الفنان م��ن ن�ير ه��ذه الأ�ساليب

املبتذلة بالذات .لقد جعلت من احلكومة
ال�سوفياتية حامية لهم ومللكاتهم .كل
فنان ،كل ام��رئ يعترب نف�سه فنان ًا ،له
احل��ق يف �أن يبدع وف��ق مثله ،م�ستق ًال
عن كل �شيء.
((ول �ك��ن ب��ال�ط�ب��ع)) �أ� �ض��اف لينني يف
احل��ال(( ،نحن ال�شيوعيني ال ن�ستطيع
�أن ن �ق��ف م �ك �ت��ويف الأي� � ��دي ون�سمح
للفو�ضى ب�أن تنمو يف �أي اجتاه تريده.
علينا �أن نواجه هذه العملية وفق خطة.
ومن نتائجها ))...
وكتعليق ع�ل��ى ه��ذا ال �ق��ول� ،أو تتمة
ل��ه ،جند �أن ج��واد �سليم ،بعد ع��دد من
التخطيطات واملقتب�سات ،ينقل ب�ضعة
�أ�سطر بالإنكليزية ،مهملة من �أية �إ�شارة
�إىل �صاحبها ،هذه ترجمتها:
((الإن�سان ال يبتكر �شيئ ًا ال تفر�ضه عليه
الظروف)).
((  ...وه� �ك ��ذا مل ي �ك��ن امل �ط �ل��ب �أال
احلرية الكاملة لأ�شكال الفن املختلفة
وتعبريها)).
ولكن لنعد �إىل ت�سل�سل املقطوعات كما
هي يف الدفرت .وهنا �أود �أن �أورد هذه
املالحظة:
ت�سل�سل ه��ذه املقطوعات يف الدفرت،
ال يعني ت�سل�سلها زمني ًا .فنوع احلرب
امل�ستعمل ،ونوع اخلط ،والفراغات الال
متوقعة ،واملالحظات امل�ؤرخة �أحيان ًا

وال��واردة فج�أة يف غري �أمكنتها ،كلها
توحي ب�أن جواد كان من عادته �أن يرتك
فراغات ميل�ؤها فيما بعد �إم��ا بالر�سم،
�أو املقتب�سات .ويبدو �أن ه��ذا الدفرت،
ال�صغري ن�سبي ًا ،كدفرت مذكراته الكبري،
راف�ق��ه لأك�ث�ر م��ن ع�شر �سنني ،ك��ان يف
�أثنائها ي�ضيف التخطيطات واملقتب�سات
وامل�لاح�ظ��ات .وبع�ضها منزيل �صرف
�إ�ضافة بعد زواجه ،مث ًال(( :والآن �أنا يف
بغداد مرة ثانية – اليوم يوم اخلمي�س،
اجلو بارد ال�شهر  24ت�شرين ثاين ال�سنة
�ألف وت�سع مائة وت�سعة و�أربعني ))!.ثم
ي�ضيف وراءها مبا�شرة:
25 Things l must do
November
�أ�شياء يجب �أن �أمت عملها �أو �شراءها
 -1رف حديد.
 -2مروحة �سقف.
 -3ف��را���ش كامل – ال�ف��را���ش اخل�شبي
(ال�سرير) الفرا�ش خمدات .جراجف.
وهكذا �إىل �أن يعدد � 16شيئ ًا� ،أخرها
((بردات حلفظ املالب�س)).
ول�ك��ن لنتتبع ال�صفحات كما ه��ي يف
ت�سل�سلها :بعد اقتبا�س ق��ول لينني،
ي��ورد ج��واد قطعة �أخ��رى بالإنكليزية
ع�ن��وان�ه��ا ((رودان يف �إن �ك �ل�ترا)) (ال
يذكر �أ�سم كاتبها) .يروي فيها �صاحبها
كيف �أنه �أخذ رودان يف زيارته الثانية

جواد �سليم مع زوجته لورنا عام 1952
لإنكلرتا عام  1903ملقابلة عامل �آثاري
�أ� �س �م��ه وارن ،ل�ي�رى م��ا ب�ع�ه��دت��ه من
منحوتات �إغريقية ،ثم يقول(( :و�أدى
بنا احل��دي��ث على امل��ائ��دة بالطبع �إىل
م��و��ض��وع اجل �م��ال .ك��ان وارن ،ك�أكرث
الآركيولوجيني يف تلك الأيام ،يعتقد �أن
اجلمال حكر على الإغريق� .أما رودان،
وه��و ال��ذي ي�صاب بن�شوة كلما ر�أى
ال�برون��زي��ات والرخاميات الإغريقية،
ولكنه فنان خالق قبل كل �شيء ،فقد نفد
�صربي من حديث امل��ائ��دة ه��ذا ،وقال:
((دعني �أخرج �إىل ال�شارع ،و�أوقف �أول
�شخ�ص �ألقاه ،و�أين ل�سوف �أ�صنع منه
عم ًال فني ًا )).فقال وارن(( :ولكن هب
�أن��ه قبيح؟)) ف�أجاب رودان(( :ل��و كان
قبيح ًا �أر� �ض � ًا )).ه��ذا ال�ك�لام مل يفهمه
وارن ،و�أنعطف احلديث �إىل موا�ضيع
�أخرى)).
ولي�س بالع�سري �أن نعرف على جانب
من يقف جواد يف هذا احلوار.
بعد ذلك تخطيطات ن�سائية ،ثم عبارة
بالفرن�سية وقول ين�سبه خط�أ �إىل فن�ست
فان كوخ ،ويذكره بالإنكليزية(( :حيثما
تكن الإرادة ،ه�ن��اك تكن الطريق،)).
وقول للفنان الفرن�سي ميليه(( :الفن،
�أنه �صراع ،)).ثم تخطيط �سريع لأنا�س
ي���ص�ع��دون ن�ح��و ق�م��ة� ،أردف� ��ه بعنوان
بالفرن�سية(( :م�شهد املجد – الرجل
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الذي – �صعد )).وعلى ال�صفحة اخللفية
منه قول لبايرون يذكره بالعربية ،وله
فيما �أرى �صلة بامر�أة معينة يذكرها يف
مذكراته�(( :سوف ترى كم هي جميلة:
ع�ي�ن��ان جن�ل�اوان �� �س ��وداوان ،وج�سم
ثعباين ،و�شعر متموج ،يت�ألق حتت
�ضوء القمر  ..ام��ر�أة تذهب يف �سبيل
الهوى حتى اجلحيم � ..أين �أحب هذا
النوع من احليوان ،و�أ�ؤثره على ن�ساء
العامل جميع ًا  ))...كم من الن�ساء راق
جل��واد �أن ي��راه��م كذلك فيما ر�سم من
ن�ساء! اجل�سم الثعباين ،والذهاب يف
�سبيل الهوى حتى اجلحيم :كالهما من
مميزات معظم تخطيطاته الن�سائية.
وب�ع��د ق�صيدة فرن�سية ق�صرية جند
تخطيطني �أيرو�سيني� ،أرخ �أحدهما بـ
 ،1949مع عنوان بالفرن�سية ((الطريقة
الإغريقية)) .ومبا �أن التخطيط الآخر
ي�شبه من حيث الوجوه ((الإغريقية))،
ف�أنه يعود �إىل الفرتة نف�سها ،وهما بذلك
خارج نطاق الفرتة التي نحن ب�صددها.
ولكن ال ب��أ���س م��ن ال�ق��ول ب ��أن ر�سوم ًا
كهذه ترد يف دفرت مذكراته �أي�ض ًا ،وفيها
عادة براعة رائعة يف التخطيط ال�سريع
باحلرب ،تنم عن مقدرة جواد يف ر�سم
احلركة ب�أقل اخلطوط و�أ�شدها تعبري ًا.
ثم تخطيطات �أخرى ،ور�سمان منقوالن
عن عاجيات �آ�شورية ،وق�صيدة طويلة
فكاهية بالفرن�سية ل�شاعر يدعى جان
ماالكيه ( ((كان �شاب ًا �أ�شقر ،كان �شاب ًا
�أ��ش�ق��ر  ،) ))...ويف �أث �ن��اء الق�صيدة
ال�ت��ي يقطعها ب ��أرب��ع �صفحات ،ينقل
الأ�سطر التي ترجمناها �آنف ًا عن
((احلرية الكاملة يف �أ�شكال الفن
املختلفة)) .وثمة ورقة مقطوعة
ال نعلم ماذا كان يف �صفحتيها،
ث � ��م ت� �خ� �ط� �ي� �ط ��ات ،وب� �ع ��ده ��ا
الق�صيدة ،فعبارة بالإنكليزية
(ع �ل��ى الأرج � ��ح مقتب�سة عن
فان كوخ) مع تخطيط لتمثال
رجل يرى من الظهر ،وهو يف
حركة عنيفة(( :ك�ن��ت �أمتلك
احل �ي��اة وامل �� �ش��اع��ر� .أردت���ك.
كنت ع��زي��زة ع�ل��ي� .أحببتك
ج ��د ًا  ...يف �أح �ل�ام الأي ��ام
ال���س��اب�ق��ة ال �ت��ي ل�ي����س لدي
منها الآن � �س��وى ذكريات
مبهمة )).يف
ال ��ورق ��ة ال �ت��ال �ي��ة تخطيط
جميل� ،أرى فيه ت�أثريات
من منحوتات رودان ،حتى
يف العبارة التي تعنونه
بالفرن�سية(( :الله يخلق
الرجل وامل ��ر�أة)) ،وفوق
الر�سم عبارة بالفرن�سية
�أي�ض ًا يف ب�ضعة �أ�سطر:
((جمد بالدي
ال �ف�لاة ال�ت��ي م��ا حلمت
�إال بها،
�أن� �ه ��ا ت �ت �ح��ول وتولد
داخل روحي ))...
وب�ع��د � �ص��ورة طريفة
(م �ن �ق��ول��ة؟ �أ�صلية؟
ي � �� � �ص � �ع� ��ب ال� � �ق � ��ول
ه �ن��ا) مل���ش�ه��د رج ��ال
ون � � �� � � �س� � ��اء ع�� � ��راة
ي���ش��رب��ون ويغنون
وي� � �ت� � �ط�� ��ارح�� ��ون
احل � � ��ب ،ب��ع��ن��وان
بالفرن�سية(( :بالد
الف� ��اد اجلميلة))
م��ع جملة تقابلها
ت � �ق� ��ول(( :ه� � ��اك،
�صفحة من يوميات

عندي أن العمل الفني يجب أن تكون له حيوية خاصة
به ،وال أعني بذلك مجرد انعكاس لحيوية الحياة".
هذا ما ينقله في نهاية الدفتر عن هنري مور .هذه
الحيوية الخاصة بالعمل الفني هي التي ستبقى هدفًا
من أهداف جواد سليم ،في بحثه الطويل.
هذه بالدي ))،هناك ق�صيدة حب �أي�ض ًا
بالفرن�سية ،عنوانها ((الوطن)) يتغزل
ال���ش��اع��ر فيها ب �ب�لاده خم��اط �ب � ًا �إياها
ك��ام��ر�أة(( :جعلت ر�أ��س��ي مو�سد ًا على
بطنك /ر�أ�سي الثقيل على بطنك الدافئ
الناعم ))..ومبا�شرة يف ال�صفحة التي
تليها جند جواد يكتب بالفرن�سية عبارة
ت�شبه مذكراته ،ي�ؤرخها هكذا :بغداد 4
ني�سان (( 1942و�أخ� ً
يرا ها قد ذهبت،
و�أنا بقيت� .أنت �إىل حياة جديدة ،و�أنا
يف داخل القرب نف�سه ))...
هذه العبارة بالطبع ،يجب �أن تو�ضع
يف �سياق مذكراته ملعرفة امل��ر�أة التي
يق�صدها الفنان( .مما ميكن مراجعته
يف م��ا ن���ش��ر م��ن م��ذك��رات��ه يف كتابي
((الرحلة الثامنة))) .
وي��ردف �ه��ا ب �ع �ب��ارة ق���ص�يرة خ�ط�ه��ا يف
الظاهر بعد ذلك ب�أيام ،للكاتب الفرن�سي
�أيلي فور (الذي كان جلواد ولع خا�ص
به)(( ،ان اللعب يبدو ،لأول وهلة� ،أقل
حركتنا فائدة ،غري �أنه ي�صبح �أكرثها
ف��ائ��دة ح��امل� ًا نقتنع ب��أن��ه ي�ضاعف من
حما�سنا للحياة ويجعلنا نن�سى املوت))

جواد �سليم بخط يده

وتقابلها ر��س��وم ،اثنان منها لراق�صة
�شرقية ،وثالث لرجل وام��ر�أة يرق�صان
بني الأ�شجار ،مع عبارتني بالفرن�سية:
((نهاية الرق�ص)) ،و ((�آدم وحواء)).
وبعد ذلك ،جند املزيد من التخطيطات
معظمها لن�ساء �أو راق�صات يف حركة،
من �أجملها تخطيط المر�أة م�ستلقية بني
رجلني يتقابالن ،وهو منقول ب�سرعة،
وب�أ�سلوب جواد الذي
يتميز بخطوطه الطرية ال�سريعة يف
هذه الفرتة ،عن �صورة كال�سيكية قدمية،
بعنوان(( :والدة احل��ب واخليانة))،
ث��م تخطيط مركز بعنوان ((الإن�سان
اخلالق)) وتليه �صورة حمفورة المر�أة
تذكرنا بلوحات جواد الزيتية ال�صغرية
عن ن�ساء مبغى بغداد ال�شهري �أيامئذ،
تليها �صورتان �أخريان باحلفر ،جعل
عنوان الثانية منهما بالعربية (ك�أنهم
ي��ودون �أن يجدوا يف ليلة واح��دة كل
�أل��وان الأر���ض امللعونة)) .ثم �صورة
�سريالية معنونة بالإنكليزية ((الطريق
�إىل قلبها)) (��ص��ور ج��واد ال�سريالية
ك��ان��ت �أ� �ض �ع��ف ر� �س��وم��ه) ،ث��م �صورة
ب�ع�ن��وان ((ال �ع �م��ل)) ،يليها تخطيط

من تخطيطاته القوية بعنوان فرن�سي
((امل��ؤم��ن)) يذكرنا باملر�أة ((الباكية))
التي �ستخلدها منحوتة بعد ذلك ب�سنني
يف ((ن�صب احلرية)).
وبعد ورق�ت�ين مقطوعتني جن��د ر�سم ًا
ك��اري�ك��ات�يري� ًا م�ضحك ًا ج ��د ًا ،وبارع ًا
ج��د ًا ،لرجل يحاول �أن يخرتق امر�أة،
وقد دون يف �أعالها فقرة بالإنكليزية:
((بغداد  20ت�شرين الأول ()1942
((اين �أعيد �صنع ((غ��ادة الكاميليا))
مع موم�س عربية �سمراء ال�شعر ))...
وي�سرت�سل �إىل �أن يقول(( :مرة التقى
ف ��ان ك ��وخ ب ��ام ��ر�أة قبيحة ع�ف�ن��ة كان
لها خم�سة �أط �ف��ال ،جعل منها خليلته
و�أ�ستولدها طف ًال �ساد�س ًا)).
املقتب�سات التالية ،بعد �صفحتني من
ال��ر� �س��وم ه��ي ل �ف��ان ك� ��وخ ،م�شفوعة
بتخطيط له ،ويف فمه الغليون ،وكلها
م�ك�ت��وب ب�خ��ط و� �ض��اح و�أن��ي��ق (على
عك�س معظم ما �سبق من مقتب�سات).
وتليها ثالث �صفحات وا�ضحة الكتابة،
بالفرن�سية ،بعناون ((املوتيف)) Le
 ،Motifوهي �أقوال ل�سيزان .وبعدها
ب�صفحات جن��د خم�س �صفحات عن
الر�سام ب��ون��ار للناقد الفرن�سي
ج � � ��ورج ب� �ي� ��� �ص ��ون .ه ��ذا
االه�ت�م��ام ب �ه ��ؤالء الفنانني
ك��ان ج��زء ًا م��ن يقظة جواد
�سليم ل�ل�ث��ورة الفنية التي
جعل يعنى بها بعد عودته
�إىل ب � �غ� ��داد ط��ي��ل��ة �سني
احل��رب ،وب��أث��ر م��ن الفنانني
ال�ب��ول��ون�ي�ين .ب��ل �أن اهتمام
ج� ��واد ��س�ل�ي��م ب��ر� �س��ام يعترب
�أق��ل �ش�أن ًا بكثري من فان كوخ
و� �س �ي��زان ،وه ��و �إمن� ��ا ي�شري
�إىل م��ا تركه ه� ��ؤالء الفنانون
البولونيون من �أثر يف نف�سه،
لأن �ه��م ك��ان��وا يف ف��رن���س��ا ،قبل
احل ��رب ،ق��د ت�ت�ل�م��ذوا ع�ل��ى هذا
الر�سام ال��ذي كان يع�شق اللون
وال�ضوء �أكرث من �أي �شيء �آخر.
وهنا ي�ضع ج��واد ب�ضعة ر�سوم،
م�ت�خ�ل�ي� ًا ع��ن اخل ��ط املتوا�صل،
وم�ستعم ًال ((ال�شخوط)) الق�صرية
امل�سرت�سلة بدي ًال عنه ،حماولة منه
اتباع نظرية بونار (واالنطباعيني
الذين �سبقوه) من �أن الأ�شياء التي
تراها العني ال حتددها اخلطوط ،بل
الألوان ال�ضوئية املتداخلة.
والقطعة العربية الأ�صيلة الواحدة
التي يدخلها ج��واد يف ه��ذه الدفرت
ترد ،بالقلم الر�صا�ص ،بعد احلديث
عن ب��ون��ار ،وبعد ث�لاث �صفحات من
التخطيطات اخل�شنة القوية ،وهي
ق�صيدة ((� �س �م��راء)) (وال ي��ذك��ر ا�سم
�شاعرها� ،سعيد عقل)�(( :سمراء يا حلم
الطفولة ومت ّنع ال�شفة البخيلة)) �إىل
�آخر الق�صيدة.
وبعد املزيد من الر�سوم ،وقطعة �صغرية
�أخرى من املقتب�سات بالفرن�سية م�ؤرخة
يف :
 4ن�ي���س��ان  ،1944ي�ت�ح��دث ف�ي�ه��ا عن

حزنه ال�شديد على التغري الذي ر�آه قد
ط��ر�أ على وجهه ح�ين نظر ي��وم �أم�س
يف املر�آة ،ن�أتي �إىل ق�صيدة بالإيطالية
لد�أنتي ،و�أخ��رى ق�صرية مليكيالجنلو،
ثم قول مليكيالجنلو:
((الفن واملوت ال ين�سجمانL'arte )).
e la morte non va bene
 insiemeورغم �أناقة اخلط هنا،
يخطئ ج��واد يف تهجئة ا��س��م الفنان
ال �ك �ب�ير – وه� ��ذا اخل� �ط� ��أ يف تهجئة
الكلمات من �سمات ما كان جواد يكتبه
�أو ينقله ،حتى لي�صعب �أحيان ًا الت�أكد
من معانيه! و�أخ� ً
يرا ن�صل �إىل النحات
ال��ذي ك��ان ل��ه يف ف��ن ج��واد �أث��ر كبري:
ه�نري م ��ور ،ال ��ذي يعلو �أ��س�م��ه ثالث
�صفحات من الكالم عن النحت.
كان ج��واد منذ �أوا�سط الأربعينات قد
�أخ��ذ يتجه نحو النحت �أك�ث�ر ف�أكرث.
وه��ذه الآراء ال�ت��ي ينقلها يف النحت
عن رودان وميول ،ثم هرني مور� ،أمنا
ت�شري �إىل خطه الفكري� ،أو احل�سي،
اجل��دي��د بالن�سبة �إىل الأ� �ش �ك��ال التي
جعلت تطالبه بتنفيذها يف احلجر
�أو امل �ع��دن .م��ع ك�لام ه� ��ؤالء النحاتني
ت�خ�ط�ي��ط � �س��ري��ع ل�ع�ل��ه �أول تخطيط
ملنحوتته ((البناء)) (الأ�سطه) – وهو
املو�ضوع الذي �شغله مدة طويلة �أثناء
احل��رب ون�ف��ذه يف قطعة حجر كبرية
حتدث عنها كثري ًا يف مذكراته.
وال� ��ذي ي�ل�ف��ت ال �ن �ظ��ر� ،إذ ن�ت�م�ع��ن يف
ت�أمالته يف هذا الدفرت ،هو نوقفه عن
نقل املقتب�سات عندما انتهى �إىل �أقوال
النحاتني .نحن نعلم �أن��ه عندما ذهب
�إىل �إنكلرتا عام  ،1946در�س النحت ال
الر�سم يف مدر�سة �سليد الفنية – حيث
كان هرني مور �أ�ستاذ النحت .لقد ذهب
ج ��واد �سليم �إىل ل �ن��دن ،وق��د تكاملت
عدته الفكرية ،وحتددت ر�ؤاه وعالقاته
الذهنية ب�ين �إب��داع��ه وب�ين ب�ل��ده ،بني
ذاته كفنان وبني �أر�ضه و�شعبه كقطبني
يجب �أن يتم بينهما تفاهم عميق قبل
�أن يحقق لالثنني ف��ن ج��دي��د .وال��ذي
تبقى له �أن يحققه هو العدة التكنيكية
نف�سها ،املقدرة الفيزيائية على جت�سيد
�أفكاره يف �أ�شكال �ستبقى خم�سة ع�شر
عام ًا �أخ��رى يف م�صارعتها وقولبتها
على النحو ال��ذي �سري�ضيه" .عندي
�أن ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي ي�ج��ب �أن ت �ك��ون له
حيوية خا�صة به ،وال �أعني بذلك جمرد
انعكا�س حليوية احلياة ".هذا ما ينقله
يف نهاية الدفرت عن هرني م��ور .هذه
احليوية اخلا�صة بالعمل الفني هي
ال�ت��ي �ستبقى ه��دف� ًا م��ن �أه ��داف جواد
�سليم ،يف بحثه ال�ط��وي��ل .ولنرتجم
ال �ع �ب��ارة الأخ�ي��رة" :هناك ف�ن��ان��ون ال
ي�ت�ط��ورون �إىل م��ا وراء نقطة ثابتة.
ال�شكل لديهم جممد� ،أكادميي ،و�أعمال
حياتهم تت�ألف من تكرار ممل للكلي�شة
ذاتها".وهذا بال�ضبط ما رف�ضه جواد
طيلة عمره الفني الق�صري :فالكلي�شة مل
يكن لها مكان يف عمل فنان ي�صل دوم ًا
ال�سابق بالالحق ،وال ي�ستطيع التوقف،
بله ال�ت�ك��رار � ...أن��ه يقطر ،وي�صفي،
ويختزل ،وي�شتد ق��درة على الإيحاء
والرمز :عملية مثمرة جتعل من �أعماله
ال�ت���ص��وي��ري��ة وال�ن�ح�ت�ي��ة ك�ل�ه��ا وح��دة
متوا�شجة ع�ضوي ًا ومتكاملة هدف ًا.
ومن هنا كان لكل كلمة كتبها �أو نقلها،
وكل �صورة خططها� ،صداها امل�سرت�سل
عرب �سني اخللق الرائعة الأخرية� ،سني
اخلم�سينات ،وحتى وفاته.

عن كتاب جواد سليم ونصب
الحرية 1974
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بغداد � 11أكتوبر �سنة 1941
�س�أكتب عن كل يوم ر�أيتك فيه
�س�أكتب عن كل يوم �س�أراك فيه
�ستكون �أيامي التي ال �أراك فيها �أيامي التي
متوت
�ستكون اللحظات والثواين التي ر�أيتك
فيها خالدة ك�أيام الربيع.
ذهبت �صباح ًا �أنا و (ع) ح�سب املوعد( .ع)
وقف عند الباب ودخلت �أنا �إىل احلديقة.
وك ��ان ال�ك��ل ن �ي��ام � ًا ،رج�ع�ن��ا �إىل الطريق
وذه �ب �ن��ا ن���س�ير �إىل ق ��رب ((اجل� � ��رداغ))
لق�ضاء الوقت وكانت ال�ساعة ما يقارب
ال�ساد�سة وال�ن���ص��ف .بعد ن�صف �ساعة
تقريب ًا كان القوم قد ا�ستيقظوا من النوم.
دخلنا ال�صالون النتظارهم .دخ��ل (،)...
ثم دخلت هي .غريب �أن اال�ضطراب الذي
ك��ان يعرتيني قب ًال عند ر�ؤيتها هو نف�س
اال�ضطراب الآن.
كانت مرتدية ثوب ًا حريري ًا �أخ�ضر اللون
وتنورة زرق��اء غام�ضة من ال�صوف .كان
امل�ج�م��وع م��ع ل��ون �شعرها وب�شرتها من
�أجمل املناظر� .أتت ( )...و (ف) بعد قليل
ثم �أكلنا الفطور مع احلديث اجلميل على
الفريندا.
خرج ( )...و (ع) وبقيت �أنا و (ف) نتكلم
وكانت هي و( )...يف غرفة ( )...يرق�صون.

ثم ذهبت (ف) �أي�ض ًا فبقيت �أنا و( )...معها
فقط ،ولقد قالت يل �أنها �ستبقى قلي ًال جد ًا
ث��م نخرج �أن��ا وه��ي .وق��د كنت �أن��ا الآخر
م�صمم ًا على تركها ،لآن البقاء معها و ()...
من �أخطر الأمور...
( )...ذهبت لرتتدي ثوب ًا جديد ًا كانت قد
�أخذته من �أمها كما تقول .وعندما دخلت
ك��دت �أن���ص�ع��ق يف حم�ل��ي ،ال �أدري ماذا
�أق��ول� .أنني مهما �أكتب ف�أنني لن �أتو�صل
�إىل و�صف ما ر�أيت .لقد ظهرت بثوبها هذا
�صورة من �أفظع ال�صور للجمال والفتنة.
يف تلك اللحظة ك��دت �أذوب ،ك��دت �أبكي.
كان ثوبها هذا ب�سيط ًا جد ًا يظهر ذراعيها
�إىل بداية الكتفني وفتحة ال�صدر على �شكل
م�ستطيل� ،أما �ألوانه فمن �أجمل الألوان.
ورود ك �ب�يرة ذات �أل� ��وان بهيجة براقة
و�صافية.
�أن هذه القطعة من القما�ش الإلهية الرائعة
التي ف�صلتها �أيدي اجلنة كانت على بدنها
العاري متام ًا.
ال �أدري م��ن ال��ذي ك��ان ي�ق��در �أن يتحمل
ه��ذا املنظر دون �أن يفقد �صوابه .كانت
هناك طيات رقيقة تتثنى حول �صدرها ثم
تتال�شى حتت ثدييها اللذين كان برعماهما
متج�سمني حتت القما�ش .وكانت �ألوان
وورود كاحللم تدور حول بطنها وفخذيها

كما تدور احلان �سمفونية رائعة ثم تتك�سر
وتتلوى فوق ركبتيها .ينتهي الف�ستان عند
ركبتها وك��ان��ت ج��زي��رة م��ن ج��زر اخليال،
وتتم ه��ذه ال�سمفونية الرائعة ب�ألوانها
وتكوين �ساقيها ال��وردي�ت�ين ال�صافيتني
�صفاء البحر ثم قدميها العاريتني.
يف ب ��ادئ الأم� ��ر بقيت ��ص��ام�ت� ًا خا�شع ًا،
ول�ق��د �أح���س��ت م��ا يف ب ��دون ��ش��ك .ولكني
ت�شجعت �أخري ًا و�أخذت �أنقد الثوب وكان
نقدي م�صيب ًا .ولقد ذهبت مرتني �أو ثالث ًا
�إىل غرفتها لتمتحن م��ا �أق ��ول يف م��ر�آة
غرفتها .ورجعت �أخ� ً
يرا م�صرة على �أين
ً
غري م�صيب (ت�أملت قليال) .وم��رة مددت
�ساعدي على �صدرها و�أنا �أمتحن الف�ستان
ومل�ست �أناملي ثديها الرطب الباكر فهبت
يف ج�سمي ن�سمة م��ن الغبطة العلوية
وريح ال�سعادة� .سعادة �إن�سان يلم�س لأول
مرة �إله ًا من معبوداته� .أنها مل تقل �شيئ ًا
�سوى �أنني ر�أيت خديها يحتقنان بالدم.
�أت��ت �أمها وا�ستلقت على الديوان وكانت
ه��ي خ��ارج ال�غ��رف��ة وع�ن��دم��ا دخلتها �أرت
الثوب لها وقالت �أن كتفي الثوب عري�ضتان
(وكان هذا نف�س انتقادي ،ففرحت كثري ًا).
مل �أحتمل املوقف �أخري ًا فقمت وكانت الأم
نائمة� ،س�ألتني ووجهها كله حنو وحنان
عن �سبب خروجي وك��ان بال �سبب طبع ًا،

فاعتذرت وخرجت بهدوء و( )...ال تزال
جال�سة.
قلت لها مرة �أن الأ�شياء التي هي جميلة
جد ًا ت�ؤملني كثري ًا بع�ض الأحيان ...
 9ني�سان 1942
يظهر �أن الظروف مل تكن وحدها هي املانع
يف كتابة م��ذك��رات��ي ع��ن �أي��ام��ي الأخ�ي�رة
القالئل بل هو اخل��وف .نعم اخل��وف .ان
ه��ذه الأي ��ام التي تعد على الأ��ص��اب��ع هي
�أخطر �أيام حياتي و�أهمها .انني ال �أدري
وال �أت�شجع �أن �أقول �أنها �آخر �أيامي معها
و�أن �شيئ ًا يقول يف نف�سي ب�أنني لن �أراها
ثانية ،من يدري  ...انها لي�ست يل ومل تكن
يف يوم من الأي��ام .مل �أقف �أمامها مفتوح
القلب لكي تفتح يل قلبها ه��ي الأخ ��رى.
انها �ست�سري وتبتعد كل يوم �آالف الأمتار
� ...سوف تكون يف دنيا ج��دي��دة وحياة
جديدة و�صور جديدة� ،ستن�سى وت�سري مع
التيار� ،أما بغداد الكئيبة وذكرياتها التافهة
ف�ستكون من هم�س الن�سيان وم��ن خيال
املا�ضي الزائل...
ح�م�ل��ت ل �ه��ا � �ص �ب��اح � ًا يف ال �ي��وم الأخ�ي�ر
ال�ط��وق ال��ذي وعدتها ب��ه .و�صلت البيت
�صباح ًا يف م��ا ي�ق��ارب ال�ساعة العا�شرة
والن�صف .دخلت وك��ان ال�ط��وق يف يدي
ملفوفا بالورق وكنت ال �أدري ما �سيكون

ت�أثريه فيها .هل �ستحبه �أم ال ؟ كنت غري
مرتاح .ر�أيتها يف الفراندا واقفة فدخلت
يف غرفة ( )...وخ�ب��أت الهدية ث��م ذهبت
عندها وحييتها .حتدثنا قلي ًال و�س�ألتني
عن �صورتها وهل �س�أكملها!  ..عندما قلت
لها ب�أنني قد جئتها مبا وعدتها به .فذهبت
�إىل غرفة ( )...وجاءت ورائي .ف�أعطيتها
�إياه و�أنا م�ضطرب.
فتحت ال ��ورق و�سمعت ��ص��وت �أجرا�س
الطوق ال�صغرية و�أن��ا �أنظر �إىل عينيها
ووجهها� .شكر ًا لله و�أل��ف �شكر .لقد كان
ه��ذا اليوم �أجن��ح �أي��ام حياتي .لقد وفقت
فيما كنت �أ�سعى نحوه وهو �أن �أرى بني
يديها �شيئ ًا �أه��دي�ت��ه �إل�ي�ه��ا .لقد �أحببته
كثري ًا ج��د ًا .هذا كل ما كنت �أحلم به� .أنه
ط��وق من الف�ضة بلون غري ب��راق ،جميل
وم�ع�م��ول ب���ص��ورة ف�ط��ري��ة جميلة ج��د ًا.
�سيطوق جيدها يف �أيام �ست�أتي� .ستح�س
بربودة الف�ضة على �صدرها الرطب الدافئ
و�سوف تتذكر� .ستقف يف غرفتها يف يوم
من الأيام �أمام املر�آة وت�ضع الطوق حول
نهدها فيزيدها جما ًال.
من �أعجوبة الأقدار كان فرحها ال يو�صف
ب�ـ(خ���ش��ل ال �ع��رب)� .أ� �س��رع��ت ن�ح��و امل ��ر�آة
وو�ضعته ح��ول رقبتها فتدلت �أجرا�سه
وقطعه املدورة على �صدرها وكانت مرتدية
ف�ستانها الأحمر الب�سيط.
ووقفت طوي ًال تنظر �إىل نف�سها و�أنا �أمامها
�أنظر �إليها بفرح منقطع النظري ،مل تقل
�شيئ ًا حتى �أن�ه��ا مل ت�شكرين .لب�سته يف
ر�أ�سها ث��م يف خ�صرها فكان يف ك��ل مرة
يزيدها جما ًال� .س�ألتني :من �أي��ن؟ فكذبت
لها بع�ض الكذب .ذهبت بعدها وخب�أته يف
�صندوق �سفرها ورجعت م�سرعة .خرجنا
للحديقة ثانية و�أخذنا نتكلم .اقرتحت �أن
ن��ذه��ب �إىل حديقة الق�صر ال�ث��اين لقطف
بع�ض الأزه� ��ار فذهبنا وع�برن��ا ال�سياج
وه�ن��اك �أخ��ذن��ا ن�سري ب�ه��دوء وحيدين .و
كان جو هذا ال�صباح �صحو ًا جمي ًال رطب
الهواء ع��ذب الن�سيم  ...كنت �أنظر �إليها
دوم � ًا و�إىل �شعرها وم�شيتها وحركاتها
و�ضحكتها .لقد كنت يف حالة ا�ست�سالم
غريبة .لقد كنت يف ذل��ك ال�ي��وم كامل�ؤمن
ال��ذي ي�صلي �أعمق و�أ�صدق �صالة عندما
يعلم �أن �أيامه قد دنت .وقطعت يل زهرة
حمراء جميلة ونظفتها من �أ�شواكها جميع ًا
وقدمتها يل قائلة� :أر�أي��ت �أين قد نظفتها
من كل �أ�شواكها .انها جميلة ونقية .فقلت
و�أنا �أ�ستلم الوردة �أن بع�ض الن�ساء ميتزن
عن ال��ورود ب��أن لي�س لهن �أ�شواك .وقفنا
حتت �شجرة توت كبرية فنظرت �إىل بع�ض
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الزهور ال�صغار الق�صار املختلفة الألوان
وقالت :ال �أدري ما ينتظرين ...
عندما جمعنا مقدار ًا من الورد الذي كنت
�أجمعه يف يدي بعد �أن تقطفه هي ،اقرتحت
�أن نذهب بالورد �إىل بيت (ف) لإعطائها
�إي� ��اه ،وم��ا ك��ان��ت ه�ن��اك ��س�ي��ارة لتنقلنا.
ف�أ�شارت �أن ن�سري على الأق��دام� ،أن��ا وهي
وحدنا ،ن�سري م�سافة من الطريق لي�ست
ب��ال�ق���ص�يرة .باملنحة ال���س�م��اء! ت�صورت
ح��ا ًال ال��وق��ت ال�سعيد ال��ذي �سنق�ضيه من
بيتها �إىل بيت (ف) يف ف�ضاء ف�سيح حتت
�شم�س �صافية ن�سري على �أقدامنا �أنا وهي
وحيدين  ...ومل��ا ب��د�أن��ا لل�سري ج��اء ()...
فتوقفنا عن ال�سري ،ف�أ�صرت هي و�أ�صر
ه��و ورج�ع��ا بعد ح�ين و�أن ��ا خ��ائ��ب البال،
كالفار�س املندحر من امليدان �أو كالطائر
ال��ذي �أراد �أن يطري فخانه جناحه .دخلنا
الدار و�سرعان ما ذهبت و�أخرجت الطوق
و�أرت��ه ( )...وك��ان��ت �أم�ه��ا ق��د ج��اءت فجن
جنون ( )...عليه و�أحبه كثري ًا حتى �أنه
�أراد �أن ي��أخ��ذه لنف�سه! كما �أن الأم كان
�إعجابها به ال يو�صف  ..كان الطوق ينتقل
من يد �إىل يد و�أن��ا �أنظر وجهها و�شعرها
وفمها .لت هذا اليوم هائل.
 4متوز 1943
تركت الكتابة مدة طويلة لتفاهة احلوادث
عندي وت�شابهها.
� 23أيلول 1943
....
كان لهذا ال�شتاء املا�ضي وبع�ض حوادثه
�أثر خطري يف حياتي وللظروف بعد عجيب
يف جم��رى حياتي ،ف��ان االن �ق�لاب الهائل
ال��ذي ح�صل يل يف ال �ـ  Paintingيف
هذه ال�سنة هو هذه الظروف العجيبة التي
مل تخطر ب�ب��ايل .عندما كنت يف باري�س
مل �أعط اهتماما كبري ًا للت�صوير مع حبي
الكبري له وعلى الأخ�ص املدر�سة الفرن�سية
احلديثة ورجعت �إىل بغداد و�أنا ال �أعرف
�شيئ ًا عن ه��ذه املدر�سة التي كنت معجب ًا
بها  ...ويف باري�س قليل من يعرف لتلك
املدر�سة حق قدرها ويدرك كل �أ�سرارها الن
جمرى الت�صوير كان يقوده يف تلك الأيام
جماعة بكا�سو وماتي�س وب��راك ودايل.
وباري�س تقبلت ه��ؤالء برحابة �صدر الن
�صدرها ك��ان مري�ض ًا ف��ر�أت فيهم �أح�سن
ال ��دواء لأع�صابها التعبة اخل��ائ��رة .ف�إذا
هذا االندفاع القوي يجرف �أمامه كل �شيء
وبقي قليل من الر�سامني يف الطريق التي
ر�سمها �سيزان و�أعظم ه�ؤالء الر�سامني يف
فرن�سا كلها الآن ببري بونار الذي يعد الآن
من �أ�شهر الـ ( )Colouristsيف الع�صر
احلا�ضر.
ق �ب��ل ع �� �ش��ري��ن � �س �ن��ة � �س��اف��ر ج �م��اع��ة من
امل�صورين البولونيني من ع�شاق املدر�سة
الفرن�سية احلديثة �إىل باري�س مع �أ�ستاذهم
�صديق بونار وهناك مكثوا مدة �سنة
ي �ت �ع��رف��ون �إىل ع �ظ �م��ة ه� ��ذه امل��در� �س��ة
و�أ��س��راره��ا بالدر�س مع بونار وح�ضور
امل�ح��ا��ض��رات ع��ن النحت يف املتاحف ثم
رجعوا �إىل وطنهم وك��ان��وا من م�شاهري
امل�صورين ومنهم من �شاهدت �أ�سمه يف
باري�س وروما.

وك��ان��ت احل� ��رب ،وان �ت �ق��ل ب�ع����ض ه� ��ؤالء
�إىل ب �غ��داد ف�ت�ع��رف��وا ب��ي وب�ف��ائ��ق ح�سن
يف م�ع��ر��ض�ن��ا ال���س�ن��وي وك���ان ذل ��ك لقاء
ح��ار ًا وعلى الأخ����ص بعد �أن ع��رف��وا �أننا
(ب��اري���س�ي��ان)  .واب� �ت ��د�أت بيننا �صداقة
ا�ستعدنا فيها ت�أثريات باري�س قد ر طاقتنا
وق��در ما تتمكن به بغداد .وتعرفت منهم
ب�أ�شياء مل �أح�ل��م بها� ،أ�شياء �سيكون لها
ت�أثري عظيم جد ًا يف جمرى حياتي.
�أخ� � � � � � � ��ذت �أع� � � � � � � ��رف االن م� � � ��ن ه ��م
الـ( )Impressionitsوالـ(post-
 )Imprssionistsع��رف��ت م��ا قيمة
املدر�سة االفرن�سية احلديثة .عرفت الآن
م��ا ه��و (ال� �ل ��ون)  .ع��رف��ت ال �ل��ون وكيف
ت�ستعمل الأل��وان .االن �أخ��ذت �أفهم �صور
�سيزان ورينوار وفان كوخ و�صور عظماء
املدر�سة الإيطالية و�صور كوبا الخ  ..ثم
عرفت �أك�ثر من هذا عرفت قدا�سة العمل،
ع��رف��ت قيمة ال��وق��ت  ...ك�ن��ا ن�شتغل كل
يوم من ابتدائه �إىل نهايته بدون انقطاع
ويف امل�ساء جنتمع يف القهوة الربازيلية
لنحت�سي ال�ق�ه��وة الفرن�سية م��ع جدالنا
الطويل .كنا ن�سمي قهوتنا هذه (Cate
 )Domeكنا نتجادل حول كل �شيء وكنا
�آخر من يرتك القهوة.
�صادف انقالبنا ه��ذا كثري من احلقد عند
بع�ض �أ�صدقائنا وهاجمنا كثري من النا�س
وات �ه �م��ون��ا ب��ال�ت�م�ث�ي��ل .لآن ه ��ذه املعرفة
اجل��دي��دة ك��ان��ت ت�ق��وي ع��زاءن��ا ي��وم� ًا بعد
ي��وم وك��ان ه��ذا اللغو ال��ذي يثريه ه�ؤالء
الأ�صدقاء يتال�شى على هذه ال�صخرة من
الأميان القوي ...
 ...هناك فرق بني impressionism
وال � �ـ Post-impression sim
فالثانية هي مدر�سة �سيزان .و�سيزان هو
�أول من ر�أى ال�ضعف عند �أ�صحاب الأوىل
فرتكها و�أخ��ذ ح�سناتها و�أ��ض��اف �إليها الـ
 Formوالـ� Designأي م��ا معناه
الكيوبيزم ف�أول من �أ�ستعملها هو �سيزان.

ان عظمة الـPost-impressionsim
مل ت �ق��ف ع �ن��د ال �ل��ون وال �� �ض��وء وطريقة
خلط الأل� ��وان ب��ل تعدتها حقيقة عظيمة
ه��ي ه��ارم��وين الأل� ��وان وت ��أث�ير الأل ��وان
على النظر� ،أي مثل هارموين املو�سيقى
وت ��أث�يره��ا ع�ل��ى ال���س�م��ع وه ��ذه احلقيقة
م�ستند (؟) �إذ �أن هذا اال�ستناد كان ينطبق
على ك��ل ��ص��ورة فنية منذ الت�صوير عند
امل�صريني �إىل اليوم...
 ...ان الفنان ال��ذي ين�شد ال��و��ص��ول �إىل
هدفه يجب �أن يكر�س له كل قواه وحياته،
ويف الأخ�ص يف هذه الأيام فيجب عليه �أن
يه�ضم كل ق��دمي لي�أتي باجلديد ،وم��ا هذا
القدمي اال دنيا هائلة...
�أن �أ�شكر الأقدار لتو�صلي ملعرفتي اجلديدة
و� �س ��أب��د�أ منها مفتوح العينني ومفتوح
الف�ؤاد النها طريقة منرية .قبل �سنة كان
طريقي مظلم ًا ال تنريه املعرفة ...
يف كل بالد العامل (توجد) الألوان حتى يف
بالد بابام وبالد الأ�سكيمو .يا �أخي الدنيا
كلها �أل���وان ،حتى يف ال��وح��ل ال��ذي �أمام
�شارعنا ماليني من الألوان.
م ��ن الأم � � ��ور ال� �ت ��ي �أف � � ��ادت امل�صورين
الفرن�سيني �إف��ادة عظمى درا�ستهم لل�صور
ال�شرقية درا�سة عميقة والتعرف (؟) على
�ألوانها الزاهية وكيفية ا�ستعمالها .خذ كل
ال�صور ال�شرقية من بالد ال�شم�س امل�شرقة
�إىل �أفريقيا.
خ��ذ يحيى الوا�سطي �أع�ظ��م م��ن ظهر من
امل���ص��وري��ن يف ال �ع��راق ال�ت��ي ت��دع��ي �أنها
عدمية الألوان – بالد النخل – انه خلدها
ب�صوره و�ألوانه �أو بالأحرى خلد نف�سه لأن
�صوره كانت تختلف عما يرى �أمامه ،لأنه
كان يخلق �صوره .ال �أظنك تذكر ال�صورة
التي كربها عن الوا�سطي عطا �صربي من
جمموعة ملقامات احل��ري��ري .انها �صورة
مت�ث��ل جم�م��وع��ة ج �م��ال ،وج �م��ال العراق
تعرفها جيد ًا ،ال يتعدى لونها لون الرتاب.
لقد �صورها هذا العبقري العظيم كل جمل

يوميات جواد سليم

بلون يتنا�سب مع اللون الذي بجانبه.
ا�ستلمنا �أن���ا وف��ائ��ق ق�ب��ل ي��وم�ين دع��وة
ر�سمية م��ن الإ��س�ك�ن��دري��ة لإق��ام��ة معر�ض
هناك .و�س�أحاول كل جهدي الذهاب �إىل
م�صر ثم املرور بلبنان .وهناك �أجر و�أنت
جت��ر .بعد �شهر ون�صف �سنفتح معر�ضنا
ال�سنوي الثالث وبعد ذلك بثالثة �شهور –
�إذ ًا �سارت
الأم��ور على جمرى تام – �سيقام معر�ض
يف الإ�سكندرية للفنانني العراقيني وبعدها
مبدة يف مدينة القاهرة بدعوة من جمعية
�أ�صدقاء الفن هناك.
 ...م�سيو جاب�سكي من كبار امل�صورين
البولونيني ويعد من النقاد امل�شهورين يف
�أوربا� .أن بع�ض كلمات هذا الرجل �ستبقى
يف را�سي طول حياتي.
�س�ألنا مرة :
هل حتبون بالدكم ؟ف�أجابه ( )...وكان معنا ،على الفور:
الفقال جاب�سكي :ان��ك غلطان .ان الإن�سان
ال يبدع يف ر�سم �شيء ال يحبه ،وانكم لن
تكونوا �شيئ ًا �إذا مل يكن يف قلوبكم احلب
ال�صادق العميق للبلد الذي �أعا�شتكم تربته.
خذوا مث ًال امل�صورين الفرن�سيني.
لقد �أحب ر�سومي كثري ًا و�أعجب بها �أعجاباً
�شديد ًا وق��ال انني وا�صل فيها �إىل �شيء
جديد .وقال �أن �أنا تو�صلت �إىل �إدماج هذا
الر�سم يف التلوين فانني �س�أعرف نف�سي
و�أح�صل على �شيء يعّرف بي.
ومن �أقواله :يجب �أن ت�ستغلوا عدم جميء
امل�صورين العظماء �إىل بالدكم لأنها غنية
بالألوان وال�صور وغنية باملوا�ضيع .
االثنني  11ت�شرين الثاين 1943
لقد كان علي �أن �أراها اليوم ولكنها مل ت�أت.
مل �أراه ��ا م��دة طويلة وال�ي��وم مل ت ��أت لأن
قطرات من املطر �أعاقتها.
ر�أي��ت البارحة يف م�سائه ال�ب��ارد الرطب

القمر اجلديد .ر�أيته ك�أنه يخرج من املوت.
كنت �أن ��ا و�سعيد و�سهيل ق��رب امل�سبح.
�أنني �أت�شاءم من منظره واظ��ن �أن �شهره
هذا م�ش�ؤوم ومظلم ،لأنني لأول مرة �أرى
القمر عبو�س ًا حزين ًا ك�أنه يخرج من القرب.
بعد ر�ؤيتي للقمر نظرت �إىل �سهيل وذكرت
�أم�ن�ي�ت��ي يف ق�ل�ب��ي ،وب�ع��د ��س��اع��ة م��ن هذا
احلادث ،كنا نحفر حتت �سيارة �سهيل مثل
العبيد ونحمل ال�سيارة على �ألواح
م��ن اخل�شب مثل العبيد ،وبقينا ن�شتغل
ثالث �ساعات ،نحفر حتت دواليب ال�سيارة
ال�ضخمة ثم نحملها ثم ندفعها ،فلم يجد
عملنا نفعا .وبقينا ننتظر يف ال�سيارة
يف ليل مظلم موح�ش ق��رب ال�شاطئ .كنا
ن�ستمع �إىل كون�شرتو �شوبان وبتهوفن
�إىل �أن جا�ؤوا لنجدتنا.
ذك ��رين ب��ال�ب��ارح��ة ح ��ادث ال �ي��وم .تذكرت
�سوء طالعي يف القمر اجل��دي��د .انتظرت
اليوم بعد �صرب طويل .انتظرت �أن �أراها.
�أرى نظراتها� .أردت �أن �أعرفها لآخر مرة
ولكنها مل ت�أت لأن اليوم نعم اليوم �أمطرت
�ساعتني ،وهي تخاف املطر .ولكن هل كان
لها �أن مينعها املطر عن ر�ؤيتي بعد كل هذه
الأيام .كانت تبعدين عبادة يتج�سم يل الآن
�أن هذه املر�أة قد قطعت كل �صلة لها بي� .أنا
�أظ��ن على الأك�ثر �أنها �سئمت ،وه��ذا ذنبي
كما هو كل مرة .ان �أكرث الن�ساء اللواتي
قطعن عالقتهن ب��ي ك��ان ال�سبب عندهن
ب��رودي وكربيائي وع��دم اهتمامي .على
كل �أنني مرتاح من النتيجة .نتيجة هذه
الفتاة التي كان ات�صايل بها غري ات�صايل
بباقي الن�ساء .انها عبدتني كاجلارية و�أنا
�أحببتها ال كما �أحب باقي الن�ساء .ال �أدري،
لقد كان فيها �شيء لي�س يف باقي النا�س ،ال
يف الإيطالية وال يف الفرن�سية .من يدري،
ميكن لأن دمها احلار كان ي�شبه دمي .مل تكن
جميلة ولكن وجهها وفمها كانا ي�ستهويانني
وي �ج �ل �ب��اين �إل �ي �ه��ا ك �م��ا ي�ج�ل�ب��ان ال �ه��واء
ال�ستن�شاقه .كان لكلماتها البغدادية الطبق
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الأ�صل وحنانها البغدادي ،بالدامي ،يزيد
تعلقي بها ثم احلركات وال�ضحكات ثم هذا
العطف واحلنان ،ثم احلب ثم اال�ست�سالم
الالنهائي .ت�صرفاتها و�شجاعتها وجنونها
كلها كانت ت�ستهويني .انني �س�أحاول �أن
�أن�ساها ولكن هل �س�أن�سى قبالتها الدافئة
الهائمة .قبالتها العديدة التي كنا ن�سرقها
��س��رق��ة .ه��ل �س�أن�سى �شعرها وب�شرتها
ال�سمراء ال ...
الثالثاء  9ت�شرين الثاين 1943
ان ال�شك والغمو�ض يقتالنني� .أري��د �أن
�أع���رف احلقيقة ك��ي �أع �م��ل مب��ا ي�ج��ب �أن
يكون .ان هذه الفتاة قطعة من الغمو�ض.
ه��ل �أح��ب��ت غ �ي�ري� ،أو ه��ل رج �ع��ت �إىل
خطيبها �أم ال تزال حتبني� .أريد ان �أعرف.
البارحة كانت ب��اردة كال�صخرة .انها �آلة
جميلة بال وتر .لعلها تنتقم مني .لعلها مل
حتبني يوم ًا من الأيام بل كان ات�صالها بي
جمرد لهو .لعلها امر�أة عادية قد خلقتها �أنا،
ولكن ميلي �إليها وتعلقي بها؟
ال �أدري� .أين �ضعيف .هل �أر�ضخ و�أرى
�ضعفي لها� .أم �أنتظر ! هل �أقول لها �أين كنت
�أذكرها ط��وال مدة ال�سفر� .أين كنت �أرى
وجهها على اجلبال اخل�ضراء .على �أ�شجار
البلوط .على املياه البي�ضاء املتدفقة .كنت
�أح�س بذكرى قبالتها وحرارتها يف امل�ساء
عندما �أختلي �إىل نف�سي وهل �أقول لها ما
قا�سيت من هذه الذكرى ،وهل �أقول لها �أين
�أتيت �إىل بغداد وتعذبت باالنتظار.
كنت �أنظرها ملي ًا وهي ت�شتغل البارحة.
لقد نظرتها بغري قلبي .انها ام��ر�أة عادية
ك�ك��ل ال�ن���س��اء ول�ك�ن�ه��ا ام� ��ر�أة جت�م��ع فيها
كل الن�ساء .مالب�سها وح��ذا�ؤه��ا اجلميل،
ج�سدها احلار املمتليء املثري .فمها و�شهوة
اجلاذبية فيها� .شعرها الطويل املبعرث .لقد
كنت �أن�ظ��ر �إليها ط��وي� ً
لا وج�سدي �أح�سه
يحرتق ...
.1944/1/15
ل�ي�ل��ة اجل�م�ع��ة امل��ا��ض�ي��ة ك��ان��ت ل�ي�ل��ة غنية
ج ��د ًا .ذهبت ب�سيارة (ع) �إىل الكوكتيل
بارتي للم�سرت (�ستيوات) ب�يرون وهناك
ك��ان �سعيد ثم ج��اء ميجر �سكيف وكابنت
تول�ست .عزمتهما على ال�شاي عندي ثم
ابتد�أنا وامليجر �سكيف بجدل طويل حول
ال �ف��ن وع �م��ل ال�ف��ن يف ه��ذه الأي� ��ام .ر�أي��ه
�أن الفنان يف ه��ذه الأي ��ام جترفه الأفكار
والبحوث الفنية �أك�ثر مما جترفه احلياة
و�صورها التي كانت منذ القدم الإيحاء
املبا�شر للفنان وال�ع��امل ال��ذي يعك�سه يف
�صوره والتي يخرجها ب��دوره على �شكل
��ص��ورة �أو متثال �أو �شعر �أو مو�سيقى.
ثم تكلم عن ر�سكن و�آرائ��ه والهجوم الذي
�صار عليه ثم ق��ال ان اجليل اجلديد �أخذ
يقدر �آراء ه��ذا العامل وامل� ��ؤرخ وي�أخذها
جدي ًا ،ور�سكن هو الذي هاجم كل جديد يف
�إنكلرتا والذي نادى ب�ضرورة بقاء ال�صفة
الوطنية يف الفن وهو الذي هاجم و�سلر
�أفظع هجوم كما هاجم ترنر.
 ...ان الفن ككل حركة ثقافية �أخرى يتبع
ت� �ط ��ورات احل� ��رب ون �ت��ائ �ج �ه��ا .فاحلرب
املا�ضية �أثارت حركة من حركات الفكر يف
�أوربا وظهرت مدار�س جديدة _
يف ال�شعر واملو�سيقى والر�سم والنحت

ولقد �سميت هذه املدار�س وهذه التطورات
الفكرية ال�ي��وم م��ا ب�ين احل��رب�ين  ...ولقد
ت�شعبت �آراء النقاد الأوربيني حول قيمة
هذا الفن � ...إال �أن ال�سوريالزم وهي �آخر
م��ا و��ص�ل��ت �إل �ي��ه ه��ذه امل��دار���س احلديثة
تعطي فكرة ب�سيطة ع��ن م��دى تعقد هذه
املدار�س ومبالغاتها.
�أم ��ا يف ال �ع��راق ف��ال�ف��ن ع�ل��ى ((ح ��داث ��ة))
ن�ش�أته فيه فالبد �أن يت�أثر بهذه التطورات
اجلارفة ،ان قلي ًال �أو كثري ًا ،ولكني �شديد
الأمل �أن للعراق م�ستقب ًال با�سم ًا يف الر�سم،
�أو ًال ل�ب�ع��د ال �ف �ن��ان ال �ع��راق��ي ع��ن احل��رب
ن�سبي ًا وانهماكه بعمله ،ثاني ًا ملا وهبته له
ظروف احلرب من االت�صال ب�شتى الفنانني
الأجانب من �إنكليز وبولونيني وغريهم.
***
انني كثري ًا ما �أمثل دور النحات بامل�ؤلف
املو�سيقي ،فامل�ؤلف املو�سيقي تتعلق درجة
�إنتاجه بكرثة �سامعيه فكلما ك�ثروا كرث
�إنتاجه و�أخ��ذ �شك ًال �أرق��ى و�أنف�س وكلما
قلوا �صغرت �أنتاجاته وقلت قيمتها.
وامل���ؤل��ف امل��و��س�ي�ق��ي ال مي�ك��ن �أن ي�ؤلف

�سمفوين �أو �أوب��را �إال بطلب حكومي �أو
ط�ل��ب �إح� ��دى اجل�م�ع�ي��ات ال �ك �ب�يرة ،كذلك
النحات ال ميكن �أن يعمل غالب ًا �إال للحكومة
�أو اجلمعيات .وتت�شابه القطعة املو�سيقية
ب�سعة ر�سالتها مع الن�صب املو�ضوع يف
�أح��د امل�ي��ادي��ن وال ��ذي يعطي ف�ك��رة نبيلة
عالية لكل �سائر.
وللعراق م�ستقبل باهر يف النحت الفتقار
متاحفنا ومياديننا وبيوتنا �إىل �إنتاج
ال �ن �ح��ات .وك �م��ا ك��ان��ت يف �أورب � ��ا حركة
وا�سعة بعد احلرب العظمي لإقامة الن�صب
التذكارية وا�شرتاك النحات واملعمار يف
عمل دنيا جميلة ف ��إن انتهاء ه��ذه احلرب
�ستفتح باب ًا �أو�سع ال�شرتاك الفنان يف بناء
دنيا جديدة مفرحة و�صاحلة.
� 5شباط 1944
انني �أكتب هذه الكلمات و�أنا يف حال ن�صف
وعي وال�ساعة تقارب الواحدة والن�صف
بعد منت�صف الليل .لقد كانت هذه الليلة
غريبة م��ن ن��وع�ه��ا .ول �ظ��روف ه��ذا اليوم
قررت �أن �أ�شرب �شيئ ًا وبحثت عن جماعة

مع لورنا يف هام�ستيد
جعفر فلم �أجدهم �أول امل�ساء وتقابلت
معهم �صدفة يف ال�ساعة العا�شرة فذهبنا
�إىل �أوت��ي��ل ال�ن���ص��ر واب �ت��د�أن��ا ب�أح�شاء
العرق ،وفيما يقارب منت�صف الليل �سمعنا
�ضو�ضاء فذهبنا خارج ال�صالون ،وبعدها
دخل ح�سن يرق�ص ثم بعد قليل كنا جنل�س
�سوي ًا يف املحل املعتاد بكرا�سيه املبعرثة
غ�ير املنتظمة وم��وائ��ده امل��و��ض��وع��ة هنا
وهناك  .لقد كنت �سعيد ًا هذا اليوم� ،سعيد ًا
جد ًا .ولقد �ضحكت من كل قلبي �ضحكات مل
�أ�ضحكها منذ �أمد غري قليل� .ضحكت من كل
نف�سي ولقد كنت �أ�شتد ب�ضحكاتي لدرجة
�أين كنت �أ�ستعيد كل هذا الوقت الطويل
الذي �شقيت فيه.
� 19شباط 1944
مل ت� ��أت ه��ذا ال �ي��وم كما وع ��دت ول�ك��ن يف
ال�ساعة الرابعة بينما كنت �أن��زل ال�سلم
ر�أيتها ت�صعد ب�سرعة ك�أنها فتاة �صغرية.
�س�ألتها عن �سبب �إبطائها فقالت انها �أتت
بعد خروجها من املدر�سة مبا�شرة .دخلنا
الغرفة التحتانية و�أجل�ستها قبالتي على
الكر�سي وجل�ست بقربها و�أخ ��ذت يدها

ب�ي��دي � ...أعطيتها ك�ت��اب ن�شيد الإن�شاد
لتوفيق احل�ك�ي��م ف�شكرتني و�أخ �ف �ت��ه يف
عباءتها .كانت فرحة جد ًا يف ذلك اليوم.
***
 ...يف امل�ساء ق��ررن��ا �أن��ا و�سعيد وجالل
وعبد الله �أن نذهب �إىل النهر ثم �إىل املعهد
ال�بري�ط��اين ال ل�سماع احلفلة املو�سيقية
بل لر�ؤية (�أيرينا �سافو�سكا)� .أما �أنا فلم
�أر مانع ًا من الذهاب وان كنت �صممت �أن
ال �أرى هذه امل��ر�أة مرة �أخ��رى .ذهبنا بعد
احت�ساء ك�أ�سني من العرق الذي تخلله جدال
عن ال�شعر و�أ�شياء �أخرى وكان معي كتابي
اجل��دي��د The Poeticalwoks ot
 shellyوكتاب .Aldous Huxley
يف ال�ق���س��م ال �ث��اين م��ن ال�ك��ون���س��رت وقد
كنت واقف ًا خلف �سعيد� ،س�ألني �سعيد هل
البولونية تلب�س مالب�س ع�سكري ،فقلت
نعم .فقال – هذه هي واكفه هناك –
وعندما رفعت ر�أ��س��ي �سقطت عينها علي
وب���س��رع��ة �أدرت ر�أ� �س��ي �إىل غ�ير حمل.
قال �سعيد عند رجوعنا �أن��ا و  ...وجميل
و�سعيد والرجل ال�سوي�سري �إىل القهوة:
ان البولونية ح��اول��ت امل�ج��يء �إىل قربنا
ولكن ك��ان خطيبها مينعها ،وق��ال انها مل
ترفع عينها عني �إال قلي ًال قلي ًال.
البارحة كانت ليلة جميلة.
 5ني�سان 1944
هذا اليوم الثالث ال��ذي ي�صيبني فيه هذا
ال��وج��ع ال�غ��ري��ب يف ر�أ� �س��ي ،ول�ق��د �أ�شتد
�صباح ه��ذا ال�ي��وم و�ضايقني ج��د ًا وكان
ج�سمي منح ًال وك��ان يعرتيني تعب بني
ح�ين وح�ي�ن� .أردت اخل ��روج للر�سم فلم
ي�ساعدين ال��وق��ت .و�أم�ضيت ال��وق��ت يف
ترتيب �أوراق��ي� .أخ��ذت حمام ًا بعد الظهر
ف�أنع�شني نوع ًا ما ومبا �أن هذا اليوم هو
يوم جميء ..اهتممت يف ترتيب مالب�سي.
 15ني�سان 1944
اليوم �أظن قد انتهى كل �شيء بيني وبني
 ...و�أظن �أي�ض ًا قد انتهى احلب بيني وبني
�أي ام ��ر�أة �أخ ��رى ,يجب �أن ال �أن�ك��ر على
نف�سي �أين و�صلت ع�م��ر ًا ج��دي� ًا يجب �أن
�أكر�سه لأمور �أهم من الت�سلية والعواطف
– احلب – و�ضياع الوقت .وفوق ذلك قد
و�صل عمري اخلام�سة والع�شرين ف�أنا يف
طور �آخر الآن غري طور ال�شباب .و�أي�ض ًا ال
�أعتقد �أن امر�أة �أي ًا كانت �ستتعلق بي .هذا
ما �أت�صوره! من يدري؟
ك�ث� ً
يرا م��ا كنت �أل��وم نف�سي على الأوق��ات
ً
ال�ضائعة وكنت �أق��رر دائ�م�ا �أن �أب��دل من
نف�سي و�أنظم اجتاهي ولكن �ضعفي ينقلب
على يف كل مرة .ويف احلقيقة �أين ال �ألوم
نف�سي� .أن�ن��ي �إن�سان �أو ح�ي��وان ب�أب�سط
عبارة� ،أريد �أن �أعي�ش� ،أريد �أن �أ�شبع من
احلياة� .أري��د احلياة كلها حلوها ومرها.
�أريد �أن �أكون ككل �إن�سان .كثري ًا ما تخطر
ببايل هذه الفكرة العربية املرة وهي �أنني
و�أن كنت �س�أعمل �شيئ ًا يف امل�ستقبل �أو
�أكون �شيئ ًا ولكن �س�أموت بعد هذا الإجهاد
الهائل والتعب امل�ضني �أموت و�أنا ال �أعرف
احلياة .ال �أعتقد �أي قيمة �ستعطي يل بعد
ه��ذا العمل� .أه��و اخل�ل��ود �أم ال�شهرة بعد
�ضياع العمر ؟ �أن �ن��ي ��س��وف �أم ��وت ككل
الب�شر ولكني لن �أعي�ش ككل الب�شر كثري ًا
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ما �أمتنى �أن �أفرغ كل �شيء� .أن �أن�سى كل
�شيء .
�أريد �أن �أن�سى كل ما ر�أيت وكل ما �سمعت
وكل ما ق��ر�أت� .أري��د بكل نف�سي �أن �أكون
�إن�سان ًا فطري ًا.
***
ق�ضيت ��ص�ب��اح ه��ذا ال �ي��وم يف ال�سفارة
البولونية .ر�أي��ت ما يعمله بع�ض الن�ساء
البولونيات ب�صرب ون�شاط غري منته يف
زخرفة بع�ض القطع الفخارية العراقية
لبيعها وجمع ما يربحونه ملنفعة ال�صليب
الأحمر البولوين .لآالف الن�ساء والأطفال
املحتاجني للجي�ش الهائل من الب�شر املعوز
البعيد عن �أر�ض الوطن البعيد عن الراحة
والهدوء .ثم فرجني م�سيو �أد�سرت وم�سكي
على بع�ض ال�صور التي لديه من مناظر
ك��رد��س�ت��ان وع�ل��ى الأخ ����ص بع�ض مناظر
كليب�شن .هذا الرجل غريب وهو الآن �أخذ
ب�إجادة للغة العراقية .ومن بع�ض رحالته
ه��ذه ال��رح�ل��ة اجل��ري�ئ��ة وه��و مب�ف��رده �إىل
كرد�ستان ث��م �إىل كليب�شن التي مل نقدر
نحن �أن نقوم بها �أنا وفائق وعطا وجالل
وفا�ضل .نحن الذين من هذه البالد والذين
نعرف لغتها و�أر�ضها� .س�ألته كيف دبر مواد
املعي�شة هناك؟ فقال عندهم متن وعندهم
لنب جيد وحلم ...
 ...بعد ذلك ذهبت مع �أحدى ال�سيدات �إىل
دار ال�صليب الأحمر – الأخرى – ودخلت
معها ال��دار ثم �إىل كوريد ورات وو�صلنا
غرفة فيها ع��دة �أ�سرة ظننتها ب��ادئ الأمر
م�ست�شفى .ول �ك��ن الأ���س��رة ك��ان��ت فارغة
و�أوقفتني امل��ر�أة بحركة ب�سيطة من يدها
ثم وقفت يف الباب تنتظر وعرفت ال�سبب
وهو �أن هناك امر�أة تتعرى ،وعندما دخلنا
الغرفة ر�أي��ت ام��ر�أة �شقراء ترتدي رداء
ليلي ًا وردي اللون و�شعرها مبعرث ب�صورة
جميلة� .أرتني ال�سيدة قطعة لبنطلون من
امل�لاب����س الوطنية ل��زي��ادة معرفتي بهذا
الزي .بعد �أن ر�سمنا �شكل الزخرفة �شكرتها
وخرجت .يف طريقي و�أن��ا �أحمل ال�صور
ال�ث�لاث والأل �ب��وم ر�أي ��ت �أري �ن��ا �سوف�سكا
وخطيبها يف �سيارة ال�سفارة البولونية
وه��ي تنهب الأر� ��ض �إىل ال��وزي��ري��ة التي
م��ات��ت فيها �آم ��ايل و�آالم���ي .ويف طريقي
�أي�ض ًا من باب املعظم ر�أيت  ...تنتظر مع
بع�ض املعلمات ...
 16ني�سان 1944
�أن�ن��ي يف ه��ذه الأي ��ام �أم��ر يف دور مزعج
ولأول م��رة يف حياتي �أ��ش�ع��ر ب�ن��وع من
الي�أ�س من كل �شيء وان م��رارة الأمل من
هذه احلاالت النف�سية تزداد عندي ب�صورة
خميفة .ان م�ستقبلي وعملي ي�أخذان علي
كل تفكريي� .أت�صور �أحيان ًا �أين لن �أرى
�أورب ��ا م��رة ثانية و�أن�ن��ي �س�أبقى كما �أنا
عليه وفية .ثم �أت�صور ماذا ميكن �أن تعطيه
يل �أورب��ا  ...؟ و�أت�صور �أحيان ًا �أنني قد
�أ�صبحت �شيئ ًا يف ي��وم من الأي��ام� .أو قد
عملت �شيئ ًا ولكن بعد ف��وات الأوان .ما
تهمني ال�شهرة واخللود �إذا مل �أع�ش .انني
�أحب احلياة� .أحبها كلها� .أريد �أن �أعي�ش
كالآخرين .لأين �س�أموت مثلهم .و�أكرث ما
يثقل علي الآن هو تق�سيم قواي بني الر�سم
والنحت .و�أظن يجب �أن �أترك �أحدهما يف

ي��وم من الأي��ام لأنها مع ًا �سيكونان فوق ذهبت اليوم ب�سيارة امل�سرت � ...إىل داره بخم�سة ع�شر فرنك ًا ثم باع ق�سم ًا منها بعد خرجنا كنت يف حالة عالية جد ًا ،كنت يف
حالة ن�شوة وانطالق و�أ�سع كالعادة عند
طاقتي �أو �أن قابليتي �ستتجز�أ بني االثنني م��ع حقي وف��ائ��ق ح�سن للغداء .ج��اء بعد ب�آالف من الفرنكات.
على الأك�ثر �س�أترك الر�سم نهائي ًا وكثري ًا قليل �أحمد خمتار وامل�سرت ب��ودن الر�سام ك��ان احل��دي��ث م �ل��ذ ًا ج ��د ًا .ت �ن��اول امل�سرح احت�سائي �شيئ ًا جيد ًا ومبقدار متو�سط.
� 13أيار 1944
ما �أمتنى لو �أنني �أن�سى كل �شيء .كل ما احلربي الإنكليزي وبعده جاء رجل طويل والر�سم وبع�ض احلديث حول �ش�ؤون
�سمعته ور�أي �ت��ه وق��ر�أت��ه .لأع ��رف نف�سي ذو مظهر ج��ذاب و�شخ�صية ق��وي��ة .وقد ال� �ع ��راق .و�أخ ��ذن ��ا ال� �غ ��داء يف الطابق لقد طالت املدة وكرثت احلوادث و�أنا بعيد
احلقيقة ال�صافية� .أري��د �أن �أنتزع نف�سي كان مرا�س ًال حربي ًا م�شهور ًا على ما يظهر ال�ف��وق��اين يف الطرمة وك��ان منظر النهر عنها ويف احلقيقة مل يحدث �شيء ي�ستحق
م��ن ك��ل ه��ذا البحر ال��زاخ��ر م��ن املدار�س وق��د ق��ال يل امل�سرت (ف�ل��ب) ان��ه ك��ان ميلك خالب ًا يف ذل��ك ال�ي��وم .كما �أن ال�غ��داء كان الكتابة.
جمموعة من �صور مودلياين ،و�أوتريلو� ،شهي ًا وع�ل��ى الأخ ����ص ج��رع��ات الفرموت حتى املعر�ض فانه بالن�سبة لعملي حادث
واالجتاهات.
وديف ،وق���ال ان ��ه ا� �ش�تراه��ا ك��ل واح ��دة الكبرية التي كنت �أجرعها مع الأكل .عندما لي�س كثري الأهمية .قبل املعر�ض الربيعي
 20ني�سان 1944
جلمعيتنا ذهبت �إىل دار البولونية �أي
ال�صليب الأحمر البولوين يف الوزيرية
ف ��أخ��ذت � �ص��ورة (ك��ري���ش��ا) لو�ضعها يف
املعر�ض .طرقت الباب عدة طرقات ف�سمعت
��ص��وت�ه��ا م��ن داخ� ��ل ال �غ��رف��ة (برو�ستة)
ول �ل �ت ��أك��د ط��رق�ت�ه��ا م ��رة ث��ان �ي��ة ف�صاحت
ب�صوت ع��ال (برو�ستة) فدخلت وعندما
ر�أتني تهلل وجهها وا�ستقبلتني بحما�س
وح���رارة جعلتني �أف �ق��د نف�سي م��ن �شدة
فرحي ون�شوتي .ولقد م��رت م��دة طويلة
تقارب ال�شهر مل �أت�صل بها ومل �أرها �إال مرة
واح��دة يف البا�ص .لقد ك��ان م�سا ًء بارد ًا
جد ًا .اللطيف يف �صباح ذلك اليوم �أي يوم
ذهابي عندما كانت ت�ضحك دائم ًا وكانت
جميلة ج ��د ًا و��ش�ع��ره��ا ب���ص��ورة طبيعية
غري مرتبة ،ترتدي ثوب ًا جمي ًال من النوع
الع�سكري االعتيادي ولكنه يزيدها جما ًال.
كان ثدياها بارزين ب�شكل مثري وقدماها
حافيتني .ور�أي��ت لأول م��رة ل��ون �ساقيها
وكانت ًا عاريتني .لقد ك��ان لونهما جذاب ًا
ومهيج ًا� .أين ال �أزال �أذكر جو الغرفة يف
ذلك اليوم وكانت بع�ض التبديالت جارية
على الغرفة.
ك��ان��ت �ستارة بي�ضاء ك�ب�يرة يف ال�شباك
الكبري مت��ام � ًا ،ف�ك��ان ال���ض��وء يف الغرفة
عذب ًا جمي ًال ورائحة الزهور ورائحتها هي
املعبودة اجلديدة تفرح يف الغرفة .رائحة
امر�أة ح�سناء تعرف نف�سها .تكلمنا طوي ًال
ومل �أح�س بالوقت يجري �سريع ًا...
 ...ع �ن��د اف �ت �ت��اح امل �ع��ر���ض يف ال�ساعة
ال�ساد�سة ج��اءت ه��ي وخطيبها والرجل
ذو ال�شعر الأ�شقر وقد ق�ضيت معهم وقت ًا
جمي ًال  ...كان الكابنت تولت من جملة
امل��دع��وي��ن يف حفلة ي��وم االف �ت �ت��اح ولقد
�أع �ج��ب ب �� �ص��وري ك �ث� ً
يرا ج� ��د ًا .وق ��ال ان
�أح���س��ن م��ا يف امل�ع��ر���ض ه��ي �أ�سكت�شاتي
ولقد نزل يف مديح ًا طوي ًال ويف �صوري
الزيتية .و�أ�شرتى مني امل�سرت �ستيوارت
ب�ي�رون � �ص��ورة منظر امل �ي��دان و�صورة
خديجة بالبا�ستيل.
� 29أيار 1944
لأول م ��رة يف ح�ي��ات��ي ��ش�ع��رت بالي�أ�س
و�أن��ا ال��ذي كنت دائم ًا بعيد ًا عن الت�شا�ؤم
جزء من ن�صب احلرية يف �شكله اال�صلي قبل ال�صب بالربونز ..جواد �سليم وم�ساعديه ويرى النحات حممد غني حكمت خلف الفنان �أ�صابني ي�أ�س مزعج .ي�أ�س من امل�ستقبل؟
ال �أري� ��د ب��امل��رة �أن �أك� ��ون �ضحية عملي
�أري��د �أن �أعي�ش� .أعي�ش ككل النا�س لأين
أنني في هذه األيام أمر في دور مزعج وألول مرة في
�س�أموت مثلهم� .أخ��ذت �أفكر الآن ب�صورة
حياتي أشعر بنوع من اليأس من كل شيء وان مرارة
جدية يف ق�ضيتي� .أن الإن�سان كلما يتقدم
األلم من هذه الحاالت النفسية تزداد عندي بصورة
بال�سن ي�صبح واق �ع �ي � ًا .اين ال �أري ��د �أن
�أك��ون كروزيتي ،يبذر قابليته بني ال�شعر
مخيفة .ان مستقبلي وعملي يأخذان علي كل تفكيري.
والت�صوير ال يرى ايهما يجيد وروزيتي
أتصور أحيانًا أني لن أرى أوربا مرة ثانية وأنني سأبقى
عا�ش يف طور رفاه وه��دوء ال نهائي� .أنا
�أعي�ش الآن يف وقت ي�سمى القرن الع�شرين
كما أنا عليه وفية.
وتق�سيم ق��واي ب�ين الر�سم والنحت من
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امل�ؤكد �سيو�صلني �إىل ال �شيء ...
�أين �أفكر �أن �أحت��رر من الر�سم يوم ًا من
الأي��ام ،لأين �أ�شعر �شعور ًا �أكيد ًا �أنه لي�س
بال�شيء الذي �أعي�ش من �أجله .انه ال يعرب
ع��ن نف�سي مت ��ام ال�ت�ع�ب�ير .يف املعر�ض
الربيعي الأخ�ي�ر جلمعية �أ��ص��دق��اء الفن
و�ضعت ثماين �صور زيتية كانت عندي
�أح�سن ما عملت ولقد هنئت عليها كثري ًا
وق ��د �أع �ج��ب ب�ه��ا ر� �س��ام �إن �ك �ل �ي��زي �شاب
وا�سع الثقافة .وكان يكيل علي املديح �إىل
درجة ال�سخافة .مع كل هذا كنت �أ�شعر �أن
هذا ال�شيء ما كنت �أنطق به متام ًا .ومن
املعرو�ضات التي عر�ضتها قطعة �صغرية
من املرمر العراقي ال�شفاف تقريب ًا� ،سميتها
ال�ن�ه��ر الأ���س��ود .نحتها ر�أ� �س � ًا يف املرمر
بعد �أن طبختها وق�ت� ًا ط��وي� ً
لا يف ر�أ�سي
و�أمتمتها خ�لال �شهرين بعمل متوا�صل.
و�ضعتها ب�سعر بخ�س ج��د ًا .مل ي�شرتها
�أحد ومل ترث �أعجاب �إال القليلني .انها تثري
يف نف�سي كلما ر�أيتها نوع ًا من الكربياء
وال��راح��ة .وزوج ��ة امل���س�تر �ستني لويد،
نحاتة �إنكليزية بعد تعريف عليها ر�أيت
فيها امر�أة غزيرة املادة والإطالع .در�ست
مدة من الزمن يف باري�س عملها من النوع
احلديث القوي وذو �شخ�صية .لكن يظهر
�أنها جتيد عبقريتها املحدودة
�أك�ثر من ال�ل��زوم .ولقد ر�أيتها �آخ��ر مرة
وهي ت�شتغل يف متثال من اخل�شب والعرق
يت�صبب م��ن وجهها وعيناها اجلميلتان
مقطبتان ك�أنهما عينا رجل.
من ال�شخ�صيات اجلديدة املهمة يف بغداد
م�صور ��ش��اب �إنكليزي �أ�سمه Wood
 Kennethيعمل الآن يف العالقات
العامة .اين مت�أكد �أن هذا الرجل �سي�صبح
من الفنانني العظماء يف �أوربا �أو �إنكلرتا.
مع الأ�سف ال �أحد يعرف قيمته .هذا الرجل
ع�ب�ق��ري ب�ك��ل معنى ال�ك�ل�م��ة� ،إذا ا�ستمر
ب�صورة جدية� .أك�ثر طريقته يف الر�سم
حديثة ج��د ًا وخا�صة ب��ه و��ص��وره حلياة
ب�غ��داد �أح�سن م��ا ر��س��م ل�ل��آن .بيننا الآن
�صداقة قوية واراه يف �أغلب الأحيان ...
�أن��ه م�شجعي .يف �إنكلرتا �أول من جاهر
بقيمة ه��ذا ال�ف�ن��ان ه��و املمثل ت�شارل�س
لوتون� .أما ال�شخ�صية الأخرى فهي الكابنت
تول�ست .ان هذا ر�سام وطام�س يف الأدب
ويجيد البيانو ومم�ث��ل ،وف��وق ه��ذا فهو
مفرط يف اجلمال .وق�ضية غرامه ب�سيدة
من �أجمل ن�ساء بغداد حديث النا�س ،وقد
�ألقى �أخري ًا عدة حما�ضرات كانت �أحداها
هائلة عن الفن والع�صر احلديث والأخرية
�شيقة وغنية عن الدرو�س هك�سلي.
يف هذه ال�سنة افتتح يف بغداد ما يقارب
ال�ستني معر�ض ًا .يف �أخر يوم من معر�ضنا
ال��رب�ي�ع��ي الأخ �ي�ر �أل �ق �ي��ت حم��ا� �ض��رة عن
(العمل الفني) و�ضعت فيها كل معلوماتي
وجتاربي وبحوثي عن الفن وعمل الفنان.
ويف ر�أ�سي الآن حما�ضرة جديدة غريبة
يف نوعها و�س�أجعلها ت��دوي دوي�� ًا قوي ًا
وه��ي الفن يف العراق احلديث .الفن يف
ال�شارع والبيوت ويف كل �شيء يف حياة
ال �ع��راق .كنت ب ��د�أت بها م��ن وق��ت لي�س
بالق�صري وجمعت لها الأمثلة واحلقائق
ال �ع��دي��دة .ل �ق��د �أه� ��اج يف ر�أ�� �س ��ي كتابة

حما�ضرة كهذه املجادالت الطويلة عن الفن
العراقي يف منا�سبات كثرية وعلى الأخ�ص
يف دعوات الكابنت تول�ست ور�سالته فيها
�شيء من ذل��ك �أي�ض ًا .و�س�أهاجم يف هذه
املحا�ضرة كل �شيء قبيح �أو ميت هجوم ًا
عنيف ًا فظيع ًا.
� 2آب 1944
احل��رب على ما يظهر تقرتب من النهاية.
هذه احلرب ال�سوداء التي كانت �شر ًا
على كل �إن�سان .هذه احلرب التي حرمتني
م��ن ك��ل �شيء تقريب ًا يف دور االحت�ضار
و�ستموت بال �شك .ولكن ال �أدري يف هذه
ال�سنة املقبلة .على ك��ل م��ع ق��رب النهاية
ف�أين ال �أرى امل�ستقبل �إذ كثري ًا ما يت�صور
الإن �� �س��ان خ�ط��وات��ه يف امل�ستقبل ويرى
نف�سه ي�صعدها واح� ��دة واح� ��دة .ولكن
هذه احل��وادث الهائلة واالنقالبات اجلمة
جعلتني �أرى ك��ل � �ش��يء ت�ق��ري�ب� ًا ينهار
ويتهدم .الآم��ال واخلطط .ان هذه الأيام
متحو ك��ل خطط امل�ستقبل ،ه��ذا ال يعني
�أين �أت���ش��اءم م��ن م�ستقبلي ،ب��ل يجعلني
�أرى امل�ستقبل غام�ض ًا كليل ال ي�شع فيه �إال
ب�صي�ص خافت من النور.
كنت قبل �أي��ام �أو قبل �سنني ال �أعي�ش �إال
للم�ستقبل وكانت كل ت�صرفاتي و�أعمايل
حت ��ت خ �ط��ة واح� � ��دة وم � �ي� ��زان واح� ��د:
امل�ستقبل .ولقد ج��اء علي ه��ذا النامو�س
مب�ث�ير م��ن الأمل وال�ن�ح����س يف ات�صايل
باملر�أة وعملي .كنت ال �أت�صل بامر�أة �إال
و�أفكر مبا �ستقودين �إليه ت�صرفاتي معها
يف امل�ستقبل ،ف ��إم��ا �أن �أت��رك�ه��ا و�أم ��ا �أن
�أجترد من العاطفة .وهذه الغلطة الكبرية
تكررت عندي م��رار ًا لو مل تكن در�س ًا �إال
يف ه��ذه الأي ��ام ،وكانت در��س� ًا م��ر ًا .و�أما
يف عملي فكنت �أف�ك��ر و�أب �ح��ث �أك�ث�ر مما
�أح�س .والإح�سا�س بال�شيء على ما �أظن
هو �أهم من التفكري فيه .ان �إن�سان يح�س

قبل �أن يفكر .وخال�صة احلقيقتني هي �أين
�أم�ضيت خرية �أيامي يف التفكري �أكرث مما
�أم�ضيته بال�شعور والإح�سا�س.
***
يف ه��ذه الأي��ام �أرى �أع�م��ايل ت�ضيق علي
اخلناق و�أح�س �أن ابتدائي تعلم القيثارة
مع امل�سيو جميل يرهقني يف العمل ولكن
الآل��ة هذه جتذبني �إليها ب�صورة غريبة.
خ��روج��ي يف امل���س��اء �أن�ق�ط��ع تقريب ًا لقلة
وقتي� .أنني ال �أدري .هناك مئات الأعمال
التي يجب �أن �أجنزها :القراءة ،الرتجمة،
ال��ر� �س��م .ال��درا���س��ة �أل �ه �ت �ن��ي ع��ن �إجن ��از
املوا�ضيع التي يجب �أن �أمتها للمعر�ض
والأ� �ش �ي��اء الأخ���رى ال�ت��ي �أراه���ا ترتاكب
كاجلبال على ر�أ�سي .ان احلرب على و�شك
االنتهاء وعندي قطع �صخرية كثرية ال �أود
تركها ثم عندي �أ�صباغ ومواد للر�سم �أريد
�أن �أق�ضي عليها جميع ًا .منذ م��دة مل �أقم
بعمل �أي �صورة زيتية.
وك��ر� �س��ت ك ��ل وق �ت��ي ل�ل�ن�ح��ت ف �ي �م��ا عدا
الأ�سبوع الأخري الذي ر�سمت فيه �صورة
�سافو�سكا ه��ذه الفتاة احل�ل��وة اجلميلة.
وق�ب��ل �أي ��ام كنت �أرى كنث وود ك��ل يوم
تقريب ًا ،ور�أي �ت��ه �أخ�ي� ً
را قبل رج��وع��ي من
الب�صرة ثم يف اجلزيرة عند ذهابنا �أخرياً.
قال يل انه قد ج��اءين يوم الأح��د �صباح ًا
للمعهد فلم يجدين ثم قال �أن��ه ر�أى قطعة
ال�صخر الأخرية التي �أنحتها.
لقد ق��ال يل م��دي�ح� ًا ه��ائ� ً
لا �أح�س�ست منه
بخجل عظيم .كثريون ر�أوا هذه القطعة
وه��ي مل تنته و�أع�ج�ب��وا بها ك�ث� ً
يرا ولكن
لي�س منهم من مديح مثل وود .اين �سعيد.
� 20أيلول 1944
ا�ستغربت اليوم كثري ًا عند م�شاهدتي رقم
 20ق��رب �أي �ل��ول .يظهر �أن الأي ��ام ت�سري
ب�سرعة ف��ائ�ق��ة وع �ل��ى الأخ ����ص باقرتاب
موعد املعر�ض .اين �أري��د ان ت�سري الأيام

ب�سرعة لكي تنتهي احلرب و�أريدها �أن ال
ت�سري ب�سرعة لأنهي �أعمايل .ذهبت اليوم
مع �أمي �إىل امل�ست�شفى .م�سكينة �أمي :ان
�أوج��اع يدها ت��زداد يف كل يوم وال �أدري
ما �ستكون نتيجة ه��ذه الأوج ��اع� .أمتنى
لها اخلري� .أنها امر�أة عظيمة ال ت�ستحق كل
هذا .حياتها املليئة بالعمل امل�ضني والتعب
والدموع ثم بالفاجعتني الأخريتني لي�س
من احل��ق �أن يريها القدر كل ه��ذه الآالم.
�ساعدنا احلظ يف امل�ست�شفى بر�ؤية خليل
و�سهيل وعلينا ر�ؤية الدكتور ثم احل�صول
على الدواء ورجعت �أمي را�ضية ب�سيارة
�سهيل �إىل ال�ب�ي��ت وه �ن��اك ر�أي���ت مناظر
مزعجة تعي�سة لأن��ا���س ال ي��درون م��ا هي
احلياة ،لأن احلياة ال تعطيهم �إال الب�ؤ�س
وال�شقاء واجل��وع �أن ال�شقاء يلهيهم عن
معرفة احل �ي��اة .بعد رج��وع��ي �إىل البيت
ا� �ش�تري��ت ب�ط�ي�خ��ة ك �ب�يرة لأم� ��ي وكانت
حلوة وفرحت بها كثري ًا .لقد �شعرت بعد
�أن قبلتني �أمي عند ظهر ذلك اليوم بنوع
هائل من الغبطة والفرح .كان فرحها بي ال
يو�صف مع �أين قمت لها بعمل ب�سيط.
قبل ثالث ليايل ق�ضيت ليلة �سعيدة مع كنت
وود و�صديقه البين�ست والكابنت تول�ست
ال��ذي��ن ج ��ا�ؤوا ع�ن��دي .وك��ان��ت احلفلة يف
�سردابي يف ال�ساعة احلادية ع�شرة �سمعنا
ك�ث� ً
يرا م��ن الأ��س�ط��وان��ات وتكلمنا و�أكلنا
و�شربنا.
 16ت�شرين الثاين 1944
�أنني من الذين ي�ؤمنون بامل�ستقبل �أنني
�أثق بالغد و�أ�ؤم��ن بفوز احلق والأف�ضل.
وك��ل �إن�سان يتطلع الآن للم�ستقبل ،الغد
م��ا �أق��رب��ه .غ��دا ال���س�لام ي�ق�ترب و�أ�شباح
امل��وت و�آالت ال�شر حتت�ضر يف بيوتها.
�أمل تتحرر باري�س كعبة الفن؟ وبيكا�سو
ال�ن�ب��ي �أمل ي �خ��رج ل�ل�ع��امل م��ن ج��دي��د بعد
انكما�شه يف بيته ط��وال �أرب��ع �سنوات مل

ير فيها باري�س وكان يعي�ش يف باري�س؟
ي�ق��ول بيكا�سو الآن ((ان ن��واي��ا الفنان
املبدع اليوم هي �صد الب�شرية عن الرتدي
�إىل ح�ضي�ض الفو�ضى)) .هذه كلماته بعد
حترير باري�س.
خ�لال ه��ذه الأرب ��ع �سنني التي وقفت بها
ب��اري����س و�أورب� ��ا ع��ن ال�ع�م��ل اجل�م�ي��ل ،مل
تقف بغداد عن العمل .كانت تعمل ببطء
و�صمت .كانت فقرية جاهلة ،ولكنها كانت
ت�شتغل خالل هذه الفرتة من الأربع �سنني
�أو اخل�م����س .ف�أن�شئ �أول معهد للفنون
وفتح �أول متحف حكومي للر�سم والنحت
واب �ت��د�أت �أول ح��رك��ة ق��وي��ة وم�ب��ارك��ة يف
م�ضمار امل�سرح واملو�سيقى الكال�سيكية
والوطنية.
ك��ان��وا ق�لائ��ل حت ��دق ب �ه��م امل �� �ص��اع��ب من
ك��ل ج��ان��ب يف عملهم الإب ��داع ��ي وتهيئة
اجل�م�ه��ور للفهم وال� �ت ��ذوق� .أم ��ا عملهم،
فب�صفتهم البعث الأول منذ م��دة خم�سة
قرون كانت حماولتهم �صعبة وهم يهيئون
الأ�س�س للأجيال ال�شابة القادمة .كان عملهم
ينح�صر يف ت�أليف حلم هذا الأعرابي امللون
غري املتناهي يف كتب التاريخ وزخارف
الريا�ضة العربية ،وحتى �أبعد من ذلك،
الت�أليف ب�ين �إن���س��ان ع��ا���ش ب�ين �أح�ضان
النهرين منذ �آالف ال�سنني و�صنع من طني
هذه الرتبة متاثيل �صغرية جميلة ،وبني
تعبري �أ�ستمده من لندن وباري�س وروما.
و�أما اجلمهور ف�إنه على �سذاجته وان�صرافه
عن تذوق هذا ال�شيء اجلديد قد مهد للفنان
�أر�ض ًا خ�صبة بكر ًا لبذر الثقافة اجلديدة.
جاء �إىل بغداد يف هذه الفرتة املديدة من
الزمن �أنا�س كثريون ،و�إذا كانت �أوربا قد
�أوقفت حركة انتاجهم ف��إن بغداد هي�أتها
للعمل .وفتحت للفنان منهم عامل ًا جديد ًا
من املرئيات حتت ظالل قبابها الفنية .ومل
يكن ه ��ؤالء طالب البوزار يف باري�س �أو
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ال�سليد �سكول يف لندن بل كانوا ذوي �أفكار
جديدة وم��ن الذين ميزجون يف انتاجهم
الفني ع�صارة ت�أمالتهم ودرا�ساتهم بدني ًا
�إح�سا�سهم وخيالهم .
ك��ان ه� ��ؤالء الأج��ان��ب ذوي �أث��ر على هذه
الفئة م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ،ومل يكن الت�أثري
جم��رد ت �ب��ادل م��دار���س ل�ل�ف��ن .ل�ق��د �أرتبط
ه ��ؤالء مع بع�ضهم مبيل فطري واح��د هو
�إن �� �س��اين حم ����ض :ح��ب احل �ي��اة والكفاح
يف �سبيل النظام الطبيعي ،ح��ب احلياة
والأ�شياء الب�سيطة التي تن�سينا املوت.
لقد كانوا رج��ا ًال �أك�ثر مما كانوا فنانني .
�أنني �س�أفقد واح��د ًا منهم ك�صديق حميم.
ال�سارجنت كنث وود� .أن��ه �سي�سافر عما
قريب للمجهول ولكن لدي عناونه – بيت
�صغري يف يور ك�شر.
 7كانون الأول 1944
 ...لي�ست يل رغائب بال�سيا�سة ما دمت حي ًا
وال يفرق عندي �أي �إن�سان عن �أي �إن�سان.
 21كانون الأول 1944
نزلت اليوم �صدفة �إىل ال�سرداب وبيدي
ال�شمعة وعندما دخلت بعد فتحي الباب
مل �أ�سمع �أي �صوت للكلب ال�صغري الذي
�أعطتني �إي��اه ( )...وال��ذي رف�ضته منها.
ولقد كذبت عليها عندما قلت �أنني ال �أحب
الكالب .مل �أ�سمع �أي �صوت للحيوان .لقد
كان ميت ًا يف زاوي��ة من ال�سرداب ميت ًا من
اجلوع .ولقد �شعرت باحتقار �شديد لنف�سي
ولكل �شيء .لقد ت��رك امل�سكني مي��وت من
اجلوع والربد .ليتني قد رميته يف ال�شارع
�أو �أعطيته خلايل الذي طلبه �أو �أبقيته عند
خالتي� .سيكون ه��ذا �أق�سى در���س يل يف
حياتي لأكون �إن�سانا كام ًال يف امل�ستقبل.
بقيت ما يقرب ن�صف ال�ساعة قرب امل�سكني
وب �ي��دي ال���ش�م�ع��ة ،ول �ق��د ح��اول��ت البكاء
لأر�ضي نف�سي فلم �أ�ستطع
كنت �أ�شعر بجرمي الفظيع ،كنت �أت�صور
الآالم التي �سببتها لهذا احليوان التع�س
الأعزل ،والأمل ي�أكلني �أك ًال.
� 7آب 1945
البارحة �أغلقت �أب ��واب املعر�ض ملدر�سة
ب�غ��داد .وق��د الق��ى املعر�ض الأول م��رة يف
بغداد جناح ًا منقطع النظري .كان النا�س
ي�أتون بالألوف يومي ًا .وكان عدد الن�ساء
�أكرث من الرجال يف الغالب .وكانت الأوقات
ال�صباحية خ��ا��ص��ة للن�ساء .ف��ذه�ب��ت يف
�أكرثها .كنت �أق�ضي الوقت يف �سماع قطع
من املو�سيقى والتفرج على الن�ساء اللواتي
في ًال ما ميكن �أن يراهن الإن�سان يف فر�صة
�أخرى .ولقد �أتاحت يل الفر�ص �أن �أتطلع
ع��ن كثب وب �ت ��أن �إىل ه��ذا ال�ن��وع اجلميل
الغ�ض من البيوت الفقرية والراقية .تلك
الرقة والأنوثة الهائلة والعيون الوا�سعة
ال�سوداء املليئة بالرغبة املكبوتة واحلياء
اجلذاب .و�أجمل �شيء لفت نظري هو هذا
ال ��رداء العجيب – العباءة – والطريقة
التي يلب�سن بها العباءة ،وهن يتمخطرن
�أمام املعرو�ضات بنعومة واهتزاز متثاقل.
وه��ي ت�ن��زل م��ن على ر�ؤو��س�ه��ن ث��م تلتف
حول �أدوار الكتف وت�أخذ قطعة منها يف
الدوران حول الذراع العاري الأ�سمر ويخر
ق�سم منها �إىل الأر�ض �سابح ًا حول الردفني
ب�شكل مبهم ثم ملتف ًا حول ال�ساق امللونة.

كانت هذه املناظر جتذبني لدرجة قوية مع
مناظر البنات ال�صغار ب�أرديتهن الق�صرية
و�شعورهن النظيفة املنظمة تزينها �شرائط
حمراء �أو خ�ضراء والفتيات ذوات ال�شعر
ال�غ��زي��ر وال �ن �ه��ود ال���ص�غ�يرة والف�ساتني
الرباقة.
االثنني � 27آب 1945
 ...ع �ن��دم��ا ك �ن��ت �أ�� �س�ي�ر �إىل املعر�ض
�أعرت�ضني يف الطريق مت�سول ع�صر هذا
اليوم واملت�سول ال يخرج �إال وقت الع�صر،
وقد كان ي�ستعمل كل كلمات الرحمة .رثيت
ل��ه وك�ن��ت على و��ش��ك �إع�ط��ائ��ه م��ا بقي يف
جيبي للرجوع �إىل البيت يف البا�ص و�أنا
يف هذه الأي��ام ال �أملك �أي �شيء ،ولكن ما
ابتعدت عنه قلي ًال حتى �سمعته يقول وكان
�آخر ما قاله:
 م�سكني الله يخليك ..ثم قال ب�صوت خافت  :الله يك�سر رقبتك.
....
� 14أيلول 1945
 ...عملت �صور ًا جديدة ومتاثيل جديدة
و�أن�ن��ي �أح ��اول دائ�م� ًا �أن �أ��ص��ل �إىل �شيء
و�سواء و�صلت �إىل �شيء �أم مل �أ�صل ف�إن
�أم��ام��ي �أم� ً
لا واح��د ًا وه��و �أنني �س�أوا�صل
حماوالتي ودرا�ساتي� .س�أحاول �أن �أقيم
يف ه��ذه ال�سنة معر�ض ًا خا�ص ًا بي �أجمع
ف�ي��ه �أح �� �س��ن �أع �م��ايل م�ن��ذ خم�س �سنني.

�ألواين نفدت فان�صرفت للنحت والتخطيط
و�أن ��ا على و��ش��ك �أن �أمت قطعتني كربتني
م��ن احل�ج��ر و�أخ ��رى م��ن امل��رم��ر� ،أحداها
البنت والأخ��رى قارئة الأفكار والثالثة �أم
الطفل .طلبت مني �أم��ان��ة العا�صمة عمل
� �ش��ذروان فلم نتفق على �شكل الدزاين
(الت�صميم) وطلب مني رئي�س مهند�سي
ال�سكك احلديدية وهو معمار �إنكليزي قدير
جد ًا �أن �أقوم بنحت متثالني طول كل واحد
منهما ت�سع �أق��دام لتزيني حمطة بعقوبة،
فكانت تكاليف النقل واملواد �أغلى مما كنت
�س�أح�صله .ولقد كنت �س�أجازف بذلك عندما
�أعطاين هذا املهند�س كل احلرية يف نحت
التمثالني وعملت من��وذج�ين ل��ذل��ك وهما
فالح وفالحة يرمزان �إىل بعقوبة ،وكان كل
�شيء �سائر ًا على ما يرام لوال توقف �صرف
املبالغ .انتهت احلرب واحلمد لله وقد �أثري
�أمر رجوعنا لإمت��ام الدرا�سة يف ايطاليا،
�أن��ا وال��دروب��ي وع�ط��ا ��ص�بري .م�ستحيل
بعد م��ا ح�صل لها ول��ذا ف�إننا على الأكرث
�سنذهب �إىل لندن .على كل ف�أنني �أف�ضل
البقاء يف ب�غ��داد �سنة �أخ��رى لأمت بع�ض
امل�شاريع والدرا�سات ،منها القيام بتتمة
بع�ض الأع�م��ال ثم املعر�ض و�إل�ق��اء بع�ض
املحا�ضرات وه��ذه �ستكون درا�سة دقيقة
عن ميول اجلمهور العراقي وما يحبه وما
يف�ضله .جمعية �أ�صدقاء الفن على و�شك

يوميات جواد سليم

االنهيار واملوت� .أما ما ح�صل بيني وبني
باقي الأع�ضاء فانه ي�ضحك ويبكي .وقد
انف�صلت عنهم جميع ًا.
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قبل �أيام �أنهيت عمل ((البناء)) (Master
 )Builderالتي كنت قد �سميتها كذلك
وع �� �س��اين ق��د ح�ق�ق��ت ف�ي�ه��ا ال �� �ش��يء ال��ذي
�أريده.
ا� �س �ت �ق��رت يف ر�أ�� �س ��ي ف �ك��رة �إن �� �ش��اء هذا
املو�ضوع منذ عدة �سنوات .وقد ا�ستوحيت
ال�شكل عند ر�ؤيتي �أ�سطة طه ،البناء الوحيد
يف العراق يف عمل الزخارف ،وهو يعمل
بكل دقة وهدوء يف زقاق الق�صر العبا�سي،
وقد �أعجبني �شكله وما جاوره من ال�صور
واحلركة واحلياة واهتمامه بعمله وت�أكده
م�ن��ه ،ث��م العظمة التاريخية والفنية يف
ال�شيء الذي يحاول �إ�صالحه .بعد ر�ؤيتي
ه��ذا املنظر ازدح �م��ت يف ر�أ� �س��ي ذكريات
و�أفكار حفرها هذا امل�شهد يف زوايا من�سية
من ر�أ�سي وتال ذلك ات�صايل املبا�شر ب�أهل
البناء والأ�سطوات واخللفات وال�صناع
ال�صغار عند بناء بيتنا احل��ايل .لقد كنت
و�أن ��ا �صغري �أع �ج��ب ب��ذل��ك الأ��س�ط��ة وهو
ي�شتغل بكل ن�شاط و�شوق وي�ضع الطابوقة
ف��وق الأخ ��رى ب�صورة م��ؤك��دة وموزونة
ومركزة كال�صانع الأول وت��درج ال�صناع
حوله ،ثم الق�ص�ص التي كان يتخيلها وما

يرويه من احلوادث عن مهنته وحبه لعمله
واندماجه فيه وكنت �أعرف ،وعلى الأخ�ص
يف هذه الأيام� ،أن هذه ال�صناعة مل تكن كما
كانت عليه يف الأزمنة القدمية يف العراق
�أو ف��ار���س�� ،ص�ن��اع��ة يقد�سها �أ�صحابها
وي�ن��دجم��ون فيها ،كما يندمج الكهنة يف
الدين .ومل يبق ذلك ال�صانع الذي تخلق يده
جامع ًا كجامع مرجان �أو ق�صر احلمراء.
فا�ضطررت و�أنا �أدر�س هذا املو�ضوع �إىل
االتكال على املا�ضي ،على القباب التي هي
�أهم �شيء يفخر به العربي �أو هو ال�شيء
الوحيد الذي �أعطاه للفن املعماري .و�شيء
�آخر ،وهو الذي ا�ستمددت منه اال�سم وعلى
االخ�ص بالإنكليزية هو قراءتي مل�سرحية
�أبن عن ذلك الأ�سطة الذي مات لفنه .ومرت
الأي��ام واملو�ضوع ي�أخذ �شك ًال جديد ًا يف
ر�أ� �س��ي .ث��م خطوت خطوة عملية بطلبي
قطعة حجرية كبرية م�سطحة من املو�صل
وو�صلت �إىل م�شغلي يف املعهد والفكرة
مل تختمر يف ر�أ��س��ي ج��دي� ًا .كنت �أجل�س
ال�ساعات �أنظر �إىل �سطحها الأبي�ض املجلو
و�أ��ش��اه��د الأ��ش�ك��ال وال�صور وه��ي تخرج
وتتحرك �أمام عيني على احلجر ور�سمت
ع��دة �صور ثم جل ��أت للطني ع�ساين �أ�صل
�إىل �شيء� ،إىل �أن �أنهيت الفكرة يف ال�صيف
املا�ضي واب�ت��د�أت يف احلفر على احلجر.
و�إذا �أردت �أن �أ�شرح ما حفرته على هذه
احلجرة ف�سوف ال يتعدى ال�شيء ال�شكلي
احلا�صل ولذا ف�أنني �أف�ضل ال�سكوت ،ولكن
يجب �أن �أذكر هنا �أين بال �شك قد ا�ستعنت،
زي��ادة على نف�سي والطبيعة واالجتاهات
احلديثة ،بعد اجتاهات فنية –م�صرية –
و�آ�شورية – وغوطية ،وهذا �شيء طبيعي.
وكان يف الإخراج اجتاهان� :أحدهما هو ما
بد�أت فيه �أول عملي للإن�شاء ،وكان نوع ًا
م��ن االبتدائية اخل�شنة النقية اخلطوط
ال �ه��ائ �ج��ة ال� �ع ��واط ��ف ،وال� �ث���اين اجت ��اه
كال�سيكي مثقف.
ولكن �أثناء العمل وعلى الأخ�ص يف �أخراج
اليد الي�سرى للأ�سطة والتي حاولت فيها
وهي �أعلى قمة ،و�أنا �أ�ستذكر كلمات (�إىل
ف��ور) عن االع��راب��ي� ،أن �أعطيها كل �شيء
م�ث��ايل وروح���ي� ،أو كنت �أح���اول �إظهار
العقل و ال��روح فيها .وعلى نعومة املادة
ال�صخرية ظهرت اليد �أك�ثر مما �أردت من
دقة الإخراج وابتعدت عن الفكرة اجلامعة
للإن�شاء ،ولكن عو�ضت عن ه��ذا النق�ص
نوع ًا ما يف اليد اليمنى التي حاولت فيها
�أن �أمثل القوة وال�شدة اجلن�سية – �أي اليد
التي ت�صنع وحت�س وتلم�س ،ال اليد التي
تفكر� .أردتها �أن متثل القوة اجل�سدية فقط
– االحتمال وال�صرب والعرق املت�صبب .ثم
كيف ميكنني �أن �أبتعد عن اجلمال ورقة
اخلطوط واجلاذبية اجلن�سية يف اخراج
ال�صناع ال�صغار؟ كنت ،حتى و�أنا �أ�شتغل
يف عملي� ،أراهم بوجوههم احلمراء املفعمة
املك�سوة برذاذ اجل�ص وهم ي�شتغلون بال
انقطاع يف البناية املجاورة يف ذلك الوقت
للمعهد (ملهى �أن��وار الفن) .وك��ان ه�ؤالء
ال���ص�غ��ار �أ� �س �ط��وات امل�ستقبل ب�شفاههم
احلمر وعيونهم الكبار الدعج يف طرف،
ويف طرف �آخر العمال املرذولون امل�ساكني
الذين ي�أكلهم املر�ض واجلوع والب�ؤ�س من

الكبار �سن ًا والذين ال عمل لهم �إال احلمل
وبع�ض الأ�شكال الب�سيطة .و�أظهرت هذه
الفكرة ك�إظهار الفنان الآ�شوري القدمي
بالن�سبة لتوجيه العمل يف قطعه الفنية
و�إعطاء كل �شخ�ص يف مو�ضعه قدره من
الزخرفة والإتقان .فزيادة على ما يعطيه
م��ن ن�سب �أك�ب�ر للملك ،م �ث� ً
لا ،ك��ان يهتم
بدقائق ع�ضالته وزخ��رف��ة مالب�سه �أكرث
من الوزير ،ويتدرج �إىل �أن ي�صبح الأ�سري
جم��رد خطوط ب�سيطة .ولكنني يف هذه
القطعة مل �أهتم بال�صانع الأكرب من حامل
احل�ف��رة (؟) لأن��ه م��وف��ور احل��ظ بالن�سبة
للآخرين .جمرد �إخراجي الأ�سطة متقنا
والآخ��ر غري متقن �أو غليظ وغري من�سق
ال���س�ط��وح ك��ان يو�صلني ل�ل��واق��ع �أك�ث�ر.
فاين �أت�صور �أن القطعة الفنية يجب �أن
توجه ح�سب املو�ضوع فمث ًال ال ميكن عمل
متثال ميثل ال�شهوة اجلن�سية كعمل متثال
(بالن�سبة للإخراج طبع ًا) ميثل القد�سية
الدينية .ويف اخلتام فانني �أعتقد �أن هذه
القطعة لو ا�ستعملت عملها قلي ًال جلاءت
يف قالب �أ�صح و�أن�سق و�سوف ي�أتي اليوم
الذي �أرى فيه كل �أخطائها.
ه��ذا �أول عمل فني عملته �أحبه و�أعجب
به كل �شخ�ص ،و�أهم تهنئة و�أعمق مديح
ح�صلته يف ح �ي��ات��ي ه��و ع �ن��دم��ا ت�سلق
ال �ب �ن��ا�ؤون امل� �ج ��اورون للمعهد ومعهم
ال���ص�ن��اع مل���ش��اه��دت�ه��ا و�أع �ج �ب��وا ب�ه��ا كل
الإعجاب .وكان يتعرف كل �شخ�ص بنف�سه
يف القطعة.
ق�ب��ل �إمت��ام��ي قطعة ال�ب�ن��اء �أن�ه�ي��ت حفر
متثال ب�سيط جد ًا على خ�شب النارجن� .أن
املوا�ضيع الب�سيطة تكون �أ�صعب من �أي
مو�ضوع �آخ��ر .وكان النجاح حليفي وقد
تو�صلت يف هذه القطعة ل�شيء كنت كثري ًا
ما �أهتم به وهو عمل �شيء تتخيله خميلتي
وقد �أعجبت به (هايدي) كثري ًا ...
ويف �صورة عملتها للفرا�ش ح�سني �أ�ستقر
يف ر�أ�سي �شيء خطري وهو اين ال �أ�صلح
�أن �أكون ر�سام ًا لأين �أرى �شيئ ًا وفر�شتي
تعمل �شيئ ًا �آخر .وقد ا�ستنتجت يف كثري
من املرات �أين ال �أرى الألوان بالقوة التي
يتطلبها ر�سام ب��ارع من ال�صنف الأول.
و�أنا ال �أريد �أن �أكون م�صور ًا من ال�صنف
املتو�سط� .أين �أفكر بال�شكل واحلجم �أكرث
مم��ا �أف �ك��ر ب��ال�ل��ون .وه �ن��اك ��ش��يء غريب
وميكن �أن يكون عدمي النفع ال �أدري وهو
�أين �أج�ت�ه��د بكل طاقتي و�أح��ر���ص �أ�شد
احلر�ص يف �إخراج حتى �أب�سط القطع يف
النحت بينما يكون الر�سم يل ب�سيطا كلهو
ب�سيط ال يهمني �أن ك��ان ح�سب اجتاهي
القدمي �أو احلديث بالن�سبة ل�صوري التي
ر�سمتها قب ًال .لقد كان للمعهد وموقعه �أثر
يف جمرى حياتي لن �أن�ساه مدى احلياة.
ق�ضيت فيه �أرب��ع �سنوات ر�أي��ت فيها كل
�شيء :احلب والعمل .والآن يف اللحظة
التي �س�أغادر فيها بغداد �إىل �أورب��ا مرة
�أخرى تنتقل فيه هذه امل�ؤ�س�سة �إىل مو�ضع
�آخر ال ي�صلح ل�شيء ،و�إذا مل تنجح �سفرتي
ف�سيكون حظي تاع�س ًا فان املحل ال ي�صلح
يل وال لتالميذي� .أن املحل اجل��دي��د دار
بال حديقة وبال ذلك املمر اجلميل املنعزل
وتلك الغرفة وتلك الف�سحة �أمامها التي
ر�سمت فيها ...
مل �أر �صاحبي كنث وود منذ ثالثة �أيام .لقد
وعدين �أن يكلم امل�سرت لويد ب�إقامة معر�ض
يحوي �أع�م��ايل و�أعماله و�أع�م��ال هايدي
يف بناية املتحف اخلا�ص بال�صور .ف�إن
جنحت هذه الفكرة فانني �س�أكون �سعيد ًا

وال �سيما �أين �أري��د التخل�ص من قطعتي
((ال�ب�ن��اء)) وبيعها قبل �سفري .كما �أنه
طلب مني �إلقاء حما�ضرة باللغة الإنكليزية
عن النحت للجنود الإنكليز.
� 21شباط 1946
الآن و�أنا يف الباخرة التي تخرتق املحيط
�إىل عامل جديد �أتذكر تلك ال�صفحة التي
كتبتها و�أن��ا يف باخرة �إيطالية حتملني
�إىل �إي�ط��ال�ي��ة وال �ت��ي و��ص�ف��ت فيها كيف
فارقت �أهلي ويف عيونهم الدمع وكانت
�أر���ض املطار يف ذل��ك ال�ف��راق حتمل �أمي
و�أبي و�أخوتي ب�أكملهم .كانت كلماتي يف
تلك املرة على تلك ال�صفحة فيها كثري من
الت�أثر الذي انتقل بعده �إىل الفرح العظيم
والأمل الذي ما كنت �أت�صور �أنه �سيتحقق
(و�أن �أنا يف الباخرة وبعد �أن مت كل �شيء،
بيني وب�ين الدنيا اجل��دي��دة �أرب �ع��ة �أيام
فقط �س�أكون يف �أوربا بعد هذه ال�سنوات
اخلم�س يف ب �غ��داد ال�ت��ي م��ع �أين بع�ض
�أيامها ب�سعادة وبع�ضها بالعمل والتجربة
ولكني دفعت ثمن �أك�ثر �أيامها غالي ًا� .إال
�أن �ه��ا عرفتني احل �ي��اة وال�ع�م��ل ،عرفتني
الأ�صدقاء ،عرفتني امل��ر�أة ،عرفتني الأمل.
والآن لقد انتهيت من بغداد .اين �أتطلع
�إىل ع��امل نقي خ��ال م��ن ال �ك��ذب .يف يوم
الرحيل من بغداد
يف �� 8ش�ب��اط �سنة ودع ��ت �أم ��ي و�أخ ��ذت
تقبلني ب�ح��رارة ون�صف وحبها م�ستور
(بالبو�شي)  .مل �أر عينيها اللتني كنت
م�ت��أك��د ًا �أنهما مليئتان بالدموع وعندما
ابتعدت عنها مل �أر وجهها املغطى بالربقع.
وب�ع��ده��ا اختلطت ب��امل��ودع�ين وودعتهم
واحد ًا واحد ًا وقبلت �أختي نزيهة ونوزاد
ثم �سعاد خمرتق ًا الأ�صدقاء الذين كانوا
جمتمعني بكرثة �أم��ام ال�شركة املتحدة.
وعندما حتركت ال�سيارة مل �أر من �أهلي
�إال �سعاد من خالل ال�شباك .بعد �أن حتركت
ال�سيارة ت��ذك��رت الغائبني وبينما كانت
ال�سيارة تعرب اجل�سر ع��اب��رة نهر دجلة
نظرت �إىل القباب واملنائر وراء البيوت
وودع��ت �أب��ي و�أخ��ي ر��ش��اد .كانت �سفرة
ال�سيارة غري ناجحة �أبد ًا ولكنها انق�ضت
ب�سالم وق��د �أده�شتني ع��دة �أ��ش�ي��اء لدى
دخولنا فل�سطني ،منها اله�ضاب والتلول
املغطاة بقطع احلجر الأ� �س��ود .لقد كان
منظرها جمي ًال خ�شن ًا...
يف عام  1941عاد جواد �سليم �إىل بغداد
م��ن درا��س��ة النحت لوقت م��ا يف باري�س
وروم��ا ،و�شرع يف كتابة يوميات دعاها
((م��ر�آة وجهي)) وكان �إذ ذاك يف الثانية
والع�شرين من عمره.
وه��ذه اليوميات ،على تقطعها وتباعدها
امل�ت��زاي��د على م��ر ال�سنني� ،سجل عفوي
�صريح لتجربة ج��واد �سليم ال�شخ�صية
والفنية� ،سجل لبحثه ،وتطوره الفكري
والعاطفي .وهي �أقرب �إىل حديث الفنان
�إىل نف�سه يف م��ون��ول��وج ط��وي��ل ،ل�شدة
ما يف تفا�صيلها ور�سومها من �صميمية
وتلقائية.
غ�ن��ي ع��ن ال��ذك��ر �أن �ن��ي م��ا اخ�ترت��ه منها
جتنبت ذكر ا�سماء الأ�شخا�ص ،فيما عدا
الأجانب منهم ،اال يف موا�ضع قليلة .وقد
اقت�صرت على الفرتة التي ق�ضاها الفنان
يف بغداد بعد عودته من باري�س وروما،
�إىل يوم مغادرته �إياها �إىل لندن (مدر�سة
ال�سليد) ال�ستئناف الدرا�سة ،يف � 8شباط
 .1946غ�ير �أن ال�ي��وم�ي��ة الأوىل هنا،
م�أخوذة من اليومية التي يبد�أ بها دفرت
يوميات الفنان.

السياب يكتب
عن جواد سليم:
فنان يمتلك عمق اإلحساس ونفاذ البصيرة
يف كانون الثاين من ع��ام  1961يرحل ج��واد �سليم عن
دنيانا الذي دعا من خالل اعماله الفنية اىل مدر�سة عراقية
ت�ستمد ا�صولها من ح�ضارة الع�صر احلايل مبا متخ�ضت
عنه من ا�ساليب ومذاهب يف الفن الت�شكيلي وعن طابع
احل�ضارة ال�شرقية الفذ .
ال�شاعر بدر �شاكر ال�سياب يكتب هذه املقالة التي تعد عن
الر�سام العراقي الكبري يف مقال بعنوان (( ج��واد �سليم
الفنان الذي يخربنا اال�شياء ونن�شرها بتوقيع (ابو غيالن)
يف جريدة اجلمهورية ال�صادرة عام  1959يف ذكرى رحيل
الفنان جواد �سليم فان قراءة مقالة ال�سياب حتتمل طابع
التكرمي للر�سام ولل�شاعر الكبري اللذين كانا واليزاالن من
ابرز عالمات الثقافة العراقية املعا�صرة  .يف هذه املقالة
حر�ص ال�سياب ان يقول يف م�ستهلها فهمه لوحة جواد �سليم
التي وق��ف امامها مبهورا انها متثل �سيارة من �سيارات
ال�شحن ال�ضخمة واقفة حيال منزل تعتليه �شرفة عراقية
مزخرفة (�شنا�شيل)وكانت ال�سيارة واملنزل و�شرفته متثل
وح��دة متجان�سة من حيث االل��وان وال��روح التي تتم�شى
فيها جميعا وق��د كتبت على ال�سيارة من امثال احل�سود
الي�سود وي��ارزاق مما الفنا ان ن��راه على �سيارات النقل
وال�شحن وبالعراق ب�صورة خا�صة وحيث ان هذا الو�صف
لل�صورة التي امامه اليكفي والي يلقيق ب�شاعر وخياله
ملحدوديته فان بدر �شاكر ال�سيب يدلنا على ما هو ابعد من
ال�صورة املو�صوفة ويغو�ص بنا اىل اعماق ظواهرها يقول
ال�شاعر( ولوال هاتان العجلتان لكان من ال�صعب ان نعرف
اننا ازاء �سيارة جاءتنا يف اال�صل من الغرب ول�سنا ازاء
�شيء منبثق من �صميم حياتنا اننا هنا يقول ال�سياب امام
عمليتني مهمتني تكمل احداهما االخرى وال تتم بدونهما بل
يكاد يبدوا انهما يف احلقيقة عملية واحدة .
فهناك بالن�سبة لهذه االلة ال�صماء ال�سيارات وحتويلها اىل
�شيء ميكن االخبار به اىل جزء من انف�سنا لقد ا�صبحت هذه
ال�سيارة وكانها جواد رو�ضناه و�سميناه با�سمه انها اداة
رزق و�سيلة للحياة كالنخلة مثال و�شجرة الليمون ولي�ست
حم�ض الة من حديد وخ�شب ومطاط  )..ويتو�سع ال�سياب
بعد ذلك يف ر�سم دالالت لوحة جواد �سليم في�ستخرج منها
االف � �ك� ��ار المت��ت
معاين ي�ستخدمها يف قول
كانت هي من
اىل ال�ل��وح��ة ب�صلة وان
بدر �شاكر
وحيها ويكر�س ال�شاعر
ال �ف �ن��ان
ال�سياب من مقالته ل�سرية
ال � � �ف� � ��ن
ج��واد �سليم واف �ك��اره يف
ه� ��ذا
وموقفه يف ال�تراث والهمية
اجلزء من املقالة ادرجه هنا ن�صا
خمتتما ب��ه ه��ذه ال �ق��راءة الوثائقية
ال �ت��ي اردن��اه��ا ��ش�ه��ادة م��ن ��ش��اع��ر كبري
النن�ساه يف ذكرى فنان خلد كفاحه كفاح
�شعبنا من اج��ل احلرية  .كتب ال�شاعر
بدر �شاكر ال�سياب ابو غيالن يف مقاله( :
يف اواخر عام  1940قطعت احلرب على
جواد �سليم درا�سته يف اكادميية الفنون
اجلميلة بروما فعاد اىل بغداد وعني نحاتا
يف مديرية االثار القدمية العامة وقي�ض له
خالل ال�سنوات الثالث التي ق�ضاها يف عمله
هذا ان يطلع على روائع الفن التي متخ�ضت عنها
احل�ضارات التي ازده��رت يف ه��ذا اجل��زء من اجزاء
الوطن العربي .
هذا اجل��زء ال��ذي هي�أت مياهه اجلارية وزروع��ه اليانعة
للموجات التي تعاقبت عليه من قلب اجلزيرة العربية من
بدء التاريخ جمال التعبري عن عبقريتها وموهبتها

الفنية اىل اق�صى احلدود .
وتعمق يف درا�سة هذا الفن الذي اح�س منذ الوهلة االوىل
بقوة الو�شائج التي تربط بينه وبني هذا ال�شعب العربي
الذي هو واحد منه كان ميتلك ما يتميز به كل فنان ا�صيل
عمق االح�سا�س ونفاذ الب�صرية واملوهبة وراح جواد �سلم
يفكر يف �ضرورية خلق فن ينبثق من روح ه��ذا ال�شعب
وطبيعته وتراثه من حا�ضره كله وتت�صل جذوره مبا�ضيه
وفنه العريق .
وهي�أت له ال�سنوات االربع التي ق�ضاها يف انكلرتا (1946
–  )1949ليدر�س النحت والر�سم يف ال�سليد يف جامعة
لندن وعاد بعدها يحمل دبلوم �شرف .
ان يتفتح على العامل ليون الفن الذي ينتجه فنا ذا طابع
قومي ا�صيل وم�سايرا للحركات الفنية احلديثة يف الوقت
ذات��ه ومنذ ذل��ك احل�ين وج��واد �سليم مايني ينتج انتاجا
فنيا ي�ستمد طابعه االن�ساين م��ن خ�لال الطابع القومي
متوقفا على نف�سه ويف ك��ل اث��ر ج��دي��د مقويا الو�شائج
بينه وبني ال�تراث الفني العربي ان حتقيق هذا كله لي�س
باالمر ال�سهل كما يبدو فاذا كانت ال�صلة بيننا وبني تراثنا
االدب��ي مل تنقطع واذا ك��ان املتنبي واب��و مت��ام واجلاحظ
و�سواهم م��ن عباقرة ال�شعر وال�ن�ثر العربيني ي�تراءون
لنا وكانهم قد عا�شو باالم�س القريب الذي التف�صل بيننا
وبينه �سوى ب�ضع �ساعات فان هناك قوة عظيمة تفغر فاها
بني حا�ضرنا الفني خا�صة بالنحت والر�سم وبني ما�ضينا
فيهما وعلى ملء هذه الهوة ركز جواد �سليم كل عبقريته
وجهوده .ان نظرة دقيقة اىل لوحاته الرائعة مثال (�صبيان
ورقي وال�شيخ والراق�صة والقيلولة واخلياطة تك�شف لنا
ان جواد �سليم فنان ذو ا�سلوب متميز وما اقل الر�سامني
مل ي� �ق� �ل ��دوا فيه
ال��ذي��ن يتميزون با�سلوب
م� � � � � � ��ن
واحدا او يحتطبوه
هنا وهناك ومن
غ��اب��ات غريبة
ع �ن��ا وب �ع��د يف
ه� ��ذه خ��اط��رة
عابرة كتبتها
عن هذا الفنان
ال �ك �ب�ير ال ��ذي
انتج ومازال
ي �ن �ت��ج اث� ��ارا
ي�ستحق كل
اثر منها درا�سة
كاملة.
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ال��ت��ق��ي��ت ب� ��ه ع� �ل ��ى غ �ي�ر م���وع���د يف
مكتبة(مكنزي)م�ساء يوم ربيع جميل
ع ��ام ، 1985ك� ��ان ي�ب�ح��ث ع��ن كتاب
(العراق القدمي) لعامل االثار الفرن�سي
(جورج رو)Georges Rouault
ف�ل��م ي �ج��ده يف امل�ك�ت�ب��ة ول �ك��ن وج��ده
ع �ن��دي.خ��رج �ن��ا ب �خ �ط��وات متثاقلة،
وحل�سن احل��ظ ك��ان ع�ن��ده مت�سع من
ال ��وق ��ت ،ف ��اق�ت�رح ��ت ان جن �ل ����س يف

املقهى الربازيلية،فانفرجت ا�سارير
وجهه وكامنا اثرت له ذكريات بعيدة
حبيبةاىل نف�سه يف تلك املقهى املعهودة
لدى االدباء وال�شعراء والفنانني،حيث
جتتمع نخبة اجليل لت�ستمع بكل �شعاع
جديد ي�صلها من فل�سفة وادب وفن.بد�أ
احلديث عن املجتمع والوطن وتطرقت
اىل ال �� �س �ي��ا� �س��ة ف � �ب� ��ادرين ب�صوته
اخلافت:

 انا ال تهمني ال�سيا�سة بقدر االن�سان.قلت  :و�سجينك ال�سيا�سي املجهول .
قال:انه االن�سان يف حمنته الفكرية.
قلت  :وهل �شعار جريدة االهايل الذي
�صممته بعيد عن ال�سيا�سة؟
قال  :نعم  ،انه امل االن�سان ،فاحلمامة
رم��زال���س�لام ،واملطرقة رمزال�صناعة
والتقدم.واملدية رمز الزراعة ،وال�شعلة

رمز النور واحل�ضارة.
قلت  :وامل�سرح �أال يهمك؟
ق��ال ( :ي��و��س��ف ال �ع��اين)يف جت�سيده
مل�أ�ساة االن�سان.
قلت  :وال�شعر؟
ق ��ال( :اجل ��واه ��ري) يف ح�ب��ه للنا�س
وحتديه للطغيان.
قلت  :والق�صة؟
قال � :شخو�ص (عبد امللك نوري)و(ذي

النون ايوب).
قلت  :واملو�سيقى؟
قال  :ال�سمفونيات القدرية ونب�ضات
القيثار.
ث ��م ران ال �� �ص �م��ت ع�ل�ي�ن��ا فابتدرين
بال�س�ؤال
 وفن الر�سم؟فقلت  :جواد يف اخلم�سينات .
ق ��ال :ه�ل�ا رج �ع��ت �شيئا اىل ال ��وراء

وفت�شت يف االربعينات.
قلت :رحلة ال�سندباد الثامنة.
قال:وبع�ض بورتريتات.
قلت  :و�ساقطات.
قال :وامليدان.
قلت:لورنا 1949
قال :وجمموعة(همب�ست هيث)1947
قلت :وكذلك جمموعة باري�س
قال :وماذا يف اخلم�سينات؟
قلت  :البغداديات فقط .
قال  :وماذا عن البغداديات؟
ق �ل��ت :اخل ��ط وال� �ل ��ون واال� �س �ط��ورة
والواقع والتاريخ!!
ق��ال  :وم��ا ه��ي ل��وح�ت��ك املف�ضلة من
البغداديات ؟
قلت :ال�شجرةالقتيلة!
قال :وماذا ت�ست�شف منها؟
قلت :االن�سان عرب الت�أريخ.
قال:وكيف؟
ق �ل��ت  :لأن ك��ان��ت � �ش �ج��رات (جحيم
دانتي)L>enfer De Dante
متثل امل�شكلة الفردية  ،ف��ان �شجرتك
القتيلة متثل امل�شكلة االن�سانية،انها
الفكر امل�صلوب عرب الع�صور ،والدم
امل�سفوح خالل القرون..انها (�سقراط..
ابن املقفع� ..سيارتكو�س...احلالج...
امل�سيح...املتنبي...ارخميد�س...ابو
ذر الغفاري..غاليبو� ..صالح بن عبد
القدو�س) واالف االحرار الذين حملوا
�صلبانهم على ظهورهم من �أجل الكلمة
الطيبة والفكرةاخلرية ومن �أجل حياة
�أف�ضل لالن�سان.
قال:ـ يف كل زمان ومكان تهوى املعاول
احلمقاء من اي��دي اجلهلة واجلالدين
لتقطف ال��ر�ؤو���س املثمرة املفكرة.ثم
ا�ست�شهد ببيت اجلواهري:
لثورة الفكر ت�أريخ يحدثنا
ب�أن الف م�سيح دونها �صلبا
ق �ل��ت :ال���ش�ج��رة رم ��ز احل �ي��اة...رم��ز

العطاء،جذعها �صامد اكت�سى بلون
االر� ��ض االم الن��ه ول�ي��ده��ا وكلما منا
وا�شتد ت�صلب وا�صبح �صلد ًا ال تنال
منه العوار�ض الطبيعية فهواالن�سان
ب�صالبته يواجه امل�صاعب والعقبات
ف �ت��زي��ده جت��رب��ة وخ�ب�رة � �ص �م��ود ًا ثم
تلك االغ�صان اليانعة ترمز خ�ضرتها
اىل االم� ��ل واخل �ل��ق،ف �ت �ه��وى عليها
ال�ف��أ���س البليدة وحتيلها اىل حطام
فهي االن�سان يف نتاجه العقلي ت�سلبه
العقول الغبية لتطعمه النار.ثم اقتالع
ذلك اجلذع اجلبار وف�صله عن جذوره
بتلك االي��دي اجلاهلة هو قطف ر�أ�س
العبقري وحرمان الب�شرية من �أفكاره.
ان �� �ش ��را�� �س ��ة وق � �� � �س� ��اوة ق��اط �ع��ي
ال �� �ش �ج��رةم �ت �م �ث �ل��ةيف ت �ل��ك اخلطوط
امل�ت��داخ�ل��ة ال���ص��ارم��ة ع�ل��ى وجهيهما
وع�ضالتهما وحركاتهما املرتبكة ،
وو�ضعيتهما القلقة النهما يف حالةاتيان
جرمية ثم تلك ال�سحنة الداكنة التي
ت�ن��م ع��ن عنجهية وج �ب�روت وكذلك
الر�أ�سان ال�صغريان ال�ل��ذان يحملهما
الرجالن ي��دالن عن تفكري بليد �ساذج
وتلك ال�ضحكة الرعناء التي تنطلق من
احدهما دليل الن�شوة واالنت�صارولكنها
ن�شوة اجلبان املنت�صر انها �سخريتك
ي ��ا ج � ��واد م �ن��اجل �ب �ن��اء املنت�صرين
ت�ضارعها �سخرية الكاتب اال�سباين
من
(�سرفانتي�س)Cervantes
ب �ط��ل ق�صته(دونكي�شوت)Don
 Quijoteوه��ن��اك ��ش�خ����ص وقد
تقطب وجهه الن ال�ف��أ���س مل تطاوعه
ل �ق �ط��ع ذل� ��ك ال �غ �� �ص��ن ال �� �ص �ل��ب ال ��ذي
اغ�ضبه وارعبه ل�شموخه وعناده كما
ارعب(�سيارتكو�س)Spartacus
جالديه وهو على خ�شبة االعدام فطفق
ذلك اجلبان يتخبط بحماقته ولكن انى
له ان يزيل ال�شجرة فلئن قطع جذعها
فهناك اجل��ذور الكثريةالتي �ستنبت

جذوع ًا وتر�سل اغ�صان ًاوتنتج ثمار ًا.
وتلك املر�أة املغلوبة على �أمرها منحية
بعطف وح�ن��ان على تلك احل��زم��ة من
االغ���ص��ان القتيلة وه��ي تهم بحملها
وت�ن�ظ��ر ل�ه��ا ن �ظ��رات ذات ال��ف معنى
فما ا�شبهها ب (ع�شتار) ح�ين اقامت
م�أمت ًا على فخذ الثور ال�سماوي الذي
ر�شقها به(انكيدو) بعد ان اجهز عليه
هو و�صاحبه(كلكام�ش)فطعناه طعنه
ق��ات�ل��ة وم��زق��ا اح �� �ش��اءه � �ش��ر مم��زق.
ولئن اقامت ع�شتار وبنات املعبد م�أمت ًا
للثور ال�سماوي فان تلك املر�أة انحنت
برقة وعطف لتحت�ضن تلك االغ�صان
واال��ص��ال ولتدفنها يف ال�تراب بعيد ًا
ع ��ن ذن� �ي ��ك ال �� �ش �خ �� �ص�ين املتجربين
لت�ستعيد احل �ي��اةم��ن ب�ق��اي��ا رمم ذلك
الثور ال�سماوي ولتتكاثر اال�شجار.
انت تلك اللوحة يا جواد متثل عن�صري
اخلريوال�شر يف االن�سان،ال�شر متمثل
بالرجلني يف �ضراوتهما وحقدهما
وج�ه�ل�ه�م��ا وق���س��اوت�ه�م��ا وطي�شهما.
واخل�ير تلك الفتاة برقتها وهدوئها
وحبها وعطفها ونظراتها احلائرة..
انها احلياة وامل��وت ،امل��وت يكمن يف
تلك ال�ف��أ���س املحطمة،وتلك ال�سكينة
القاتلة،واحلياة تلك الأنامل احل�سا�سة
التي عطفت على بقايا �شجرة لتتخذ
منها اكليال اخ�ضر ت��زي��ن ب��ه كوخها
القفر.
ثم متلمل جواد قائ ًال:
 لقد حملتها من املعاين فوق طاقتها.قلت – ومع ذلك فيها ما يقال من معان
اكرث ومغاز او�سع.
قال – وكيف تعدها من البغداديات؟
قلت – ان ال�ب�غ��دادي��ات ال اق�صد بها
ال���س�م��اور ودل ��ة ال �ق �ه��وة والك�ؤو�س
والقوري واملروحة والعيون الوا�سعة
وال��رب��اب��ة وال �� �ص �ن��دوق،وامن��ا اق�صد
ب�ه��ا جم�م��وع��ة ر��س��وم��ك ال �ت��ي ت�أثرت

جواد �سليم يف معر�ض جماعة بغداد للفن احلديث 1952
ب��ال��زخ��رف��ة اال� �س�لام �ي��ة واخل��ط��وط اال�شخا�ص وج��ذع ال�شجرة وترابط
الوا�سطية وااللوان الوح�شيةوالعيون االغ�صان واالوراق بوحدة زخرفية
ال� �ل ��وزي ��ة واك � �ث� ��ارك م ��ن االق ��وا� ��س ك��ام �ل��ة ال �ت �� �ص �م �ي��م،وو� �ض��ع االي� ��دي
وااله �ل��ة،وان �� �ص��راف��ك ع��ن الت�شريح واالرجل ب�سلم مو�سيقى رائع.
واهمالك للمنظور املدرو�س واهتمامك قال:وماذا عن �شعورك وانت امام تلك
باجلمال الفني على ح�ساب اجلمال اللوحة؟
التقليدي،فبغدادياتك ت�شع مظاهر قلت :ان جمرد ال�شعور بالقتل رهيب
جمالية ج��دي��دة خ��ارج��ة ع��ن املظاهر فكيف عملية القتل الفظيعة؟ ان من
املعتادة .ق��ال :كنت �أخ�شى �أن �أموت يقف امام هذه اللوحة ي�شعر باجلرمية
ت �ق�ترف ام��ام��ه ب �ح��ق � �ش �ج��رة يانعة
وال احد يقيم ر�سومي تقييم ًا فني ًا.
ق�� �ل� ��ت:ان ل ��وح ��ة (جيوكندا) Laمثمرة،ال كما يقف ام��ام هيكل �شجرة
 Jocondeاهملت ل�سنوات طويلة ميتة تقت�ضي ال�ضرورة قلعها،هنا يظهر
ث��م قي�ض ل�ه��ا ال��زم��ن م��ن يقيمها من احل�س الرهف�،شجرة تتطاول بجذعها
النقاد الفنيني وفال�سفة الفن لتكون ال�ب��ا��س��ق وال��ري��اح ت��داع��ب �أغ�صانها
�أعظم لوحة كال�سيكية عرفتها متاحف الهيفاء فتهتز �أوراقها اخل�ضر وترتمن
بحفيفها املنع�ش واذا ما ا�شتدت الريح
العامل.
دوت تلك اال��ش�ج��ار �شاكية العا�صفة
قال:وماذا بعد عن ال�شجرة القتيلة؟
قلت:التكنيك العجيب يف الوعي الكامل وت�شابكت اغ�صانها واذا اقتلعتها
بالن�سبيات البالغة الدقة،والعمق يف الرياح ت�سمع لها �صرخة ت�صم االذان.
احلد�س،فاخلطوط املنحنية لأغ�صان انها خملوق ح��ي ولي�س م��ن الغريب
ال�شجرة تن�ساب يف م�سريتها كالأفعى ان يودع(دانتي)ارواح املنتحرين يف
تغور هنا لتخرج م��ن هناك وال تقف ا�شجار تئن وت�شكو جرمية االنتحار
عند نقطة بل تتداخل ببع�ضها فرتمز فاين حينما �أنظر تلك ال�شجرة القتيلة
للحياة الدائبة امل�ستمرة ،وت�شعرنا �أ�شعر ب�أنينها و�شكواها انها ق�ضية
بالليونة والرقة والر�شاقة.ثم اخلطوط �شعور واح�سا�س.
املنك�سرة ال�صلبة ت�شدنا لزخرفة الثياب قال :ان اللوحة ينظرها ال�ساذج بعينيه
ولتعبريات ج�سدية �صارمة فت�شعرنا وي�شاهدها املثقف بب�صريته وم�ستواه
بالق�سوة وال �� �ش��دة والعنف،وحتدد الثقايف.
قلت �:أنت اذن تر�سم جلميع امل�ستويات
ال�سطوح فت�سلبها �صفة التج�سيم.
ثم اللون يلعب دور ًا تعبريي ًا اىل جانب يا �أبا زينب.
دوره اجل �م��ايل،ف �خ �� �ض��رة ال�شجرة قال�:أنا �أر�سم لالن�سان.
القتيلة هي خ�ضرة ال�سهول ال�شا�سعة وهنا �أدركه الوقت فنه�ض ووعته و�أنا
وال �غ��اب��ات ال�ك�ث�ي�ف��ة رم ��ز الدميومة �أت�ساءل انت يا ج��واد تر�سم لالن�سان
والبقاء.وهناك اللون االحمر الدامي ولكن متى يتحرر االن�سان من عذاب
امل �ت �ف �ج��ر يف ال �ل��وح��ة ف �ه��و �صرخة �سيزيف.
التحدي ون��داء الث�أر وث��ورة الغ�ضب
عن كتاب جواد سليم
بوجه ن��زوات القدر وج�بروت املوت.
تأليف عباس الصراف
ث��م االي �ق��اع اجلميل والنغم املن�ساب
بغداد 1971
متمث ًال بذبك التوزيع املتنا�سق بني كتل
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ي�ح�ت��م ج ��زء م��ن ال �ع��رف��ان ال� ��ذي تدين
ب��ه الثقافة العراقية وال�ف��ن الت�شكيلي
العراقي نحو ال��راح��ل �شاكر ح�سن �آل
�سعيد �إك �م��ال م�شروعه يف ب�ل��ورة نقد
ت�شكيلي ع��راق��ي حديث وذل��ك بالبحث
ف�ي�م��ا ت��رك��ه م ��ن :م ��دون ��ات ،ور�سائل،
ومقابالت ،الكت�شاف املزيد من الأفكار
منها ،وحولها ،ا�ستعارة و�إ�ضافة ،وقد
ج���اءت م�ق��االت�ن��ا ح ��ول م��دون��ات��ه بهذا
ال�ه��دف ،فنحن هنا ال ن�ستعري عنواننا
من مدونات �آل �سعيد فقط بل وننغم�س
كليا يف حماولة تطوير فكرة بناء ن�صب
احلرية من (عنا�صر الوجود ال�شيئي)
ال�ت��ي ك��ان��ت ت ��ؤل��ف امل�ح�ي��ط ال�ب���ص��ري ـ
الف�ضائي للر�سام ـ النحات ج��واد �سليم
وتو�سيع هذه الفكرة بهدف �إغنائها.
يقول �شاكر ح�سن �آل �سعيد �إن الأعمال
الفنية �إذا مل تكن ت�سعفنا يف جمال البحث
عن الطبقات التحتانية ف�ست�سعفنا املعرفة
يف �إرجاع املدونة الفنية �إىل عنا�صرها
الأوىل م ��ن خ �ل�ال ال �ت �ع��ام��ل م ��ع تلك
املدونة مثل موقع �آث��اري مليء باللقى،
وال�شظايا ،وي�ستلزم اكت�شاف طبقاته
التحتية ،وام�ت�لاك ق��درة على الغو�ص
يف �أعماقه ،وبذلك يكون ر�صد عالماته
ال�سطحية اخل �ط��وة الأوىل يف عملية
االكت�شاف ،وينتهي �آل �سعيد �إىل �أن «كل
ما يطرحه الفنان عرب العمل الفني هو
جزء من جتربة الفنان الكاملة» وبذلك
يجب �أن تكون درا�سة الفنان من خالل
درا�سة �سيل �ضخم من اللقى التي ابتد�أ
بثها منذ �أوىل مراحل منجزه وحتى �آخر
عمل �أجنزه� ،إنها ت�شكل (متحفه اخلا�ص
من العنا�صر التكوينية) التي قد تـتحور،
وق��د ت�ـ�ت�ط��ور ،ورمب ��ا ت�ق��ع حت��ت طائلة
الكمون واالختفاء امل�ؤقت .ف�إ�ضافة �إىل
ظهور عنا�صر تكوينية مادية كانت جزء ًا

من (الوجود ال�شيئي ملحيط جواد �سليم)
مثل الديكة اخلزفية التي ر�صدها �شاكر
ح�سن يف لوحة (زفة يف �شارع )1956
ويف ن�صب احلرية ذاته� ،إال �أننا نفرت�ض
�أن ع�ن��ا��ص��ر ت�ك��وي�ن�ي��ة �أخ � ��رى� ،أهمها
عنا�صر �أعماله خارج ن�صب احلرية� ،أي
اللوحات ،والتخطيطات ،وال�سكيجات
التي �أجنزها كدرا�سات لأ�شكال الن�صب،
وكذلك بع�ض البنى التي هيمنت عليه من
خالل ت�شبعه الثقايف مبعطيات الواقع
املعي�ش� ،إمن��ا ت�شكل (عنا�صر الوجود
ال�شيئي ملحيط ج ��واد ��س�ل�ي��م) والتي
وج��دت طريقها (كعنا�صر تكوين) يف
الن�صب متتبعني مرجعية كل منها قدر
ا�ستطاعتنا.
 .1البنى اللغوية العربية:
لقد ظهرت البنى اللغوية العربية كهيكل
ب�ن��ائ��ي للن�صب م��ن خ�ل�ال تكوينه من
وحدات كربى (= كلمات) ت�ضم عددا من
الوحدات ال�صغرى (= حروف) وب�شكل
يجعل ط��وب��ول��وج�ي��ا ال�ت�ك��وي��ن مماثلة
للبيت ال�شعري العربي الكال�سيكي ذي
ال�صدر والعجز ،وجت�سدت بنية اجلملة
العربية من خ�لال اجت��اه ال�ق��راءة التي
ي�شرتطها الن�صب �إن تكون بذات االجتاه
ف�لا ميكن �أن ي�ق��ر�أ الن�صب م��ن الي�سار
�إىل ال�ي�م�ين م�ط�ل�ق��ا ،وه ��ذه خ�صي�صة
زمنية تنتمي للتابع احلكائي ال��ذي هو
م��ن خ�صائ�ص ال �ل �غ��وي ،وذل ��ك النمط
م��ن ال �ق��راءة يفر�ضه بناء الن�صب على
�إف��ري��ز (��س�ط��ح) يخالف النحت امل��دور
ال��ذي يفر�ض منطا من التلقي احل�سي
امللم�سي الذي ي�ستوعب اجلهات الأربع،
�إن تلقي الن�صب بهذه الكيفية قد يكون
جت�سيدا لنزعة وظيفية ت�ستخدم النحت
مبثابة و�سط �صالح للتوا�صل اللغوي
مب��ا يت�ضمنه م��ن بنية تعاقبية لغوية

تت�ضمنها اللوحة اجل��داري��ة والن�صب
ال�ن�ح�ت�ي��ة مل �ن��اخ ال �� �س��اح��ة �أو ال�شارع
حيث تنبثق اجل��داري��ات من �صميم لغة
اخلطاب يف احلياة اليومية ،على عك�س
اللوحة التي متاثل خطاب الق�صيدة �أو
الرواية.
 .2خ�صائ�ص الفن الرافديني:
ظهور مالمح حمتويات املتحف العراقي
بالهيكل العام للر�ؤية الفنية التي قال بها
�آل �سعيد ،وك��ذل��ك يف البنية املعمارية
املطابقة ملعمارية الأختام اال�سطوانية
املتجهة ،وك��ذل��ك بع�ض البنى ال�شكلية
املهمة و�أه�م�ه��ا :الو�ضع الأم�ث��ل وجمع
زاويتي نظر يف لقطة واح��دة ،فقد كان
ك��ل �شكل يتخذ �أف�ضل �أو��ض��اع��ه بغ�ض
النظر عن زاوي��ة النظر (ث�يران جمنحة
بخم�سة �أط � ��راف وع �ي��ون �أم��ام �ي��ة يف
وج��وه جانبية) ،و ظهرت املوجودات
وه��ي م�ن�ظ��ورة م��ن زاوي �ت��ي نظر معا،
فكانت تعي�ش حياتها اخل��ا��ص��ة ،حيث
تتلفت� ،أو ت�ستدير ،فكانت بع�ض هذه
الإزاح� ��ات ال�شكلية �ضاربة يف القدم،
تعود �إىل فن الفراعنة والفن الإ�سالمي،
كالعني الأمامية يف الوجه اجلانبي� .إن
كل هذه ال�سمات وغريها كثري قد ه�ضمها
ج ��واد �سليم �ضمن (م�ت�ح��ف �أ�شكاله)
ال�شخ�صي ،ونحن نعتقد �إن الإزاح��ات
الأهم قد دخلت �أ�شكال ن�صب احلرية من
خالل الر�سم الإ�سالمي والنحوت البارزة
(= الر�سم باحلجر) الرافدينية القدمية،
وقد كان جواد يراوح يف معاجلاته بني
احلزوز التي ي�ضعها على ال�سطوح وبني
النحت املدور يف منحوتة الطفل ،وبذلك
ك��ان الن�صب �ساحة مل ��ؤث��رات �أ�سلوبية
ب ��درج ��ات م �ت �ن��وع��ة ،ك �م��ا ك���ان جتربة
تطبيقية لروح حملية جماعة بغداد يف
النحت.

 .3املحاور الن�صبية:
ا�ستخدم ج��واد الق�ضبان يف منحوتات
عديدة منها الأمومة (معدن وخ�شب) و
(ال�سجني ال�سيا�سي) وكانت قد ظهرت
ب��ذوره��ا الأوىل م�ن��ذ ل��وح��ة (ال�شجرة
القتيل) و (زفاف يف ال�شارع  )1957و
(ن�ساء يف االنتظار  ،)1943وهي ت�ضاف
للمحور التعاقبي ال��ذي حتدثنا عنه،
ف�أننا ميكن �أن ن�ست�شف املحورين اللذين
يبنى عليهما الن�صب وقد كانا كر�ستهما
منحوتة (ال���س�ج�ين ال���س�ي��ا��س��ي) حيث
يتمثل فيهما بعدا التجريد والتج�سيد
ب�شكل مذهل من خالل االختزال ال�شديد
يف عنا�صره .ويتمثل املحور العمودي
ويحدد اجتاهه يف الن�صب كما كان يف
منحوتة (ال�سجني ال�سيا�سي) بالق�ضبان
واخلطوط ال�شاقولية كال�سجن يف مركز
ال�ن���ص��ب ،وام� �ت ��دادات ال���ش�خ��و���ص �أو
ال�سنابل ،وارتفاعات احلدث من ناحية
ال��وج��ود امل� ��ادي وارت��ف��اع وانخفا�ض
مياثل املوجة اجليـبـية ،وكذلك يقابله
ال�ه�ب��وط (امل�ت�ج��ه ن�ح��و الأ� �س �ف��ل) الذي
جت�سد يف منحوتة ال�سجني ال�سيا�سي
باحتمال �سقوط (الكتلة الطائرة) التي
رمب��ا هي طائر ا و �سنونو ،وه��ي تعرب
عن مظاهر الإخفاق واخليبة.
 .4ب �ن �ي��ة ال �ث �م��رة وال � �ب� ��ذرة (ال �� �ض��ام
وامل�ضموم):
وهي جت�سيد �شكلي ل�سل�سلة منحوتات
الأم ��وم ��ة ال �ت��ي �أجن ��زه ��ا ج� ��واد بعدة
تنفيذات ،ك��ان بع�ضها يحمل ت�أثريات
النحت الربيطاين ه�نري م��ور ،وكانت
تتجه حثيثا نحو االختزال ال�شديد الذي
و�صل حد التجريد �أخريا بكتلة �ضخمة
ب�شكل هالل هي الأم وهي حتت�ضن كرة
ه��ي ال�ط�ف��ل .وق��د جت�سدت يف الن�صب
ب��ام��ر�أة مكتنزة تـتكور على طفل يظهر

خالد خضير الصالحي
منه وجهه فقط.
مي�ك��ن م�ق��ارن��ة بنية الأم��وم��ة بال�شكل
احللزوين ،وما ينطوي عليه من معنى
التكور (= ال��رح��م) ال��ذي ي�ضم البذرة
ويح�ضن(الطفل) ،وق��د تكون جت�سيدا
لأنثوية الدائرة مقابل ذكورية املربع كما
قال بذلك بع�ض الكتاب يف مقارنتهم بني
ال�شكلني الهند�سيني.
 .5هيمنة الأيديولوجيا:
رغم �إن جواد �سليم كان جزء ًا من ع�صر
هيمنت فيه الأي��دي��ول��وج�ي��ا ب�ق��وة على
الفنون وعلى تنظرياتها� ،إال ان��ه وهو
يهم ب�إجناز ن�صب احلرية ،كان يحاول
�أن يتخطى املحلية ذات احللول الفجة
ال�ت��ي ك��ان��ت تظهر يف ن�ت��اج��ات جماعة
ب�غ��داد للفن احل��دي��ث ،وت��ّ��ص��رف كفنان
معني بدرجة كبرية باجلانب الب�صري،
رغ��م ك��ل الأه ��داف الأيديولوجية التي
يعنيها يف الن�صب ،فقد �أدرك جواد �سليم
�إن التعار�ض القائم بني الأيديولوجي
وال�ب���ص��ري ي�ج��د ل��ه ج��ان�ب��ا خمتلفا يف
�أه� � ��داف ،وم ��ن ث��م يف ك�ي�ف�ي��ة �صياغة
الر�سالة ،فبينما ي�صب الأيديولوجي جل
اهتمامه على (�سلب املتلقي �أي��ة فعالية
ن�ق��دي��ة) يهتم الب�صري بنقاء الر�سالة
وهيمنة عنا�صرها غ�ير ال �ن�ثري��ة� ،أي
�أن �أه ��داف الأي��دي��ول��وج��ي تنح�صر يف
(حتميل) الر�سالة ب�أهدافه التي ال تعدو
�أن تكون منطا من الوعي بالتعار�ض مع
م�صالح الآخر.
لقد كان اهتمام جواد �سليم من�صبا على
ج��ان�ب��ي (ال �� �ش �ف��رة) و (امل �ت �ل �ق��ي) ،لذلك
احتوى الن�صب يف طياته ر�سالة واجبة
الو�صول �إىل متلق ك��ان يحر�ص جواد
�سليم على �إي���ص��ال الر�سالة �إل �ي��ه ،فقد
كانت هنالك درج��ة من الر�سالة النرثية
باعتبار الن�صب (حكاية) حتكي كفاح

ال�شعب ال�ع��راق��ي لنيل ح��ري�ت��ه ،ولكنه
حر�ص على عدم الت�ضحية باخل�صائ�ص
الب�صرية لل�شفرة مقابل ذلك .لكن ن�صب
احلرية ،ك�أي اثر ثري بالدالالت ،يت�صف
(بالتعددية الن�صية) ،فهو غني بدالالته،
فتعددت م�ستويات التلقي و القراءات،
لقد كان (فيه) مكان ملتلق عام ،هو املتلقي
ع��اب��ر ال���س�ب�ي��ل ال� ��ذي مي��ر حت��ت الفتة
الن�صب ،كل يوم ،بينما يكمن متلق متخف
وه��و ال��رق�ي��ب �أو مبعنى �أدق الدولة،
وه��ي اجل�ه��ة امل�م��ول��ة مل���ش��روع الن�صب
والتي ك��ان بذهنها ت�صورات و�أه��داف
تختلف بدرجة �أو ب�أخرى عن ت�صورات
جواد �سليم ،و�أخريا توجد ف�سحة ملتلق
ثالث هو املتلقي الفعال املنتج للخطاب
الواعي لدالالته بف�ضل امتالكه لأدوات
منتجة للمعاين .وق��د ظ�ه��رت خطابات
ب � َن��ت ه��وام���ش�ه��ا امل�تراك �م��ة ع�ل��ى ن�صب
احل��ري��ة متثلت بع�شرات امل�ق��االت التي
ن�شرت عنه ط��وال العقود ال�ت��ي م�ضت
على اجنازه� ،إال �أن اهمها كان ثالثة كتب
هي ق��راءات النقاد جربا �إبراهيم جربا
وعبا�س ال�صراف و�أخ�يرا �شاكر ح�سن
�آل �سعيد ،بينما كانت قراءة �آل �سعيد هي
ال�ق��راءة الوحيدة التي تتمتع بتوظيف
�آليات قراءة فعالة يف �إنتاج املعنى ،وقد
توجهت ق��راءت�ـَ��ي ج�برا �إب��راه�ي��م جربا
وعبا�س ال�صراف �إىل ق��ارئ افرتا�ضي
هو �صنو املتلقي العابر الذي يبحث عن
ما يبحثه ذلك املتلقي ،فغلبت عليها لغة
العواطف والتجميع الوثائقي وجممل
الفهم الر�سمي الأي��دي��ول��وج��ي للنحت
ولأه��داف ن�صب احلرية ،بينما اجتهت
ق��راءة �آل �سعيد لتنوير املتلقي الفعال
ال��ذي يهدف ط��وال ال��وق��ت على تطوير
�آلياته يف اكت�شاف وخلق املعاين.
 .6م�ستوى وحدات الن�صب:
يت�صف ن�صب احلرية بكونه مبنيا من
وح� ��دات (�أج � ��زاء م �ن �ف��ردة) ،ووح ��دات
(�أجزاء جمتمعة) ،فقد ق�سم �شاكر ح�سن
�آل �سعيد ال�ن���ص��ب �إىل �أرب� ��ع وح��دات
( ...وه ��و م��ا ي �ق��رره �آل �سعيد) ت�ؤكد
معمارية الن�صب ،وق��د تنبه العديد من
الدار�سني� ،إىل �أنها ت�ستعري بنية اخلتم
الأ��س�ط��واين بعد ان ي�ترك ب�صمته على
�سطح الطني ال�ط��ري ،والبيت ال�شعري
العربي الكال�سيكي (�شطر و عجز) ،لكنه
بر�أيي اقرب �إىل البيت ال�شعري العربي

الكال�سيكي املدور و اجلملة العربية التي
ت�ق��ر�أ م��ن اليمني وال�ت��ي ت�شكلها �أج��زاء
فرعية ه��ي الكلمات ال�ت��ي تناظرها يف
الن�صب املنحوتات املنفردة وجتمعات
الوحدات لت�شكيل مو�ضوعات م�ستقلة،
وق��د جت ��اوزت يف ه��ذا البيت ال�شعري
املفرت�ض وحدات من ال�شطر �إىل العجز،
ه��ذا �إذا اتفق ال �ق��ارئ معي �إن و�ضعي
لنقطة الف�صل بني ال�شطر و العجز هي
ال�شم�س التي تتو�سط الن�صب وتقوم
مقام النقطة� ،أو ال �ف��ارزة يف النرث (=
انتهاء ال�شطر و بداية العجز) �.إال �أننا
نعتقد ،ا��س�ت�ن��ادا �إىل ه��ذه النقطة� ،إن
م�ستويني ممكنني يف (تق�سيم) وحدات
الن�صب� :أوال  ،اعتبار النقطة (= ال�شم�س)
ذروة املوجة اجليبية يف ارتفاعها ،حيث
تبلغ درام��ا احل��دث �أق�صى �شحنتها عند
تلك النقطة ،بينما يحدث حتول درامي
ب�ع��ده��ا فيميل ال�ف�ع��ل �إىل اال�ستقرار،
وي � �ح� ��دث حت � ��ول يف ط �ب �ي �ع��ة ال �ب �ن��اء
والت�صميم وكبح للخ�شونة الإجنازية
التي عمد ج��واد �سليم �إىل انتهاجها يف
الق�سم الأول يف الن�صب ،وك��ذل��ك تبد�أ
املتجهات واحلركة الفيزيائية باخلفوت،
وت�ستقر ال�شخو�ص وتنعم بالهدوء ،فقد
بد�أت مرحلة �أخرى .بينما يحتم تق�سيم
�آخر �إىل اعتبار النقطة تلك نقطة وهمية
جت��اوزه��ا ج��واد �سليم عند التنفيذ ،لذا
ف�ق��د ف�سم ال�ب��اح�ث��ون وح���دات الن�صب
ح�سب م��ا يحلو ل�ه��م (ومي �ك��ن العودة
لهذه التق�سيمات �إىل كتاب �شاكر ح�سن
�آل �سعيد عن جواد �سليم)� .إن تق�سيمي
لوحدات الن�صب تنبع من �أ�سباب ب�صرية
و�أخ��رى تخ�ص ال��دالل��ة بتق�سيم النحت
وفق:
 .7التق�سيم الثيمي:
�أوال ،التظاهرة وال�شهداء ،ثانيا ،الثورة،
ثالثا ،البناء.
 .8م�ستوى العالقة (الأيديولوجي _
الب�صري):
رغ��م هيمنة فكرة (خ��ارج ب�صرية) على
ج��واد �سليم حينما �أراد عمل الن�صب،
ه��ي جت�سيد ن���ض��ال ال���ش�ع��ب العراقي
لتحقيق الثورة ،فقد كان احل�س الفني (=
الب�صري) قد هيمن على بنائية الن�صب
من ناحية الأ�شكال املفردة وم��ن ناحية
توزيعها على م�ساحة الن�صب.
 .9م�ستوى البنى الهيكلية:

ا�ستعار جواد �سليم بنى هيكلية (خطوط
الفعل املتجه) خفية �أ�س�س عليها تركيب
وح��دات الن�صب ،منها وخطوط دائرية
ت�ؤلف بنية حلزونية و بنية �أرتفاعية
�شاقولية (املربع والأقفا�ص) وظهرت يف
ع��دة منحوتات للفنان دخلت يف بنائها
الق�ضبان ب�شكل رئي�س و�أهمها ال�سجني
ال�سيا�سي ،وقد دخلت تلك الق�ضبان يف
ت�ك��وي�ن��ات الن�صب يف ت�ك��وي��ن الثورة
ويف اجلزء الأي�سر (تكوين البناء) حيث
ترتفع الأ�شجار وال�سنابل ،وحيث تفتقد
احلركة ،وجندها حتى يف تكوين العامل
ال��ذي هو يف حلظة ا�سرتخاء وات�ساق
قامته املديدة ،واملزارعون وهم يتجولون
بني مزروعاتهم التي ارتفعت من الأر�ض
و�أينعت ،وا�ستعار ج��واد �سليم البنية
امل�سطحة للجملة امل�ك�ت��وب��ة م��ن خالل
الر�سم باحلجر (النحت البارز).
لقد تتبع �شاكر ح�سن �آل �سعيد خطوط
الفعل املتجه متتبعا بذلك خطى الك�سندر
بابادوبولو يف ر�سم املتجهات اخلفية يف
الر�سم الإ�سالمي.
 .10متجهات الن�صب البنائية:
كانت معظم منحوتات الن�صب جانبية
و�أجنزها النحات ب�أ�سلوب النحت البارز
(=الريليف) ،بينما هنالك منحوتة واحدة
ت�صور طفال يقف مبواجهة املتلقي و�أي�ضا
اجلزء الأمامي من منحوتة الثور ،وهما
املنحوتتان ال�ل�ت��ان �أجن��زه�م��ا النحات
ب�أ�سلوب النحت املج�سم ،وذل��ك راجع
ب��ر�أي��ي �إىل ان��ه ك��ان ي �ه��دف ،كما كانت
ت�ه��دف ال��ر��س��وم وامل�ن�ح��وت��ات العراقية
والفرعونية القدمية �إىل �إب��راز الو�ضع
الأم�ث��ل ،فكانت املنحوتة التي ال حتقق
ها الو�ضع ي�ضطر �إىل اجنازها ب�أ�سلوب
النحت املدور.
 .11م�ستوى منط النحت:
النحت البارز هو (نحت ببعدين) ،مبادة
نحتية (جم�سمة) �أي �إنهاء البعد الثالث
يف النحت ،فقد �أجنز جواد الن�صب نحتا
ب ��ارزا ،ف��إمن��ا ق��ام با�ستلهام قيم الر�سم
ببعدين وتطبيقها يف النحت ،فبينما
ي�ك��ون النحت ال �ب��ارز نحتا ببعدين �أو
ر�سما مب��ادة جم�سمة� ،أي ان��ه نحت مت
�إنهاء البعد الثالث فيه بدرجة ما� ،أو رمبا
هو ر�سم �أ�ضيف له البعد الثالث بدرجة
م��ا ،وب��ذل��ك ك��ان ج��واد �سليم ،ب�إجنازه
الن�صب نحتا بارزا ف�إمنا كان ي�ستلهم قيم

الر�سم يف اجناز اثر ينتمي للنحت.
 .12ج �م��ع وج �ه �ت��ي ال �ن �ظ��ر يف الفن
ال�سومري:
جت �م��ع � �ص �ي��اغ��ة ال� �ث ��ور وج �ه �ت��ي نظر
مزدوجتني (= منظورين معا) فقد جمع
النحت البارز للجانبني والنحت املج�سم
ل�ل�م��واج�ه��ة ،وه ��و م��ا ا��س�ت��دع��ى تغيري
قوانني املنظور ومنح الثور القدرة على
التفاتة كتلك التي يف الن�صب.
� .13شظايا احل�ضارة ال�شخ�صية:
 .14م��ن �شظايا ح�ضارته ال�شخ�صية
يدخل جواد �سليم العديد من اللقى التي
ظهرت يف بع�ض لوحاته ال�سابقة وهي
يف الواقع من مقتنياته ال�شخ�صية يف
حياته اليومية ،وقد ر�صد منها �آل �سعيد
الديكة اخلزفية التي �سبق وظهرت يف
لوحة (زفة يف �شارع .)1956
 .15القواعد االر�سطو طالي�سية (بداية ،
وو�سط  ،ونهاية):
حر�ص ج��واد �سليم على البعد احلكائي
�إال �أن ذلك مل ي�ؤثر على البنية ال�شيئية
للن�صب فبدا الن�صب مبنيا بناء �أر�سطيا
من :بداية وو�سط ونهاية.
 .16اجلمع بني الر�سم والنحت :
حيث ادخل جواد �سليم م�ؤثرات تنتمي
�إىل بنية ال��ر��س��م امل�سطحة كاخلطوط
واحلزوز و�آثار الو�شم التي كانت تعمق
الفعل الدرامي يف الن�صب ،هذا �إ�ضافة
�إىل �أن النحت البارز ر�سما باحلجر.
 .17البعد الديني:
حيث تعتقد نزيهة �سليم �إن قيام جواد
�سليم بتقطيع �أق��دام منحوتات الن�صب
ع�ل�اق ��ة ب �ت �ح��رمي ال �ت �� �ش �ب �ي��ه باجل�سد
الإن�ساين يف الدين الإ�سالمي� ،إال �أن هذا
الأمر لي�س م�ؤكدا بر�أينا حيث مل يتحقق
لدينا فاعلية اجلانب الديني يف ر�ؤية
جواد �سليم.
 .18اللغات الثانوية :
ح �ي��ث ادخ� ��ل ج� ��واد ��س�ل�ي��م ال �ع��دي��د من
امل�ؤثرات الفرعية التي �أ�سميناها (اللغات
الثانوية) ومنها :م�ستوى التنفيذ (=
خ���ش��ون��ة و ن�ع��وم��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ) ،احلركة
وال�سكون ،ال�شاقويل واملدور ،املدركات
ال�شكلية (الربوفيل والأمامي ،الريليف
وامل� ��دور ،التحوير ومم��اث�ل��ة الواقع)،
وك��ل ال�ف�ق��رات ال�ت��ي مل نف�صل احلديث
فيها �ستكون مو�ضوعا الحقا �سنكتبه عن
ن�صب احلرية �إن�شاء الله
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لوحة حياة
 – 1921والدة ج��واد �سليم يف �أنقرة من �أب مو�صلي و�أم
ب�غ��دادي��ة  .ورمب ��ا ذك ��ر بع�ض ال�ك�ت��اب ع��ام  1920تاريخ ًا
مليالده.
 – 1938درا�سة الر�سم يف باري�س مدة عام يف معهد البوزار.
 – 1939االنتقال للدرا�سة يف روما.
 يعود لبغداد ب�سبب احلرب العاملية الثانية – يعمل رئي�س ًا( ومدر�س ًا) لق�سم النحت يف املعهد – العمل يف ترميم االثار
واجلداريات املت�صدعة يف املتحف العراقي.
 – 1941ت�أ�سي�س جمعية �أ�صدقاء الفن من والد الفنان احلاج
�سليم املو�صلي و�أخرين منهم جواد نف�سه
– يبد�أ بكتابة يومياته (مر�آة وجهي) ويعر�ض( ال�سندباد
يف رحلته الثامنة) و�أق��دم �أعماله ( امل�لاري��ا) – تعرفه على
ر�سوم الوا�سطي.
 – 1943– 1942تخطيطات و�أعمال  :احلمال والبنات /
ق�صة يو�سف  /وزيتيات :
ن�ساء يف االنتظار  /رجل يف املقهى  /اللقاء بالفنانني الأجانب
ببغداد.
 – 1944درا�سات ملنحوتة الب َناء او الأ�سطة الب َناء.
 دف�تر مذكراته ( ت��أم�لات روح��ي ) وفيه تخطيطات ونقللأعمال و�أ�شعار و�أفكار كثرية.
 – 1946ال�سفر لغر�ض درا�سة النحت يف مدر�سة �سليد بلندن
يف �شباط.
 – 1949العودة اىل بغداد
 – 1950زواجه من زميلته الر�سامة الربيطانية لورنا هيلز
التي حلقت به �إىل بغداد يف �أيلول.
 �أول معر�ض �شخ�صي له يف بغداد بعد عودته . ر�سوم مناظر من الطبيعة والبيئة :م�ساجد وم�آذن وقبابزرق .
 فائق ح�سن ي�ؤ�س�س جماعة ال ��رواد .ين�ضم �إليها جوادوي�شارك يف املعر�ض الأول للجماعة .
 -1951ي�ؤ�س�س جواد جماعة بغداد للفن احلديث التي ت�صدر
بيان ًا يف معر�ضها الأول
 لوحة ال�ضحية .– 1952جماعة االنطباعيني – حافظ الدروبي.
 ير�سم جواد بع�ض البورتريهات املهمة ومنحوتة الأم . – 1953عمله النحتي املهم ال�سجني ال�سيا�سي املجهول –
ولوحاته  :عائلة /اجلادرية  /فالح وفالحة � /أطفال يلعبون /
منحوتة الإن�سان والأر�ض.
 : 1954رحلة فنية اىل �أمريكا .
 – 1958 – 1955منحوتة ثور وفالحة/بورتريهات و�أغلفة
كتب /زخ��ارف وبغداديات وهالليات/القيلولة/قرويتان/
زفة/مو�سيقيون  /احلنة  /رجل وح�صان  /فتاتان � /صبيان
ي�أكالن الرقي/ال�سيدة و�أب��ن الب�ستاين  /ال�شجرة القتيلة /
امر�أة ودلة  /كيد الن�ساء  /قرويتان  /امر�أة .
 -1956ت�أ�سي�س جمعية الفنانني العراقيني .
 -1958قيام النظام اجلمهوري يف العراق / 14 /متوز
 -1959البدء بدرا�سات اولية جلدارية ( ن�صب احلرية)
 ال�سفر �إىل فلورن�سا ب�إيطاليا ل�صب �أجزاء الن�صب /يف �شهر�آذار.
-1960ت ��أ� �س �ي ����س ال�ف��رق��ة ال�سمفونية ال��وط�ن�ي��ة العراقية
واعتمادها �شعار ًا ك��ان ج��واد قد ر�سمه مطلع اخلم�سينيات
م�ستوحى من القيثارة ال�سومرية .
 -1961العودة �إىل بغداد والبدء بو�ضع قطع الن�صب يف
مكانها يف �ساحة التحرير مبركز العا�صمة بغداد.
 يف 1961/1 /23م يتوفى جواد يف امل�ست�شفى اجلمهوريببغداد بعد ع�شرة �أيام من �إ�صابته بنوبة قلبية �أثناء عمله يف
و�ضع املنحوتات يف مكانها بالن�صب.
 يف � 1961/7/16أزي� ��ح ال���س�ت��ار ر��س�م�ي� ًا ع��ن جدارية( ن�صب احلرية)

