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منحوتات محمد غني حكمت
شعرت وأنا استقبل إيميل الفنان محمد غني حكمت وهو يحمل لي اثنتي عشرة منحوتة
حديثة تتحدث عن الحرية والقمع تحت عنوان «مواقف حزينة من العراق» أنني في بنية
ثقافية جديدة نستعيد بها اجواء الخمسينات ومظاهرات الشوارع والرفض المبدأي الي
استعمار أو احتالل مهما كان لونه أو شكله.شعرت ايضا أن القوة الكامنة في هذا الشعب
العريق لن تنطفئ أو يغطيها حاكم او ايديولوجيا ،أو طائفة أو أحزاب تشكلت برغبات
الجيران ،بل هي قوى فاعلة تكمن في اعماقنا احيانا وتظهراحيانا اخر عندما تتجرد من
حالتها االنفعالية المباشرة .مقاومة المحتل هي نفسها مقاومة الدكتاتورية ،كالهما ضد
قمع الحريات .ومن هنا لم يجد الفنان مرحلة ضعفت فيها المقاومة الوطنية أو اضمحلت إال
في مرحلة أن يصبح الحكم الوطني دكتاتوريا .ما جسده الفنان الكبير محمد غني حكمت في
منحوتاته االثنتي عشرة تجسد حال الوضع العراقي بعد سقوط النظام وقبله،عندما يكون
الحزن الحالي امتدادا للحزن القديم.

العدد ()1947
السنة الثامنة
الخميس ()28
تشرين االول 2010

ياسين النصير

كما هي جت�سيد للو�ضع ال��ذي مار�سته
الدكتاتورية �ضد ال�شعب ،لي�س ب�سبب
ال �ع �ن��ت واجل� ��ور وال �ت �ه �ج�ير �إمن� ��ا يف
تعطيل ق��وة الإرادة الراف�ضة وجعل
م�ب��د�أ ال��رف����ض مرتبطا بالنظام وك ��أن
النا�س رعية عند خليفة �أموي.
�أن الفن ي�ستطيع �أن يفعل الكثرييف �شحذ
ح�سا�سية امل�شاهد امل�تراك�م��ة الأفعال
خا�صة لدى �شعب مثل ال�شعب العراقي
ال ��ذي مل ي �ه��ادن ي��وم��ا ح��اك�م��ا ظ��امل��ا او
حمت ًال .ومبقدور الفن �أن يقرب امل�سافات
ب�ي�ن ال �ن �ح��ت وف �ن��ون ال �ق��ول الأخ� ��رى
كالق�صيدة والفلم وامل�سرحية،ا�شعر
�أنني اق��ر�أ يف هذه املنحوتات ق�صيدة
للجواهري بخطابها املبا�شر وبتقنية
ايقاعية متوازنة وبحكاية �شعب كامل
وهو يروي م�أ�ساته ،وب�صوت جماعي
يقرتن التاريخ القدمي باملعا�صرليمتد
بهذه اللغة الفنية العالية �إىل ع�صور
اق��دم .يقرب الفنان حممد غني حكمت
لنا ما نعي�شه اليوم من �أح��زان تفوق
طاقة الب�شرويدجمها بتاريخ �شعب مل
يهد�أ ن�ضاله .فاملنحوتات لي�ست �صوتا
�شعبيا فقط �أري��د ل��ه �أن يعلو يف مثل
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هذه املرحلة ليخفت يف �أخرى ،بل هي
تعبري عن قيم جمالية كامنة يف الأحزان
�إىل ح��د انها تفجر ث��ورة م�ضادة لكل
�أن � ��واع ال���س�ل��ب ال �ت��ي مت��ار� �س��ه ثقافة
االحتالل على وعينا ،ومبقدورها اي�ضا
�أن جت���س��رال�ه��وة ب�ين املتلقي العادي
الذي يرف�ض ما يراه من حزن وموت،
وامل�ت�ل�ق��ي امل �ت��ذوق بالقيمة اجلمالية
للحياة ال�شعبية وهي ترف�ض بطريقة
احل��رك��ة وال� �ل ��ون وال �ف �ع��ل واقت�صاد
التكوين ،ه��ذه القيمة التي ت�ضمرها
املنحوتات االثنتي ع�شرة التي لو اتيح
لها التنفيذ الهيكلي املتكامل لأن ت�صبح

لوحة مهمة يف تاريخ العراق ال�سيا�سي
والفني كلوحة ن�صب احل��ري��ة جلواد
��س�ل�ي��م .فمحمد غ�ن��ي حكمت �إذ يعرب
ع��ن �أح��زان �ن��ا املعلنة وال��دف�ي�ن��ة مكنته
الن ي�ستثمر طاقة خم��زون��ة يف الذات
اجلمعية العراقية ليعرببها عن مواقفنا
املهمة يف مرحلة متنح فن النحت حرية
�أكرب للقول بعد �أن مر فن النحت طوال
�سنوات مقيتة ب�ح��ال م��ن ال�سكونية.
ف�ف��ي ه ��ذه ال �ل��وح��ات ال�ه��ائ�ل��ة احلركة
والعنفوان واملتطلعة الن حت��وي يف
بنيتها ك��ل احزاننا الكربالئية يتمرد
حممد غني حكمت على ال�سياق الذي

و�ضع النحت فيه ل�سنوات طويلة ،وهو
�سياق فر�ض ايديولوجية خارجية على
مكونات احل��ال التي نعي�شها ي��وذاك،
ف�ع�ن��دم��ا ي�ن�ق��ل وع�ي�ن��ا م��ن الأ�ستقبال
ال�سلبي الذي كان �إىل التفاعل الإيجابي
ال��ذي يجب ان يكون ،جند الفن نف�سه
يكت�سب ط��اق��ة ت��أوي�ل�ي��ة ك �ب�يرة متكن
امل�ت�ل�ق��ي م��ن �أن ي �ج��دد وع �ي��ه ويتمرد
على كل ما من �ش�أنه �أن يعيد الإن�سان
�إىل ال ��وراء .ول��ذا فمحمد غني حكمت
يوا�صل م�سرية وطنية النحت العراقي
امل �ع�بر ع ��ن م��وق��ف ت��اري �خ��ي ن�ضايل
معروف .فالن�ضال لي�س حالة �آنية متتد

إن قيمة لوحات محمد غني حكمت تكمن في ان احساسه بالحياة قوي إلى
حد أنه يوظف طاقة الحركة باقصى ما يستطيع كي يظهر لنا ما في داخل
األشكال من أفعال محتدمة وضاجة ومرنة

الرب��ع �أو ع�شرين �سنة ،بل هو تكوين
جمايل كامن يف امل��ادة النحتية نف�سها
التي تخ�ضع حل�سا�سية الفنان يف ان
يفجر فيها مكنونها امل �ع��ريف عندما
يجد ثمة ت ��وازن ج�م��ايل ب�ين احلادثة
ومادة النحت.فطريقة �إح�سا�س الفنان
باملادة ،وهي طريقة مغايرة ملا نعرفه
عن هذه الواقعة �أو تلك،ت�سعى للتنفيذ
ب�ستعمال �شكل فني يتميز بانه ذو حركة
غري طبيعية ملا ميور يف داخ��ل ال�شكل
ن�ف���س��ه .ول���ذا ب ��دا ال �ت �ك��رار يف بع�ض
امل�ن�ح��وت��ات وك ��أن��ه ف�ع��ل م �ك��رر ،بينما
هو درا�سة حلال الرف�ض امل�ستمر الذي
م�ضى عليه عقودا ليجد اف�ضل �صورة
له الآن بوجود احزان كبرية ن�ش�أت ب�أيد
�أجنبية واي��د عراقية طائفية ودينية.
�.إن حل��رك��ة ال��رف����ض وامل�ق��اوم��ة حلالة
القمع وال�سجون هي �سياقات لو�ضع
الأط��ر املانعة ملمار�سة احلرية ،كما لو
انه يختار �شخ�صيات حم��ددة تاريخيا
لتنفيذ ما يريده هذه ال�شخ�صيات هي
فالحية وعمالية و�شعبية ،وهي النماذج
الأكرث ا�ستجابة للأحزان وللرف�ض معا،
كما �أنها متثل تاريخ الفن الت�شخي�صي

العراقي ،عندما ال يجد الفنان يف الفئات
املرتفهة مادة قول كربى ومهمة لإي�صال
ه��دف��ه .ه��ذا امل�ع�ين ال�شعبي ه��و الذي
اعطى لفن النحت عندنا طاقة الت�أويل
ال�شعبية التي مكنت الثقافة الفنية من
ان تالم�س اليومي واحلياتي .فنحن ال
منلك كنائ�س او جوامع �أو ح�سينيات
راف�ضة ميكن �أن يو�ضع على جدرانها
ن�صبا ل�شخ�صيات� ،إمنا منلك قطاعات
��ش�ع�ب�ي��ة خم �ت��زن��ة م ��وروث ��ا ن�ضاليا
وحقيقة �صوتية ولغوية وم��ادة ثرية
تك�شف عن عمق ما تعي�شه من �أحزان،
فكانت هذه اجلماهري هي مادة ومكون
الثقافة والفنون وال�سيا�سة ،وهي جدار
ال�ف��ن ال�ع��راق��ي منذ الوا�سطي وحتى
�شاكر ح�سن �آل �سعيد مرورا بع�شرات
الفنانني العراقيني الكبار داخل العراق
وخارجه وال��ذي ميدونا يوميا مبئات
ال �� �ص��ور ال �ت��ي ال ت�ف�ق��دن��ا م���س��ارن��ا يف
بحار قلت ف �ن��ارات النجاة فيها ..من
هنا ت�صبح لوحات ومنحوتات حممد
غني حكمت تعبريا عن جموع �شعبية
راف�ضة وع��ن ح��ال احتجاج كامنة يف
ت��اري��خ ال�شعب ال�ع��راق��ي ،ح��ال توكيد
للتاريخ .وم��ا تكرارحركة �شخ�صياته
�إال لغة يف ا�ستمرار الن�ضال والرف�ض..
فكل نقلة يف اللوحات االثنتي ع�شرة
هي نقلة ل�سياق حكاية متدرجة بفاعلية
ب�صرية ونحتية حتكي ق�صة �صراع بني
قوتني :القوى ال�شعبية وقوى املحتل
وق��د ن�ف��ذت ب ��ادوات ال�ن��ا���س ال�ع��ادي��ة ؛
الأيدي مبواجهة ال�سالح .هذه املقاربة
احلكائية يف اللوحات املرقمة ت�سل�سال
من � 1إىل  12هي حكاية ن�ضال �شعب مل
يهد�أ يوما على ظلم او تع�سف �أو �ضيم.
كل هذه العنا�صر ت�شكل ما نطلق عليه
التعبري باملغايرة عن ح��ال معا�صرة،
وهو توليف يت�ألف من �إح�سا�س الفنان
التاريخي مبا مر،لكنه يغاير مثل هذا
اال�ستقبال العادي يف توظيف ادراكنا
ال�شخ�صي يف ان املنحوتات تتحدث
عن املعا�صرة فقط  .ومن هنا �أ�شعر ان
الفنان حممد غني حكت قد ج�سر الهوة
بني نحت اخلم�سينات وه��ذه املرحلة
متجاوز كل الن�صب والتماثيل امل�سخ
التي ارادت �أن تكون �شاهدا تعوي�ضيا
عن تاريخ ن�ضايل عريق.كما جتاوزت
كل الق�صائد التي ب��اع ا�صحابها فيها
�أن �ف �� �س �ه��م ل�ل���ش�ي�ط��ان ،ق �� �ص��ائ��د متجد
ال �ط��اغ �ي��ة �أومت� �ج ��د ال �ط��ائ �ف��ة .فالفن
اح�سا�س جمايل ذو تاريخ بقيم ال�شكل
الذي �سيحوي هذه املغايرة.
�إن قيمة ل��وح��ات حم�م��د غ�ن��ي حكمت
تكمن يف ان اح�سا�سه باحلياة قوي �إىل
ح��د �أن��ه يوظف طاقة احل��رك��ة باق�صى
ما ي�ستطيع كي يظهر لنا ما يف داخل
الأ��ش�ك��ال م��ن �أف�ع��ال حمتدمة و�ضاجة
ومرنة.ويف الوقت نف�سه ،ثمة بدائية
ي�ضفيها الفنان على منحوتاته ،وك�أن
العنف وال�سالم ،املوت واحلياة ،لي�ست
�إال دواف ��ع �أك�ب�ر م��ن �صفاتها اللغوية
لإظهار خمزون احلركة بو�صفها طاقة
ت�ستجيب لإرادة الفنان ولي�ست جمرد
ت �غ �ي�ي�رات يف م�����س��ارات وان �ح �ن��اءة
اخلطوط والكتل�.إن ما مييز حمنوتات
حم�م��د غ�ن��ي حكمت �أن �ه��ا حت��اك��ي ثقل
الأج�سام ويف الوقت نف�سه ثمة مرونة
يف الأ��ش�ك��ال امل�ع�برة عنها .ه��ذا الثقل
اعطى للمنحوتة طاقة الر�سو ال�ضاج
واملعرب عن رف�ض امل��وت امل�ج��اين� ،إن
القيمة اجلمالية ال تكمن يف امللم�س
وحده وهو �شرط ا�ستقبال ،بل يف تلك
الفعالية امل ��ؤك��دة للحرية املعرب عنها

ب��احل��رك��ة وت�غ��اي��ر اخل �ط��وط ومرونة
الكتلة حيث نعومة امللم�س طريقة لبث
م�شاعر الطم�أنية والأم��ل ،ان انتفا�ضة
ال�شخ�صيات التي تنه�ض من قبورها
لتعرت�ض على جمانية موتها كما هو
يف الأدب امل�سرحي والق�ص�صي تتخذ
هنا �صياغة ب�صرية مقروءة بالر�ؤية
العميقة لفاعلية التج�سيد الذي ال يكون
�سطح املنحوتة وح��ده ه��و املعرب عن
ه��ذا امل��وق��ف ،وه��ذا م��ا ميكن �أن نفرق
بني الفن والطبيعة� .أن �صور الإيحاء
بالرف�ض هي �صورة احلركة ال�ضاجة
والعنيفة وال�صراخ الكوين الهائل الذي
تطلقه الأج�ساد الذي هواحلواربني
ق�ب��ول ال��و��ض��ع احل ��ايل ورف �� �ض��ه ،هنا
جن��ده يعود للطاقة الذاتية ملعنى فن
النحت نف�سه فيجد الفنان فيه املوقف
ال��ذي ال ميكن �أن يكون مهادنا مع اي
ت��اري��خ يتثمر ال�ع�ن��ف� .إن ف��ن النحت
وجد للرف�ض حتى تلك الأ�شكال العارية
اجلميلة التي تدربت عليها �أعيننا لدى
ميخائبل �أجنلو �أو روفائيل ،ولكن تلك
امل�ن�ح��وت��ات بعيدة ع��ن اي احا�سي�س
عاطفية مبجانية اجل�سد ،بل هي ثورة
�ضد �سكونية املواقف النها ترف�ض ان
تكون مثالية �صرف ،يف حني �أن حممد
غني حكمت يوظف احا�سي�سه الواقعية
وق � ��درات ف��ن ال�ن�ح��ت نف�سه بطريقة
جتعل عري الأج�ساد موقفا راف�ضا لكل
ان��واع الأ�ستالب الفكري والطبيعي.
جنده قريبا من رافائيلو الفنان الذي
اح�س ب��ان بلده فقدت حريتها وحقها
الطبيعي باالحتالل بعد �أن فقدته يف
احل �ك��م ال��دك �ت��ات��وري ه ��ذه ه��ي حمنة
املغايرة ملا كان عليه فن النحت يف زمن
�صدام ح�سني وهو زمن �سيء �سيذكره
ال�ف�ن��ان��ون �أن �ه��م ك��ان��وا جم�بري��ن على
جتميل القبح ال�سيا�سي.وبني ان تتيح
ل��ك ح��ري��ة التعبري ع��ن الرف�ض كقيمة
جمالية تعمق م�سعى ال�ف��ن العراقي
وت�ؤكدة تاريخيا.
يف ال�سياق العام جند حممد غني حكمت
يوظف الف�ضاء اخلارجي كبعد تكويني
للمنحوتات ه��ذه االي��دي املرتفعة يف
الف�ضاء �أو احلركة للعربات وللأقدام
وه��ي ت�ت�ح��رك خ ��ارج ت�ك��وي��ن اللوحة
م�ستعرية ال�ف���ض��اء ،امن��ا ه��ي امتداد
للحركة الراف�ضة خارج اية اطر حتدها
او تقولبها ،حرية االعرتا�ض والرف�ض
حتتاج دائما �إىل ف�ضاء خارجي وا�سع
كي ت�صل ا�صواتها وهذا ما اراده غني
ل�ل��وح��ات��ه ال�ت��ي ت�ب��دو ل�ن��ا �أن �ه��ا جموع
ت�سري على ار���ض ال �ع��راق م��ن �شماله
�إىل جنوبه وهي ت�ست�صرخ النا�س �أن
انه�ضوا فما مر على العراقيني ال ي�سكت
عليه ،ما مييزيها اي�ضا �أن لوحاته او
منحوتاته مل تو�ضع يف ال�سجن �أو
العزل او الأمكنة الق�صية �أو على حائط
ما انها منطلقة يف ف�ضاء العراق ويف
مدنه وقراه النه لي�س للحزن قبيلة �أو
مدينة او قرية �أو ح��زب اوط��ائ�ف��ة �أو
قومية فهو ح��زن العراقيني كلهم ،لذا
خرجت لوحاته لل�شارع وللمدن وللقرى
وللف�ضاء ،وها هي تنتج خارج العراق
يف عديد من دول العامل لتالم�س النا�س
يف كل االمكنة وتتيح لهم املقارنة �أن ما
يحدث يف العراق ميكن �أن يحدث يف
ب�ل��دان �أخ��رى م��ادام��ت ا�سباب قيامته
قائمة يف بنية جمتمعات ال ت��ري��د �أن
تتقدم ،جمتمعات م�شدودة لذلك احلزن
الدفني الذي يقيدهم �إىل ما�ض ا�ستهلك،
و�إىل ن�ص جمد و�إىل اف �ع��ال انتجت
احلياة بديال لها
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في تجربة محمد غني حكمت
معتز عناد غزوان
يعد الفنان الكبري الأ�ستاذ حممد غني حكمت �أحد �أعمدة
الفن العراقي املعا�صر وال�سيما فن النحت العراقي ،فقد
متيزت �أعماله الفنية ب�سومريتها و�آ�شوريتها وبابليتها،
و�أ�صالتها يف حماكاة الرتاث واحل�ضارة العراقية الأ�صيلة
من خالل طبيعة التكوين والإن�شاء من خالل �أ�سلوبه الفني
املتميز ،ف�ض ًال عن معانيه التي توحي بالتدفق واحليوية
و�إن�سانية احل�ضارة يف التعبري والإي �ق��اع والتوا�صل
احل�ضاري .يقول �أ�ستاذنا الكبري الفنان حممد غني حكمت
((لقد كان قدري �أن �أكون نحات ًا يف بلد مثل العراق ،ومن
املحتمل �أن �أكون ن�سخة �أخرى لروح نحات �سومري �أو
بابلي �أو �آ��ش��وري� ،أو عبا�سي ،ك��ان يحب ب�ل��ده)) ،نعم
وبحق كنت كذلك �أيها الفنان الكبري الرائد والذي عرفناه
من خ�لال اعمله الفنية مرتبط ًا مبرجعياته احل�ضارية
وتاريخه الإن�ساين وبيئته العراقية الرافدينية الرا�سخة
مببادئها الإن�سانية التي �أغنت العامل اجمع مبعطياتها
ودالالتها الفكرية والإن�سانية.
كان حممد غني حكمت و�سيبقى ي�شكل منعطف ًا كبري ًا يف
حت��ول فن النحت العراقي املعا�صر مع �أ�ستاذه الفنان
اخلالد جواد �سليم و�صديقه الفنان الكبري خالد الرحال.
ففي �أعمال حممد غني حكمت العديدة واملنت�شرة يف اغلب
�ساحات بغداد واملدن العراقية الأخرى ج�سد فننانا املبدع
الكبري روح ال�تراث وتقديه ب�شكل معا�صر يحاكي روح
الع�صر ويعرب عن تاريخه ب�شكل حمدث من خالل التكوين
العام لل�شكل ف�ضال عن �أ�سلوب تنفيذ العمل الفني لنجد
املتنبي له �أ�سلوب ًا رائع ًا يج�سد حما�سة ال�شاعر �إىل الكبري
من خالل قوة الأداء والت�أثري يف املتلقي ،ال��ذي يختلف
عن دور �شهرزاد و�شهريار ومتثال �أب��ي جعفر املن�صور
وكهرمانة والأرب�ع��ون حرامي ،كل مبو�ضوع متغري من
خالل الفكر ودالالته ،فتجده ينتقل بني الرتاث واحلكايات
القدمية وجت��ده يكون حا�ضر ًا يف التاريخ الإ�سالمي
وال�سيما العبا�سي منه .ومن �أعماله الفنية الكبرية والتي
لها مكانة كبرية يف ال�تراث العراقي هو ن�صب (ب�ساط
الريح) وال��ذي ك��ان فننانا الكبري قد ب��د�أ بالعمل به منذ
بدايات عام  2000وقد �شيد يف حالي ًا قرب فندق ع�شتار
�شرياتون  .ويا للأ�سف من تدهور هذا الن�صب بعد �أن
حجبته اخلر�سانات واحل��واج��ز الكونكريتية ال�ضخمة
لتحجب تراث ًا عراقي ًا �أ�صي ًال عن دجلة اخلري وظل الب�ساط
�أ�سري ًا بني اخلر�سانات واحلواجز الكونكريتية ال�ضخمة
التي حالت بينه وبني امل�ستمتعني بهذه احلكايات البغدادية

الرائعة التي ج�سدت الرتاث البغدادي والعراقي الأ�صيل،
ويذكرنا هذا الن�صب اجلميل بدالالته الفكرية واحل�ضارية
بتمثال (الب�صراوية) الذي �شيد يف مطار الب�صرة الدويل
عام  ،1986والتمثال عبارة عن هيئة امر�أة ح�سناء جميلة
مبفاتن ج�سمها وروعة ر�شاقتها رافعة يدها  ،حمت�ضنة
نخلة ر�شيقة با�سقة ،من خلفها ،حيث تعلو هذه النخلة
م�ستوى ر�أ�سها من اخللف  .والنخلة رمز مهم من رموز
البيئة العراقية ال�سيما رموز البيئة الطبيعية الو�سطى
واجلنوبية م��ن ال�ع��راق ،والب�صرة حت��دي��دا حيث تكرث
ب�ساتني النخيل فيها.
وتنت�شر فوق ر�أ�س املر�أة الب�صراوية ((عثوك التمر)) ،
�أم��ا على جانبي التمثال فتنت�شر خطوط متموجة تنزل
من �أبط املر�أة حتى نهاية �أقدامها ،وتلتقي هذه اخلطوط
املتموجة مكونة القاعدة التي تقف عليها الب�صراوية� ،إن
هذه التموجات متثل نهري دجلة والفرات والذين يلتقيان
ليكونا �شط العرب (قاعدة ارتكاز التمثال).
لقد جمع الفنان حممد غني حكمت يف ه��ذا العمل بني
البيئة الطبيعية العراقية اجلنوبية م��ن جهة وجمال
ومفاتن امل ��ر�أة اجلنوبية م��ن جهة �أخ ��رى ،كما �أرتبط
الزمان واملكان ب�إن�سانية الفنان يف �أظهار رموزه ودالالته
مع جماليات العمل الفني تقنيا ،ليج�سد املكان ب�شكل
وا�ضح �إال وهو العراق ،وهو الغاية ال�صادقة التي يبحث
عنها طيلة م�شوراه الفني الكبري والرائد فهو بحق جم�سد
ال�ت�راث واحل���ض��ارة العراقية وجت�سيد �أ��ص��ال��ة تالحم
الزمان باملكان مبعا�صرة وحداثة وتنا�سق مو�ضوعي
جميل قل نظريه.
وقد �أقام فننانا الكبري الأ�ستاذ حممد غني حكمت معر�ضه
ال�شخ�صي م�ؤخر ًا يف العا�صمة الأردنية عمان يف اخلام�س
من ايلول وبرعاية الأمرية رمي علي وعلى قاعة االورفلي
بالتعاون م��ع املجل�س ال�ع��راق��ي للثقافة وال ��ذي �أ�س�س
حديثا ويعد الأ�ستاذ الفنان الكبري حممد غني حكمت احد
م�ؤ�س�سيه الرئي�سيني نبارك لفناننا الكبري الأ�ستاذ حممد
غني حكمت عمله الكبري وندعو وزارة الثقافة العراقية
�إىل �إع ��ادة بناء �أعماله الفنية التي تعد وبحق ب�صمة
ودالل��ة للفن العراقي املعا�صر وال��ذي نفتخر به جميعا
متمنني لأ�ستاذ اجليل حممد غني حكمت دوام ال�صحة
والعطاء وان نلتقي به جمدد ُا على ار�ض العراق احلبيب
يف معر�ضه القادم يف بغداد احلب واخلري وال�سالم بغداد
الإبداع واملبدعني
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في تجارب محمد غني حكمت
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لي�س ال�ن�ح��ت ج�م��ع ��س�ط��وح ،واخ �ت�لاف
�أب �ع��اد  ،وت�ن��وي�ع��ات ل �ل��ر�ؤي��ا الزمكانية
ف�ح���س��ب  ،ب ��ل ه ��و  ،وع �ن��د حم �م��د غني
حكمت� ،إع� ��ادة �صياغة اق ��دم احلداثات
ات�صاال باحل�ضارات وباملفاهيم الفكرية
املعا�صرة  :انه ال ين�سحب ايل املندر�سات
 ،وال يبحث يف الأثر  ،بل يكمل االمتداد .
�أت��راه بال �أ�سئلة  ،وال يرتكنا نت�صدع يف
ت�أمل �إن�سانيات تتدحرج نحو الهاوية � ،أم
يت�ضامن  ،بجدلية ال�شعور مع خمفياته ،
ل�صياغة هذا (االمتداد) عرب الأثر  /الن�ص
الأ�سطورة  /احلا�ضر/الالمرئي /الواقع الخ ليجعل من االختالف ،بني غياب كليللح�ضور  ،ح�ضور ًا �أبدي ًا للغياب ؟ �ألي�س
النحت  ،قبل ان ينتمي ايل النحات � ،ضمنا
 ،هو يف جوهر االختالف  ..وان تقنيات
ال�ن�ح��ات  ،ال ت�ع��دو  ،بعد ان �أ�صبحت
معمارا ورموزا وم�شفرات � ،إال احل�ضور
امل�ستعاد  ،وامل�غ��اي��ر  ،داخ��ل االمتداد.
ان�ه��ا لغة  ،لغة داخ��ل اللغة  ،لكن هذه
اللغة تتكلم  ،مثل النحات  ،كالهما يولد
ب�شروط والدته .
لكن غني حكمت  ،يحقق املعني  -يف
خ �ط��اب ال�ن�ح��ت �أو م��ا ي��ري��د ان يبث-
كتجاور عالقات  .فالنحت ي�ستقل كلما
م�ن��ح احل� ��وار  -ال �ع�لاق��ة  -داف �ع��ا �آخ��ر
للإ�ضافة  .فالنحات ال يب�شر بزواالت �أو
نهايات �أزمنة � ،أو ينغلق داخل ن�صو�ص
ال تفارق حتميتها  ،بل ي��وازن  ،يف هذا
القانون  ،بينهما  :بني النحت ال�سابق
يف وج��وده ،وج��ود النحات  ،والنحات
الذي يعيد �صياغة �أ�سئلته  .انه  ،يرافق
�أطياف �سومر  ،وما خلفته من �أرث يف
احل�ضارات التالية (حتي حا�ضرنا) ليعيد
لها م�أواها يف الف�ضاء  -ويف احل�ضارة
 .فالنحت لي�س ق��وة جم�م��دة للت�صادم
� ،أو عملية داخ��ل عمليات اال�ستهالك ،
بل هو �أحد مربرات االنبثاق ،والبناء .
فالناحت ال يري يف ن�صو�صه �إال تتمات
ال�ضرورة مع الرائي  .ومل يقلب النحات
معادلة الزمن  ،فاحلرية لي�ست بال ر�أ�س
�أو بال �أطراف (كما تفعل حداثات �أوربا،
بعد نيت�شة وهيدغر وفوكو مثال) فالزمن
 كما يف احلرية  -كالهما ينتميان لعملاليد واملعرفة .فهما ال يهبطان من العدم.
فكما ق��ال اق��دم حكماء بابل (�ساجيل-
كيناموبيت) وهو من كبار حكماء الأزمنة
القدمية يف ح�ضارة العراق  -فانهما ال
يت�صالن مبا ال يري ،وال يزدادان الت�صاقا
ب��الأر���ض حد العماء  :انهما  -مع �آليات
عمل القوانني  -ميثالن حلظة احل�ضور
داخل �إرادة الفعل  :ح�ضور الأ�سئلة بكامل
ال�صياغة  .فمحمد غني حكمت ي�أتي ليمثل
حلظة جتمع مورثاته  ،والعمل بها ك�أبعاد
حتمل مربراتها ال�شرعية  .فحداثة النحات
 ،ال متار�س القتل � ،أو الإزاح��ة  ،كت�صادم
ح���ض��ارات  ،ب��ل �أن�ه��ا تعمل علي �صياغة
موقف الكائن  ،يف كوً ن يتكلم  ،عرب خطاب
النحت �أو عرب ممار�سته لدوره �أال دائي .

�آمل يبذر جواد �سليم بذور الأ�سئلة  ،داخل
لكي ي��أخ��ذ الفنان  ،وم�سارات
النحت ً ،
ه ��ذا االجت� ��اه يف ال �ن �ح��ت ال �ع��راق��ي كله
دوره يف �صياغة تقنيات النحت  ،كمكان
يعيد للمكان مغزاه  ..و�إال ف�أن ال حافات
الكون  ،هي منحوتات �أبدية  ،لكن النحت
يغدو -كتماثيل الأ�س�س والأختام واملعابد
ال�ق��دمي��ة يف ��س��وم��ر وم��ا ب�ع��ده��ا  :حيث
النحت ال يعًرف �إال بالنحت .فالأخري لديه
ا�ستجابة متوازنة مع قانونه  :انه ينحت
النحت ال��ذي ال يحدث �إال بفعل النحات
 .فالكالم �سابق علي املتكلم  ،لكن كيف
�سيت�شكل ح�ضور الكالم خارج املتكلم؟ ان
حممد غني حكمت ي�صغي لأ�صوات لي�ست
لكي ت�صبح �صمتا يتكلم � .ألي�ست
م�سموعة ً
املعاين تبقي تر�سل ما تريد نحو ممار�سة

الفكرة  ،ومن الأ�ساطري ايل املرئيات  ،ومن
املوت ايل امليالد  -واخريا من الالحافات
ايل احل��اف��ة مرئيا بفعل ال��رائ��ي الكامن
يف مرئيا ته  :فالنحات ال يعًرف ذاته �إال
مب��ا غ ��ادره  ،واخ�ت�ف��ي  ،لكن ال��ذي غادر
واختفي  ،يبقي ي�شتغل ب�شغل [الباث ذاته
 :انه النحات داخل �أثره  -ن�صه  -امتداد
للحظة تتكون بالتجاور  .ك ��أن الأ�ستاذ
حممد غني حكمت يعيد لنا ق��درة �سماع
ذلك الذي كان قيد ان يقال  ،حلظة ت�سبق
النطق  ،حيث النحت يبقي يحافظ علي
�سر هذه الدميومة  .لأن ال�صمت ال يعّرف
مبعزل عن �صمت �أبعد  ..مثل الكالم  ،ال
وجود له خارج ارتدادا ته  .فالنحت عنده
يعرف تعريفا عاما  :انه كتلة ال�ض�ؤ  :طاقة
متحررة  ،لكنها ال تذهب ابعد من الرائي ،

الطيف عرب امل�سافات الكربي  .ثمة  -عند
ال�ن�ح��ات  -ذل��ك ال ��والء ل�ل��وح��دة  ،ولي�س
لالنف�صاليات  .ف�ه��و ول�ي��د ال��زم��ن الذي
ميتلك حركته الداخلية  ،واختالفه بعيدا
عن التناق�ض اخلارجي  ..الأمر الذي جعل
عمله علي �صعيد الذاكرة عالقة� ،إ�ضافات
 ،فال�شكل يكمل ال�شكل  ،ك��أن النموذج ال
يكتمل �إال بالبنائية التكاملية  .انها ذاكرة
اخل�ي��ال  ،حيث االخ�ير � ،ضمنا  ،ال يفقد
�شرعيته  ،لكنه ال ينف�صل حد اال�ستقالل
 .ان غني حكمت يجعل من العمل دافعا
ملخيلة تتذكر  .خميلة لها انحناء الزمن
نحو املركز  ،بعيد ان �أ�صبحت الذاكرة
ذاتها الف�ضاء واملحيط والو�سط  .فالعالقة
تبقي تكاملية  ،وال يح�صل االمتداد �إال مبا
متتلكه من امتداد وال ت�شكل غزارة �إجناز

الآخر لوجوده معها  .لأن النحات ي�صنع
 ،مرة بعد مرة ،عالمات ح�ضوره  ،املعلن
داخل جمهوالت النحت  .فهو ميار�س دور
حمركات انبعاث �أ�ساطري ما زالت كامنة ،
لي�ست ميتة وال تريد ان تذهب ايل العدم
 :انها م��ادة �أ�سئلة النحت  ،لكي ت�صبح ،
توقيعات النحات يف االخري .ال�سنا � ،أمام
�أبواب تدعونا ايل التوغل داخلها  ،و�أمام
ن�صو�ص ال تخفي مرجعياتها؟ ولكنها ال
تكف عن �صياغات حا�ضرها  ،وح�ضورها
؟ لأن ال�ن�ح��ت ي�صبح  -م��ن اجل���س��د ايل

لأن النحات ال ينحت عدمه  .انه ي�ستكمل
مرجعيا ت��ه وع�ن��ا��ص��ره وخمفياته مادة
للأبعاد  ،واحلركة  ،والأ�سئلة  :فالذاكرة
ال ترتاجع  ،وال تكرر �أفعالها ،حتي عندما
ميتلك زمنها �سحره اال�ستثنائي �أو النادر
 .انها متتد ،لي�شكل احلا�ضر قوة امتداد
و�صلة  .فلي�س ثمة قطيعة باملعني الذي
ا�شتغلت عليه احلداثات الأوربية  .هكذا-
علي �سبيل املثال  -عمل الفنان يف منح
�أطياف املا�ضي  ،ح�ضور ًا ينحاز لنا  ،بقوة
احلا�ضر  ،مع ا�ستذكار اجلذور  ،كوثبات

النحات  ،الأكرث تفردا يف النحت املعا�صر
يف العراق � ،إال توكيد ًا حل�ضارة امتلكت
 ،منذ ح�ف��رت الكتابة م�صريها العنيد ،
خيالها و�أطيافها وال �ه��واء الأق��ل ت�صلبا
�إزاء انبعاثاتها املتوا�صلة  .فالغزارة
جعلت التوكيد مانح ًا التكرار �سمة الإرادة
 ،والبناء  ،والتتابع  :انها احلفر يف ف�ضاء
الفجوات غري املرئية ،وق��د راح النحات
يعيد لها ثوابتها بهذا التوكيد  .فهناك ،
�أم��ام املتحف  ،ذاك��رة االمتداد  :التعاقب
والتتابع حيث ال ميتلك النحات  -يف مداه

وعمله � -إال �صياغة وثباته  :الإ�ضافات
واالخ� �ت�ل�اف ��ات وال� �ه ��وي ��ة مب ��ا ين�سجم
وواقعية النحت  ،وحداثته امل�ستعادة .
لقد �صارت منحوتا ته ت�ستجوبنا قبل �أن
ن�شاركها احل�ضور ..فثمة �أ�سئلة كامنة
تدمج الأ�شكال مبحركاتها م�شهد احلركة
وال�ت��أم��ل معا الأ��س����س اىل ج��وار التمرد
والغ�ضب ح��د االن�ف�ج��ار ف��االخ�ت�لاف مع
حداثات اليوم امل�ج��اورة لبلدان ما زالت
تبحث ع��ن ال�سالم واالك�ت�ف��اء جعلت من
خطابه توقيعات ال تتخلي عن ت�ساميها
امل ��أ� �س��اوي �إزاء ع���ص��ر( ق�ت��ل ) الإن�سان
ولي�س موته  .فالنحات ال يرث  ،باملعني
اال�ستهالكي ،مرجعيا ته  ،بل يتكوً ن معها ،
يف م�شهد التوكيد  ،وال�صراع  ،والتوثيق
 ،ومو�ضوعات احلياة اليومية  .فالواقعية
دفعت باليد ايل مهارات الوعي  ،وباجل�سد
ايل ال��رم��ز  ،وب��امل�ح��دود ايل ال�شفافية :
واقعية حتمل معها جذور الأر�ض  ،وخ�صب
ا�ستذكار دورات الزمن  ،وتعاقب الف�صول
فالأطياف التي �سكنت النحت الأول  ،جتد
م�أواها  ،يف منحوتات حممد غني حكمت
اليو ه��ذا املغامر  ،منذاالختام املبكرة ،
ومتاثيل الأ�س�س  ،وابواب املعابد  ،و�شوا
خ�ص املدافن  ،والطوفانات  ،وحكايات
ال�ل�ي��ايل  ،وال�ن�ق��و���ش الإ��س�لام�ي��ة ،يدخل
ذاكرتنا املكونة من العنا�صر والأ�ساطري
 .فاحلرف � ،أو �أ��ص��وات الكتابة � ،صار
ح��وار ًا  ،وم�ساحة بال ج��دران  .فالنحت
امل��ك��ون  ،ب �ه��ذا ال ��داف ��ع  ،ي �غ��دو م��رك��ز ُا
لف�ضاءات ال���ض��رورة  :ف�ضاءات امل��دن .
فالأطياف مل تغادر �أ�سلوبه �أو ر�ؤي�ت��ه ،
فالنحت  ،ع�لام��ات انبثاق  ،ويف الوقت
ذاته هو الذي يجعلنا ننظر نحتا للمعاين
والإمياءات  .فالوجود نحتا يحرر النحت
من الوظائف  ،وي�سمح بالنحت ان يكون
�شريكا يف احل�ضور.
الالحافات واملعني :ف�ضاءات االمتداد
ي�صعب تخيل ماهية العدم � ،أو ما الذي
ي�شغل الفراغ  ،بعد �أن برهنت الفيزياء
املعا�صرة  ،وفل�سفات احلداثة  ،ا�ستحالة
ال �ق �ب��ول ب��امل�ي�ت��اف�ي��زي�ق�ي��ا  .ل �ق��د �أرج �ع��ت
الت�صورات ايل ال��ذات  -منذ دي�ك��ارت -
بعد ان اخ��ذ اجل��دل م��داه غ�ير املنغلق .
ف��ال��ذات  -وال�ت���ص��ورات  -والإرادة  -ال
تت�شكل مبعزل ع��ن اجل��ان��ب الآخ��ر  .بيد
�أن العالقة لي�ست تناحريه  ،ت�صادمية ،
ولي�ست ح��واري��ة �أي�ضا ً  .فاملعني يبقي
يجرجر الباحثني عنه كلما ت�سني للوعي
ان يعي  -ويت�أمل  -عمليات �إنتاج الوعي ،
والذهاب ايل املناطق املجهولة  .فاملجهول
لي�س هو العدم  ،والت�صورات غري الثابتة
 ،ال يف ال�ع�ل��وم وال يف القيم الأخالقية
 ،لي�ست ع�شوائية  ..ف��آل�ي��ات الوجود،
الميكن �ضبطها ،كما مكث (الوعي )  -وما
ينتج  -ق�ضية غ�ير قابلة لالنغالق  .لقد
فكر حممد غني حكمت  ،مثل �أ�سالفه  ،يف
 :ما املعني  ..وم��ا ال��وج��ود  ..وم��ا قيمة
ان يكون للمعني معني  ،مع الكائن � ،أو

يف الوجود � ،أو خارجهما  ..وه��ل يحق
للكائن �إال يكون كائن ًا  ،وميوت اختيار ًا ،
عندما ال يكون معني املعني جديرا بالت�أمل
واملمار�سة ؟ قد يت�ساءل املتابع  ،ما هذا ..
كما �س�ألني الفنان د .عالء ب�شري ذات مرة
 ،بقوله ( �أتريد تق�صي الأ�سباب الكامنة
وراء الأ�سباب ؟ ) �أجد ان الكتابة  ،واختيار
النحت  ،والنحات  ،ومو�ضوعات هذا الفن
 ،كلها  ،تبقي معلقة بني املركز واملحيط .
ف�أزمة الفكر العربي خالل القرن املا�ضي
 ،تتنا�سل  .انها ال تنتج كائنات حية  ،وال
تكف �إال ان تكون  ،ك ��أب��واب حممد غني
حكمت  ،ال ترتكنا يف العراء  ،وال ت�سمح
لنا بدخول م�أوانا الأبعد  .فاملعني � ،إذا ،ال
ينف�صل عن عوامل ت�شكله .و�أ�سئلة النحات
 والنحت يف العراق والوطن العربي -ال ت�غ��ادر دائ ��رة الإخ���ص��اب  .فلي�س املهم
ا�ستهالك املعني  ،حتي عندما يتم حتديده
 ،والقناعة به  ..بل امل�شكلة ال تكمن يف
اال�ستهالك  ،بل يف الذي يعيد للكلي مكانته
الأقل ذاتية  .فالنحات  ،يف اخلم�سينيات ،
ا�صطدم باحلداثات الأوربية  ،يف �إيطاليا
،ح�ي��ث الفل�سفات والتطيبقات ال ميكن
تفكيكهما لتحديد املعني اجلديد باالختيار
 .ثمة م�ستقبليات و�سورياليات ووجوديات
وم��ارك���س�ي��ات وف��ا��ش�ي��ات ودميقراطيات
..الخ تعمل داخل بنية ي�صعب ح�صرها .
واملفكر العربي  ،مهما �أ�ستقل يف وعيه ،
ال يجد انه ميتلك فهما مقاربا للذي يجري
داخل ت�صادمات عاملنا  .فلم ينجز النحات
اال الإطار النظري  ،ويتوهم ح ًال �أخريا .ان
ح�سنة [ال�شك فتبقى تبحث عن يقني  ،ومل
يكن االخري  ،عند النحات � ،إال البحث يف
املنجز الفني .فما املعني ؟ ان مليار �سنة
 ،منذ توفر مناخ ظهور الكائنات �أحادية
اخل�ل�ي��ة ،وح�ت��ي تبلور ظ�ه��ور اق ��دم �آث��ار
عالمات التحدي  ،بني الكائن والكون  ،ال
ت�سمح بالقفز خارج الوعي الذي �سمح لنا
بهذا الإجناز � .أن �إلغاء املعني لكل املعاين
� ،صار  ،بعد ان بد�أت امليتافيزيقيا تتفكك
يف بنائها الأ�سطوري واخل��رايف  ،خارج
م��و��ض��وع��ات البحث  .ان ال�ك��ائ��ن ي�صنع
معني كيانه  .بيد ان ال�صراع املرير بني
عاملنا واحلدود الأبعد ال يف�ضي ايل �سالم
� ،أوال  ،كما ان ال�صراع املرير للآخر  ،بني
ال�ك��ائ��ن وال�ك��ائ��ن  ،ال مينح املعني قيمة
جديرة بالبحث  .لكننا مازلنا نبحث يف
املعني الكامن  ،يف املعني � ،أو خلفه  ،بال
�أ�سف  .ان �أبواب حممد غني حكمت تظهر
لنا نزعة ت�أملية انطلوجية ت�أتي ا�ستجابة
لفكرة العراقي القدمي  .فاملعني  ،عنده  ،ال
يجعل من القلق بال حافات  ،وال من املوت
ق�ضية خ��ارج احلياة  .ان��ه املعني الكامن
بني ا�ستحالة معناه  ،ال�سابق  ،ومعناه
 ،يف امل��دي البعيد  ،لأن��ه يكمن يف (عمق
احلا�ضر) داخل الن�ص /الأثر  :يف النحات
ال��ذي �صار نحت ًا  ،لغة  ،ولكن هذا املعني
 ،مثل الن�ص  ،ال يتكلم ليقول كل ما يريد
�أن يقول  :انه ال يتكلم من اجل ان يتكلم
 ،الن مليار �سنة �سابقة ت�شتغل بنظامها
داخل نظام وعي الفنان �أمام �أ�سئلته  .لكنه
ال مي�سك باملو�ضوع الذي جترجره �أليه .
فهو مثل ال��ذي يجمع انف�س الكنوز ليجد
نف�سه �أخ�ي�ر ًا ان��ه فقدها  .كاحلب ال��ذي ال
يعًرف كلما بدا لنا انه قد �أعطانا معناه .
لكن حممد غني حكمت مل يخرت الفل�سفة
 ،ال ل�صعوبة تقنيتها وا�ستحالة ظهورها
عربيا فح�سب  ،ب��ل لأن �ه��ا  -بعد نيت�شة
وب��زوغ احل��داث��ات وم��ا بعدها  -ال تقود
الفكر ايل ال�سالم  .وقد عا�ش الفنان معني
ال�صراع داخل فنه بال ه��وادة  .فاخلري مل
يربهن ان له معني  -ما  -مبعزل عن �ضده
 ،حتي �صار ال�شر  ،يف تفكيك بنية الت�صادم

� ،أحد عوامل ظهور الوعي � ،أو هذا الوعي
حت��دي��دا  .ف��اجل��دل ل��ه مرجعيا ت��ه  ،وله،
يف الوقت نف�سه  ،م�ساحات ما زال��ت غري
مكت�شفة .لكن ال�س�ؤال املربك غالبا  :عندما
يكون املنت�صر  ،كال�ضحية  ،كالهما منذ
كلمات جلجام�ش وه��و يت�أمل املقربة من
فوق �أ�سوار �أوروك مت�ساوية ..لكن غياب
الأم��ل يدفع باملعني ايل الذهاب ابعد من
حدود ت�شكله ..لنجد الفن  ،ولي�س املراقب
�أو الفيل�سوف  ،اكرث �صلة مبادة الكائن .
فحدود البنية الفكرية �صنعت تاريخها..
وه��ذا التاريخ  ،هو الآخ��ر  ،يعيد تفكيك
امل�ع��اين املقرتحة  .فاخللود  ،ال ح�ضور
له و�سط الزمن ال��ذي ال يخ�ضع للرقابة ،
والر�صد  ،والت�صور  .فالكلمات ت�صبح
حجابات  ،واملعني ذاته ي�صبح جدارا .مرة
ثانية يوثق الفنان  -حممد غني هنا  -هذا
( الباب ) و ( ال�شاخ�ص ) يف �أحد دالالت
النحت  .ف��الأخ�ير  ،حيث النحات يجعل
من ال�شاخ�ص عالقة بني الف�ضاء وامليت ،
يختار الرمز  ،امر�أة  .انها مفارقة متحركة
 ،مفارقة يف املفارقة  .فاملوتي ال يذهبون
 ،طاملا ال�شاخ�ص ي�شهد لهم بح�ضورهم
ال�سابق  ،املمتد  .انه ال�شاخ�ص وال�شاهد
الذي �سيدفع باملوتي -بعد تبلور ظاهرة
عبادتهم  -ايل حياة ثانية  .وال�شاخ�ص
 ،عند النحات  ،رمز �أنثوي ،رمز لوالدات
حمبطة � ،أو دالة علي كيان م�ؤجل  .مع ذلك
 ،انها ( �إينانا ) بكل دالالت معني ( احلياة
) ال معني اخل�صب وح��ده  .فال�شاخ�ص
كالباب  ،وكالتمثال �أخ�يرا  ،ميثل وراثة
خ��ارج امللكية  .ان��ه املعني ال��ذي ي�صدم
خميلتنا �أمام ا�ستذكار اخل�سران والآ�سف
 .فاالنت�صار كله حم�ض لعبة  ،وكله  ،يه�شم
معناه ح��د الالمعقول  ،خا�صة  ،عندما
برهن الإن�سان انه املثال املتقدم ل�صياغة
الأذي واخل � ��راب  .ف�ه��ل ج�ع��ل النحات
املر�آة  ،كما فعل ال�سومري  ،حتمل حمنة
معناها داخلها  -وخارجها �أي�ضا  ،ام جعل
ال�شاخ�ص  ،امل��ر�أة واالم والطفل  -وعي ًا
للبحث عن الوعي الآخ��ر ؟ مع ًا  ،ال يقول
املعني كل ما يريد ان يقول  ..فالكتابة
التي هي بال حافات تتكون  ،كاملطلق �أو
العدم  ،من احلافات واملوجودات واملعاين
 .انها تبقي خارج فعل الفعل  .فالنحات -
كما فعل �أول �إن�سان حمل خطاب فن الطني
واحلجارة دوً ن كل الذي مكث متحرك ًا .
�ألي�ست غزارة �أعمال النحات ت�شكل �صلة
تخ�ص عمق وعيه الذاتي �أم��ام ف�ضاءات
اخرى ؟ لأن ذكري امليت  ،عرب ال�شاخ�ص ،
مع الرائي و�صانع الأثر  ،كلها تولد بفعل
حريتها املتحركة  .واملعاين  ،يف البعد
 ،ال جتد �أك�ثر من م�أواها امل�ؤجل  ،حيث

( الأط �ي��اف ) توهمنا بوجودها دائ�م��ا .
�ألي�ست امل��ر�أة  ،من منظور ع�صر �سيادة
الرجل  ،لغة غري قابلة للحذف ؟ ان حممد
غني حكمت  ،وكل نحات بهذا االن�شغال
حد غياب ( مو�ضوعة ) االن�شغال  ،يحدد
�سمات بنية من��وذج�ي��ة لتفح�ص املعني
املتجدد ،للمعاين  ،ولكل معني له �سماته
ومالحمه حمركاته .فاملعني  ،مثل الن�ص
 ،ي�سمح لنا بالقفز نحو فجوات تتقدمه .
انه كالذي يحدق يف الفراغ الذي يرقد فيه
 ،يدرك  ،انه مل يحذف  ،بل خ�ضع للتحول
 .لكن حتول [ املعاين ف هو الآخر  ،عرب
ال�ت���ص��ادم واالزاح � ��ات  ،ال ينغلق  ،وال
يتحجر  .والنحت  ،يف هذا املعني  ،لي�س
كتلة  :انه  ،علي العك�س  ،يدفع بالآخر -
املراقب  -ايل هذا الوهم  .ف�أنا هو النحت
 .بيد ان تفكيك الرائي واملرئي �سيقودان
 ،م��رة بعد م��رة  ،ايل العلة التي �أنتجت
ه��ذه ال�سال�سل م��ن العلل ،عند املعني ،
وبعيدا ع��ن امليتافيزيقيا  ،عند حافات
االرت� ��داد  .فالنحت  ،لي�س ه��و الف�ضاء
املتجمع  ،واملت�صلب  ،الذي �أخفي مرجعيا
ت��ه الالحافاتية  ،فح�سب  ،ب��ل ه��و الذي
يحمل رمز الف�ضاء  ،واملعاين الكامنة .
فهو ال يخ�ضع لأب��دي��ة املعني الأح ��ادي ،
بل ال��ذي يوا�صل نفيها � .أمل يكرر حممد
غني حكمت ال�ضرب مبطرقته فوق �أ�سئلة
ال تولد �إال الأ�سئلة  .الن البحث عن املعني
 ،باالنتماء ايل وجود قيد الزوال  -وقيد
االنبعاث  -يولد كينونة االم�ت�لاء  ،هذا
ال��ذي يبقي  ،يف ق��ان��ون�ه��ا ،مم �ت��د ًا  .الن
املعني يبقي يعًرف ذات��ه بهذا االمتداد ،
ولي�س بامليت ال��ذي ال يرتك �إال �شاخ�ص ًا
ي�ؤكد زوال زمنه  ،وب��دء زم��ان ال ينتظر
�إال �إح��داث فجوة الحقة يف كون ال تكف
فيه املعاين من الظهور ،ب�صفتها  ،غري
قابلة للتحديد� .ألي�س تعلق النحات برمز
اخل�صب واحلرب  ،اللذة واملوت  ،اينانا
 ،ق��د خل����ص ه��ذا ال �ت��زام��ن م��ع الأطياف
ال�سومرية  -واملعا�صرة  -له مغزاه يف
ت�أمل ال��وج��ود :ه��ذا التحديق يف املعني
وبوا�سطته  ،يجعل ال�شيء يف ذاته  -قبل
حتديدات عمانوئيل كانت � -صائرا لأجل
ذاته  -وبعد �سار تر والوجودية  -نحو
املعني الذي ال يقبل �إال ان يظهر ال معناه ،
�أو امل�ستحيل  ،الذي توقفت عنده حداثات
�أوربا  .ان الأ�ستاذ غني حكمت  ،مع اينانا
 ،يجعل من املطرقة �أداة حفر  ،وتدوين ،
لالمتداد الذي �صار عال مة  ،لي�س له� ،أو
لنا ،بل للكتلة التي �صارت الحقا فاتها كل
ه��ذا ال��ذي ال ي��دوم  ،وال ميكث اك�ثر من
احل�ضور الذي مل يكن -غائب ًا -حا�ضر ًا ،
بل الذي �سيدفع بنا نحو فراغات تنتظر

مرورنا بها.
الذاكرة واالنبثاق
يف التقاليد ال �ق��دمي��ة ،م��ع ب ��زوغ ع�صر
ال��ت��دوي��ن يف � �س��وم��ر � ،أو يف ف�ضاء
احل��داث��ات  ،يتكرر ال���س��ؤال  :ه��ل يكمن
املعني يف الن�ص االختزايل  ،يف الإيجاز
� ،أم عرب التتابع  ،واالنت�شار ؟ يف الواحد
�أم يف الواحد املكرر؟ يف الواحد حتديدا
�أم يف التنوع ؟ م��ا عالقة توفر املعاين
خارج ح�ضور الن�ص  ..ما دور الال�شعور
عرب �أ�سئلة الذات ؟ ولي�س �أخريا  :ما الفن
خارج �أومع اخلربة  ..ما اخلربة � ،أوال
 ،باعتبارها حاملة ملعناه ع�بر احلذف
والإ�ضافة  ،ما اخل�برة  ،ثاني ًا  ،ب�صفتها
تعمل علي تكيفات ت�لازم تراكمات علوم
م�ستحدثة ؟ وهل نت�ساءل  ،مرة بعد مرة :
ما املعني �..أم الجند �أغرا ًء مياثل ان�شغالنا
بالتطبيقات  .لأن الف�ضاء الذهني  ،حتي
عرب امل��دوً ن  ،له قوانينه الفيزيائية وما
بعدها ،كدوافع امل�صادفات والع�شوائيات
وهي تفتتح ع�صر التدحرج اىل الهاوية ؟
الأ�ستاذ حممد غني حكمت  ،منذ منت�صف
القرن املا�ضي  ،وقد �سبقه حممود خمتار
يف م�صر  ،وجواد �سليم يف العراق  ،وجد
ذات��ه حتا�صر بفراغ احلا�ضر  :احلا�ضر
�أو الإزاحة املربجمة.هذا احلا�ضر  ،عنده
 ،غري م�شغول  .فاجلغرافية التاريخية
لبغداد اخلم�سينيات  ،ككل املدن العربية ،
حتمل نزف دماء بال حدود  ،ولكن بال �أثر
 .فالنا�س ال ميتلكون حتي احل��د الأدين
م��ن ���ض��رورات احل �ي��اة  ..لي�ست هناك
ظاهرة (ذات) عاملة  ،ولي�ست هناك كتلة
اجتماعية ترتقي ايل ما�ضيها ال�ق��دمي .
هذا احلا�ضر � ،أمام نحات مزدحم باملعاين
والطاقات والأ�سئلة  ،خ��ال من احلا�ضر
 .الن النحات امتلك مقارنة م��ع  :م��ا ال
يح�صي من الن�صو�ص النحتية  ،املكت�شفة
مع بدء زمن التحديث يف املدن العربية ،
وثمة كتابات راحت تنقب  -وحتفر  -يف
احلفريات والآث ��ار املكت�شفة  ،م�ؤ�س�سة
بر�ؤية احلداثة  :اندريه مالرو  /بارو /
وم��ا ل��وي  ،مثال  ..فاملتحف دفعه لر�سم
اجلغرافية احل�ضارية ل( )500مدينة
�سومرية دفنت حتت الرمال  ،ومل يظهر
منها � ،إال ب�ضعة �شواهد  .لكن هذا ال�ض�ؤ -
مع اكت�شافات �أخري يف الع�صور الالحقة
ل �� �س��وم��ر وح �ت��ي ال� ��ذي ذك� ��ره امل��رح��وم
الأ�ستاذ حممود تيمور با�شا حول النحت
يف الوطن العربي ويف بغداد العبا�سية
يكفي لأح��داث �صدمة � ،صدمة  :من نحن
؟ وما الذي بالإمكان عمله  ،خارج ال�صمت
�أو االن�شغال بامل�سرات العابرة  .فاملا�ضي

مل ي�ع��د ح�ك��اي��ات لتزجية ف ��راغ �ساعات
الليل � ،أو �أحاديث املقاهي  ،مع انه �صار
ي�ت��زام��ن م��ع ال��وع��ي ب��ال�ه��وي��ة :جغرافية
ال��ذات  -الأفقية -وتاريخها احل�ضاري
 ع�م��ودي��ا  -لكي ي�ك��ون احل��ا��ض��ر  ،كمايفكر النحات � ،أم��ام الفراغ الكبري  .ففن
ح���ض��ارة ف�ج��ر ال �� �س�لاالت  ،والعوا�صم
الكربي  ،حتمل �أ�سئلة ح��داث��ات زمننا ،
ومنذ ع�صر النه�ضة � :أ�سئلة ذات �صلة
بالن�ضال الوطني  /القومي  /مع �صلة
دائمة بامل�صري العام للح�ضارات  .و�أمام
حداثات �أوربا  ،بكل النزعات واالجتاهات
واملعاين  ،مل يعد الفنان بال �أ�سئلة .ف�أوربا
ما بعد احلرب العاملية الثانية  ،التفكر يف
ا�سرتجاع موروثاتها  .انها �أ�صبحت �أمام
فراغ �آخر  .ماذا بعد تفكيك �أزمنة ع�صر
حم��اك��م التفتي�ش  ،ووي�ل�ات احل ��روب ،
ومنها �إذالل ال�شعوب وتخريبها ،وماذا
بعد ان دح�ضت �سلطة الأ�ساطري  ،وبزوغ
�أ�سئلة كامنة يف حفريات ت�ضاف للمناهج
التي �أعقبت املارك�سية والوجودية  .ان
حممد غني حكمت ك��ان ي��راق��ب اخلطاب
الفني وغ��زارت��ه ،ب�صفته لغة متداولة .
فكما كانت املدن العراقية القدمية زاخرة
ب��ال��رم��وز الفنية  ،ف��ان امل ��دن الأورب �ي��ة
 ،ويف �إي�ط��ال�ي��ا حت��دي��د ًا �� ،ش��اه��دة علي
ذل��ك .م ��اذا ت ��راه يفعل  ..حيث املا�ضي
 بحداثته ال�ت��ي حتمل توهجها خارجزمنها  -وح��داث��ات �أورب ��ا امل�ث�يرة للقلق
وال���ش��ك  ،وال���ص��دم��ات  -وب �غ��داد -التي
حتمل ذكري انها كانت عا�صمة للح�ضارة
يف زمن �سابق  -ال تفتخر �إال بعدد قليل
من التماثيل للجرنال مود وامللك في�صل
الأول وعبد املح�سن ال�سعدون ومتثال
ال�سباع  ..وق��د اجن��زت ب��أي��د �أجنبية ..
حقا ،كانت بغداد تنتظر عمال بال حدود
 ،يف املجاالت كافة ومنها الفن  .ثمة يف
هذا املجال  ،والفنان ي�ستذكر ما ال يح�صي
من ال�شواهد احل�ضارية  ،يف املا�ضي �أو
يف �أورب��ا  ،م��اذا ت��راه يفعل  ،وقد ظهرت
املدينة  -بغداد  -م�ساحة بال عالمات ؟
�أن ه��ذا ال�ف��راغ  ،عند فنان يحمل ذاكرة
البنائيني الأ�سالف ،جعله يجد املعني يف
الإجناز  .لقد راح يعمل بطاقة كامنة تبدو
للبع�ض انها حرفة  ،ولكن هل ب�إمكاننا �أن
نقارن  ،بعد ن�ضف قرن  ،بني فنان �أجنز
ب��ال��رم��وز الفنية م��ا ي�ع��ادل ال�ع��دد الذي
�أجن��زه كل النحاتني الآخ��ري��ن؟ هل تراه
كان يت�سلي ..ه��ذا الذي كان يعمل بدافع
البًناء العراقي � ،أمام زمالء له  ،لي�س لديهم
 ،حتي يف بحثنا عن املرجعيات � ،إال ب�ضع
متاثيل  ،ومنجزات متفرقة  .ان هذا الكم
 ،بنوعه  ،يلفت نظرنا للطاقة اجلماعية
الكامنة عند النحات  .فالذات عنده كانت
تعمل بالربكان االجتماعي الداخلي ..لأن
ال��ذات � -سيكولوجيا ومعرفيا  -تخلت
عن جمدها ال�شخ�صي  ،مع ان هذا املجد
ال ينف�صل عن مدينة ت�ضم �أعماله �أليها ،
كما هو واقع املدن العراقية  .انه املوروث
يف ديناميته  ،فاملدينة  -بغداد � -أ�صبحت
رمز ًا لال�ستعادة  .ويف جمال �آخر يخ�ص
اللغة  -و�ستكون لهذه العالقة مع النحت
�أثرها يف م�سرية النحات الأ�سلوبية فان
[ لغة تتكون من ب�ضع مئات من الكلمات
علي
ال ت�ك��وً ن ف�ضاء مياثل لغة حتتوي ً
م�لاي�ين الكلمات ( مثل اللغة العربية ،
وعدد من اللغات الأخري ) قال فتغن�شتني
بحق بان حدود عامل الإن�سان هي حدود
لغته ف ت�صح للمقارنة متاما .
فقد �شغف الفنان بالأ�ساطري والديانات
والثقافات املختلفة  ..وكانت اللغة و�سيلة
للمعرفة � .أما النحت  ،فكان لغة تت�ضمن
الإر�سال ايل الآخرين .

العدد ()1947
السنة الثامنة
الخميس ()28
تشرين االول2010

5

محمد غني :ساللة النحت

ح � � � ��ات � � � ��م ال� � �ص� � �ك � ��ر

العدد ()1947
السنة الثامنة
الخميس ()28
تشرين االول 2010

الصدفة التي صارت جزءًا من حياة العراقيين ويومياتهم وقدريتهم
االضطرارية ،تجود أحيانًا بما ال تسمح به أخالق زمننا الجاحد الشحيح.
كنت أفكر بذلك وأنا أري الفنان محمد غني حكمت يلج باب الفندق
ُ
ُ
ظهيرة احد االيام في أبو ظبي ،حيث كان الصديق سلمان َالكاصد يعد
لي هذه المفاجأة ،ويدعوني ليرتب لقاءنا بعد غياب أكثر من اثني عشر
عامًا.
اعتدت أن أري الفنان محمد غني في مناسبات فنية ببغداد قبل
ُ
مغادرتها منتصف التسعينيات ،وأتابع أخباره بعد أن توزعتنا المنافي
والمهاجر ،لكن إطاللته تلك الظهيرة ّردت لذاكرتي حضوره العياني
واإلنساني ومنجزه النحتي في تاريخ الفن العراقي وحاضره أيضًا.

6

بيا�ض م�ضيء �أع�ل��ي ال��ر�أ���س و�سمرة
خفيفة على الوجه وابت�سامة مرحّ بة،
ولهجة ب�غ��دادي��ة حميمة �أف�ت�ق��ده��ا منذ
زمن� ..آلة ت�صوير يف اليد و�ألبوم �صور
�سنكت�شف بعد حني يف جل�سة الغداء �أنه
يحتوي �صور ًا لآخر �أعمال الفنان.
ُّ
مت�ض القلب �شكوي الفنان من الغربة
وما تع ّر�ض له يف جحيم العراق القائم:
ابتعاده عن حمرتفه ،جتربة خطف ابنه
علي
وفديته ب�أموال طائلة ،كان يهوّ ن َّ
تع ّر�ضي لتجربة مماثلة مازلت �أعي�ش
ف�صولها القاتلة..تن ّقله مقيم ًا بني عمّان
وامل�ن��ام��ة ـ �ـ تقطع تلك الإق��ام��ة �أحيان ًا
�سفرات فنية ومنا�سبات وحما�ضرات
َ
املنتظر
كهذه التي �أتاحت لنا لقاءه غري
ـ�ـ ل�ك��نّ م��ا ي���ؤمل ح�ق� ًا ��ش�ك��واه م��ن غياب
�أبناء جيله باملوت �أو العجز والهجرة..
و�إح�سا�سه بالوحدة ..يذكر فناين جيله

واحد ًا واحد ًا بينما يرينا دفرت ال�صور..
كنت متلهف ًا لأري ان�شغاالته الأخ�يرة
و�أعماله النحتية ،وهو الذاكرة احليّة
ل�ساللة النحت ال�ع��راق��ي ال�ضاربة يف
التاريخ واملتعددة الأ�ساليب والر�ؤي:
يف ب��اب��ل و�أور ون �ي �ن��وي ،وال �أن�سي
ت�صريحه يف ل�ق��اء من�شور م�ع��ه ب�أنه
روح فنان �آ�شوري،
يح�س �أنّ يف داخله َ
ك�أمنا يريد القول �إن��ه يتنا�سخ معه �أو
يبادله ال��ر�ؤي��ة والعمل ،وال غ��راب��ة �أن
يتنبه حممد غني حكمت �إيل ثراء بالده
باملنحوتات املنت�شرة يف �أرج��اء �أر�ضه
ب�أ�ساليبها املم َّيزة التي يذكر منها ــ علي
وجه اخل�صو�ص ــ ثريان �أ�شور املجنحة
التي جتمع �إيل دقة تنفيذها و�ضخامة
كتلتها خ�ي��ا َل الفنان ال�ع��راق��ي القدمي،
ووع � َي��ه ال ��ذي جعله ي��رم��ز �إيل احللم
وال�سمو فوق الواقع بوجود الأجنحة

علي جانبي اجل�سد ال�ضخم للثريان،
ك�أمنا ليفارق الأر�ض �أو يطري يف �أجواء
علوية خ��ارج ال��زم��ان وامل �ك��ان ،راف�ض ًا
اجلمود ،معرب ًا عن ذلك بحركة ال ِّرجل
التي تظهر وك�أنها ِرجل �إ�ضافية.
حممد غني املولود ببغداد ع��ام 1929
ك � ّر���س ح�ي��ات��ه لعمله ال�ن�ح�ت��ي درا� �س � ًة
و�إجن� ��از ًا .ومثل �أ��س�ت��اذه ج��واد �سليم
خ� ��رج حم �م��د غ �ن��ي مب �ن �ح��وت��ات��ه �إيل
الف�ضاء املكاين ملدينته هاجر ًا املتاحف
وال�����ص��ال��ون��ات ..ف �ك��ان��ت منحوتاته
تنت�شر يف املدينة لتدل علي ال�صلة بني
الفن واملكان ،وهكذا ظلت كهرمانة ــ�أو
مرجانة ــ ت�صب الزيت علي الل�صو�ص
يف ال�ساحة ال�شهرية عند م��دخ��ل حي
الك ّرادة ببغداد ،بج�سدٍ ر�شيق وحركة
جميلة منحني ًة علي �أوع�ي��ة حتيط بها
لتملأ امل�ك��ان ال��دائ��ري ،بينما ك��ان املاء
املن�ساب يخفف ح � ّر ب �غ��داد وي�شعرنا
ب ��ال� � ّري ،ك�ل�م��ا ع�برن��ا ال���س��اح��ة ي�سار ًا
ب��اجت��اه مبني احت��اد الأدب� ��اء ،حممّلني
ذاكراتنا بعبق حكايات �ألف ليلة وليلة
التي كان لها يف خميلة الفنان �أثر كبري
ي ��دل ع�ل��ي ت �ن��وع م��رج�ع�ي��ات��ه الثقافية
وتعددها ،وانتمائها كمح�صلة �إيل الإرث
الثقايف العراقي العريق.
هكذا ينجز الفنان متاثيل ومنحوتات
�أخ��رى ذات مرجعيات ثقافية ،مت�أثرة
بال�سرد العربي القدمي و حكايات الليايل
العربية و�أ�ساطريها خا�صة ،من بينها:
اجلنيّة وال�صياد ،وال�سندباد ،وب�ساط
ال��ري��ح� ،شهرزاد و�شهريار التي متثل

الإط��ار احلكائي لهذا الكنز العجائبي
اخلالد والغني وت�ؤكد قراءته الواعية
لهذا الأثر ال�شعبي ،ولقد كانت انتباهته
تلك تعزز انهماكه يف متثيل املوروث
يج�سده عمله
الرافدينبي ال�ق��دمي كما
ّ
املميز :حمورابي.
ثقافة الفنان حممد غني �ستقوده ليج�سد
متثال
�شاعر العربية الأعظم املتنبي يف
ٍ
يُقدّر له �أن يعاين طواف ًا مكاني ًا كما عاين
�صاحبه ال�ق��ائ��ل :علي قلق ك ��أن الريح
حت�ت��ي..ف�ق��د ت�غ�ير م�ك��ان��ه ،ث��م تعر�ض
لل�سرقة يف الهيجان والفو�ضي العارمة
التي ت�أتي الآن علي كل �شيء يف وطن
ال�شاعر والفنان ،وي�أخذ منها الفن ح�صة
كبرية ،حدثنا الفنان مبرارة عن �سرقة
متثال ال�سعدون  ،وحتطيم ر�أ���س �أبي
جعفر املن�صور ،و�سرقة ع�شرات الأعمال
الفنية واختفائها.
لكن ما ي�ؤمل حق ًا هو ما يح�صل للإن�سان
يف وط�ن�ن��ا ،فقد �أراين ال�ف�ن��ان �صور ًا
لأعمال حديثة له تت�سل�سل لت�سرد م�أ�ساة
�دواع
امل�ه��جّ ��ري��ن ق���س��ري��أً ع��ن بيوتهم ل � ٍ
طائفية وع��رق �ي��ة ،وف�ق��دان�ه��م ف �ج ��أة ملا
يربطهم ب�أمكنة والدتهم وحبهم وعي�شهم
وجوارهم..وقد الحظت �أن الفنان عاد
ل�ي��ؤك��د علي ال�ث�ق��وب وال �ف �ج��وات التي
تنخر كتل منحوتاته لتعرب عن االخرتاق
ال��ذي يحدثه الأمل وال�ع�ن��اء يف ن�سيج
احلياة اليومية للنا�س ،ويهدد وجودهم
وي�سرق �سعاداتهم و�ألفتهم و�إن�سانيتهم.
حت��دث �ن��ا م��ط��و ًال ع��ن م �ب��ررات العنف
وم�سوغاته ودواف�ع��ه و�أه��داف��ه ثم �ساد

حممد غني حكمت بري�شة الفنان ماهود احمد
بيننا �صمت يرمز عندي لعجزنا عن فهم
ما يحدث من جنون وجرائم وانهيارات،
تزيد مرارة احتالل الوطن وفقدان �أمنه
و�سلمه .بينما رحت �أت�أمل يدي الفنان
التي عكفت علي ط�ين �أر���ض ال���س��واد ــ
منذ الطفولة ــ لتكوّ ره وتكوّ ن منه �أ�شكا ًال
وه �ي �ئ��ات وك �ت� ً
لا ت�ع�ي��د ��ص�ي��اغ��ة احللم
اجلميل..كنتُ �أت�أمل عينيه اللتني �أتعبهما
النظر احلزين للخراب واحلرائق و�أتذكر
�أنهما ذات العينني اللتني ر�أت��ا القباب
وامل�آذن وا�ستوحت قد�سيتها وجمالياتها
وتكويناتها ،و�أعادت متثيلها يف �أعمال
الفنان املبكرة.
ذاك��رة جتل�س �أمامنا تعيد �سرد حكاية
ن�صب احل��ري��ة اخل��ال��د ال ��ذي يتو�سط
�صحن ال�ب��اب ال�شرقي ل�ب�غ��داد وي�شري
لعبقرية جواد �سليم ،ويذ ّكرنا ب�أن ملحمد
غني �إ�سهام ًا فيه م�ساعد ًا لأ�ستاذه حني
ّ
حل يف فلورن�سا ب�إيطاليا ــحيث يوا�صل
حممد غني درا��س�ت��ه ـ�ـ��وذل��ك م��ا ي�ؤكده
دار� �س��ون ك�ث�يرون مثل ج�برا �إبراهيم
ج�برا و�شوكت الربيعي وزوج��ة جواد
الفنانة لورنا �سليم ــ كما كان واحد ًا من
�أع�ضاء جماعة بغداد التي �أ�س�سها جواد
بعد ع��ودت��ه للوطن..والتي ا�ستقطبت
النحاتني ف�ض ًال عن الر�سامني.
اللقاء مبحمد غني يزيد اللهفة لر�ؤية
وطن قادم ال يلفظ �أبناءه بق�سوة لتنفرد
بزمنه حلظات العنف والدمار.

جريدة االتحاد االماراتية
اذار 2008
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أب�����������واب م����ح����م����د غ����ن����ي ح��ك��م��ت
د .خ��ض��ي��ر ال� ��زي� ��دي
ن� � � � ��اق� � � � ��د ف � �ن� ��ي
اهتمت الدرا�سات النقدية الأخرية يف العراق وبع�ض
ال�ب�ل��دان العربية بالفن الت�شكيلي وم�ن��ه الأعمال
النحتية ،المتالكه بعدا ب�صريا بات موازيا لقيا�سات
املنجز احلياتي العام يف خمتلف املجاالت ،وكذلك
لأهميته وتطوراته املتالحقة .وعلى هذا الأ�سا�س
اهتم الناقد املعروف عا�صم عبد الأمري وبا�شتغاالت
حتليلية وجمالية معمقة مبا �أجنزه النحات حممد
غني حكمت من ( �أبواب ) ا�شتهر بها على مدار �أكرث
من �ستني عاما كجزء من عمله وجتربته الطويلة يف
فن النحت .
الكتاب ال���ص��ادر �أخ�ي�را ع��ن دار الأدي ��ب لل�صحافة
والن�شر وامل��و� �س��وم (امل �ح��رم وامل �ب��اح) اخ��ذ حيزا
وا�سعا من االلتفات ملعلم من معامل �أعمال فنية برع
فيها ( حكمت ) منذ وقت مبكر يف بغداد ف�أ�صبحت
الأزق��ة والتكوينات املحلية جلغرافيا بغداد ت�شغل
باله وهواج�سه و�أ�صبح الت�أثري املكاين �أكثري هو�سا
عليه قيا�سا �إىل منجزاته الأخرى من النحت .ولعل
التو�صيف ال��ذي قدمه عا�صم عبد الأم�ير يف ثريا
الكتاب ( املحرم واملباح ) هو الأكرث داللة بخ�صو�ص
مثل هكذا منجزات .
الكتاب الأخري لعا�صم وقع يف مقدمة وعدة حماور
جاء يف مقدمته بان توجه هذه املحفورات ب�شتى
�أن�ساقها وحجومها يك�شف عن وع��ي يف التجاور
على الأث��ر الرتاثي وبخ�صو�ص مو�ضوعة الرتاث

فقد ر�أى امل�ؤلف �أن ا�شتغاالت هذا النحات مل تنغم�س
كثريا يف املوروث ومل تبتعد كثريا فقد ظل حمافظا
على �سياقه التعبريي اجل��ام��ع لعالقة املعا�صرة
بالأ�صالة فيما خط لأ�سلوبه هذا اقرتابا من اخليال
والواقع و�سمحت له ر�ؤيته الب�صرية والفكرية يف
�إدارة وتغذية خطابه النحتي وح�سب م��ا ميليه
تنظري الكتاب فقد فقد تداخلت الكثري من العوامل
املحيطة به فكرا و�صياغة �أما عن الو�سائل الإجرائية
التي متكن من تثبيت �أ�س�سها هذا الرمز الفني يف
العراق فلطاملا زادت من متانة الأ�سلوب و�أك�سبتها
قدرة فعالة فكل تلك الأبواب التي قدمت منذ بدايتها
حتى ا�شتغاله الأخري يرى فيها امل�ؤلف �إنها ابتدعت
لغة ح��وار معا�صر م��ع الإرث ال�تراث��ي بطريقة ال
تدع الإرث ميار�س هيمنته املطلقة واعتقد �أن هكذا
قابلية مل ت�أت من فراغ �أمنا ظل التنا�سق يف البناء
قادما من خيال خ�صب وقناعة يف تثبيت اجلمالية
وفقا ملنظور تنظريي ي�ؤكد على خطابه حممد غني
حكمت  ..وعلى هذا الت�صور يبدو التنظري املقدم
م��ن قبل ال�ن��اق��د عا�صم عبد الأم�ي�ر وك ��أن��ه توثيق
فكري قبل �أن يكون نقدا حتليال ي�صاحب يف كتابه
الكثري من الأع�م��ال امللونة التي قدمت للقارئ يف
م�تن ال�ك�ت��اب ،يف املقدمة ومثلما ه��و م�ع��روف عن
�أ�سلوب عا�صم عبد الأم�ير كانت ال�شذرات النقدية
�أك�ث�ر و��ض��وح��ا و��س�لا��س��ة يف ت�ق��دمي وج�ه��ة نظره

حيال تكوينات ( حكمت ) ولهذا ي�ؤكد دائما على
اعتبار �أن تلك الأب��واب النا�شئة باختالف �أزمنتها
�ستتحول �إىل ا�ستعارات للتحول والرموز واملفارقة
مع امتالكها حلمولة عاطفية ي�ؤكد خطابها الب�صري
على �أنها �ضرب من ا�ستعادة حياة مفقودة وجدت
يف الع�شرينيات وما قبلها ثم اندثرت وذهبت �أدراج
الرياح �إال �أن غائية حممد غني وبحكم االنتماء �إىل
بيئة �شرقية (وب�غ��دادي��ة �صرف ) ه��ي التي تركت
ثقال بالعودة ملنابع خطابه ال��وج��داين وال�صويف
�أن �صح التعبري هنا �ضم الكتاب الأخ�ير للم�ؤلف
�أربعة حماور جاء الأول حتت م�سمى ( اكرب الأبواب
� ..أب��واب مملكة خيال ) واملحور الثاين �سمي ب(
تهذيب احل��رف��ة ) وال�ث��ال��ث ع��ززه الأم�ي�ر مبنطق (
الع�ضوي واملجرد ) �أما الرابع وهو ال�سياق الأخري
ملحاوره فكان حتت امل�سمى ( تقابالت و�إيقاع ) هذه
املحاور وجلت يف التنظري �إىل �أعماق الفكر النحتي
امل�صاحب لتلك الأبواب حتدث الناقد فيها عن رمزية
الباب ومنظومة اال�شتغال املحلية وقوام اخلطوط
العري�ضة منها وطبقاتها وع�ضوية عنا�صرها �إ�ضافة
�إىل درا�سة معمقة ووافية عن حمموالتها الداللية
التي مل تغب عن هيمنة وذاكرة الناقد والتي يرى يف
�صالبتها بث ر�سالة الفكر ولعل الإ�شارة املهمة التي
�أبدها م�ؤلفنا �أن �أي م�سح حتليلي لبنية الأبواب
يبدو من قبيل الأح�ل�ام النقدية ل�سعتها والت�ساع

نطاق املحاور وهذا ما ي�ؤكد على �أن كل تلك الأعمال
ق��د ت�ن��وع��ت يف امل���ض��ام�ين وال� ��دالالت احل�ي��ة التي
ا�ستوفت لل�شرط اجلمايل والنظري ومع كل هذه
التوجهات النقدية ي�صر م�ؤلف الكتاب على م�س�ألة
غاية يف الأهمية عندما ي�شري �إىل الفنان قد و�ضع
خطا فا�صال بني احلرفة والفن ليمنح الفن �سلطة
تهمي�ش احل�س احل��ريف توقا للجمال وه��ذا الأمر
لطاملا �أكده بع�ض من النقاد ممن وجلوا عوامل نحت
( حممد غني ) وا�ستطيع القول وامل�شاركة هنا �أن
براعته وقوة ب�صريته يف العمل والفكر قد جعلته
منتبها الغواءات تفر�ضها وت�سوقها ( احلرفة ) وهذا
ما يبقيه بعيدا عن عيون تل�ص�ص الرتابة والتكرار
يف العمل الواحد  ...ومل يتوقف �صاحب الكتاب
عند هذه املالحظات املهمة لأعمال النحت بل يتطرق
وب�شكل تف�صيلي طاملا عرف عنه الدقة يف الت�صريح
عن اندماج الأ�شكال الأ�سطورية والأ�شكال املجردة
وطريقة تكويناتها الزخرفية وم��ا تدفق منها من
وج��دان ورم��زي��ة فتتم الإ� �ش��ارة هنا �إىل الرتاكيب
ال�ب�ن��ائ�ي��ة وم� ��ؤث ��رات الإق��ام��ة يف خ��ري�ط��ة النحت
واملحافظة على ثوابت التوازن يف التعبري ومن بني
ما �أراد قوله عا�صم عبد الأم�ير يف هذا املحور هو
�أن الفنان ( حممد غني ) قي�ض له �آن يعي�ش ع�صر
احت�ضار فن املحفورات على اخل�شب ومنها بالت�أكيد
الأبواب التي عرفت بغداد القدمية بها
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عام  ،1929يف مدينة بغداد – الكرخ ويف
�سوق العجيمي �أب�صر الفنان حممد غني
حكمت نور احلياة .ومثل معظم الأطفال
ال���س�ع��داء تعلم ال �ق��راءة وال�ك�ت��اب��ة قبل
دخول املدر�سة .ويف املدر�سة االبتدائية
((املدر�سة الأمريية)) بد�أ �أوىل حماوالته
يف الفن  ..كانت حماوالت يف الر�سم .وال
يعرف الفنان مل �أهتم بالر�سم :
 لرمبا هناك �صلة بوالدي لأنه كان يعمليف تطريز ((ال �ع �ب��اءات)) .وثمة �أل��وان
و�أ�صباغ �سحرتني ودفعتني �إىل مراقبة
عمل وال ��دي .رمب��ا هناك �أث��ر �أخ��ر وهو
وجود حمل والدي املقابل لباب املرادية
يف الكاظم ،حيث كنت �أ�شاهد ذلك الباب
امل��زخ��رف و�أرى تلك النقو�ش العربية
اجلميلة وتلك الألوان ال�ساحرة ))..
وتوطد عالقته بجواد �سليم الذي در�سه
يف معهد الفنون .وهنا يقول حممد غني:
 ((ومن خالل عالقتي اخلا�صة به تعرفتعلى ع��امل ج��دي��د ه��و ع��امل ج��واد  ..كما
تعرفت على م�شاهري الفنانني  ..فقد كانت
مكتبة جواد غنية جد ًا .وبد�أت �أدر�س تلك
الأع �م��ال و�أت���س��اءل ك�ث�ير ًا ب��د�أت �أتعرف
على م�سائل تف�صيلية كثرية .وبد�أت �أدرك
�أن النحت لي�س املحاكاة � ..أمنا هو �أو�سع
م��ن ذل��ك  :ثمة ��ش��روط ك�ث�يرة وخمتلفة
ملعرفة هذا العامل وبد�أت �أفهم �أن الإبداع
يتطلب جهود ًا �شاقة ))..
كذلك كان ي�ستمع للمو�سيقى  ..فثمة مكتبة
مو�سيقية عند ج��واد  ..ولكنه مل يتعلم
العزف على ((لكيتار)) وما يزال يتذكر،
ب ��أمل ،حم��اوالت ج��واد �سليم الفا�شلة يف
تعليمه على العزف ..
ويتحدث الفنان عن املناخ اجل��دي��د ،يف
منزل جواد ،حيث كانت تتم اللقاءات -:
 ((وكان علي �أن �أ�ستخل�ص نتائج معينةوحم ��ددة .وم��ن خ�لال النقا�ش ع��ن الفن
العاملي والعراقي ومن خالل هذا املناخ
ب��د�أت �أهتم باخت�صار الوقت يف معرفة
بع�ض النتائج :هذه النتائج التي ما زال
�أتذكرها – والتي هي ح�صيلة لتوجيهات
ج� ��واد – ت �ت �ح��دد يف ت��رك��زي النحات
و�إ���ص��راره على الإجن ��از وح��ب العمل،
واحل�ل��م ،وال�ت��أم��ل ،و�أن ال �أك��ون مبذر ًا
يف �أي �شيء  ..و�أن �أث��اب��ر على العمل
با�ستمرار)).
نتائج :
 ((�أن �صالتي بالنخبة ال��رائ��دة للفنوال���ش�ع��ر ال �ت��ي ك��ان��ت تلتقي يف معهد
الفنون ،وتعريف علي بدر �شاكر ال�سياب
وح�سني مردان وحميي الدين �إ�سماعيل
وذن� ��ون �أي� ��وب وك��اظ��م ج� ��واد  ..ال��خ،
منحتني فهما �أف�ضل لكل الك�شوفات يف
الأدب والفن  ..وكان ذلك الو�سط الفني قد
�ساعدين فع ًال و�أعطاين فكرة للتعبري عن
الواقع ال�سيا�سي � ..أنها م�س�ؤولية وطنية
مت�س عمل الفنان يف ال�صميم .))..
�إ�ضافة �إىل هذا فقد �شارك حممد غني يف

معر�ض جماعة ب�غ��داد ال�ث��اين �سنة 53
 ..و�أ��ش�ترك يف مهرجان ((�أب��ن �سينا))
 1952يف عند من القطع �ضمنها متثال
لأب��ن �سينا وت�خ��رج يف املعهد  ..وكان
جواد �سليم قد طلب منه �أن يكون م�ساعدا
ل��ه يف التدري�س وق��د ع�ين ب��رات��ب ()12
دينار ًا .وبد�أ بتدري�س الطلبة  ..ويف هذه
ال�سنة �سافر جواد �إىل الواليات املتحدة
لإقامة معر�ض هناك .وكان جواد قد طلب
منه تنفيذ بع�ض الأع �م��ال .وك��ان ميكث
معظم �أوقات فراغه يف منزل جواد ،حيث

الكتب ،واملو�سيقى ،و�أ�ستمر و�ضعه بهذا
ال�شكل ،ل�سنة كاملة ،يف حتمل م�س�ؤولية
ال �ت��دري ����س م ��ع ف��ائ��ق ح �� �س��ن ،ح �ت��ى مت
ح�صوله على زمالة درا�سية �إىل ايطاليا.

روما وطن النحت :

((حلمت مبعرفة الأ�شياء يف مكانها وكما
هي عليه .ويف روما تبد�أ رحلة �أخرى :
 ((عند و�صويل روم��ا ذهبت �إىل منزل�إبراهيم جالل و�سعد الطائي .ويف اليوم
التايل �أخذين �سعد الطائي �إىل الأكادميية

والتقيت بالرحال)).
وها هو يتذكر دخوله قاعة امتحان القبول
 ..وكان قد �شاهد ج�سد ًا عاري ًا المر�أة كان
ق��د ب��د�أ بنحتها  ..و�أن�ه��اه��ا .ويف اليوم
الثالث بادره الأ�ستاذ قائ ًال (( :مل ال تكمل
عملك؟ )) وكانت �أيام االمتحان متتد �إىل
�أربعة �أيام .لكنه لن يعود �إىل عمله  ..فقد
�أنهاه يف يوم واحد.
وق�ب��ل يف ال���ص��ف ال �ث��اين يف �أكادميية
الفنون �أال �أنه رغب �أن يبد�أ بال�صف الأول
 ...و�أعيد �إىل ال�سنة الأوىل  ..و�أختار

أشترك في مهرجان ((أبن سينا))  1952في عند من القطع ضمنها
تمثال ألبن سينا وتخرج في المعهد  ..وكان جواد سليم قد طلب منه
أن يكون مساعدا له في التدريس وقد عين براتب ( )12دينارًا .وبدأ
بتدريس الطلبة ..

�أ�ستاذه ((هيكل كوريزي)) بعد �أن كان قد
�شاهد له عم ًال يف �أح��دى �ساحات روما:
عم ًال �أعجبه .وك��ان هذا الأ�ستاذ �إ�ضافة
 :لعمله كعميد وكرئي�س لق�سم النحت،
نحات ًا م�شهور ًا وم�ؤلف ًا لكتب يف ال�شعر
والنقد وتاريخ الفن ..
�أن م�شكلة الفنان كانت م�شكلة اجل�سم فقد
ك��ان ت��درب على نحت ال��ر�ؤو���س .وهذه
امل�شكلة
 م��ن خ�ل�ال �أراء الأ� �س �ت��اذ – مئحتهر�ؤي��ا جديدة للج�سم وهي العالقات بني
تفا�صيل اجل�سم ككتلة معمارية وحماولة
فهمها .وك��ان اجتياز هذه امل�شكلة يعني
كيفية بناء التمثال معماري ًا .وك��ان لهذا
الأ�ستاذ �أثره .وعاد حممد غني يتكلم عن
ذلك الأثر- :
 ((باعتباري من بالد وادي الرافدين كانكوريزي ي�ؤكد على �أهمية تراثنا .وكان
معجب ًا ب�شكل وا�ضح بالنحت الآ�شوري
وباحل�صان الآ�شوري ب�شكل خا�ص .كان
يقول :مل �أر يف حياتي ح�ضارة �أو نحات ًا
متكن �أن يعمل ح�صان ًا كاحل�صان الذي
نحته النحات الآ�شوري .وكان ال يوافق
على �أن نعمل بت�صرف .ونتيجة مالحظاته
كانت االهتمام باجل�سم الواقعي)).
• �أمل ي�ك��ن ل��ك ن���ش��اط �آخ ��ر ؟ يف فهم
النحت.
 ((نعم فقد خرجت مبالحظاتي اخلا�صةيف ت�شويه – و�إ�ضافات وحذف وتكبري
وت�صغري – اجل�سم .وهي تقنية خمالفة
ل�ق��ول �أ��س�ت��اذي ((ب� ��أن اجل�سم الب�شري
الطبيعي ه��و يف و�ضع متكامل ولي�س
بحاجة �إىل �أج ��راء ت�شويهات)) – فقد
اعتمدت على هذه الفكرة � :أن على النحات
�أن يخلق اجل�سم مرة �أخرى .وكنت �أق�صد
التوا�صل �إىل عمل معا�صر ،و�إىل التعبري
عن روح القرن الع�شرين ،و�أن ال �أعي�ش
ك��أ��س�ت��اذي على طريقة الكال�سيكية يف
التعبري النحتي)).
ويذهب الفنان ،بعد و�صوله �إىل روما
ب�أيام� ،إىل فلورن�سا .وكانت جمازفة لآنه
كان ال يعرف لغتها  ..وهناك ،حيث �آثار
ع�صر النه�ضة بد�أ ين�ضج معرفته !  ..زار
�أول �أثر .وكان مقربة ((مديت�شي)) التي
ت�ضم �أعما ًال ملايكل �أجنلو .وع��اد يتذكر
تلك الدقائق النادرة :
 ((بهرتني �أعمال �أجنيلو بحجمها الكبريج��د ًا .وتلك الطريقة ال�ف��ذة يف الإجن��از
والأفكار املعرب عنها مبادة ال�صخر � ..أنها
لرهبة من نوع نادر �أن تقف �أم��ام متثال
النبي داود ))..
• ترى ما هي اب��رز دواف��ع العمل عنك
�أيام كنت يف روما ؟
 �أ�سا�س ًا ذهبت كي �أدر�س واملناخ العاميف روما مينح الباحث رغبة �شديدة يف
العمل .وكانت رغبتي �أن �أك��ون نحات ًا.
وه��ذا ما دفعني للبحث واحل�صول على
منحت خا�ص بي  ..ويف املنحت عملت

خ�ل�ال �سبع ��س�ن��وات ون���ص��ف �أن �أثبت
لنف�سي ب�أن النحت هو العمل الدائم يف
فهم كل التفا�صيل الداخلية واخلارجية
ملادة العمل .))..
(وي �� �ش�ترك حم�م��د غ�ن��ي يف م�ع��ر���ض مع
ال��رح��ال وال �ط��ائ��ي .وت�ك�ت��ب ال�صحافة
ع �ن��ه ب� ��أن ��ه ي �ه �ت��م ب��ال �ت�لاع��ب يف الظل
وال�ضوء وب��أن �أعماله متثل ا�ستمرارية
ل �ن �ح��وت وادي ال��راف��دي��ن و�أن � ��ه يهتم
باملو�ضوعات).
 ((ك�ن��ت متفرغ ًا للنحت مت��ام � ًا .ولهذاال�سبب عملت معار�ض م�شرتكة ،وهي
ح�سب الكتلوكات بلغت ( )22معر�ض ًا
�شخ�صي ًا وم�شرتك ًا)).
ً
وكان �أثناء الدرا�سة ينفذ �أعماال خا�صة،
يف م�ن�ح�ت��ه ،وك��ان��ت ت�ت�ط�ل��ب م �ن��ه قلب
الأعمال ،وقد �أنتج �أعما ًال كثرية من هذا
ال �ن��وع ،ك ��أب��واب للكنائ�س وج��داري��ات
ون� � ��اف� � ��ورات ومت ��اث� �ي ��ل مل��و� �ض��وع��ات
خمتلفة..

خالصة روما:

 ((�أنها �أعطتني القدرة على اال�ستمراريةيف �أن �أعمل و�أعمل و�أعمل – وقليل من
الكالم – و�أنها علمتني الهدوء .و�أن �أفكر
يف نف�سي ت��ارك� ًا احل��دي��ث ال�لا جمدي))
و�أ�ضاف حا ًال:
 ((اكت�شفت �إمكانية اال�ستفادة من تراثناال�سومري والبابلي والإ�سالمي  ..الخ
وتطويره والعمل بدون مد اليد كاملتو�سل
�إىل �أعمال الفنان الأوربي.
• ولعبة التقليد ..
 ((لعبة التقليد والت�أثري ال�شديد املبالغبه� ،سرعان ما �ستك�شف .ولأنها م�ضيعة
جلهود وخطوات النحات ذاتها� .أن روما
علمتني �أن �أتوجه �إىل ما هو �صحيح))
�أي�ض ًا .ثم �أكمل حديثه :
 (( �أن الإيطاليني غيورون على �أنف�سهمومن ال�صعب جد ًا �أن يقبلوا فو�ضى الفن
احلديث  ..فهم ب�شكل �أو �أخ��ر يعتزون
ب�إيطاليتهم وهذا ما دفعني لال�ستفادة من
كوين عراقي ًا ومن العراق)).

العودة إلى بغداد :

بعد �أن ع��اد حممد غني م��ن روم ��ا� ،إىل
ب �غ��داد� ،أفتتح معر�ض ًا يف ((�أوروزدي
باك)) ملجموعة من التماثيل اخل�شبية.
• هل حتدثنا عن الفرتة التي عدت فيها
�إىل بغداد  ..مناخ تلك الأيام ؟ ..
 ((عندما �أتيت �إىل بغداد ((بعد وفاةجواد وغيبة الرحال ،كانت حركة النحت
متوقفة والعا�صمة خالية من �أي ن�شاط
ب��ارز وه ��ام - ،كما ك��ان��ت جماعة بغداد
جممدة وبال ن�شاط يذكر لأربع �أو خم�س
�سنوات))� .أت�صور �أنني �أتيت يف الوقت
امل �ن��ا� �س��ب لأق��ي��م م �ع��ر� �ض�ين �شخ�صيني
للنحت� .ضم كل منهما ( )40عم ًال وكانت
هذه البادرة الأوىل من نوعها وك��ان لها
�أثرها يف �إمكانية ا�ستمرار حركة النحت
يف العراق)).
• بعد ذلك بد�أ حممد غني ب�إعادة جماعة
ب �غ��داد .وب ��د�أت اجتماعاتها ومعر�ضها
ال ��ذي ق��دم��ت ف�ي��ه ( )10ق �ط��ع .ك�م��ا قدم
ملعر�ض جمعية الفنانني ل�سنة )15( 73
عم ًال.
• يف هذه املرحلة هل كان هناك �أثر ما
لفنان عليك؟
 ((ال ،فما ك��ان يهمني �إمن��ا ه��و البحثعن مدر�سة النحت العراقي القدمي وفهم
الأ�ساطري القدمية)).
• من خالل مواد النحت التي ت�ستعملها
�أرى �أنك �أحببت مادة اخل�شب  ..ملاذا ؟
(( -هناك �أ�سباب كثرية  ..تعود �إىل معهد

الفنون اجلميلة  ..والنحت على اخل�شب
�أت�ضح يل �أنه مادة نظيفة خالف اجلب�س
�أو احلجر  ..ثم �أن��ه م��ادة �سهلة النقل ..
ولكني ال �أ�صر على ا�ستعمال اخل�شب فقط
 ..فقد وجدت عالقات خا�صة يف حب املادة
ويف ال�سيطرة عليها  ..ففي نحتي على
اخل�شب تتحقق تلك احل�سا�سية اخلا�صة
جد ًا املوجودة بني النحات ومادته)).
�أن حبه مل��ادة اخل�شب ،جعله يدخلها يف
مناهج الدرا�سة يف �أكادميية الفنون .كما
�أدخل مادة الطرق على النحا�س  ..وهي
مادة يحبها �أي�ض ًا.)) .
ك��ان حم�م��د غ�ن��ي يف روم ��ا ع�ن��دم��ا بلغه
نب�أ وفاة جواد �سليم ،وكان �آن��ذاك يعمل
م�ساعد ًا جل��واد �سليم ،ال��ذي كانت لديه
فكرة �أن ينجز الن�صب ب��أي��دي عراقية،
وكان حممد غني قد عمل كثري ًا يف م�ساعدة
النحات الراحل يف ت�شذيب املنحوتات بعد
ال�صب ،وقد ا�ستفاد كثري ًا من ذلك يف �صب
الربونز ب�شكل مبا�شر .كما كان قد ا�ستفاد
م��ن عملية تكبري النموذج ال�صغري �إىل
عمل نحتي كامل .وكان نب�أ موت جواد،
�صدمة م�ؤملة له ،وك��ان ال يريد ت�صديقها
 ...لكن حممد غني حكمت يلخ�ص حياته
على �أنها بحث وعطاء ..

الفكرة هي أن يكون
النحت للشعب .وبداية
النحت بدأت في الهواء
الطلق حتى يعبر عن
مفاهيم عصره الدينية
والفكرية والسياسية ..
وهذه مهمة ملقاة على
فكرة النحت المعروض
في الساحات وهذه
األماكن  ..وهذه بالتالي
تساهم ببناء الحضارة
حسب دورها ..

النحت هو البحث عن النحت :

خل�ص حممد غني فكرته عن النحت هكذا:
((الفكرة الأ�سا�سية للنحت هي البحث عن
النحت)) ((وهدم الزائد واحل�صول على
النتيجة الأ� �ص��ح .وال��و��ص��ول �إىل املثل
الأعلى)).
• هل متتلك ت�صور ًا لتمثال قبل البدء
بالتنفيذ ؟
 يف الأغ� �ل ��ب حت ��دث ل ��دي ت �غ�ي�رات ..وال �ت �م �ث��ال مي��ر مب��راح��ل ع��دي��دة � :أب ��د ًا
بالفكرة املجردة ،ف�أخططها و�أعمل منوذج ًا
م�صغر ًا  ..وبعد ذلك �أبد�أ  ..وخالل جميع
املراحل هناك حذف و�إ�ضافات .
• كم من الوقت يتطلب العمل لتمثال
متو�سط .
 �أن��ه يتبع حالتي النف�سية وظ��رويف ..ولي�س هناك وقت حمدد .
• ل�ك��ل ف�ن��ان ك�م��ا ي�ق��ول م��ال��رو متحف

خا�ص يف ذهنه  ..هل لديك �أي�ض ًا لهذه
الفكرة ؟
 �أعتقد �أن هناك مكتبة يف الذهن بحيثي�ستلهم منها النحات معلومات ثقافية ..
و�أنها ت�شمل على الأفكار التي �ستخلق ..
والثقافة غذاء ر�أ�سي لعملية اخللق.
• وما هو اخللق ؟
 اال�ستلهام ،اال�ستنباط� ،أو حافز �أو عطاءر�ؤيا جديدة – �أيجاد فكرة معا�صرة وهذا
يرتبط بتلك املكتبة املوجودة يف الر�أ�س،
واخلا�ضعة دائم ًا للزيادة بفعل البحث .
• ع��ن �أخ��ر �أع �م��ال��ك ،وم�شاريعك ماذا
تخربنا ؟
 لدي مو�ضوع ال�سمك املزكوف – وهونحت بارز � 6أمتار وم�صنوع من الربونز

– ول��دي �أمنية حتقيق م�شروع متثال
ال�سندباد البحري الذي و�أفقت عليه جلنة
ر�سمية كلفتني ب�إعداد النموذج وانتهى
تنفيذه .
• لديك عدد كبري من الأعمال املقامة يف
ال���س��اح��ات ويف �أم��اك��ن خمتلفة كمدينة
الطب ،ويف املركز القومي لال�ست�شارات
الإداري���ة ،وحمورابي املقام �أم��ام بناية
املجل�س الوطني والعامل مقابل �سينما
اخل �ي��ام  ..ال��خ ه��ل ه �ن��اك منهج خا�ص
ل�ع��ر���ض الأع��م��ال يف ال���س��اح��ات العامة
واحلدائق ؟.
 الفكرة هي �أن يكون النحت لل�شعب.وب��داي��ة النحت ب��د�أت يف ال�ه��واء الطلق
حتى يعرب ع��ن مفاهيم ع�صره الدينية
والفكرية وال�سيا�سية  ..وهذه مهمة ملقاة
على فكرة النحت املعرو�ض يف ال�ساحات
وه��ذه الأم��اك��ن  ..وه��ذه بالتايل ت�ساهم
ببناء احل�ضارة ح�سب دورها ..
• ه��ل تفكر يف امل�شاهد عندما تنجز
عملك؟
 �أن��ه يعتمد على ن��وع العمل  ..فهناك�أ��ش�غ��ال خا�صة و�أ��ش�غ��ال ع��ام��ة  ..هناك
متثال ينفذ ح�سب رغبة امل�شاهد � ..أما
عندما �أقدم عم ًال لل�شعب �أفكر يف امل�شاهد
ومدى ت�أثري العمل و�أهميته ..
• �أن تعبريك ع��ن مو�ضوعات �شعبية
يعني التعبري عن حقيقة تاريخية ملرحلة
من امل��راح��ل ت��رى هل يفكر ه��ذا ؟� .أم �أن
النحت بحاجة لأفكار �أخرى
 املو�ضوعات ال�شعبية تثريين وهي بقدرما تكون قدمية ،ف�أنا �أدعوها باملو�ضوعات
املعا�صرة لأنها حية وهي بالتايل لي�ست
ت��راث � ..أال �أن�ن��ي ع��اجل��ت مو�ضوعات
�أخرى �أي�ض ًا :
• مث ًال ..
 مو�ضوعات ذات طابع �إن�ساين وفيهامواقف فكرية و�سيا�سية ولكن اهتمامي
يعود �إيل التعبري عن احلياة وتلك ال�صور
القريبة يل � ..صورة الإن�سان ال�شعبية
وتاريخه وحياته و�أف��راح��ه وهمومه ..
وه ��ذا ب��ال���ض��رورة ال ي� ��ؤدي �إىل تناول
جميع املو�ضوعات ومن جميع النواحي.
و�إذا م��ا عاجلت ه��ذه املو�ضوعات فهذا

ال مينع �أن يتطرق نحات �إىل اجلوانب
الأخرى  ..ي�صمت ويقول :
 وحتى يتقدم النحت العراقي ر�أي �أنتكون لكل نحات اهتمامات خا�صة وبحث
يقوده �إىل الأ�صالة ..
• ترى كيف تف�سر لنا فهمك للرتاث ؟
 �أن فائدة ال�تراث مل تكن مبا�شرة كان�أنقل زخرفة �إ�سالمية على متثال لأثبت
�أن�ن��ي متفهم ل�ل�تراث وكمثال �أق��ول � :أن
ت��أث�يري يف النحت الآ� �ش��وري يف لوحة
مدينة الطب �إمنا هو ا�ستفادة من املعمار
النحتي عند النحات الآ�شوري .وقد غذيت
فهمي لهذه العالقة �أو املعاملة بتوزيع
الكتل وال�سطوح واملجموعات وقد بد�أت
اللوحة تثبت نف�سها بارتباطها بالنحت
الآ��ش��وري �أو الفن العراقي القدمي دون
�أي م�سا�س �أو متا�س واقعي �أو حقيقي
ب�أي �شكل �أو جزء من التماثيل الآ�شورية
 ..ون�ف����س ال���ش��يء ي�ب��دو ع�ل��ى الزخرفة
الإ�سالمية التي ا�ستفدت منها يف النحت ..
فاخلطوط املدورة واملنحنية واملتقاطعة
كلها �صفات مميزة للزخرفة الإ�سالمية
وهذا طبع ًا له طابع ((التجريد)) وبحثي
امل�ستمر فر�ض هذه املقايي�س وما ذكرته
يف م��واق��ع وجم ��االت يف التمثال تخدم
العمل لإظهاره ب�صفتني �صفة اال�ستفادة
م��ن ال��زخ��رف��ة و�صفة �أخ ��رى ه��ي �أعطاء
التمثال �صفة املعا�صرة
• يف بع�ض الأح �ي��ان يفكر الفنان يف
ذاته :ترى ما هي نتيجة البحث يف الفن
وما هي نتيجة احلياة ؟
 هناك تناق�ض بني احلياة والعمل الفني،الفنان يف الفن ال يفكر يف موته �أو نهايته
�أو �أي معنى عدمي – لآن العمل دميومة
– واحلياة التي يعي�شها الإن�سان قابلة
للتدهور والزوال ..
• لو ولدت مرة ثانية فماذا �ستختار ؟
 �أن �أكون ال�سندباد  ..البحري .• و�أن ال تكون نحات ًا ؟
�إذا ك��ان ه�ن��اك وق��ت لل�سندباد ف�سوف
�أنحت!!

العدد ()1947
السنة الثامنة
الخميس ()28
تشرين االول2010

الف باء 1982
اجرى الحوار عادل كامل

9

محمد غني حكمت  ..وتاثيرات البيئة المحلية
د .علي شناوة وادي
ب��اح��ث ون��اق��د فني

العدد ()1947
السنة الثامنة
الخميس ()28
تشرين االول 2010
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واح ��دة م��ن �أه��م خ��وا���ص الفنان يف
ب �ل��ورة خم��رج��ات��ه االب��داع �ي��ة  ..امنا
تتمثل بح�سا�سية ال�ف�ن��ان وق��درات��ه
احل�سية ع�ل��ى ت�ن��اف��ذات��ه م��ع مفردات
البيئة ..الكون  ..االن�سان  ..من خالل
ت�أمالته وانطباعاته الداخلية ازاء هذا
اخلارجي ..
وكيف وان (حممد غني حكمت ) يعد
منظومة ت��راث�ي��ة متتلئ بالتفا�صيل
االث��رائ�ي��ة للحياة ال�شعبية  ..ف�ض ًال
عن ثقل خزين حمموالته من الق�ص�ص
واخلرافات وامليثولوجيا خا�صة وان
املوروث احل�ضاري العراقي والثقافة
ال�شعبية ع�م��وم��ا ت�ع��د م��ن ال�سمات
ال ��زاخ ��رة امل�ستلهمة ��ض�م��ن م�سرية
ت��اري��خ امل�ن�ج��ز الت�شكيلي العراقي
املعا�صر  .والذي عمّق ق�ضية كهذه اىل
حد ا�شرتاط ذلك يف العملية االبداعية
امن��ا يتمثل بطروحات جماعة بغداد
للفن احلديث والذي ميثل (حممد غني
حكمت ) احد �أقطاب هذه احلركة  .اذ
يعرف عادة بقدرته على ت�أمل ومتثل
وه��ظ��م ك ��ل ه� ��ذه االرث التاريخي
ال���ش�ع�ب��ي لينتج ب�ع��د ذل ��ك ��س�ي� ً
لا من
�إب��داع��ات��ه النحتية ال �ت��ي جت�م��ع بني
الذاكرة الوثائقية اجلمعية واالبداع
اخلال ق.
ان (حم� �م ��د غ �ن��ي ح �ك �م��ت ) ير�صد
امل�شهد اخلارجي بجميع �ضغوطا ته
وحم�م��والت��ه النف�سية واالجتماعية
وال��روح�ي��ة والعاطفية بدليل ان جل
م��و� �ض��وع��ات��ه ال�ف�ن�ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
خ�ط��اب��ات��ه الب�صرية مل ت ��أخ��ذ طابعا
نف�سيا ذات�ي��ا او نكو�صيا �ضيق ًا امنا
تعد وثائق مل�شاهد عراقية حية ت�أخذ
�سمة الكلية وال�شمول دون اال�ستغراق
يف مو�ضوعات ال هوية فيها بل ودون
اال�ستغراق اي�ضا يف �أعمال ت�شتغل مع
ك��ل م��ا ه��و زائ��ل وط��ارئ  ..اذ ينحت
(حممد غني حكمت ) �أبجديات مفردات
فنه اخلا�ص به حتديدا ذلك الفن الذي
يحمل �سمة الهوية وااللتزام والق�ضية
طبقا وامل�شروع التنويري احل�ضاري
ب�أبعاده ال�سرتاتيجية ل��ذوي الثقافة
والفكر من الفنانني املحدثني.
ال �شك ان الثقافة ال�شعبية برت�سباتها
ال �ت ��أث�ي�ري��ة ال �ع��ال �ي��ة ت���ش�ك��ل عوامل
�ضاغطة يف تفعيل املنظومة اجلمالية
لدى (حممد غني حكمت ) هذه الثقافة
ال�ت��ي تتماهى ب�شكليات و�سرديات
ق�ص�ص �شعبية كما يف ق�ص�ص �ألف ليلة
وليلة واالدب امليثولوجي وم�شاهدات
يومية وطقو�س دينية روحية والتي
ت�شكل ا�ستجابة م��ع ال��دع��وات التى
ك��ان��ت ت ��ؤك��د �� �ض ��رورة ب �ع��ث ال�ت�راث
احل �� �ض��اري مب���س�م�ي��ات��ه التاريخية
وال�شعبية امل�شرقة والتي �أف��ادت منها
الكثري من االجتاهات الت�شكيلية.
ان ن �ت��اج��ات (حم �م��د غ �ن��ي ح�ك�م��ت )
نتاجات ال تنف�صل عن احلياة وحركة
ال��واق �ع��ي ال ��ذي يت�صاعد ح��د املثال
يف جت��ري��دات��ه اجل�م��ال�ي��ة  ..نتاجات
ترتبط م��ع م��ا ي�سمى بالفن امللتزم .

والفن ال��ذي ينتج طبقا و ( ا�ستطيقا
 �سي�سيولوجية ) وتت�صف نتاجاتهاي�ضا بالدقة واحلرفية واالكادميية
ف �ه��و ي �ه �ت��م ب �ع �ن��اي��ة ف��ائ �ق��ة ببنائية

ان�شاءاته النحتية وامل��راح��ل املت�أنية
�أثناء العمل.
وك �م��ا ك ��ان للمتحف ال �ع��راق��ي ال��ذي
ي ��ؤر� �ش��ف وث��ائ��ق االرث احل�ضاري
الرافديني �أث��ره البالغ على توجهات

(ج��واد �سليم) كان له �أث��ره اي�ض ًا على
النحات (حممد غني حكمت ) ف�ضال
م��ن ان ه �ن��اك ح��ب م �� �ش�ترك لبغداد
بعاداتها وتقاليدها وطبيعة �سجايا

النا�س فيها يتقا�سمه كل من ( جواد
�سليم ) و(حممد غني حكمت ) فاحلياة
ال�ب�غ��دادي��ة ال�شعبية مت�ث��ل الن�صيب
االكرب واملو�ضوعة االثرية لدى هذين
الفنانني وق��د ا�ستطاع ك��ل منهما ان

ي��ّ��ص�ع��د م��ن اخل���ص��ائ����ص والثيمات
املحلية اىل ح��د العاملية وانفتاح كل
منهما على التجارب الفنية يف �أوروبا
مبا فيها من ر�ؤى وافكار وتقنيات ..

بل وعمل كل منهما مع
(�شاكر ح�سن �آل �سعيد) على توطيد
ر�ؤي��ة فكرية وفنية ت�شكل �أ�سا�سيات
بيانات جماعة بغداد للفن احلديث عرب
هذا التال قح بني الرتاثي واحل�ضاري

ان المفردات البصرية في مجال خطاباته النحتية تتسم بتجريداتها
العالية وبساطة التكوين فيها  ..وربما يبدو ( حكمت ) اقرب منه
من الناحية االسلوبية الى النحات االنكليزي (هنري مور)

واال�سال مي واملعا�صر.
ان الوعي املبكر ب�أهمية حيثيات البيئة
املحلية وم��ا حتتفي فيه م��ن طقو�س
ومم��ار� �س��ات و��س�ل��وك�ي��ات ي��وم�ي��ة من
قبل جماعة بغداد للفن احلديث يعد
احد م�سميات الن�ضج الفكري املتقدم
ب��دال م��ن ال�ل�ه��اث امل�ت���س��ارع وراء كل
ما هو زائ��ل من التجارب الغربية اال
م��ا ميكن توظيفه يف خ��دم��ة ر�ؤيتهم
الفنية وهذا بطبيعة احلال منح جماعة
بغداد للفن احلديث ومن بينهم (حممد
غني حكمت) فرادة الر�ؤية واالحتفاء
مبظاهر البيئة احل�ضارية والرتاثية
وبالتايل خ�صو�صية املفردة مبا يعّمق
دالالت البحث لديهم يف ه��ذا التوجه
وان ك��ان��ت ه��ذه اخلا�صية ق��د �أف��ادت
منها الأجيال الفنية يف العقود الالحقة
التي اعقبت جماعة بغداد للفن احلديث
من خالل توظيف املوروث احل�ضاري
ومفردات البيئة املحلية كما هو احلال
على �سبيل املثال ولي�س احل�صر يف
توظيفات ذلك من قبل الفنان ( نوري
الراوي ) الذي ا�ستلهم مفردات البيئة
من قريته الفا�ضلة ( راوة ) والفنان
�ضياء العزاوي يف توظيفات الوحدات
ال��زخ��رف �ي��ة م��ن ال�ب���س��ط ال�شعبية ..
ويف �أع �م��ال ف��ائ��ق ح�سن وف ��رج عبو
و�إ�سماعيل ال�شيخلي وعامر العبيدي
و�أخرين
ان امل � �ف� ��ردات ال �ب �� �ص��ري��ة يف جم��ال
خطاباته النحتية تت�سم بتجريداتها
العالية وب�ساطة التكوين فيها  ..ورمبا
يبدو ( حكمت ) اقرب منه من الناحية
اال��س�ل��وب�ي��ة اىل ال�ن�ح��ات االنكليزي
(هرني مور) الذي ت�أثر به الفنان جواد
�سليم  ..وجل مو�ضوعات (حممد غني
حكمت) تهتم باملر�أة والأ�سرة واالمومة
واملهن واحلرف ال�شعبية وال�سرديات
البغدادية واملو�ضوعات امليثولوجيا .
مثلما ( رودان ) تبدو �أعماله النحتية
ق��ائ�م��ة ع�ل��ى االب� ��داع اخل��ال ����ص ال��ذي
ي�صل درج��ة االع�ج��از  ..تبدو �أعمال
(حممد غني حكمت ) تلك االعمال التي
ينفتح فيها الفنان على روح اال�ساطري
ال��راف��دي �ن �ي��ة وامل� �ق ��وم ��ات ال�تراث �ي��ة
اال�صيلة  ..وب �ه��ذا ف��ان (حم�م��د غني
حكمت) ال يرفد بغداد بهذه النتاجات
امل�م�ي��زة بطابعها ال�ع��راق��ي والعربي
الذي ميتد من �أعماق التاريخ  ..امنا
مينح ال��وط��ن العربي مالمح مدر�سة
متتاز ب�أ�صالتها يف فن النحت تكمل
ما بد�أه ( جواد �سليم ) هذا الفنان ذو
العقل امل�ؤ�س�ساتي على م�ستوى بلورة
خ�صائ�ص مالمح توجهات جديدة يف
النحت ال�ع��راق��ي املعا�صر اذا ك��ان (
جواد �سليم ) يفر�ض ا�سلوبية جديدة
يف ن�ت��اج��ات��ه النحتية ذات ال�سمات
التعبريية الرمزية يف جمتمع يعاين
م��ن ف�ق��ر ال��ذائ �ق �ي��ة اجل�م��ال�ي��ة وت��دين
امل�ستوى الثقايف اذ يغاير يف نتاجاته
تلك ��ش��روط وموا�صفات املحاكاتية
الت�سجيلية على الرغم من ان ( جواد
�سليم ) هو الأخر امنا يبلور م�ضامينيا

روح ال�شعب فنتاجاته تقرتن باملرحلة
كق�ضية وال �ت��زام وال��دل�ي��ل على ذلك
نتاجه املهيب ( ن�صب احلرية ) والذي
مل يكن (حممد غني حكمت ) ببعيد
عنه اذ يعد �أنذاك تلميذ ًا مثابر ًا جلواد
�سليم و�ساعده االمي��ن يف عمل هذا
الن�صب ومكمال ال فكاره وطروحاته
لكن الفرق بني ( جواد �سليم ) و(حممد
غني حكمت ) بو�صف ان االول يفجر
ابداعاته ب�صورة عر�ضية خالقة ومرة
واح� ��دة اذ ع�ل��ى ق���ص��ر ف�ت�رة مرحلة
اجنازاته االبداعية اال انه ا�ستطاع ان
يفرز بجر�أة باكورة ا�سلوبه لي�صطبغ
ال�ن�ح��ت ال �ع��راق��ي امل�ع��ا��ص��ر بال�شي،
الكثري مبالمح هذه الأ�سلوبية يف حني
يبدو ان (حممد غني حكمت ) يعر�ض
نتاجاته ب�شكل تراكمي ابداعي طوليا
وب �خ��ط �أ� �س �ل��وب��ي مي �ت��از بالدرا�سة
املت�أنية ال�ت��ي ت�ق��وم على م�شروعية
ال �ب �ح��ث وال ��درا�� �س ��ة ف �ه��و منظومة
خرباتية تراكمية هو االخر منظومة
م �ت �ع��ددة امل �� �س �ت��وي��ات واالث � � ��راءات
واملرجعيات اذ ينفتح على ا�ساليب
وتقنيات اوربية وم�ضامني و�أ�ساليب
عربية وا�سال مية ورافدينية ف�ضال عن

امل�ؤثرات الرتاثية البغدادية
ان مهمة فنانني مثل (ج��واد �سليم)
و(حممد غني حكمت)و( �شاكر ح�سن
�آل �سعيد) وغريهم من الفنانني الرواد
لي�ست باملهمة ال�سهلة او الكمالية ،
وخ��ا��ص��ة وان ذل��ك ي�ق�ترن بت�صعيد
وت�أثر منو الذائقية اجلمالية وار�ساء
�أ�س�س وموا�صفات فن ت�شكيلي عراقي
حديث  ،اذ ال تنف�صل ق�ضية الفن عن
املنحى ال�س�سيو  -ا�ستطيقي  .يف
جمتمع ي�ع��اين الكثري م��ن احلرمان
ومنه احلرمان على م�ستوى الذائقية
وال�ث�ق��اف��ة اذ ي�شري اىل ذل��ك الفنان
( ج��واد �سليم ) اىل ان امل�شاهد يف
املجتمع العراقي �أن��ذاك ك��ان يطالب
بو�ضع ا�سماء عناوين اللوحات عند
اقامة املعار�ض الفنية اىل درج��ة ان
ن��دون حت��ت اللوحة التي ر�سم فيها
تفاحة �أ�سم كلمة تفاحة فكيف الأمر
�أم��ام االعمال النحتية للفنان (حممد
غ �ن��ي ح �ك �م��ت ) ف ��ى جم �ت �م��ع يعتقد
بتحرمي النحت اذ يقيم الفنان �أول
معر�ض �شخ�صي للنحت يف بغداد
بعد درا��س�ت��ه يف روم ��ا نهاية العام
.1961

محمد غني حكمت
والنحـــــت المعاصـــــر
محمد صفاء حمودي
ان النظر �إىل الفن عموما باعتباره ظاهرة �أو �شكال من
�إ�شكال الن�شاط االجتماعي حيث تتحدد �أهميته بثقافة
الإن���س��ان ككائن اجتماعي يعمل على تغيري الطبيعة
وحتويلها �إىل تلبية حاجاته املتنامية مبختلف مراحل
تطور الن�شاط الفكري املجتمعي.
�أي ان الفن يرتبط ارتباطا وثيقا ومبا�شرا مبختلف
القوى الفاعلة يف تاريخ تطور املجتمع ماديا وفكريا،
وعليه فاملجتمع العراقي �ش�أنه �ش�أن املجتمعات الأخرى
�سعى �إىل ال�ف��ن ك���ض��رورة (اع�ت�بره��ا م�ت��وارث��ة) نقلت
احل�ضارة الإن�سانية املمتدة �إىل �آالف ال�سنني واملحملة
ب�أيدلوجيات فكرية معمقة انتقلت خالل ع�صور مكونة
بذلك منطا معربا من فكرة املجتمع املتنقل من خما�ضات
م�ت�ع��ددة �أ� �س �ف��رت ع��ن جم�م��وع��ة م��ن امل �ن �ج��زات الفنية
واملرتبطة ارتباطا وثيقا بروح املجتمع العراقي ومعربة
عنه ،واملغذي ل�صراعات االجتاهات الفنية احلديثة يف
املنجز الفني العراقي هو حركة التحوالت الهائلة يف
تاريخ الفكر الب�شري والتي وردت الينا يف اطر فكرية
مب��دار���س ومناهج وجت��ارب عا�شها املجتمع الأورب��ي
ب�شكل خا�ص ،و�إلفها املجتمع العراقي عن طريق االت�صال
الفكري ع�بر و�سائل االت�صال ومبجموعة املداخالت
الثقافية التي حدثت يف العامل نتيجة االختالط الثقايف
ان كان عن طريق املعار�ض �أو عن طريق الدار�سني خارج
القطر.
ووف��ق ه��ذه املعطيات ب��رزت �أ��س�م��اء الم�ع��ة يف �سماء
املجتمع الفني العراقي وعك�ست �أعمالها اخلال�صات
ال�تراث�ي��ة والبيئية واحل���ض��اري��ة وال�ف�ك��ري��ة العراقية
ممتزجة بثقافات تلك البلدان ف�أ�صبحت هناك حم�صلة
يتجاذب �أطرافها طريف الثقافة وحورها الفنان العراقي
فمنهم من بقي بتجربته العراقية اخلال�صة امل�ستوعبة
ل�ل��إرث احل �� �ض��اري العميق وم�ن�ه��م م��ن ال�ت�ج��ئ ملعظم
ال�ت�ي��ارات الثقافية والفنية العاملية� ،إذ ال يختلف من
حيث املقومات الفكرية التي تنبع من الواقع االجتماعي
والنف�سي وتكون لها ت�أثريات مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
يف �أ�سلوب الفنان ،اذ �أن��ه " وكما للفن ال�شعبي قيمه
اجتماعية وحرفية ارتبطت باحلياة اليومية والعادات
والتقاليد ،ولقد تو�سعت احلركة الت�شكيلية يف العراق
وتنوعت بعد �أن كان للفن الأورب��ي دوره يف البدايات
والن�ش�أة ".
اذ تتفاعل ثمار الفكر واحل���ض��ارة الأورب �ي��ة وال�تراث
احل�ضاري العراقي العربي لي�صبح للفنان العراقي دورة
يف حماوالت �أيجاد ما ينا�سب عراقيته وحتديد �أ�سلوبه
اخل��ا���ص مب��ا يحاكي روح الع�صر "رغم ت ��أث��ره بالفن
الغربي ت�أثري ًا وا�ضحا اال انه �أ�ستنبط يف فنه من الرتاث
العراقي".
يبقى النحات حممد غني حكمت ،واحدا ممن تركوا الأثر
الكبري يف النحت العراقي ومعاجلته الأ�صيلة للإرث
الفني للمنجز النحتي� ،إذ عاجلت �أعماله البيئة العراقية
م�ستمدة م��ن الإرث الكبري لها على اخ �ت�لاف مناهله
فقد ا�ستعان بالأ�ساطري العراقية القدمية يف ا�ستلهام
مفرداته النحتية كما يف� ،إ�ضافة �إىل حكايات �ألف ليلة
وليلة العراقية (�شهريار و�شهرزاد) ،وكهرمانة ،فنجده
"اقرتب من حتقيق النزعة املت�أ�صلة يف الفن العراقي منذ
القدم ،نزعة الت�شبيه والتجريد التي تربز �أو ًال يف الفن
ال�سومري ثم ترتاوح قو ًة و�ضعف ًا عرب القرون وتعاقب
احل�ضارات على العراق ول�سوف تتجه النزعة ب�أق�صى
مداها بعد ذلك نحو التجريد يف الفن العربي وهو ما
تبناه حممد غني ،حمو ًال الكثري من ت�شكيالته النحتية
�إىل ما ي�شبه تالفيف اخلط العربي وتعاريجه مازج ًا مرة
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�أخرى املج�سد يف املجرد".
وكما هو وا�ضح يف �أكرث �أعماله النحتية كتمثال (بائع
ال���س�ك��ائ��ر ،)1962املعمول م��ن اخل�شب وال ��ذي يت�سم
يف اختزال التفا�صيل اخلارجية للمالب�س �أ�ضافه �إىل
اختزال ت�ضاري�س اجل�سم وجعلها مب�سطة جد ًا مو�ضح ًا
من خالل التب�سيط يف الأداء .كما واعتمد النحات يف
�أظ�ه��ار ال�ق��درة التعبريية يف ال�شكل املب�سط واملجرد،
ال ��ذي تكتنفه احل��رك��ة ذات الإي �ق��اع امل �ت��وازن لإيجاد
و�سيلة يحيل بها الفكر �إىل املا�ضي ويعي�ش �أج��واءه
يف احلا�ضر" .ومن الأمثلة على ذلك متثاله (ام العباءة
 ،)1989الذي يعد �أ�سلوبه �أقرب �إىل �شكله الواقعي اال
�أن��ة ميتاز ببع�ض التحويرات ،التي حققها الفنان من
خالل متوجات العباءة و�إظهار خطوطها ب�شكل مبالغ
فيه للإيحاء باحلركة ،وهذه اخلطوط املتموجة �أمتاز
بها النحات موظف ًا �إي��اه��ا يف �أغ�ل��ب نتاجاته النحتية
ومبتعد ًا عن كل اخلطوط املتك�سرة ذات الزوايا احلادة
�أذ "يقوم مبهمة ف�ضح �أ�سرار اجلمال اجل�سدي ،حتى �أن
الو�سائل الرابطة جراء حركته كالإيقاع واال�ستمرارية،
والرتديدات النغمية املتوا�صلة تخ�ضع ل�سلطته ،وت�سهم
جمتمعه يف بلورة الفكرة امل�شتغل عليها لهذا يتحول
اخل��ط ع�ن��د ُه على ال ��دوام م��ن جم��رد عن�صر ت�صويري
�إىل بنية متركز تت�ضائل �إزاء املراكز الأخرى" .وكما
يف مت�ث��ال��ه (ه� ��واء وع �ب��اءة وط �ف��ل � ،)1975أذ ميثل
�أم��ر�أة حتت�ضن طفلها ،والتي حقق من خالله النحات
لغة تعبريية عالية ،من خالل �أ�سلوب التنفيذ الذي كان
مقرتب ًا من الواقع رغم اختزال الكثري من التفا�صيل يف
ال�شكل� ،أ�ضافه �إىل امللم�س الناعم الذي يت�سم به العمل.
ف�ض ًال ع��ن �أن حممد غني ق��د وظ��ف ق��درات��ه الفنية يف
حماوالته من خالل التنوع يف اخلامة كالربونز واحلجر
واملرمر واخل�شب" ،ومهما تكن جتارب الفنانني مت�أثرة
ب�صياغات غربية ف� ��أن فهم �أ� �س��رار امل ��ادة وتطويعها
للم�ضمون هدف �أ�سا�سي يف ا�ستمرار النحات لعمله يف
خ�ضم بحثه عن �شخ�صيته متوا�ص ًال مع حركة التاريخ
وواقع جمتمعه وتلبية حاجاته وحتقيق بع�ض تطلعاته
عرب الفن� .أنهم يجدون يف ذلك جما ًال للبحث والتمثيل
ق�صد االب��داع واال�ستيعاب وك�سب املعرفة ،وهكذا الآن
تبحث جت��ارب النحت يف ال �ع��راق ع��ن �سمات جديدة
تو�صل فيها �سعي ًا يف الفن باحثه عن هوية متميزة".
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في العديد من الحوارات يؤكد الفنان الكبير محمد غني حكمت على قيمة الموضوعة
العراقية في اعماله النحتية ..في هذه المختارات حاولنا ان نلتقط بعضا من احاديث
الفنان لنسلط الضوء على تجربته الفنية
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*ان ��ا ل�ست قدي�سا وال ميكن ان اكون
قدي�سا  ,ولكني انحت احلرية يف وجوه
املعذبني يف الأر�ض  ,لن ومل اعمل حتت
الو�صاية الفكرية  ,ول��دت ح��را و�سرت
حرا و�س�أبقى حرا ,ميكن ت�سميته القدر
الذي وجهني اىل ان اختار هذا الطريق ,
ال احد من عائلتي وال حميطي وال قريب
عني ميار�س النحت او له عالقة بالنحت
 ,وال اعرف ملاذا اخرتت هذا الطريق .
•*ال�صمت هو فا�صل للت�أمل يف حياتي
 ,ان� ��ا ل �� �س��ت وح ��دان� �ي ��ا و مم� �ل ��وء من
الأ�صدقاء واملعا�شرة واملحبني الكثريين
ول�ك�ن��ي �أف���ض��ل دائ �م��ا ان اك ��ون وحدي
وان اك��ون �صامت مت�أمل وحتى عندما
اع�م��ل ا�سمع فقط مو�سيقى وال ا�سمع
�شيء اخر *
• *انا لدي موا�ضيع عراقية وال يثريين
اال �صوت القبنجي او �صديقة املالية ,
ه��ذا منذ طفولتي ون�ش�أتي الأوىل وانا
ا�سمع القبنجي ولهذا �أ�صبحت من رواد
املقام العراقي  ,احبه واحفظ منه ,ولكن
ال اغ�ن��ي ,ول��دي ال��رغ�ب��ة ال�ق��وي��ة للمقام
العراقي والغناء العراقي ب�صورة عامة
•*ال�صرب طبيعة عملي وه��و ان�سحب
على حياتي ب�أكملها �,صبور وال توجد
ل��دي عجلة حتى يف الأك��ل ,الن طبيعة
ع�م�ل�ن��ا ه ��ذه ف��ال�ت�م�ث��ال اىل ان يكتمل
وامل���ش��اه��د ي��رى مت�ث��ال م��ن ال�برون��ز او
احلجر ولكن ال يفكر بالوقت الطويل

الذي ا�ستغرق لتنفيذه  ,وهذه هي طبيعة
النحت غري الر�سم الذي ي�ستطيع لفرتة
ق�صرية ينجز �صورة اما النحات فيحتاج
اىل ا�شهر حتى ينجز متثاال واحدا .
*ان��ا حم�ظ��وظ يف ق��درت��ي على �إي�صال
حم��ا��ض��رات��ي اىل ع ��دة دول يف العامل
ول�سنوات طويلة وانا القي حما�ضرات
عن النحت العراقي  ,عن زمالئي وعن
�أع �م��ايل وع��ن ت��اري��خ ال�ن�ح��ت العراقي
الرافدين القدمي حتى الفن الإ�سالمي ,
بهذه املحا�ضرات ا�ستقطب راي االخرين
ب�ه��ا  ,وه��و ان اعطيهم م�ع�ل��وم��ات غري
معروفة بالن�سبة لهم .
•* ان��ا وا�سطة ان اع��رف ال�ع��امل على
ح �� �ض��ارة وادي ال��راف��دي��ن ,والنحت
البديع ال�سومري والآ��ش��وري والبابلي
 ,ويف نف�س ال��وق��ت �أحت ��دث ك�ث�يرا عن
ال��زخ��رف��ة اال��س�لام�ي��ة او ال �ف��ن العربي
الإ�سالمي  ,هذه املعلومات ال يعرفوها
 ,مثال  :كل العامل و�أينما اذه��ب لإلقاء
حم��ا��ض��رة ال ي�ع��رف��ون يف ال�ن�ح��ت مثال
� �ص��ب ال�ب�رون ��ز ه ��وب ��د�أ الول م ��رة يف
تاريخ الب�شرية يف �سومر  ,ويت�صورون
ان ال�برون��ز اوال �صار عند الإغ��ري��ق ثم
الرومان ولكن يف احلقيقة ان الإغريق
بعد �ألف �سنة ا�ستفادوا من �صب الربونز
 ,ف �ه��ذه م�ع�ل��وم��ات ك �ث�يرة  ,ويف نف�س
الوقت اعرف انه بلد مثل العراق متحدث
وم�ت�ك�ل��م وي �ح��ب ال���ش�ع��ر واملو�سيقى

والنحت والر�سم وهذه جذور موجودة
عند كل العراقيني .
•*العراقي متجدد ويقبل باجلديد دائما
بتجربتي ان ��ا  ,ال�ن�ح��ت ان�ق�ط��ع لفرتة
طويلة يف العراق  ,ولكن حدوث النحت
املعا�صر احلديث ن��رى العراقيني كلهم
�أي��دوا وج��ود ه��ذا النحت وحبوه  ,من
خالل املعار�ض نرى العراقيني يقتنون
التماثيل  ,ومل ي�ح��دث اع�ترا���ض على
�أي متثال يف ال�شارع من �أي جهة  ,هذا
كلها تختلف عن انطباعاتي وم�شاهداتي
عن بقية الأمم والدول وبالأخ�ص العامل
العربي ,ي��وج��د ن��وع م��ن التوج�س من
ال�ن�ح��ت يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي  ,بينما يف
ال� �ع ��راق ب��ال�ع�ك����س مت��ام��ا  ,العراقيني
ب�صورة عامة جذورهم �سومرية بابلية
قدمية فتعودوا  ,و�أنا اعتقد هذه ميزة ال
ميتلكها �شعب اخر .
*انا �أتذكر اول معر�ض �شاركت به خارج
العراق �سنة  1955معر�ض الفن العراقي
ذهب اىل نيودلهي  ,فتوجد جريدة ال�سن
دي تاميز امتدحت �أعمال الطالب حممد
غ�ن��ي يف وق�ت�ه��ا  ,وب�ع��ده��ا �سنة 1956
عملنا معر�ض انا والنحات املرحوم خالد
الرحال والر�سام �سعد الطائي يف روما
وه��ذه اول ب ��ادرة للفن ال�ع��راق��ي خارج
ال �ع��راق  ,اول جت��رب��ة  ,معر�ضنا هناك
اثار ال�ضجة يف ال�صحافة وعند الفنانني
 ,طبعا جميعهم يح�سون ب��أع�م��ايل انه

مع جمموعة من الفنانني العراقيني
هناك م�سحة لها عالقة بال�شرق القدمي ,
وانا كنت م�سرور ان��ذاك بهذا الو�صف ,
وطبيعي النقاد او امل�شاهدين ي�شعرون
ان اع��م��ايل ه��ي م �غ��اي��رة وب �ع �ي��دة عن
جت��ارب الفن الأورب ��ي *.ال�ف��ن العراقي
والفن ال�شرقي وت��اري��خ ح�ضارة وادي
الرافدين يدفعني دائما ان �أكون ملتزم ,
وهذا االلتزام يجعلني ا�شعر ب�شخ�صيتي
وكياين وتفردي ويجعلني فرحان بعملي
وم�سرور وب�صدق �إح�سا�سي باملو�ضوع.
•*لي�س لدي �أي التزام ابدا ومل اجعل
م��ن نف�سي ملتزم الي اجت��اه او فكرة ,
بقيت حر انا وعملي وقراءاتي الكثرية
جعلتني ممتليء باملوا�ضيع والأفكار
فدائما ك��ان��وا ي�س�ألوين م��ا ه��و جديدك
؟ ف ��أق��دم ل�ه��م ع�م��ل م�ث�لا :ع�ن��دي اجلنية
وال�صياد  ,طيب لرناها  ,ماذا عندك من
عمل ؟ عندي متثال ال�سند ب��اد ,ب�ساط
الريح  ,او �شهرزاد و�شهريار اوقهرمات
علي بابا والأربعني حرامي .هذه الأعمال
كلها من عندي ومل يفر�ض علي او طلب
مني  ,وان��ا ال اقبل باحلقيقة و�سبق انه
ح�صل ذل��ك وان��ا ارف�ض وال اعمل عليها
لكي اكون مثل للآخرين  ,بانه يجب على
الفنان ان يكون حر وان يلتزم بوجهة
نظره فقط دون االلتزام بغريها  ,حتى
ال يكون الة بيد الآخرين  ,وه��ذه وجهة
نظري من القدمي اىل االن .
•؟

•* املراة ا�صبحت كوا�سطة او و�سيلة
لتنفيذ افكاري  ,دخلت باملراة من خالل
امل��وق��ف اخل�ي�ر م�ن�ه��ا او ال��ذك��ي م�ن�ه��ا ,
وامل �ح�ترم منها  ,ومل ان�ح��ت ام ��راة بها
العامل احل�سي او ال�شكل احل�سي ابدا ,
�شهرزاد اظهرت ذكائها من خالل ال�شكل
والوقفة ولي�س من خالل �شكلها احل�سي
 ,ونف�س ال���ش��يء يف بقية متاثيلي او
ن�صبي .
•ح*مل ا� �ص �ن��ع مت �ث��ال يل وال اعتقد
ان��ه �س�أفقد م�ه��ارات��ي  ,فيوجد نحاتني
ور� �س��ام�ين ��ص�ن�ع��وا حل��ال �ه��م  ,كثريين
ول�ك�ن�ن��ي اىل ال �ي��وم مل اف �ك��ر ان انحت
نف�سي .
•* :يف ال�سبعينات  1974كتبت مقالة
� �ص �غ�يرة يف جم �ل��ة ال ��ف ب ��اء ق �ل��ت  :لو
ان �ن��ي ك�ن��ت ام�ي�ن ب �غ��داد حل��ول��ت بغداد
اىل حديقة ك�ب�يرة م��ن التماثيل  .هذه
وجهة نظري ,ويف لقاء تلفزيوين من
قبل خم�س �سنوات �س�ألتني املذيعة  :ما
هي �أعمالك اجلديدة ؟ قلت لها  :يف الوقت
احلا�ضر ان��ا نحات عاطل فا�ستغربت ,
وق�ل��ت لها ان��ا �أمت�ن��ى ان ي��أت��ي م�س�ؤول
يحب العراق وبغداد ويكلف حممد غني
باملوا�ضيع امل��وج��ودة عندي واجلاهزة
ل�ت�ن�ف�ي��ذه��ا ون���ص�ب�ه��ا يف ب �غ��داد  ,فهذا
الت�صريح عمل يل م�شكلة  ,كيف تدعي
وتتمنى ان ياتي واحد يحب العراق يف
تلك الفرتة  .وباحلقيقة انا لدي موا�ضيع
كثرية �,ساحات بغداد ممتلئة  ,وانا اتوقع
م�ستقبال بغداد ت�صبح حديقة من التماثيل
مميزة بالعامل العربي والعامل اي�ضا .
*لقد ك��ان ق��دري ان �أك��ون نحاتا يف بلد
مثل العراق ,ومن املحتمل ان �أكون ن�سخة
�أخرى لروح نحات �سومري او بابلي او
�آ�شوري او عبا�سي كان يحب بلده ,
*ان��ا ول��دت يف بيت جدي بالكرخ ولدي
خم�س خ��االت وخ��ال واح��د  ,وك��ل واحد
عنده بيت  ,انا كنت دائما متواجد عند
خ��ايل وخ��االت��ي ف�ع��رف��ت ال �ك��رخ ب�شكل
ط�ب�ي�ع��ي  ,ف �خ��ايل يف ال �� �ش��واك��ة بيته
واالخرى يف باب ال�سيف واالخرى را�س
اجل�سر �أي هذه املناطق الكرخية  ,فع�شت
يف هذه املنطقة وتربيت تربية كرخية .
•املقدمة  :م��اذا تركت حملة النباريني
ورا�س اجل�سر على ت�صميماتك فيما بعد
؟ ا�ستعرت م��ن الن�ساء يف تلك املحلة
ا�شكال ووجوه ومالمح؟
*وان��ا على باب الثمانني من العمر  ,كم
�أمتنى ان ي�ستطيل الزمن ,الن �أزميلي
الزال ناب�ضا باحلياة وال زلت �أق��ول الن
هناك الكثري من الذي مل ينحت ومل يوثق
 ,انتظر العودة لأوثق اذا بقي يف العمر
بقية...

االسطورة في بغداد
ي�شعر النا�س الطيبون انهم يفتقدون ويفقدون
ويبتعدون كل يوم عن ا�شياء عزيزة على قلوبهم
وقريبة من ارواحهم وم�ألوفة يف حياتهم  ،وهذا
ال�شعور يكاد ان يقود النا�س لالحباط والهزمية ،
ول��وال جهود واجتهاد البع�ض ملا عاد بريق االمل
الهايل بغداد ومن خاللهم للعراق كله وملحبيهم يف
ال�شرق والغرب.
اق ��ول ذل��ك وق��د ��س��رين ع ��ودة ال�ن�ح��ات العراقي
املعروف الفنان حممد غني حكمت اىل بغداد بعد
هجرة ق�سرية اىل عمان ،تزامنت مع تعاظم ال�شعور
ب�سطوة االره��اب ومت��ادي املتطرفني واملتاجرين
بالدين وت�سلط املتخلفني الذين هاجموا الن�صب
وامل�ع��امل الفنية ودم��روه��ا وكانها ا�صنام قري�ش
وك��ان�ه��م خفافي�ش طلبان وه��م ي��دم��رون متاثيل
بوذا متجاهلني قيمة التاريخ وعظمة الفن واالثار
وجمالية الرتاث واقرتانه بتاريخ ال�شعب ولي�س
احلكام ال�سيما اذا ما كان م�ستلهمنا من تاريخنا
وا�ساطرينا وحكايات اهلنا  ،متاما مثلما هي عليه
متاثيل ون�صب حممد غني حكمت التي ا�صبحت
لبغداد مثل ق�سمات وجهها وعناوين هويتها.
عاد ابا يا�سر منت�صرا مثل ابطال املالحم الكربى
مدججا بال�سالح و�سالحه ازام�ي��ل النحات وقلم
الر�صا�ص و�صدرية العامل املبدع الذي اليخ�شى
لهيب ال�ن��ار وه��ي ت�صهر امل �ع��ادن لت�صنع زهورا
ون��اف��ورات ت��زي��ن ارواح ال�ن��ا���س قبل �شوارعهم
وتبعث يف نفو�سهم االمل مع كل زخة ماء يف متوز
بغداد امللتهب فتخمد نريان االرهاب وتنك�سر ع�صا
التطرف مع �شموخ كل متثال ون�صب يحكي لنا
ق�صة حب وفل�سفة ح�ضارة.
ع��اد حممد غني حكمت باربعة م�شاريع عمالقة
�ستظهر يف بغداد التي تتحدى القدر فهي ت�شيع

ال�شهداء وت�ضع يف ذات اللحظة احلجر اال�سا�س
مل�شاريع عمرانية ون�صب جمالية وتذكارية رمبا
اليراها البع�ض او يظن انها مل�سات تخدير وحركات
تبذير وفعاليات متبطرين او حبة رمل تتطاير يف
ف�ضاء لكننا نقول لهم ان �ضخامة �شجرة ال�سنديان
وارزة لبنان كانت جم��رد ب��ذرة وا�صبحت غابة ،
وق��د ن��زرع ويقطف االت��ي بعدنا الثمر ،والب��د لنا
ان ان نتفاءل رغم ات�ساع موجة االرهاب واكدا�س
ملفات الف�ساد..
ع��ودة حممد غني حكمت ب�شخ�صه وابداعاته
ل�ب�غ��داده لها دالالت عميقة  ،ف�ه��ي ا� �ش��ارة البدء

د .هاشم حسن

مع طلبته
مب�صاحلة حقيقية ب��دون وزارة للحوار الوطني
وغياب وزارة الثقافة يت�صالح فيها الفنان واملبدع
م��ع وط�ن��ه وان��دم��اج��ه يف اك�بر ملحمة ان�ساتية
لالبقاء على ج��ذوة احلياة متقدة اليقاف زحف
الظالم وانت�شار اخلفافي�ش وا�ستبدالها بحمامات
ال�سالم والن�صب والتماثيل وحني يتفهم رموزها
ودالالتها العلماين واال�سالمي ،االفندي واملعمم
ح�ي�ن�ه��ا ��س�ن�ق��ول ان ام �ت �ن��ا ب �خ�ير وان طوابري
املهاجرين واملهجرين وا��س��راب الطيور �ستعود
الع�شا�شها و�ستندحر املجاميع اخلا�صة وتبور
خططها وجتارتها .ولعل ال�س�ؤال املهم هو كيف

إلى  .....محمد غني حكمت
يا فنار ًا يف الغابة القدمية
ويا لوحة من �أ�ساطري
ما �أثقل امل�سافات
حني تعتمر قبعتك
و (ما �أثقل �أجنحة املالئكة)
ي�ن�ف�ل��ت ال �ع��امل م��ن قب�ضة
يديك
ليدخل �إىل (مقربة النجف)
�أق �ل�ام ال��ر��ص��ا���ص ت�سافر
عرب الريح
لرت�سم (كبري الألهة)
ر�أ�� �س ��ك ال���ص�غ�ير يعتمره
الثلج
لينبت (ن�ساء واقفات)
ين�ساب نهر الأ�سئلة بهدوء
بل�سان (�أم وطفل)

الأغ�ن�ي��ات القدمية مكت�ضة
باحلزن وال�ضو�ضاء
لتعزف ( نافورة ماء)
انفجار ًا يف ال�سوق ........
يحلقون
(� �ض �ح��اي��ا � ..ضحايا...
�ضحايا)
الوجوه غبار يت�ساقط
عن (حيوانات ب�شرية ) .
و�أكوام من الدخان تف�سح
عن ( �شخو�ص حم�صورة)
يف �صندوق الوهم (رق�ص
حزين )
ويف �شوارع الغ�ضب
ت�صرخ �أ�صابع احلطب

ع��اد الفنان لبلده بعد ان ظ��ن النا�س ان غربته
�ستطول...؟ ان لذلك حكاية هي االخرى لها معان
ودالالت وا�سردها بامانة ول�ست مباليا بتاويالت
االخرين فقد ارادت امانة بغداد اج��راء ترميمات
على ن�صب �شهريار يف �شارع اب��ي ن��ؤا���س -رغم
مطالبة بع�ض الطلبانيني  -بازالته بو�صفه رمزا
للرذيلة فامتنع �صابر العي�ساوي امني بغداد عن
ذل��ك وطلب االت�صال �شخ�صيا بالفنان يف عمان
ال�ستح�صال موافقته ع�ل��ى الرتميم وال�صيانة
م�ؤكدا ان تراث االن�سانية ونتاج املبدع حق مقد�س
اليحق لكائن من يكون ان يتجاوزه.
وف �ع�لا وب �ع��د ان ا� �س �ت �م��ع حم �م��د غ �ن��ي حكمت
لطروحات االمني دق عنده جر�س احلنني بعد ان
حركته كلمة طيبة وفكرة نبيلة لعل هنالك االالف
من العراقيني اال�صالء بانتظارها فقرر ان ي�شد
ال��رح��ال ل�يرى حبيبته ويلم�س بيديه جروحها
وي��داوي �ه��ا وي �ق��دم لها م�ف��اج��ات ج��دي��دة �ستكون
م �� �ص��درا تلهم ال�ن��ا���س االف �ك��ار وت��دجم�ه��م بعامل
اال��س��اط�ير وح�ك��اي��ات ال��ف ليلة ول�ي�ل��ة وتن�شط
خميلتهم فيتندرون على زمانهم فيمزجون الواقع
باال�سطورة فكم �سمعنا من ب�سطاء النا�س وهم
يتاملون ن�صب كهرمانة واالربعني حرامي فيبت�سم
احدهم ويقول لقد ا�صبحوا اربعني الفا ويرد االخر
بتهكم ال حبيبي ا�صبحوا اربعمائة الف وتت�صاعد
اال�صفار وتنطلق ال�ضحكات وتليها طبعا ال�شتائم
وبالعراقي مع الدعاء لكهرمانة ان ين�صرها الله
وت�صب الزيت املغلي على رو�ؤ���س كل الل�صو�ص
واملختل�سني واملدل�سني واملت�سببني بعرقلة ت�شكيل
حكومة وطنية حقيقية تتح�س�س نب�ض ال�شارع
العراقي مثلما تتح�س�سه انامل الفنان العا�شق
حممد غني حكمت.

العدد ()1947
السنة الثامنة
الخميس ()28
تشرين االول2010

يحيى الشيخ زامل

(رف ����ض  ....رف ����ض ....
رف�ض)
�أ�صابعك كامل�سامري
يف ( حركة م�ستمرة)
تراقب (�صياد خائف)
و(عبدة الثور الذهبي)
يدورون  .....يدورون
يف (البحث عن متوز)
قلقمي�ش الزال �ضائع ًا ....
يبحث عن اخللود
حت� �ت� ��� �ض� �ن ��ه االجت� � ��اه� � ��ات
املبعرثة
لــ ( ...خيانات الآلهة)
ــــــــــــــــــ

* كل املقاطع التي بني الأقوا�س هي
�أ�سماء للوحات و�أعمال نحت للفنان
حممد غني حكمت ...
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أع�لام الف��ن التش��كيلي ..محمد غني
شوكت الربيعي

ناقد ورسام

العدد ()1947
السنة الثامنة
الخميس ()28
تشرين االول 2010
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ما اعذب الن�شوة التي متلكت النحات
حممد غني حينما كان يحلم بدرا�سة
الفن خارج العراق ،فيتخيل نف�سه يف
متاحف روما وباري�س ومدينة در�سدن
وم��دري��د وم��واط��ن احل�ضارة العربية
اال� �س�لام �ي��ة امل��ت��وزع��ة يف ا�سبانيا
وارجاء املغرب العربي.
كانت اخلطوة االوىل التي قادته اىل
ذل ��ك ،دخ��ول��ه معهد ال�ف�ن��ون اجلميلة
ببغداد عام  .1947وقد مت قبوله يف
ف��رع النحت ويف ذاك��رت��ه الكثري من
ال�صور واالحالم ،تنف�ضح �صورة بعد
اخرى ،كلما نتقرب اىل روحه ،ونتفهم
افكاره ونعاي�ش طموحاته ومنطلقاته
خ�لال ال�سنوات اخلم�س التي در�س
فيها النحت با�شراف ا�ستاذه وزميله
(ج� ��واد ��س�ل�ي��م) ح�ي��ث ب� ��د�أت �صداقة
حميمة .جتمع بينهما مما �ساعده على
تطوير وتنمية �شخ�صيته التي اغتنت
على م��دى احل ��وار م��ع ًن�ح��ات عراقي
انفرد ومتيز وبلور مالمح جتربته..
فهما ي�شبهان يف هذه العالقة ،ك ًال من
(بورديل ورودان) اللذين عمال وعا�شا
مع ًا .وبالرغم من تبادل الود واملحبة
واال�ستقاللية يف الر�أي والتفكري والنقد
فقد ك��ان لكل واح��د منهما خ�صائ�صه
االبداعية امل�ستقلة ..من هنا كان حممد
غني احد االع�ضاء املتحم�سني جلماعة
ب��غ��داد ل�ل�ف��ن احل��دي��ث وا�� �ش�ت�رك يف
معار�ضها ل�لاع��وام ()1954 -1953
ويف ب �غ��داد مكث ث�لاث ��س�ن��وات بعد
تخرجه يف معهد الفنون ع��ام 1952
ث��م ح�صل ع�ل��ى زم��ال��ة م��ن احلكومة
االيطالية �سنة  1955للدرا�سة هناك
وملدة عام واحد .تقدم بعد ذلك بطلب
اىل وزارة املعارف العراقية ،لت�شمله
بنظام البعثات .فا�ستمر يدر�س الفن
من (.)1961 -1956
ت���أث��ر حم �م��د غ �ن��ي ب��ا� �س �ت��اذه الفنان
(مايكل كوريّزي) الذي كان وقتذاك يف
الثمانني من عمره ،ويعترب من ا�شهر
الكال�سيكيني املرتبطني بتقاليد ع�صر
النه�ضة ..وب�ق��وة �شخ�صيته الفذة،
تبدلت نظرة حممد غني للآثار الفنية
وللجمال ول �ل��ر�ؤى امل�ب��دع��ة ..وانبهر
ب�ن��وع�ي��ة احل �ي��اة ال �ت��ي ك ��ان يحياها
جمتمع ايطاليا واورب ��ا بعد احلرب
العاملية الثانية .اذ ت�سنى ل��ه زيارة
فرن�سا واملانيا وبريطانيا .وتعترب هذه
الفرتة من اخ�صب املراحل التجريبية
التي اك�سبته خربة تقنية تخلى فيها
عن املعاجلات التقليدية البدائية للكتل
وامل�ساحات وعالقة ال�ضوء ب�سطوح
ال�ق�ط��ع النحتية ال��واح��دة ب�ح�ث� ًا عن
النظام والتنا�سق الهادئ ..تكفي معامل
روم��ا احل�ضارية وحدها ان ت�ؤثر يف
طبيعة ومنطلقات ط��ال��ب ال �ف��ن فهي
مدر�سة متنوعة متعددة امل�شارب قائمة
بذاتها .كل �شيء فيها ممكن يف الفن.
تو�سعت عالقاته ال�شخ�صية وتعددت
م�ساهماته يف امل�ع��ار���ض اجلماعية،
ف���ش��ارك اب �ت��داء م��ن �آذار ع��ام 1956
يف ثالثني معر�ض ًا اقامتها النوادي
واجلمعيات الفنية والثقافية ،قدم فيها
ع��دة قطع نحتية م��ن امل��رم��ر واخ��رى

مطروقة من ال�برون��ز ..ولكن اغلبها
ك��ان م��ن اخل���ش��ب .وداوم على �صنع
جتربته يف ه��ذا الن�شاط امل�شرتك كل
عام مع فنانني �شباب حتى انتهاء فرتة
درا�سته الفنية.
عاد حممد غني اىل بغداد عام 1961
واقام معر�ضه ال�شخ�صي االول يف دار
د .حممد مكية ،عر�ض فيه الكثري من
االعمال التي حملت الت�أثريات الدرا�سية
املتداخلة م��ع اال�شكال الزخرفية يف
ح��رك��ة ال�ك�ت��ل وامل �� �س��اح��ات املرتبطة
بدرجة ال�ضوء ال�شديد امل�ؤثر يف �شبكة

ال�ع�ين وح�سا�سيتها ازاء ت�صميمها
املعماري .النه كان يبحث عن حيوية
وح�سا�سية مرهفة ينبغي حتقيقها
يف عمله ال�ف�ن��ي وب�خ��ا��ص��ة يف م��ادة
اخل�شب التي تعني تنظيم ًا ل�سطوح
القطعة النحتية وتنظيم ًا اليقاعاتها
اجلزئية والعامة اي�ض ًا .وهذا البحث
ال��ذي ح�صل عليه اثناء التب�سيط هو
ال�شعور باليقني امل�ستقر خالل جتاربه
وممار�ساته اليومية ..كان ي�سكن يف
منزل اخيه يف منطقة الكاظمية ،حيث
ا�ستحوذ على غرفة �صغرية عند مدخل

البيت ،ممتلئة بالتماثيل والقوالب
اجلب�سية واخل�شبية والربونزية..
ويف ال �غ��رف��ة ث�م��ة (ت ��زك ��اه) �صغرية
و(منكنة) ومقا�شط وادوات �ضغط
وكب�س ..واكيا�س (ب��ورك) و�صفائح
فارغة ..وعلب �سجائر ولوحة �صغرية
ر��س�م�ه��ا ل �ف �ت��اة اح �ب �ه��ا يف (روم � ��ا)..
واوراق مبعرثة ،عبارة عن تخطيطات
�سريعة (ا�سكيجات) الفكار اجنبية..
هي جزء من ا�ستعداده القامة معر�ضه
ال�شخ�صي.
و�ضم معر�ضه املحاوالت التي اكت�سبها

وا�ستثمر نتائجها اثناء وج��وده يف
ايطاليا يف �ضوء العالقات االجتماعية
ال �ت��ي ك��ون �ه��ا م��ع ف �ن��ان�ين ون��ق��دة فن
ت�شكيلي ،مم��ا جن��م عنها تو�سيع يف
املدارك واملفاهيم اجلمالية.
ب �ع��د ان م ��ر حم �م��د غ �ن��ي باملرحلة
التعبريية املتفجرة حلت يف داخله
ق��وة النظام ال�ساحرة ،فم�سته بعمق
االفكار واالرتباط باملوروث ال�شعبي
وال�ت��اري�خ��ي م �ع � ًا ..ف��ام�ت�ل�أت متاثيله
بتنغيمية احلركة املتداخلة وبخا�صة
م��ا ي �ث�يره (ق� ��وام امل�� ��ر�أة) املت�سامق
املم�شوق ال ��ذي ي�ضمر ح��رك��ة يف ما
تنطوي عليه ال�لاح��رك��ة يف (عباءة)
املر�أة فكامنا ينبج�س من غ�سقها فجر
اجل�سد وحركته ويتداخل ويتوا�شج
يف ن �ظ��ام ال �ب �ن��اء ال���س�ل�ي��م .فاحتفظ
ب �ق��وة التعبري اىل ج��ان��ب امل�ضمون
وبالقدرة على التنفيذ اجليد اىل جانب
االطمئنان واليقني والهيمنة اخلالقة.
فجمع ب�ين ال��واق�ع�ي��ة التعبريية اىل
جوار املثالية االخالقية (يف املوروث
ال�شعبي) وب�خ��ا��ص��ة قطعه النحتية
عن (البغداديات) واال��س��واق (لتنوع
م��ادت �ه��ا) ويف امل�� ��وروث التاريخي
(االختام ال�سومرية -وامل�سالت) ثم ما
يف املوروث العربي من قيم وق�ص�ص
وحكايا ورم��وز وا�ساطري ،هي التي
وهبته ال�ق��درة على البناء الرتكيبي
املختلف املتنوع ولكنه الرتكيب الذي
يجمعه �سطح واح��د ..او كتلة واحدة
حققها ب�ح����س ان �� �س��اين ،اجتماعي،
تاريخي حم��اط بقدا�سة اخالقية هي
ج ��زء م��ن ال ��ودي ��ان امل�ت��ال�ق��ة يف عامل
الطفولة ال�سكرى بالرموز الروحية.
ومن هناك جاءت العالقة بني الر�ؤية
ال �ت �ج��ري��دي��ة ال��ظ��اه��ري��ة وال� ��ر�ؤي� ��ة
اال�شارية الرمزية املرتبطة بواقعية
تعبريية رم��زت لها اغلب منحوتاته،
ب��ع��د ع� ��ودت� ��ه م� ��ن روم� � ��ا (مت��اث �ي �ل��ه
اخل�شبية) لن�ساء اجنزها ما بني (عامي
 )1972 -1962ومن ا�شهرها (العائلة
الكبرية)  1964واخرى اجنزها (عام
 )1966و(عمله الرائع) (املتحدثات)
خ���ش��ب  1962و(ان �ت �ظ��ار ريحانة-
خ�شب  )1964واملو�سيقيون (خ�شب
 )1962و(اجلالغي البغدادي )1965
ويف (انتظار االب��ن  .)1963وكانت
تتخلل هذه الفرتة متثيل طغت عليها
التفا�صيل ال��داخ�ل�ي��ة ل��دالل��ة احلركة
والت�أكيد على تنظيميتها و�سطوتها على
�سطح املنحوتة اخل�شبية ،اب��رز مثال
لذلك -متثال امل�شردون ( 1968خ�شب)
وراق�صات ( -1967خ�شب) وجمموعة
متثال لن�سوة �صبايا و�أمهات ،جتمعت
فيها احلركة املنت�شرة يف (ب�ؤر) �ضمت
كت ًال جديدة خدمت املعمار او الت�صميم
ال�ع��ام للقطعة النحتية وا� �ش��ارت اىل
مرحلة ج��دي��دة الح �ق��ة ،ه��ذه املرحلة
قادته اىل تفا�صيل اخرى يف املعاجلة
ويف البناء ال�شكلي العام كما يف (يوم
املواجهة) (جب�س .)1970
وب� ��إمي ��ائ ��ة م �ت �ق��دة م ��ن داخ � ��ل ه��ذه
ال�ت�راك �ي��ب ال��زخ��رف �ي��ة والتفا�صيل
ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�ح��رك��ة ال �ت��ي اع�ل�ن��ت عن

نف�سها بو�ضوح وب�صراخ ح��اد ،هي
ال�ت��ي و�ضعته يف ب� ��ؤرة ال�ب�ح��ث عن
الهند�سة املركبة التي توحي وك�أنها
جزء من الزخرفة العربية اال�سالمية،
مربعمة وخم�صبة وذات طاقة �سكونية
ا�شارية من حيث املعنى او املو�ضوع
ال ��دال�ي�ن ع �ل��ى امل �� �ض �م��ون -ام ��ا عنف
احل��رك��ة وح��دت�ه��ا ال�شكلية ،ف �ه��ذا ما
يف�سر ان�شغاله ب��االب��واب ومقاب�ضها
ورتاجاتها ومطارقها .فتنوعت مادته
من اخل�شب اىل الربونز اىل النحا�س
اىل احلديد اىل االملنيوم (ابواب بيوت
كثرية) واطارات مرايا متنوعة يف تلك
البيوت وا�سيجة مل�ؤ�س�سات حكومية
واه�ل�ي��ة �شاخ�صة ،ه��ي االم�ث�ل��ة على
ذلك.
ي�ع��رف ع�ق��ل حم�م��د غ�ن��ي ان وجدانه
ح �ت��ى الآن م �ن �ق��وع مب� ��اء التجربة
املقد�سة يف النحت ام�ت��دت ل�سنوات
خلت م��ن البحث والتق�صي وتبلور
امل��واق��ف التي ت�ستجد اث�ن��اء العملية
االبداعية و�صياغتها ،اذ لي�س اثمن
م��ن اك�ت���س��اب خ�ب�رة تقنية وثقافية
م��ع الأث ��ر الفني لتنمو ال�صياغة من
خالل ر�ؤية الفنان وعواطفه وافكاره
وخياله بالدرجة اال�سا�س .هذا غ�سقه
اخلا�ص ام��ا فجر حممد غني امل�شرق
يف قيم الفن االبداعية ،فانه ب�سط على
ب�صريته وتب�صره وخياله قوة التاريخ
املنتقى و�سطوة القيم اجلوهرية يف
كنوزه فربقت يف ذهنه كاملا�س افكار
ور�ؤى ب�ي�ن اجل ��وان ��ب امل �� �ش��رق��ة يف
ال�تراث وحياة ع�صر العلم احلديث..
ف�صدحت ق��وة ان�شادية تتناهى اىل
احا�سي�س املتلقي ،امل�شاهد العماله
ال�ن�ح�ت�ي��ة ،لينبعث يف ق�ل��ب ال��ر�ؤي��ة
ح �ل��م (حم �م��د غ �ن��ي) وه���و يتعاي�ش
بامان و�سكونية وثقة ،هي ذاتها لغة
ال��وج��دان وذائ�ق��ة العني ورق��ة الروح
وال �ف��ة احل ��ب ،ب��اجل�م��ال ال ��ذي تثريه
القيمة املبدعة يف العمل الفني ..فاذا
كان غني ًا با�شاراته ورم��وزه واذا كان
البناء ر�صين ًا والر�ؤية عميقة وال�شكل
ممتلئ ًا وامل�ضمون مت�ساوق ًا معه ..فانه
يبلغ احلدود الق�صوى للقيمة اخلالقة

ان اساسيات العمل الفني :هي ارتكازات الفنان التقنية البكر وما وراءها
من فكر ودوافع ذاتية .اذن ..فالبحث عن لمحة ،اشارة ،مسار قيمة
تشكيلية ،حركة ،معمار ،وعناصر جمالية في وحدات الشكل ،تبقى في
اطار العمل الفني االساس.
يف االثر الفني ذاته ومكنوته اجلمايل
اخلال�ص.ان ا�سا�سيات العمل الفني:
هي ارتكازات الفنان التقنية البكر وما
وراءه��ا من فكر ودواف��ع ذاتية .اذن..
فالبحث عن ملحة ،ا�شارة ،م�سار قيمة
ت�شكيلية ،ح��رك��ة ،م�ع�م��ار ،وعنا�صر
جمالية يف وح��دات ال�شكل ،تبقى يف
اط��ار العمل الفني اال��س��ا���س .جتربة
حممد غني! وليدة ت��زاوج (اال�شكال
واملحتوى) بني قيم التاريخ للعراق
(ح�ضارة وادي الرافدين) وخال�صات
النحاتني ال�سومريني واال�شوريني
والبابليني اي�ض ًا ..وهو توا�صل منتقى
ملبدعي الرقو�ش والزخارف اجلب�سية
واخل�شبية واخل��زف �ي��ة ..وا�ستعارة
للرتكيبية ال�شكلية لال�شوريني وملقاطع
اللغة العربية (اجلملة العربية) �شك ًال
وحم �ت��وى ك�م��ا اع�ت�م��ده م ��ؤل��ف (الف
ليلة وليلة) وكليلة ودم�ن��ة ومقامات
احلريري..
من هنا كان ت�صميم او بناء قطع حممد
غني التالية:
(ال�سوق -املقاهي -اجلالغي البغدادي-
املتحدثات او (الق�شبة) وانتظار االبن)
و�سوى ذل��ك كثري من القطع النحتية
التي اك��د فيها على عن�صر التب�سيط
يف املعاجلة الرتكيبية والتي يخ�ضع
اعماله التي تبدو واقعية ،تعبريية يف
ا�سا�سها اىل ر�ؤية جتريدية م�شري ًا اىل
الت�شخي�ص بكل حذق..
ال انف�صال يف ازم��ان ابداعها ..ولكن
ه��ن��اك اث�� ��راء واغ� �ن ��اء يف اف �ك��اره��ا
و��ص�ي��اغ��ات�ه��ا وت�صاميمها البنائية
ال�شكلية منذ ان كان يبحث عن معماره

يف ه�ي�ئ��ة امل � ��ر�أة امل�م���ش��وق��ة ال �ق��وام
ب�ع�ب��اءت�ه��ا وج���س�م�ه��ا ال �ل��دن وحركة
يديها امل�ضمرة داخ��ل احلركة العامة
ل�سمو املنحوتة ون�صبيتها وتعاليها
و�شموخها ك�أنها النخلة ال�سامقة..
ح� �ي ��ث ت��ن��ط��ل��ق ح� ��رك� ��ة اخل� �ط ��وط
وال��زخ��رف��ة �ضمن مالب�سها وعباءتها
بتحقيق داخ�ل��ي فت�ضفى على البناء
ح�س التوريق اال�سالمي والت�شطيف
�سرعان م��ا نبهه اىل ا�ستعارة حركة
احل��رف العربي ل�صياغة وح��دات منه
وح��رك��ات ع�ن��ه وم �ع �م��ار يف جوهره
وف�ي��ه م��ن ال�سكونية امل���ض�م��رة عنها
ح��رك��ة االج � ��زاء ال��داخ �ل �ي��ة مم��ا ق��اده
اىل ال�ت�ج��ري��د ال ��ذي ه��و ج��وه��ر الفن
اال�سالمي ..وقد ن�شرت عن ذلك مقاالت
يف  1964 /1962وعن االفكار التي
رب ��ط ب�ه��ا مت��اث�ي�ل��ه زم �ن �ي � ًا وبخا�صة
جمموعة متاثيل (الن�ساء) والأم -رجل
وام� ��ر�أة -عائلة م���ش��ردة -وتتناق�ص
يف تاريخ وامتداد هذه التجربة حتى
ن�صل عام  1961حيث اجنز (ملحمة
الرارجنية) (ب��رون��ز) فظهرت ال�صفة
املعمارية وعالقتها ب�شواهد القبور
(متاثيل) (العائلة الكبرية -ام��ر�أة-
ن�����س��اء) ل �ل �ف�ترة ()1967 -1962
وا�شرت اىل ح�ضور هيئة املئذنة يف
بناء التمثيل او معمارها الذي ينطوي
على ا�سقاطات بيئية ،اجتماعية.
ما بني  -1961وع��ام  1986حتوالت
غنية يف مد التجربة وجزرها ابتداء
من ا�ستيحاء العمارة الزخرفية وطراز
الرق�ش العربي اال�سالمي (اال�شكال
الرتكية بخا�صة) ثم اال�شكال العربية

يف �سامراء مبا يف ذلك عنا�صر البناء
الفني ومنها نظام التكرار ..وجت�سد
االيقاع ..واالح�سا�س بنب�ض احلركة
يف اي �ق��اع ال ��وح ��دات وال �ت �ن��اظ��ر يف
الكتل .ما كانت هذه الفرتة من البحث
لتتم ،لوال التوا�صل املبدع واملتابعة
اللجوجة يف ال�صياغات التجريدية..
فقذفته يف �آتون التجريد الذي تظهره
احل ��روف العربية وه��ي يف حركتها
الداخلية وت�شابكها ال�شكل االخاذ.
كان يف تنوع بحثه واختالف م�شارب
�صياغاته يركز على الكتلة واحلركة
وااليقاع واملعمار والتوازن واالن�سجام
يف ر�ؤي���ة وح���ص��ان��ة امل �ب��دع العارف
ب�صنعته وا���س��رار ت�ق�ن�ي��ات��ه ..وهذه
ه��ي الق�ضية اجل��وه��ري��ة ال�ت��ي اغنته
كثري ًا يف كل ال�شارات (وال�سباجات)
وان ��واط ال�شجاعة واو��س�م��ة لتكرمي
ال�شهداء وا�سرهم وامليداليات اخلا�صة
بكل ذلك ..هي من اميز ما ابدعه حممد
غني خ�لال �سنني احل��رب منذ 1980
حتى الآن .حيث تنبعث روحه يف قلب
الوطن فتلفه افكار ذهنية يجو�س بها
�شعاع ال�شم�س ،في�شع فنه يف وادي
االبداع الوهاج بهدي امل�ستقبل.
حممد غني
ولد يف بغداد عام 1929
اكمل درا�سته يف معهد الفنون اجلميلة
ببغداد عام 1952
اكمل درا�سته يف كلية الفنون اجلميلة
يف روما عام 1958
اكمل درا�سته -االخت�صا�ص يف �صب
الربونز من فلورن�سا (ب�ستويا) عام
1961

قام بتدري�س النحت يف معهد الفنون
اجلميلة عام 1953
قام بتدري�س النحت يف كلية الهند�سة-
الق�سم املعماري 1965
ي�ق��وم بتدري�س النحت يف اكادميية
الفنون اجلميلة (جامعة ب�غ��داد) من
عام 1962
ع�ضو يف جمعية ا� �ص��دق��اء ال�ف��ن يف
بغداد عام 1952
�ساهم يف ع�ضوية جماعة الزاوية عام
1967
ع�ضو جمعية الفنانني الت�شكيليني
العراقيني منذ ت�أ�سي�سها
ع�ضو نقابة الفنانني العراقيني منذ
ت�أ�سي�سها
من اه��م اجن��ازات��ه نحت ث�لاث ابواب
من اخل�شب لكني�سة ت�ستادي ليربه يف
فراجينه قرب روما
متثال ابو جعفر املن�صور من احلجر
بارتفاع �ستة امتار يف حدائق امل�سبح
يف بغداد
جدارية من املرمر االيطايل يف مدخل
بناية مدينة الطب يف بغداد
جدارية من الطني املفخور يف مدخل
وزارة ال�صناعة يف بغداد
ج��داري� �ت ��ان م��ن ال �ن �ح��ا���س امل �ط��روق
يف مدخل م�صرف ال��راف��دي��ن -املركز
الرئي�سي يف بغداد
�سياج وافريز من احلديد لبناية املركز
ال �ق��وم��ي ل�لا� �س �ت �� �ش��ارات والتطوير
االداري يف بغداد
اربع جداريات من النحا�س املطروق
داخل قاعات املركز القومي
متثال االنطالقة من احلديد بارتفاع 4
امتار يف حدائق بناية املركز القومي
متثال من االملنيوم (نافورة) بارتفاع
 4امتار يف حدائق بناية احلا�سبات
االكرتونية يف بغداد
متثال العامل من احلديد بارتفاع  2مرت
يف بناية تابعة للم�صرف ال�صناعي يف
بغداد
متثال مرجانة كهرمانة علي بابا من
الربونز بارتفاع  3,30مرت يف �شارع
ال�سعدون -مفرق الكرادة -بغداد
متثال حمورابي من الربونز بارتفاع
 4/20مرت يف كرادة مرمي امام بناية
املجل�س الوطني يف بغداد
متثال �شهرزاد و�شهريار من الربونز
بارتفاع  4/25مرت على �ضفاف دجلة
�شارع ابي ن�ؤا�س يف بغداد
مت�ث��ال ال�شاعر املتنبي م��ن الربونز
بارتفاع  5,25مرت يف �شارع الر�شيد
يف حدائق املكتبة الوطنية بغداد
متثال اجلنية وال�صياد (نافورة) يف
مدخل فندق الر�شيد بارتفاع  10مرت
من الربونز
متثال ب�ساط الريح جدارية يف مدخل
مطار �صدام ال��دويل بعر�ض  20مرت ًا
من النحا�س
مت �ث��ال ج ��داري ��ة االه� � ��وار يف ن ��ادي
الزوارق من الربونز  5x5مرت ًا
مت �ث��ال ع���ش�ت��ار م��ن امل��رم��ر االبي�ض
بارتفاع  2,5م�تر ًا ن��اف��ورة يف داخل
فندق ع�شتار �شرياتون
ج��داري��ة م��ن احل �ج��ر ح���ض��ارة وادي
الرافدين  6x5م�تر ًا يف مطار �صدام
الدويل
متثال عبا�س بن فرنا�س من الربونز
بارتفاع  2,5مرت ًا يف قاعدة جوية
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محمد غني حكمت  ..سيرة حياة حافلة بالفن
ولد يف بغداد عام 1929
تخرج من معهد الفنون اجلميلة عام 1953
ح�صل على دبلوم النحت من اكادميية الفنون اجلميلة روما 1959
ح�صل على دبلوم املداليات من مدر�سة الزكا روما 1957
ح�صل على االخت�صا�ص يف �صب الربونز فلورن�سا 1961
ع�ضو م�ؤ�س�س يف جماعة الزاوية وجتمع البعد الواحد
ع�ضو يف جماعة بغداد للفن احلديث و�ساهم يف معار�ضها
�ساهم يف اغلب املعار�ض الوطنية داخل القطر وخارجه.
�أقام عدة معار�ض �شخ�صية يف روما وبريوت وبغداد.
ح�صل على جائزة اح�سن نحات من م�ؤ�س�سة كولبنكيان .1964
جمموعة من التماثيل والن�صب واجلداريات التي �صممها يف بغداد
متثال �شهريار و�شهرزاد
علي بابا والأربعني حرامي
حمورابي
جدارية مدينة الطب
متثال لل�شاعر العربي املعروف �أبو الطيب املتنبي
مل يكن �أح��د من اف��راد عائلته مار�س فن الر�سم �أو النحت وه��و من �أ�سرة حمافظة
ومن بيئة كان الكثري منهم ينظر �إىل فن النحت على انه من االمور املحرمة يف نظر
ال�شرع� ،إ�ستنادا �إىل مقابلة مع النحات حممد غني حكمت ،قد تكون ت�أثريات الطفولة
عندما كان يذهب �إىل نهر دجلة ويعمل من الطني احلر ا�شكا ًال حليوانات �أو قد تكون
الزخارف واملقرن�صات والقباب التي كانت تزين اال�ضرحة يف مدينة الكاظمية االثر
اخلفي يف نزوعه �إىل فن النحت.
تظهر يف جتربة النحات حممد غني حكمت �سمات �أ�سلوبية ناجتة ع��ن ت��أث��ره "

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة التحرير :علي حسين
المدى لإلعالم والثقافة والفنون التصميم :نصير سليم

بالنحت ال�سومري والأختام الأ�سطوانية ال�سومرية مبا ترتكه من تعاقب الأ�شكال
امل�ستطيلة امل�ستدقة يف الطني الذي تطبع فيه وهو �أمر ظاهر يف العديد من �أ�شكاله"
لدى حممد غني نربة تعبريية تذكرنا بالنحت الآ�شوري �أو البابلي �أو الأكدي ومنذ
منت�صف ال�ستينيات حتول حممد غني يف نحته �إىل فن العمارة الزخرفية ثم �أعتمد
على نظام تكراري يت�شكل بوحدة نظامية �أ�سا�سها احلرف العربي واجته كليا �إىل
مناذج وت�شكيالت وتكوينات جاءت نتيجة متابعة جتريدية لأ�شكال ت�شخي�صية �سبق
ان عاجلها.
حممد غني حكمت الذي عرب عن نف�سه ،يف مقدمة كتابه عام  1994قائ ًال "من املحتمل
�أن �أكون ن�سخة �أخرى لروح نحات �سومري� ،أو بابلي� ،أو �آ�شوري� ،أو عبا�سي ،كان
يحب بلده".
املعار�ض الفنية
معار�ض �شخ�صية للنحت يف روما �،سان رميو ،بريوت ،لندن وبغداد منذ عام
.1958
معار�ض م�شرتكة متجولة خارج العراق منذ 1951
املعار�ض التي اقيمت جلمعية الت�شكيليني ونقابة الفنانني داخل وخارج العراق.
يقوم بتدري�س النحت يف اكادميية الفنون اجلميلة ببغداد منذ  1962واليزال.
�ساهم يف ع�ضوية جمعية ا�صدقاء الفن يف بغداد عام 1952
�ساهم يف ع�ضوية جماعة بغداد للفن احلديث منذ عام 1953
جماعة بغداد يف الفن احلديث عام  1954 - 1953ر�سول علوان� ،شاكر ح�سن �آل
�سعيد,
نزيهة �سليم ,حممد غني حكمت ،جواد �سليم
ع�ضو جماعة الزاوية عام .1967
ع�ضو جمعية الفنانني الت�شكيليني العراقية منذ ت�أ�سي�سها.

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

فخري كريم

طبعت بمطابع مؤسسة المدى
لإلعالم والثقافة والفنون

