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جواد سليم ..نظرة جديدة
في أعماله وسيرته

جواد سليم
نصب الحرية ..أحالم وثورات

من زمن التوهج

جواد سليم :انا ارسم لالنسان
التقيت به عىل غري موعد يف
مكتبة(مكنزي)مساء يوم ربيع
جميل عام ، 1985كان يبحث عن
كتاب (العراق القديم) لعامل
االثار الفرنيس (جورج رو) فلم
يجده يف املكتبة ولكن وجده
عندي.خرجنا بخطوات متثاقلة،
ولحسن الحظ كان عنده متسع
من الوقت ،فاقرتحت ان نجلس
يف املقهى الربازيلية،فانفرجت
اسارير وجهه وكامنا اثرت له
ذكريت بعيدة حبيبةاىل نفسه
يف تلك املقهى املعهودة لدى
االدباء والشعراء والفنانني،حيث
تجتمع نخبة الجيل لتستمع بكل
شعاع جديد يصلها من فلسفة
وادب وفن.بدأ الحديث عن
املجتمع والوطن وتطرقت اىل
السياسة فبادرين بصوته الخافت:
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 انا ال تهمني ال�سيا�سة بقدر االن�سان.قلت  :و�سجينك ال�سيا�سي املجهول .
قال:انه االن�سان يف حمنته الفكرية.
قلت  :وهل �شعار جريدة االهايل الذي �صممته بعيد
عن ال�سيا�سة؟
ق ��ال  :نعم  ،انه امل االن�سان ،فاحلمامة رمزال�سالم،
واملطرقة رمزال�صناعة والتقدم.واملدية رمز الزراعة
،وال�شعلة رمز النور واحل�ضارة.
قلت  :وامل�سرح �أال يهمك؟
قال ( :يو�سف العاين)يف جت�سيده مل�أ�ساة االن�سان.
قلت  :وال�شعر؟
ق ��ال( :اجلواه ��ري) يف حب ��ه للنا� ��س وحتدي ��ه
للطغيان.
قلت  :والق�صة؟
ق ��ال � :شخو� ��ص (عب ��د املل ��ك ن ��وري)و(ذي الن ��ون
ايوب).
قلت  :واملو�سيقى؟
قال  :ال�سمفونيات القدرية ونب�ضات القيثار.
ثم ران ال�صمت علينا فابتدرين بال�س�ؤال
 وفن الر�سم؟فقلت  :جواد يف اخلم�سينات .
ق ��ال :ه�ل�ا رجع ��ت �شيئ ��ا اىل ال ��وراء وفت�ش ��ت يف
االربعينات.
قلت :رحلة ال�سندباد الثامنة.
قال:وبع�ض بورتريتات.
قلت  :و�ساقطات.
قال :وامليدان.
قلت:لورنا 1949
قال :وجمموعة(همب�ست هيث)1947
قلت :وكذلك جمموعة باري�س

حاوره عباس الصراف

قال :وماذا يف اخلم�سينات؟
قلت  :البغداديات فقط .
قال  :وماذا عن البغداديات؟
قل ��ت :اخل ��ط والل ��ون واال�سط ��ورة والواق ��ع
والتاريخ!!
قال  :وما هي لوحتك املف�ضلة من البغداديات ؟
قلت :ال�شجرةالقتيلة!
قال :وماذا ت�ست�شف منها؟
قلت :االن�سان عرب الت�أريخ.
قال:وكيف؟
قل ��ت  :لئنكان ��ت �شج ��رات (جحي ��م دانت ��ي) متث ��ل
امل�شكل ��ة الفردية  ،ف�أن �شجرتك القتيلة متثل امل�شكلة
االن�سانية،انها الفكر امل�صلوب عرب الع�صور ،والدم
امل�سفوح خالل القرون..انها (�سقراط..ابن املقفع..
�سيارتكو�س...احلالج...امل�سيح...املتنب ��ي...
ارخميد�س...اب ��و ذر الغفاري..غاليب ��و� ..صال ��ح
ب ��ن عب ��د القدو� ��س) واالف االح ��رار الذي ��ن حملوا
�صلبانه ��م عل ��ى ظهوره ��م من �أج ��ل الكلم ��ة الطيبة
والفكرةاخلرية ومن �أجل حياة �أف�ضل لالن�سان.
قال:ـ يف كل زمان ومكان تهوى املعاول احلمقاء من
اي ��دي اجلهلة واجلالدين لتقط ��ف الر�ؤو�س املثمرة
املفكرة.ثم ا�ست�شهد ببيت اجلواهري:
ب�أن الف م�سيح
لثورة الفكر ت�أريخ يحدثنا
دونها �صلبا
قل ��ت :ال�شجرة رم ��ز احلياة...رم ��ز العطاء،جذعها
�صام ��د اكت�س ��ى بل ��ون االر� ��ض االم الن ��ه وليده ��ا
وكلم ��ا منا وا�شتد ت�صلب وا�صبح �صلد ًا ال تنال منه
العوار� ��ض الطبيعية فهواالن�س ��ان ب�صالبته يواجه
امل�صاعب والعقب ��ات فتزيده جتربة وخربة �صمود ًا
ثم تل ��ك االغ�صان اليانعة ترم ��ز خ�ضرتها اىل االمل
واخللق،فته ��وى عليها الف�أ� ��س البليدة وحتيلها اىل
حطام فهي االن�سان يف نتاجه العقلي ت�سلبه العقول
الغبية لتطعم ��ه النار.ثم اقتالع ذل ��ك اجلذع اجلبار
وف�صله عن ج ��ذوره بتلك االيدي اجلاهلة هو قطف
ر�أ�س العبقري وحرمان الب�شرية من �أفكاره.
ان �شرا�س ��ة وق�س ��اوة قاطع ��ي ال�شجرةمتمثل ��ةيف
تل ��ك اخلط ��وط املتداخل ��ة ال�صارمة عل ��ى وجهيهما
وع�ضالتهم ��ا وحركاتهم ��ا املرتبك ��ة  ،وو�ضعيتهم ��ا
القلقة النهما يف حالةاتي ��ان جرمية ثم تلك ال�سحنة
الداكن ��ة الت ��ي تن ��م عن عنجهي ��ة وج�ب�روت وكذلك

الر�أ�س ��ان ال�صغ�ي�ران الل ��ذان يحملهم ��ا الرج�ل�ان
ي ��دالن ع ��ن تفك�ي�ر بلي ��د �س ��اذج وتل ��ك ال�ضحك ��ة
الرعن ��اء الت ��ي تنطل ��ق م ��ن احدهم ��ا دلي ��ل الن�شوة
واالنت�صارولكنه ��ا ن�ش ��وة اجلب ��ان املنت�ص ��ر انه ��ا
�سخريتك يا جواد مناجلبن ��اء املنت�صرين ت�ضارعها
�سخري ��ة الكاتب اال�سب ��اين (�سرفانتي� ��س) من بطل
ق�صته(دونكي�ش ��وت) وهن ��اك �شخ� ��ص وق ��د تقطب
وجه ��ه الن الف�أ� ��س مل تطاوع ��ه لقط ��ع ذل ��ك الغ�صن
ال�صل ��ب ال ��ذي اغ�ضب ��ه وارعب ��ه ل�شموخ ��ه وعناده
كم ��ا ارعب(�سيارتكو�س) جالديه وه ��و على خ�شبة
االع ��دام فطف ��ق ذلك اجلبان يتخب ��ط بحماقته ولكن
ان ��ى ل ��ه ان يزيل ال�شج ��رة فلئن قط ��ع جذعها فهناك
اجل ��ذور الكثريةالت ��ي �ستنب ��ت جذوع� � ًا وتر�س ��ل
اغ�صان ًاوتنتج ثمار ًا.وتلك املر�أة املغلوبة على �أمرها
منحية بعطف وحنان على تلك احلزمة من االغ�صان
القتيل ��ة وه ��ي تهم بحمله ��ا وتنظر له ��ا نظرات ذات
الف معنى فما ا�شبهها ب (ع�شتار) حني اقامت م�أمت ًا
على فخذ الثور ال�سماوي ال ��ذي ر�شقها به(انكيدو)
بع ��د ان اجهز عليه ه ��و و�صاحبه(كلكام�ش)فطعناه
طعنه قاتلة ومزقا اح�شاءه �شر ممزق .ولئن اقامت
ع�شت ��ار وبنات املعبد م�أمت ًا للثور ال�سماوي فان تلك
امل ��ر�أة انحنت برقة وعطف لتحت�ضن تلك االغ�صان
واال�ص ��ال ولتدفنه ��ا يف ال�ت�راب بعي ��د ًا ع ��ن ذني ��ك
ال�شخ�ص�ي�ن املتجربي ��ن لت�ستعي ��د احلياةم ��ن بقايا
رمم ذل ��ك الث ��ور ال�سماوي ولتتكاث ��ر اال�شجار.انت
تل ��ك اللوحة يا ج ��واد متثل عن�ص ��ري اخلريوال�شر
يف االن�سان،ال�ش ��ر متمثل بالرجل�ي�ن يف �ضراوتهما
وحقدهما وجهلهم ��ا وق�ساوتهما وطي�شهما.واخلري
تلك الفتاة برقتها وهدوئها وحبها وعطفها ونظراتها
احلائرة..انها احلي ��اة واملوت ،املوت يكمن يف تلك
الف�أ�س املحطمة،وتلك ال�سكينة القاتلة،واحلياة تلك
الأنام ��ل احل�سا�س ��ة الت ��ي عطفت على بقاي ��ا �شجرة
لتتخذ منها اكليال اخ�ضر تزين به كوخها القفر.
ثم متلمل جواد قائ ًال:
 لقد حملتها من املعاين فوق طاقتها.قل ��ت – ومع ذلك فيها ما يق ��ال من معان اكرث ومغاز
او�سع.
قال – وكيف تعدها من البغداديات؟
قل ��ت – ان البغدادي ��ات ال اق�صد به ��ا ال�سماور ودلة
القه ��وة والك�ؤو�س والق ��وري واملروح ��ة والعيون

الوا�سع ��ة والرباب ��ة وال�صندوق،وامن ��ا اق�ص ��د بها
جمموعة ر�سوم ��ك التي ت�أثرت بالزخرفة اال�سالمية
واخلطوط الوا�سطي ��ة وااللوان الوح�شيةوالعيون
اللوزية واكثارك م ��ن االقوا�س واالهلة،وان�صرافك
ع ��ن الت�شري ��ح واهمال ��ك للمنظ ��ور املدرو� ��س
واهتمام ��ك باجلم ��ال الفن ��ي عل ��ى ح�س ��اب اجلمال
التقليدي،فبغداديات ��ك ت�شع مظاه ��ر جمالية جديدة
خارجة ع ��ن املظاهر املعتادة .قال :كن ��ت �أخ�شى �أن
�أموت وال احد يقيم ر�سومي تقييم ًا فني ًا.
قلت:ان لوح ��ة (جيوكندا) اهمل ��ت ل�سنوات طويلة
ث ��م قي�ض له ��ا الزمن من يقيمه ��ا من النق ��اد الفنيني
وفال�سفة الفن لتكون �أعظم لوحة كال�سيكية عرفتها
متاحف العامل.
قال:وماذا بعد عن ال�شجرة القتيلة؟
قلت:التكنيك العجيب يف الوعي الكامل بالن�سبيات
البالغ ��ة الدقة،والعم ��ق يف احلد�س،فاخلط ��وط
املنحني ��ة لأغ�ص ��ان ال�شج ��رة تن�س ��اب يف م�سريتها
كالأفع ��ى تغور هن ��ا لتخرج من هن ��اك وال تقف عند
نقط ��ة بل تتداخ ��ل ببع�ضه ��ا فرتمز للحي ��اة الدائبة
امل�ستمرة ،وت�شعرنا بالليون ��ة والرقة والر�شاقة.ثم
اخلط ��وط املنك�سرة ال�صلبة ت�شدن ��ا لزخرفة الثياب
ولتعب�ي�رات ج�سدي ��ة �صارم ��ة فت�شعرن ��ا بالق�س ��وة
وال�ش ��دة والعنف،وحت ��دد ال�سط ��وح فت�سلبها �صفة
التج�سيم.
ث ��م الل ��ون يلع ��ب دور ًا تعبريي� � ًا اىل جان ��ب دوره
اجلمايل،فخ�ض ��رة ال�شج ��رة القتيل ��ة ه ��ي خ�ض ��رة
ال�سه ��ول ال�شا�سعة والغابات الكثيفة رمز الدميومة
والبقاء.وهن ��اك الل ��ون االحمر الدام ��ي املتفجر يف
اللوح ��ة فه ��و �صرخة التح ��دي ونداء الث� ��أر وثورة
الغ�ض ��ب بوج ��ه ن ��زوات الق ��در وج�ب�روت امل ��وت.
ث ��م االيق ��اع اجلميل والنغ ��م املن�ساب متمث�ل ً�ا بذبك
التوزي ��ع املتنا�س ��ق ب�ي�ن كت ��ل اال�شخا� ��ص وج ��ذع
ال�شج ��رة وتراب ��ط االغ�ص ��ان واالوراق بوح ��دة
زخرفية كامل ��ة الت�صميم،وو�ض ��ع االيدي واالرجل
ب�سلم مو�سيقى رائع.
قال:وماذا عن �شعورك وانت امام تلك اللوحة؟
قل ��ت :ان جمرد ال�شعور بالقت ��ل رهيب فكيف عملية
القت ��ل الفظيع ��ة؟ ان م ��ن يق ��ف ام ��ام ه ��ذه اللوح ��ة
ي�شعر باجلرمي ��ة تقرتف امامه بح ��ق �شجرة يانعة
مثم ��رة،ال كما يقف امام هي ��كل �شجرة ميتة تقت�ضي
ال�ض ��رورة قلعها،هن ��ا يظهر احل� ��س الرهف�،شجرة
تتطاول بجذعها البا�س ��ق والرياح تداعب �أغ�صانها
الهيف ��اء فتهت ��ز �أوراقه ��ا اخل�ضر وت�ت�رمن بحفيفها
املنع� ��ش واذا م ��ا ا�شتدت الريح دوت تل ��ك اال�شجار
�شاكي ��ة العا�صفة وت�شابك ��ت اغ�صانها واذا اقتلعتها
الري ��اح ت�سمع لها �صرخة ت�ص ��م االذان.انها خملوق
ح ��ي ولي� ��س م ��ن الغري ��ب ان يودع(دانت ��ي)ارواح
املنتحرين يف ا�شجار تئن وت�شكو جرمية االنتحار
فاين حينما �أنظر تلك ال�شجرة القتيلة �أ�شعر ب�أنينها
و�شكواها انها ق�ضية �شعور واح�سا�س.
ق ��ال :ان اللوحة ينظرها ال�ساذج بعينيه وي�شاهدها
املثقف بب�صريته وم�ستواه الثقايف.
قل ��ت �:أن ��ت اذن تر�س ��م جلمي ��ع امل�ستوي ��ات ي ��ا �أبا
زينب.
قال�:أنا �أر�سم لالن�سان.
وهنا �أدركه الوقت فنه�ض ووعته و�أنا �أت�ساءل انت
يا جواد تر�سم لالن�س ��ان ولكن متى يتحرر االن�سان
من عذاب �سيزيف.

ال�صراف
 عن كتاب جواد �سليم ت�أليف عبا�س ّ

خالد خضير الصالحي

رغم إن جواد سليم كان جزء ًا من عرص هيمنت فيه األيديولوجيا بقوة عىل الفنون وعىل تنظرياتها ،إال انه وهو
يهم بإنجاز نصب الحرية ،كان يحاول أن يتخطى املحلية ذات الحلول الفجة التي كانت تظهر يف نتاجات جامعة
وتصف كفنان معني بدرجة كبرية بالجانب البرصي ،رغم كل األهداف األيديولوجية التي
بغداد للفن الحديث ،رّ
يعنيها يف النصب ،فقد أدرك جواد سليم إن التعارض القائم بني األيديولوجي والبرصي يجد له جانبا مختلفا يف
أهداف ،ومن ثم يف كيفية صياغة الرسالة ،فبينام يصب األيديولوجي جل اهتاممه عىل (سلب املتلقي أية فعالية
نقدية) يهتم البرصي بنقاء الرسالة وهيمنة عنارصها غري النرثية ،أي أن أهداف األيديولوجي تنحرص يف (تحميل)
الرسالة بأهدافه التي ال تعدو أن تكون منطا من الوعي بالتعارض مع مصالح اآلخر.
لقد كان اهتمام جواد �سليم من�صبا على جانبي
(ال�شفرة) و (املتلقي) ،لذلك احتوى الن�صب يف
طيات ��ه ر�سال ��ة واجبة الو�ص ��ول �إىل متلق كان
يحر� ��ص جواد �سليم على �إي�صال الر�سالة �إليه،
فق ��د كانت هنال ��ك درجة م ��ن الر�سال ��ة النرثية
باعتبار الن�صب (حكاي ��ة) حتكي كفاح ال�شعب
العراق ��ي لنيل حريته ،ولكن ��ه حر�ص على عدم
الت�ضحي ��ة باخل�صائ� ��ص الب�صري ��ة لل�شف ��رة
مقابل ذل ��ك .لكن ن�صب احلري ��ة ،ك�أي اثر ثري
بالدالالت ،يت�ص ��ف (بالتعددي ��ة الن�صية) ،فهو
غن ��ي بدالالت ��ه ،فتع ��ددت م�ستوي ��ات التلقي و
الق ��راءات ،لق ��د كان (فيه) م ��كان ملتلق عام ،هو
املتلق ��ي عاب ��ر ال�سبي ��ل ال ��ذي مير حت ��ت الفتة
الن�ص ��ب ،كل ي ��وم ،بينم ��ا يكمن متل ��ق متخف
وه ��و الرقي ��ب �أو مبعن ��ى �أدق الدول ��ة ،وه ��ي
اجله ��ة املمول ��ة مل�ش ��روع الن�ص ��ب والت ��ي كان
بذهنه ��ا ت�صورات و�أه ��داف تختلف بدرجة �أو
ب�أخ ��رى ع ��ن ت�صورات ج ��واد �سلي ��م ،و�أخريا
توج ��د ف�سحة ملتل ��ق ثالث ه ��و املتلق ��ي الفعال
املنتج للخطاب الواعي لدالالته بف�ضل امتالكه
لأدوات منتج ��ة للمعاين .وق ��د ظهرت خطابات
ب َن ��ت هوام�شه ��ا املرتاكمة على ن�ص ��ب احلرية
متثل ��ت بع�ش ��رات املق ��االت الت ��ي ن�ش ��رت عنه
ط ��وال العقود التي م�ضت عل ��ى اجنازه� ،إال �أن
اهمها كان ثالثة كتب ه ��ي قراءات النقاد جربا
�إبراهيم جربا وعبا�س ال�صراف و�أخريا �شاكر
ح�س ��ن �آل �سعي ��د ،بينما كانت ق ��راءة �آل �سعيد
ه ��ي الق ��راءة الوحيدة الت ��ي تتمت ��ع بتوظيف
�آلي ��ات ق ��راءة فعال ��ة يف �إنت ��اج املعن ��ى ،وق ��د
توجهت قراءتـَي ج�ب�را �إبراهيم جربا وعبا�س
ال�صراف �إىل قارئ افرتا�ضي هو �صنو املتلقي
العاب ��ر الذي يبحث عن ما يبحث ��ه ذلك املتلقي،
فغلبت عليها لغة العواطف والتجميع الوثائقي
وجممل الفه ��م الر�سم ��ي الأيديولوجي للنحت
ولأه ��داف ن�صب احلرية ،بينم ��ا اجتهت قراءة
�آل �سعي ��د لتنوي ��ر املتلق ��ي الفعال ال ��ذي يهدف
طوال الوق ��ت على تطوير �آليات ��ه يف اكت�شاف
وخلق املعاين.
يت�ص ��ف ن�ص ��ب احلري ��ة بكون ��ه مبني ��ا م ��ن
وح ��دات (�أجزاء منف ��ردة) ،ووح ��دات (�أجزاء
جمتمع ��ة) ،فق ��د ق�س ��م �شاك ��ر ح�س ��ن �آل �سعيد
الن�ص ��ب �إىل �أربع وح ��دات ( ...وهو ما يقرره
�آل �سعي ��د) ت�ؤك ��د معمارية الن�ص ��ب ،وقد تنبه
العدي ��د من الدار�س�ي�ن� ،إىل �أنه ��ا ت�ستعري بنية
اخلت ��م الأ�سطواين بعد ان ي�ت�رك ب�صمته على
�سطح الط�ي�ن الطري ،والبيت ال�شعري العربي
الكال�سيك ��ي (�شط ��ر و عج ��ز) ،لكن ��ه بر�أي ��ي
اق ��رب �إىل البيت ال�شع ��ري العربي الكال�سيكي
امل ��دور و اجلملة العربي ��ة التي تقر�أ من اليمني
والت ��ي ت�شكله ��ا �أج ��زاء فرعي ��ة ه ��ي الكلم ��ات
التي تناظرها يف الن�ص ��ب املنحوتات املنفردة
وجتمع ��ات الوح ��دات لت�شكي ��ل مو�ضوع ��ات
م�ستقل ��ة ،وقد جتاوزت يف هذا البيت ال�شعري
املفرت� ��ض وحدات من ال�شط ��ر �إىل العجز ،هذا

�إذا اتفق القارئ معي �إن و�ضعي لنقطة الف�صل
بني ال�شطر و العجز هي ال�شم�س التي تتو�سط
الن�ص ��ب وتق ��وم مق ��ام النقط ��ة� ،أو الفارزة يف

النرث (= انتهاء ال�شطر و بداية العجز) �.إال �أننا
نعتقد ،ا�ستن ��ادا �إىل هذه النقطة� ،إن م�ستويني
ممكن�ي�ن يف (تق�سي ��م) وح ��دات الن�ص ��ب� :أوال

 ،اعتب ��ار النقط ��ة (= ال�شم� ��س) ذروة املوج ��ة
اجليبي ��ة يف ارتفاعه ��ا ،حي ��ث تبل ��غ درام ��ا
احلدث �أق�ص ��ى �شحنتها عند تلك النقطة ،بينما
يح ��دث حت ��ول درامي بعدها فيمي ��ل الفعل �إىل
اال�ستق ��رار ،ويح ��دث حتول يف طبيع ��ة البناء
والت�صمي ��م وكب ��ح للخ�شون ��ة الإجنازية التي
عم ��د جواد �سليم �إىل انتهاجها يف الق�سم الأول
يف الن�ص ��ب ،وكذل ��ك تبد�أ املتجه ��ات واحلركة
الفيزيائي ��ة باخلف ��وت ،وت�ستق ��ر ال�شخو� ��ص
وتنعم بالهدوء ،فقد بد�أت مرحلة �أخرى .بينما
يحت ��م تق�سيم �آخر �إىل اعتبار النقطة تلك نقطة
وهمي ��ة جتاوزها جواد �سلي ��م عند التنفيذ ،لذا
فق ��د ف�سم الباحثون وح ��دات الن�صب ح�سب ما
يحلو لهم (وميكن العودة لهذه التق�سيمات �إىل
كتاب �شاكر ح�سن �آل �سعيد عن جواد �سليم .
ا�ستخدم جواد الق�ضب ��ان يف منحوتات عديدة
منه ��ا الأموم ��ة (مع ��دن وخ�ش ��ب) و (ال�سج�ي�ن
ال�سيا�س ��ي) وكان ��ت قد ظه ��رت بذورها الأوىل
من ��ذ لوح ��ة (ال�شج ��رة القتي ��ل) و (زف ��اف يف
ال�شارع  )1957و (ن�ساء يف االنتظار ،)1943
وهي ت�ض ��اف للمحور التعاقب ��ي الذي حتدثنا
عن ��ه ،ف�أننا ميكن �أن ن�ست�شف املحورين اللذين
يبنى عليهما الن�صب وقد كانا كر�ستهما منحوتة
(ال�سج�ي�ن ال�سيا�سي) حيث يتمث ��ل فيهما بعدا
التجري ��د والتج�سي ��د ب�ش ��كل مذه ��ل من خالل
االختزال ال�شديد يف عنا�صره .ويتمثل املحور
العم ��ودي ويحدد اجتاه ��ه يف الن�صب كما كان
يف منحوت ��ة (ال�سج�ي�ن ال�سيا�س ��ي) بالق�ضبان
واخلط ��وط ال�شاقولي ��ة كال�سج ��ن يف مرك ��ز
الن�ص ��ب ،وامتدادات ال�شخو� ��ص �أو ال�سنابل،
وارتفاع ��ات احلدث من ناحي ��ة الوجود املادي
وارتف ��اع وانخفا�ض مياثل املوج ��ة اجليـبـية،
وكذل ��ك يقابله الهب ��وط (املتجه نح ��و الأ�سفل)
ال ��ذي جت�س ��د يف منحوتة ال�سج�ي�ن ال�سيا�سي
باحتم ��ال �سق ��وط (الكتلة الطائ ��رة) التي رمبا
ه ��ي طائ ��ر ا و �سنونو ،وهي تع�ب�ر عن مظاهر
الإخفاق واخليبة.
 .4بنية الثمرة والبذرة (ال�ضام وامل�ضموم):
وهي جت�سيد �شكلي ل�سل�سلة منحوتات الأمومة
التي �أجنزها جواد بعدة تنفيذات ،كان بع�ضها
يحمل ت�أثريات النحت الربيطاين هرني مور،
وكانت تتجه حثيثا نحو االختزال ال�شديد الذي
و�صل حد التجري ��د �أخريا بكتلة �ضخمة ب�شكل
هالل ه ��ي الأم وهي حتت�ضن ك ��رة هي الطفل.
وقد جت�سدت يف الن�صب بامر�أة مكتنزة تـتكور
على طفل يظهر منه وجهه فقط.
ميكن مقارنة بنية الأمومة بال�شكل احللزوين،
وما ينطوي عليه م ��ن معنى التكور (= الرحم)
الذي ي�ضم البذرة ويح�ضن(الطفل) ،وقد تكون
جت�سي ��دا لأنثوية الدائرة مقابل ذكورية املربع
كما قال بذل ��ك بع�ض الكت ��اب يف مقارنتهم بني
ال�شكلني الهند�سيني.

 عن بحث (جواد �سليم ون�صب احلرية..
عنا�صر الوجود ال�شيئي ملحيط جواد �سليم)

من زمن التوهج

جواد سليم ونصب الحرية

في حوار ينشر للمرة االولى
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من زمن التوهج

إسماعيل الشيخلي

فنان ت�شكيلي راحل

كان لوفاة جواد سليم
املفاجئ يف  1961/1/22األثر
الكبري عىل الحركة التشكيلية
يف العراق والوطن العريب،
كام كان له وقع أليم عىل
جميع أصدقائه ومعارفه
وطالبه ،فقد كان عىل صلة
وثيقة بأصدقائه من الفنانني.
وفي ًا مخلص ًا متجرد ًا يف
عالقاته معهم ،وقد منحه
الباري عز وجل ذكاء حاد ًا
وخلق ًا عالي ًا وقابليات فنية
فذة وهكذا كان لفقدانه
املفاجئ وقع كبري ومؤثر
عىل أصدقائه يف جامعتي
الرواد وبغداد للفن الحديث
قبل غريهم ،كام كان لذلك
ردود فعل كبرية وعميقة
يف أوساط املثقفني لذا
فقد أنربى الكتاب والشعراء
والفنانون والنقاد يف الكتابة
والبحث والتأليف عن
سريته وفنه محللني أعامله
ومفرسين أقواله وكتاباته
ومقيمني إنجازاته يف الرسم
والنحت وبعد مرور أثنني
وعرشين عام ًا عىل وفاته.
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جواد سليم

نظرة في أعماله وسيرته
ب ��د�أت تظهر بني ف�ت�رة و�أخرى كتاب ��ات وحتليالت
خمتلف ��ة يف ال�صح ��ف واملجالت املحلي ��ة والعربية
تب ��دو لن ��ا نحن الذي ��ن نعرف ج ��واد عن كث ��ب �أنها
حتم ��ل الكث�ي�ر م ��ن الت�أوي�ل�ات والت�ص ��ورات �أو
التف�سريات اخلاطئة وحتى املبالغة العاطفية حيث
�أنن ��ا نكاد ال نعرف ال�شخ�صية الفنية التي نقر�أ عنها
تلك الن�صو�ص والكتاب ��ات رغم معرفتنا التامة بان
الفن ��ان الأ�صيل يبقى م�صدر بح ��ث واكت�شاف على
م ��رور الزمن ،ولهذا ال�سبب ط ��رح مو�ضوع درا�سة
ج ��واد �سليم جم ��دد ًا يف �ض ��وء التج ��ارب اجلديدة
التي ح�صل ��ت يف الفن الت�شكيلي خالل الفرتة التي
�أعقبت وفاته بعيد ًا ع ��ن العواطف ال�شخ�صية ويف
�أط ��ار التقيي ��م املو�ضوع ��ي لأعم ��ال ومن ��ج ال�ضوء
جم ��ددا عل ��ى �أهمية تل ��ك الأعم ��ال وم ��دى ت�أثريها
الفاع ��ل على احلركة الت�شكيلي ��ة يف القطر والوطن
العربي.
ليكما ن�صل �إىل الفهم النقدي الأ�شمل لتجربته الفنية
ولك ��ي يطلع على ه ��ذه اخلال�صة جي ��ل ال�شباب من
الفنانني البد من الع ��ودة �إىل الظروف املو�ضوعية
واالجتماعية وال�سيا�سية التي كانت �سائدة يف تلك
الف�ت�رة حملي� � ًا وعربي ًا ودولي� � ًا وهي الف�ت�رة التي
�أجنز فيها جواد معظم �أعماله امل�شهورة الرائدة يف
الر�سم والنحت واملح�ص ��ورة ما بني عامي (1950
– � )1951سن ��ة وفاته وه ��ي فرتة ق�صرية ن�سبي ًا
يف حي ��اة كل فن ��ان �أم ��ا الف�ت�رة التي �سبق ��ت �سني
اخلم�سينات فقد كان ��ت مرحلة درا�سة وبحث وهي
فرتة مهم ��ة جد ًا يف تكوين هوي ��ة الفنان و�أ�سلوبه
يف التفكري ويف بلورة �أعماله.
مل يك ��ن يف الع ��راق �آن ��ذاك �س ��وى ع ��دد قلي ��ل م ��ن
الفنان�ي�ن املتميزي ��ن نذكر منهم (فائ ��ق ح�سن� ،أكرم
�شك ��ري ،عط ��ا �ص�ب�ري ،حاف ��ظ الدروبي) غ�ي�ر �أن
جواد �سلي ��م وفائق ح�سن كانا م ��ن �أبرز فناين تلك
الف�ت�رة لأنهم ��ا �أخذا عملي� � ًا يقودان احلرك ��ة الفنية
الت�شكيلي ��ة كل م ��ن موقعه وبطريقت ��ه وخا�صة يف

املجال الرتب ��وي حيث كان لتوجيههم ��ا طلبة معهد
الفن ��ون اجلميل ��ة والتف ��اف العدي ��د م ��ن الفنان�ي�ن
ال�شب ��اب حولهما �أثر وا�ض ��ح يف ت�أ�سي�س جماعتي
ال ��رواد وبغداد للفن احلدي ��ث العرفتني يف الو�سط
الفن ��ي حينذاك �إ�ضافة �إىل م ��ا قدمنا من �أعمال فنية
كانت تعد رائدة يف حينها.
لق ��د ع ��اد ج ��واد �إىل بغ ��داد �أواخر ع ��ام  1949من
لن ��دن ،ومن اجلائر الق ��ول ب�أنه يف ه ��ذه الفرتة قد
�أكم ��ل مراحل الدرا�سة والتق�ص ��ي والبحث �إذ �سبق
ل ��ه �أن در�س يف باري� ��س وروما ثم عمل يف املتحف
الوطني العراقي ثم �أ�شتغل مدر�س ًا للنحت يف معهد
الفن ��ون اجلميلة وعل ��ى هذا الأ�سا� ��س ف�أنني �أعتقد
ب� ��أن هوية جواد مل تتحدد قبل ذل ��ك الت�أريخ كما مل
تتحدد معامل م�سرية الفن العراقي املعا�صر �إذ كانت
�أعم ��ال الفنانني الت�شكيليني عموم ًا ال تتعدى حدود
ر�سم املناظر الطبيعية �أو الوجوه ب�صورة تقليدية

�أكادميي ��ة الأ�سل ��وب �أال م ��ا ندر م ��ن الأعم ��ال التي
تخرج من هذا لأ�سباب متفرقة معروفة حينذاك.
لق ��د بد�أ ن�شاط جواد يتعم ��ق وينمو بعد عودته من
لندن ،وحملت �أعماله الفنية مدلوالت جديدة م�ؤثرة
وفاعلة لأنه ط ��رح فيها �أفكار ًا وقيم ًا جديدة هي يف
واقعه ��ا جزء م ��ن منطلق ��ات الفن العامل ��ي املعا�صر
وقيمته احلديثة ،حيث كانت مفاهيم الفن التكعيبي
والتجري ��دي م ��ا زال ��ت ه ��ي املحرك ��ة والفاعلة يف
�أوربا والعامل �أجمع ،وكانت جتارب بيكا�سو وبراك
�أعمق الفنانني املعا�صرين ت�أثري ًا يف معظم جتارب
ال�شب ��اب ،وبع�ض النزعات الفني ��ة التي �أعقبت تلك
الف�ت�رة يومذاك ظهرت ولأول م ��رة بوادر االهتمام
بفن ��ون ال�شعوب الأخرى وتراثه ��ا القومي كما برز
االهتم ��ام بقيمه ��ا الفني ��ة الرائع ��ة وكان ملعر�ض ��ي
الفن الهن ��دي واملك�سيكي املتجولني يف �أوربا الأثر
العمي ��ق يف نفو�س الفنانني ال�شباب من دون العامل

الثال ��ث ،وعلى الأخ�ص الفنان�ي�ن العرب املقيمني �أو
الدار�س�ي�ن هن ��اك يف تلك الف�ت�رة نظ ��ر ًا الأهمية ما
ط ��رح يف املعر�ض�ي�ن املذكورين م ��ن مفاهيم جديدة
كانت تت�س ��م بروح املعا�صرة امل�ستن ��دة �إىل الرتاث
القومي واملالمح الوطنية لتلك ال�شعوب
�أن ت�أثر ال�شباب م ��ن الفنانني العرب وغريهم يعود
ب�ل�ا �شك �إىل �شعورهم العميق نحو اال�ستقاللية كما
يع ��ود يف نف� ��س الوق ��ت �إىل حدة ال�ص ��راع الفكري
وال�سيا�س ��ي القائم بني ال�شع ��ب العربي وبني قوى
الت�سلط ال�سيا�سي والفكري والثقايف الأجنبي تلك
القوى التي حاولت طم�س املالمح القومية العربية
يف الثقاف ��ة والفن ��ون ون�ش ��ر املفاهي ��م والأف ��كار
الغربية البديلة.
لقد عاد جواد وهو يحمل �أفكاره وتطلعاته اجلديدة
م�ستفي ��د ًا من �إتقان ��ه للغات عديدة منه ��ا الإنكليزية
والفرن�سية التي �أتاحت له التعرف بدقة على �أحدث
الأف ��كار واملنطلق ��ات اجلدي ��دة يف الف ��ن والثقاف ��ة
ب�صورة عامة.
لقد ولد جواد ون�ش� ��أ يف و�سط عائلي يهتم بالثقافة
واملعرف ��ة والفن ��ون فق ��د كان والده ر�سام� � ًا ومدير ًا
عام� � ًا و�أخواته فنانني �أي�ض� � ًا (ر�شاد و�سعاد ونزار)
�إ�ضاف ��ة �إىل �أخته نزيهة كما كان الر�سام عبد الكرمي
حممود معلمه واحد �أقربائه لقد هي�أ له هذا الو�سط
بع�ض م�ستلزمات التقدم والتطلع
واملمار�س ��ة اليومي ��ة وكان دار العائل ��ة يف الف�ض ��ل
ملتق ��ى الفنان�ي�ن العراقيني والأجان ��ب مثل بارميا،
وماتو�ش ��اك ،وجاب�سك ��ي ومدام �س�ت�ن لويد ،وكنت
وود).
كل ه ��ذه الظ ��روف املالئم ��ة �ساع ��دت ج ��واد عل ��ى
موا�صل ��ة بحثه الفني كم ��ا �ساعدته ظروف وجوده
يف لن ��دن ما بني عام  1946و  1950وهكذا عاد �إىل
بغ ��داد ليط ��رح يف الو�سط الفن ��ي العراقي خال�صة
الأفكار والقيم اجلمالية اجلديدة والآراء املتطورة
يف مفهوم الفن التي �أكت�سبها خالل رحالته تلك فكان
لها ت�أثري كبري يف تطور احلركة الفنية يف العراق.
�إذن ف�أن و�ضع درا�سة جديدة لأعماله املح�صورة بني
عامي  1950و  1961ال يتم �أال يف �ضوء ما تقدم من
خلفية تاريخية لأعماله يف الر�سم والنحت ومن ثم
تقييمها بروح مو�ضوعية ،ف�إعماله يف الر�سم (وهي
الأكرث عدد ًا والأكرث ت�أثري ًا بالن�سبة للنحت) طرحت
�أف ��كار ًا وقيم ًا جمالية تعد رائدة يف تلك الفرتة .فقد
وجد يف الر�س ��م والتخطيط والدرا�سة امللونة مادة
�سهلة لطرح �أفكاره و�أرائه بعك�س النحت الذي كان
يحدده ب�سبب طبيعة املواد الو�سيطة امل�ستعملة فيه
 Mediumتق�سم �إعمال جواد �إىل ثالثة جماميع
متيزها ثالثة �أ�ساليب رئي�سية خمتلفة مل تكتمل فيها
الر�ؤي ��ة اخلا�ص ��ة  Visionوال�شخ�صية املتميزة
� Stilأال على النطاق املحلي ،قيا�س ًا �إىل ما طرح من
�أم ��ال يف الو�سط الفني �آنذاك لقد تو�صل جواد �إىل
اكت�ساب تلك التج ��ارب ال�صفة ال�شخ�صية من خالل
م ��ا كان يتمت ��ع ب ��ه م ��ن �أح�سا�س مره ��ف يف اخلط
واللون وخا�ص ��ة عندما كان يعالج موا�ضيع حملية

بغدادية وعراقية بذكاء وفطنة ،ومع هذا كانت تلك
الأعمال عب ��ارة عن تقليد ذك ��ي وتطبيق عملي لقيم
ومفاهي ��م معروفة ومكت�شفة من قب ��ل فناين �أوربا.
�أما جمموعته التي عر�ضها يف جماعتي الرواد
وجماع ��ة بغداد للف ��ن احلديث والت ��ي متثل مناظر
طبيعي ��ة �أو وجوه ��ا �شخ�صي ��ة فكان ��ت ال تتع ��دى
جت ��ارب االنطباعي�ي�ن وم ��ا بع ��د االنطباعي ��ة� ،أم ��ا
املجموع ��ة الثانية فيمكن ح�صره ��ا يف جمال الت�أثر
مبدار� ��س فنية معروفة منها التكعيبية والتجريدية
الهند�سي ��ة �أو التجريدي ��ة املطلقة كم ��ا يف لوحاته (
�أطفال يلعبون ،القيلولة ،الب�ستاين ،الكوفة ،بغداد)
فنح ��ن نالح ��ظ فيه ��ا ت�أث�ي�رات وا�ضح ��ة ومتعددة
لفناين تلك الف�ت�رة كبيكا�سو �أو براك وحتى الفنان
املك�سيكي (متايو) رغم قلتها والبد من الإ�شارة هنا
�إىل �أن معظ ��م الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن يف تل ��ك الفرتة
عل ��ى قلتهم كانت تنتهل من م�صادر �إلهام تكاد تكون
واح ��دة ،لآن معظم الفنانني الرواد الذين عادوا من
�أوربا يف �أوائل اخلم�سينات كانت ت�أثرات املدار�س
الأوربي ��ة ال زالت م�ؤثرة ب�شكل �أو ب�أخر على معظم
نتاجاته ��م �أو تفكريه ��م �أم ��ا االخت�ل�اف احلا�ص ��ل
بينه ��م فيمك ��ن يف القابليات والثقاف ��ات والتجارب
الفردي ��ة لكل منهم ،ومل تتحدد هوي ��ة الفن العراقي
�أال بع ��د م ��رور زمن لي� ��س بالق�صري حي ��ث تبلورت
�أ�سالي ��ب الفنانني وظهرت �سم ��ات وا�ضحة مل�سرية
الف ��ن العراق ��ي� .أم ��ا املجموع ��ة الثالثة م ��ن �أعمال
ج ��واد وهي الأك�ث�ر �أ�صالة يف اعتق ��ادي باعتبارها
تعك� ��س فكر ج ��واد احلقيق ��ي وحتم ��ل ق�ضيته فهي
الأعم ��ال التي ح ��اول فيها ا�ستلهام ال�ت�راث العربي
وب�شكل خا�ص ال�ت�راث البغدادي تكنيكي� � ًا و�شكلي ًا
�أي اال�ستف ��ادة م ��ن العنا�صر الأ�سا�سي ��ة يف تكوين
اللوح ��ة عن ��د يحي ��ى الوا�سط ��ي على �سبي ��ل املثال
وه ��ي يف نظري متث ��ل البداية ال�سليم ��ة لالنطالقة
اجلدي ��دة يف الف ��ن العراق ��ي ،وعل ��ى الأخ�ص لدى
�شب ��اب الفنان�ي�ن ويع ��ود الف�ضل يف ذلك ل ��ذكاء هذا

الفنان الفذ وقابلياته وما قدمه
م ��ن �أعمال جميلة ورائدة اعتربت الأوىل من نوعها
يف الع ��راق كلوحات ��ه املعروفة( :جمل� ��س اخلليفة،
مكر الن�ساء ،عيد ال�شجرة) وغريها فكان ت�أثر جواد
بر�س ��وم يحيى الوا�سطي مبا�ش ��ر ًا وعميق ًا وخا�صة
يف �أ�سل ��وب تكوي ��ن اللوح ��ة وتوزي ��ع امل�ساح ��ات
اللوني ��ة وطريقة ر�سمه ��ا وتخطيطها دون التعميق
يف جوهره ��ا ،والت�أث ��ر الالواع ��ي ب ��روح الع�ص ��ر
ال ��ذي ظهرت فيه لقد ر�سم ج ��واد موا�ضيع بغدادية
ب�أ�سل ��وب تراثي ولك ��ن بفكر الفن ��ان املعا�صر ،ومع
ذل ��ك مل ت�ؤث ��ر تل ��ك الأعم ��ال القليل ��ة الع ��دد ن�سبي� � ًا
الت�أث�ي�ر املبا�شر الوا�ضح عل ��ى الفنانني ال�شباب من
بع ��ده لأنها مل تتكامل نظري ًا كما مل ترتكز معاملها �أو
�أ�سلوبها العملي ولأخطه ��ا الفكري �أي�ض ًا ،ومع ذلك
فق ��د بق ��ي مدلولها املعن ��وي �أو �ألت�أريخ ��ي بالن�سبة
للحرك ��ة فكان ��ت م�ؤ�ش ��ر ًا وحاف ��ز ًا جي ��د ًا بالن�سب ��ة
للتج ��ارب الالحقة ملا لها م ��ن �إ�شارات وا�ضحة نحو
االجت ��اه ال ��ذي كان يجب �أن ت�صب في ��ه روافد الفن
العراق ��ي خا�صة ما يتعلق من ��ه بالرتاث حيث كانت
البداي ��ة �أ�سا�س ًا لتكون ف ��ن وطني وقومي ومعا�صر
يف نف� ��س الوق ��ت وله ��ذا ال�سب ��ب بال ��ذات تكون ��ت
جماعته (جماعة بغداد للفن احلديث) �أما �أعماله يف
النحت فه ��ي قليلة ن�سبي ًا ،وميك ��ن ح�صر امل�شهورة
منه ��ا والتي ال تتجاوز �أ�صابع الي ��د ،ومع ذلك نرى

بو�ض ��وح تع ��دد الأ�سالي ��ب والر�ؤية منه ��ا حيث مل
تن�ض ��ج �شخ�صيته ب�شكل كامل �أال يف ن�صب احلرية
ال�شام ��خ وه ��و بح ��ق ي�ستح ��ق �أن تفرد ل ��ه درا�سة
كامل ��ة� .أما تل ��ك الأعم ��ال النحتية القليل ��ة فلم يكن
له ��ا ت�أثري وا�ضح على حركة النح ��ت يف العراق �أال
ب�ش ��كل حمدود كم ��ا �أنه ��ا ال تعطي مدل ��وال وا�ضح ًا
عن �أف ��كار جواد يف الفن وقيمت ��ه الإبداعية بعك�س
�أعمال ��ه يف الر�سم كم ��ا و�أ�ضحت �سابق ًا ف� ��إذا �أخذنا
عل ��ى �سبيل املث ��ال �أعم ��ا ًال نحتية مثل (وج ��ه فتاة)
خ�ش ��ب (�أم طف ��ل) خ�شب (�أم وطف ��ل �صغري) خ�شب
(القروية) جب� ��س نحت بارز( ،ال�سج�ي�ن ال�سيا�سي
املجه ��ول) و�أخري ًا ن�صب احلري ��ة ،وجنري درا�سة
مقارنة بني هذه الأعمال ف�أننا جندها
وب ��كل و�ض ��وح تنتم ��ي �إىل �أ�ساليب خمتلف ��ة متام ًا
ونرى بو�ض ��وح الت�أثر بالعديد م ��ن املفاهيم الفنية
املعا�ص ��رة .ف� ��إذا �أخذن ��ا مث�ل ً�ا ال�سج�ي�ن ال�سيا�سي
املجه ��ول) ال ��ذي �أجن ��زه يف �سن ��ة 1953ون�ص ��ب
احلري ��ة ال ��ذي �أجنز درا�ست ��ه يف ع ��ام  1959ف�أننا
�س�ن�رى بو�ض ��وح الف ��رق ال�شا�سع ب�ي�ن الأ�سلوبني
والقي ��م الفنية املطروح ��ة يف كليهم ��ا لأنهما �أجنزا
وف ��ق ر�ؤيتني خمتلفتني تع ��ودان ملرحلتني زمنيتني
متباعدتني منت خاللها نظرة جواد الفنية وتعمقت
جذور �أ�صالته ،كما نالحظ ابتعاده �شيئ ًا ف�شيئ ًا عن
ت�أثريات الفنون الأوربية.
�أن ن�ص ��ب احلري ��ة يع ��د بح ��ق م ��ن �أك�ب�ر الأعم ��ال
و�أعظمه ��ا يف النح ��ت املعا�ص ��ر ،حي ��ث حقق جواد
يف ه ��ذا الإجناز الرائ ��ع كل ما كان ي�صب ��و �إليه من
قي ��م فنية ل ��ذا ف�أننا نرى في ��ه خال�صة م ��ا كان يريد
�أن يقول ��ه ويع�ب�ر عن ��ه من ��ذ �أن ت�أثر بفن ��ون وادي
الرافدين ودرا�سته يف باري�س مع �أ�ستاذه (جانيو)
ال ��ذي يع ��د م ��ن �أكرب فن ��اين النح ��وت الب ��ارزة يف
فرن�س ��ا ،ودرا�ست ��ه يف كل م ��ن روما ولن ��دن بعدئذ
حت ��ى انته ��ت به ه ��ذه امل�س�ي�ر الق�صرية م ��ن عمره
الفن ��ي بهذا الإجناز الكبري ((�أن العودة �إىل الرتاث
والفنون القومية يظهر ب�شكل غري �إرادي وب�صورة
غ�ي�ر مبا�شرة ب ��ل هي عملي ��ة ا�ستيع ��اب وطرح من
حيث ال يعرف الفنان كيف ومتى تظهر)).
كما يق ��ول الناقد (جربا �إبراهيم ج�ب�را) و�أعتقد �أن
ن�ص ��ب احلرية يقع �ضمن هذا املنظ ��ور من الأعمال
اخلالدة ال �صالتها الفنية.
يبقى جواد فنان� � ًا عراقي ًا �أ�صي ًال ومبدع� � ًا فتح �أفاق ًا
رحبة ووا�سع ��ة �أمام الكثري من زمالئ ��ه و�أ�صدقائه
وطالبه يف البحث واال�ستق�صاء و�إنارة الطريق لهم
 ..وعلى الأخ�ص يف ا�ستلهام تراث الأمة وت�أريخه ًا
يف �أط ��ار م ��ن القي ��م املعا�ص ��رة والر�ؤي ��ة املتقدم ��ة
وب�إعمال ��ه تل ��ك دف ��ع عجلة الف ��ن العراق ��ي �إىل �أمام
يف ف�ت�رة كان ��ت تعتل ��ج يف �أرواح ال�شب ��اب املتطلع
للم�ستقب ��ل ثورة وجدانية وفكرية و�سيا�سية هدفها
ال�س�ي�ر بالوط ��ن والأمة نحو التق ��دم والدخول �إىل
معامل احل�ضارة الإن�سانية احلديثة.
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السيمفونية

من زمن التوهج

مييش العراقي من ساكني بغداد أو وافد ًا إليها ،نحو ساحة التحرير ،يرصخ مطالب ًا بحقوقه ،أو صامت ًا
ترك لالفتة الكالم ،مبناسبة أو دونها ،لكنه قد يكون أوان حامية البالد من السقوط يف الهاوية.
ُحبط ثورته أمام تضخم شبح الفساد والبطالة وقضايا اإلرهاب واألمن واإلعامر
قد ينجح أو ت َ
العالقة ،كام أنه قد يسقط قتي ًال برصاص "أمني أو متسلل" ،كام حصل ،أمس الثالثاء ،بعد  58عام ًا
عىل رفع "نصب الحرية" ،منارةً للحاملني.

جواد سليم

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

د.خالد القصاب

فنان ت�شكيلي راحل

"نصب الحرية"

رحمة حجة

وساحة التحرير :أحالم وثورات ُولدت هنا
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ه ��ذا الن�ص ��ب ال�شاهد عل ��ى التغي�ي�ر احلا�صل يف
الع ��راقُ ،يق ��ر�أ بت�أويالت متع ��ددة ،رمبا مل يف�صح
عنه ��ا م�صمم ��ه النحّ ��ات والفن ��ان العراق ��ي جواد
�سليم ،الذي اقتب�س م ��ن التاريخ العريق حل�ضارة
ب�ل�اد الرافدين ،وم�ست�شرق� � ًا م�ستقبلها ،يف مرحلة
الحقة.
يعرب العراقيون من حتته ،ويقفون �أمامه ،معلنني
مطالبهم و�أمنياتهم بتح�سني الأو�ضاع ،وقد ت�سمع
�صوت املو�سيقى هناك �أو ت�شاهد عر�ض ًا م�سرحي ًا،
فلي� ��س �أكرث منه جذب ًا للأنظار ،ي�سريون حوله يف
�ساح ��ة التحرير ،ورمبا يرك�ض ��ون هرب ًا من الغاز
امل�سيل للدموع �أو من الر�صا�ص احلي واملطاطي،
و�إذ يرم ��ز ا�س ��م ال�ساح ��ة للتح ��رر م ��ن اال�ستعمار
الأجنب ��ي ،ف� ��إن "احلريّة" يف ا�س ��م الن�صب جاءت
مكمّلة و�أ�شمل يف دالالتها املتنوعة.
يف كتاب ��ه "ج ��واد �سلي ��م ون�صب احلري ��ة" يقول
ج�ب�را �إبراهي ��م ج�ب�را� ،إن "�سلي ��م بع ��د تكليف ��ه
بت�صمي ��م الن�ص ��ب ،ويف غم ��رة ن�شوت ��ه ،وجد �أن
الأنظ ��ار تتج ��ه �إلي ��ه ليج�س ��د احللم ال ��ذي راوده
ل�سنني طوال .مل يكن هناك �أي تردد ،لقد طلب �إليه
امل�س�ؤول ��ون ،بعد الثورة ب�أ�شه ��ر قالئل� ،أن ي�صمم
ن�صب� � ًا للثورة لكي يقام يف �ساح ��ة التحرير ـ �أكرب
�ساح ��ات بغداد ـ و�أعطي مطلق احلرية يف التعبري
ـ واحلرية بال�ضبط هي ما كان يخ�شى �أال جتود به
الدولة ،وهي التي �أ�صر عليها قبل كل �شيء".
فما ق�ص ��ة الن�صب والثورة امل�ش ��ار �إليها؟ وما هي
املعاين التي ير�سمها للناظر �إليه؟
يروي املهند�س املعماري والفنان الت�شكيلي رفعت
اجلادرجي ،الق�صة من �أوله ��ا ،وكان امل�شرف على
تنفيذ بناء الن�صب ب�ي�ن الأعوام ()1961 -1959
ويعزو له جربا "الدور الأهم".
"يف نهاية عام  1958كانت �شوارع بغداد مليئة
باملظاه ��رات م ��ع الفتات قبيح ��ة ،وهتاف ��ات مم ّلة
ال معن ��ى فيها وال عقالني ��ة ،ففك ��رت ب�إقامة ن�صب

بطول  50الفتة ،ب�ش ��كل عقالين .مل يكن يل عالقة
نهائي� � ًا باملنحوت ��ات ،ك ّله من البداي ��ة للنهاية عمل
جواد� ،أنا فقط هي�أت له الن�صب والفكرة العامة".
�أر�س ��ل ج ��واد �سلي ��م (� )1961 -1921ص ��ورة
للت�صميم للجادرجي ،وحملها بدوره �إىل الرئي�س
العراق ��ي �آنذاك عب ��د الكرمي قا�سم ،ال ��ذي تزعم ما
ي�س ّم ��ى بـ"ثورة  14متوز" الت ��ي �أطاحت بالنظام
ي�سميها
امللك ��ي و�إع�ل�ان الع ��راق جمهورية ،فيم ��ا ّ
ومتح�سرون على امللكية بـ"االنقالب".
معار�ضون
ّ
وكان اجلادرج ��ي َع ��رف م ��ن مق ّربني بوج ��ود نيّة
لتو�سيط �صورة قا�سم حمل �صورة اجلندي القافز
مك�سر ًا ق�ضبان ال�سجن نحو احلريّة ،يف الن�صب.
ويف املقابل ��ة التلفزيونية �أدناه ،يقول اجلادرجي
�إن قا�س ��م �أب ��دى �إعجابه بالت�صمي ��م ،معلق ًا "ميكن
�أن يك ��ون روماني ًا �أو يوناني ًا يف �أي مكان بالعامل،
لكن ��ي �أريد ن�صب ًا عراقي ًا" وب ��د�أ يروي له تفا�صيل
"احتالله لبغداد" و�س�أل الأول "فهمت؟" لريد "ما
فهم ��ت" ،ليعي ��د قا�سم الق�ص ��ة ،ويتك ��رر ال�س�ؤال،
فيجيب هذه املرة "فهمت"؛ م�ستمع ًا لن�صيحة �أحد
من حا�شية قا�سم.
يف ذل ��ك الوق ��ت �أب ��دى �سلي ��م قلق� � ًا حي ��ال "طل ��ب
ال�سفارة" و�ضع �صورة قا�سم ،فطم�أنه اجلادرجي
ب� ��أن الرئي� ��س مل يق ��ل ذل ��ك حرفي� � ًا ولدي ��ه �شه ��ود
عل ��ى ه ��ذا ال ��كالم .وهذا م ��ا ح�صل بالفع ��ل� ،إذ مت
تنفي ��ذ الن�صب م ��ن دون �صورته "بع ��د الكثري من
املن ��اورات" ،و�أزيح عنه ال�ستار ع ��ام  ،1961لكن
�سليم كان فارق احلياة حينها.
�صمم الن�ص ��ب كجدارية وعلى غري الع ��ادة معلق ًا،
�إذ يرتف ��ع ثماني ��ة �أمت ��ار ع ��ن الأر�ض ،كم ��ا يجمع
بني الر�سم والنحت يف م ��ا يُعرف بالـ"ريليف" �أو
النق�ش الب ��ارز .ويُقر�أ كملحم ��ة ت�صويرية ملراحل
الع ��راق قبل "ثورة  14مت ��وز" و�أثناءها وبعدها،
من اليمني �إىل الي�سار ،مكون ًا من  14منحوتة.
يقول د .تي�سري عبد اجلب ��ار الآلو�سي عن الن�صب

يف �شه ��ر كان ��ون الث ��اين 1961م� ،أ�صي ��ب جواد
�سلي ��م بنوبة قلبي ��ة مرة �أخ ��رى ،وكان قد �أ�صيب
بنوبات متع ��ددة �أثناء درا�ست ��ه يف انكلرتا ويف
ايطالي ��ا ،عندم ��ا كان مرهقا بعم ��ل ن�صب احلرية
لث ��ورة  14متوز 1958م ،واذك ��ر انه �شكا يل من
امل يف �صدره ونحن يف �سيارتي قا�صدين مطعم
(الباج ��ة) يف �ش ��ارع ال�شي ��خ عمر بع ��د منت�صف
الليل.
ادخ ��ل ج ��واد ب�ص ��ورة م�ستعجل ��ة �إىل الرده ��ة
الثامنة يف امل�ست�شفى اجلمهوري ،والزمته هناك
م ��ع الدكتور �س ��امل الدملوج ��ي (�صديقنا احلميم
و�أ�ست ��اذ الأمرا� ��ض الباطني ��ة يف وق ��ت الح ��ق).
و�أجريت ل ��ه كل ما تطلبه حالت ��ه ،وكانت زوجته
(لورنا) تالزمه طيلة الوقت.
غطوا وجهه ال�شاحب بقناع الأوك�سجني وربطوه
ب�أنابيب طبية متع ��ددة .حت�سن و�ضعه يف الأيام
الأوىل لكن ��ه �أ�صي ��ب بنوب ��ة قلبي ��ة ثاني ��ة فجلل
الع ��رق وجهه ون ��زل �ضغطه وبدا علي ��ه �صعوبة
يف التنف� ��س وعط� ��ش للأوك�سج�ي�ن م ��ع حالة من
هذيان ي�صاحب عادة هذه احلاالت .قال لزوجته:
(ت�ص ��وري �إين �أراك الآن م�ل�اك ًا  ..ت�صوري �أنت

"جت ��د فيه تلخي�ص ًا لأ�سط ��ورة اخللق ولأ�ساطري
الإن�س ��ان ال�سوم ��ري يبن ��ي وج ��وده بحكم ��ة عقل
متم ��دن ،وب�أذرع �سمر ارتفع ��ت ف�ضاءاتها م�شرعة
ك�ص ��واري ال�سفائن التي متخر عب ��اب العوا�صف
املتالطم ��ة وتنت�ص ��ر عليه ��ا منعتق ��ة م ��ن �أ�سرها،
متحررة م ��ن قيودها".ويف كتابه "ج ��واد �سليم-
الفنان والآخرون" يق ��ول الأ�ستاذ �شاكر ح�سن �إن
اجلداري ��ة "عمل معم ��اري ونحت ��ي يف �آن واحد.
وهو من حيث اخلام ��ة توالف بني املرمر الأبي�ض
كخلفية �سحيق ��ة تذكره بورق (الرتم ��ة) ،وما بني
الكت ��ل النحا�سي ��ة التي جتمع ب�ي�ن النحت املدور،
والنح ��ت الب ��ارز .م�ستنتج� � ًا ان الريلي ��ف هو حل
و�سط ما بني النحت املدور والر�سم" (جواد �سليم
ون�صب احلرية ..وثائق و�شهادات -عادل كامل)
وح�س ��ب عادل كامل ف�إن �شاكر ،يف قراءته للن�صب
من اليمني �إىل الي�سار يرى �أربع جمموعات ،موزع ًا
املنحوت ��ات من احل�ص ��ان �إىل ك ��ف املتظاهر الذي
يبدو بهيئة راق�ص ��ة .بينما متتد املجموعة الثانية
لتبل ��غ ح ��دود امل ��ر�أة احلانية عل ��ى الطف ��ل .وتبد�أ
الثالثة م ��ن م�شهد خروج ال�سجناء ال�سيا�سيني من
�سجنه ��م ،وحتى متث ��ال املر�أة املمثل ��ة للخ�صوبة،
ويختت ��م املجموعات مبو�ض ��وع الفالحة والعمل،
فه ��ي جتمع م ��ا بني �ش ��كل العام ��ل حام ��ل املطرقة
وحتى �ش ��كل الفالحة حاملة احل�صي ��د �أو الواقفة
�إزاء النخلة".ووف ��ق ه ��ذا الت�أوي ��ل ،ح�سب عادل،
ف� ��إن العالقة ب�ي�ن الكت ��ل (املنحوت ��ات) ،وكل منها
يرم ��ز �إىل وظيفة حم ��ددة ،تكمّل بع�ضه ��ا البع�ض
الآخ ��ر ،تعاقبي� � ًا ،لتك ��ون املجموع ��ة الأخ�ي�رة من
الن�صب مقابل ��ة للأوىل :فالث ��ور يقابل احل�صان/
والعامل يقابل حامل الالفتة /والأ�شخا�ص الثالثة
م ��ن الفالح�ي�ن يقابلون املم�س ��ك بالع ��دة واملم�سك
باللجام ،بامليت ال�ساقط على الأر�ض.
والن�ص ��ب ،ل ��دى ح�س ��ن ،يب ��د�أ م ��ن :التاريخ ��ي،
والعياين ،املبا�شر ،نحو (ال�شيئي ـ اجلنيني) ،كي

مين ��ح املتلقي حري ��ة كالتي عمل به ��ا �سليم ،حرية
ك�أنه ��ا هبطت من كوك ��ب �آخر ،لكنه ��ا بال�ضرورة،
نهاية املطاف :ح�صيلة حتديات.
�أما جربا ،في�صف اجلدارية من �أق�صى اليمني الذي
مدار
ميثل ما قبل "الث ��ورة" ،مم ّثل بر�أ�س ح�صان ٍ
بعُنف �إىل الي�سار ،واحل�صان حماط بثالثة رجال،
�أحده ��م يقف ويرفع الفت ��ة ،وامل�شهد الذي يليه من
نف�س اجله ��ة ،ي�ص ��وّ ر روّ اد ًا يحمل ��ون الفتات ،ثم
ينتق ��ل للكتلة الرابع ��ة يف الن�صب م�ص ��ور ًا امر�أة
باكي ��ة ،وه ��و ي�ؤ�شر عل ��ى �أهمية ت�ضحي ��ات املر�أة
العراقي ��ة يف الث ��ورة واالنتفا�ض ��ات يف بلده ��ا،
ومنه ��ا �إىل املنحوت ��ة الت ��ي تليه ��ا ،ي�ص ��وّ ر �سليم
فك ��رة املوت وامل ��وت لوه ��ب احلياة ،حت ��ى ت�صل
للو�س ��ط"( .الف ��ن وال�سيا�س ��ة يف الع ��راق :ن�صب
احلرية منوذج ًا� -أوران�س البهاديل).
�أم ��ا الو�س ��ط ،الفا�صل ب�ي�ن ما قبل وبع ��د التحرر،
ن ��رى اجلندي واثب ًا بني ق�ضب ��ان �سجون �سيا�سية
حمطم ًا �إياها ،فيم ��ا يرى ال�سجناء احلرية ،يحمل
�أحدهم �شعلتها.
ويف اجلانب الأي�س ��ر ،ن�شاهد رموز ًا لنهري دجلة
والفرات والزراعة والثور وال�صناعة� ،أما القطعة
الرابع ��ة ع�شرة والأخ�ي�رة يف اجلداري ��ة ،ت�صوّ ر
وقفة مهيب ��ة عامل يحمل بي ��ده املطرقة ،ويف هذا
يرى جربا "انت�صار الطبقة العراقية العاملة.
ورغ ��م تك ��رار دعوات خ�ل�ال �سنني طويل ��ة م�ضت
بع ��د ت�شييد الن�صب �إىل هدم ��ه ،كما هدمت متاثيل
ون�ص ��ب تذكارية عديدة� ،إما الرتباطها ب�سيا�سيني
ُ
بعينه ��م� ،أو حق ��ب مل يرده ��ا �سا�س ��ة عراقيون �أن
ُت َخ ّلد يف تاريخ العراق� ،صم َد هذا الن�صب ،وحتى
لو اخ ُتلف عراقي� � ًا على م�ضمون  14متوز ،1958
تبقى املعاين العامة هي الأقدَر على البقاء ،املتمثلة
بت�ضحيات العراقيني وانتفا�ضاتهم من �أجل عراق
�أف�ضل.
 عن BBC

لورن ��ا مالك) .ث ��م علت وجه ��ه ابت�سام ��ة �ساخرة
اختفت فج�أة وجمدت عيناه فتوقف كل �شيء.
�أ�صابنا الوج ��وم �أنا و�سامل ولورنا ،فف�صلتُ عنه
�أنابي ��ب الأوك�سج�ي�ن والتغذية وه ��و بال حراك،
م ��ات ج ��واد ومل يتجاوز عم ��ره اثن�ي�ن و�أربعني
عام ًا.
وانتق ��ل بذاكرتي �إىل غرفة الأم ��وات املظلمة يف
امل�ست�شف ��ى ،وج�س ��د جواد م�سجى عل ��ى من�ضدة
(البور�سلني) الأبي�ض� ،سال من الأعلى خيط نور
�صغري ليخ�ت�رق الظلمة وي�سقط فوق وجه جواد
ال�شاحب.
ويف رك ��ن الغرفة جتمعت ظ�ل�ال الأ�صدقاء تبكي
امل�شه ��د الكئي ��ب :حاف ��ظ الدروب ��ي و�إ�سماعي ��ل
ال�شيخل ��ي و�سع ��د �شاك ��ر وحمم ��د عب ��د الوهاب
وباه ��ر فائق و�سامل الدملوج ��ي وخالد الق�صاب.
وانربى النحات خالد الرحال يخفق بيده عجينة
(البال�س�ت�ر) يغطي بها وجه جواد وحليته ليعمل
منه ��ا قناع� � ًا لوجهه والدم ��وع تنهمر م ��ن عينيه،
تك�سر القناع عدة مرات لرداءة امل�سحوق ،ف�أ�سرع
�سع ��د �شاكر يف الذهاب �إىل معهد الفنون اجلميلة
جللب م�سحوق بديل ،ف�أع ��اد الرحال عمل القناع

م ��رة �أخرى ،وهن ��ا �أطلق باهر فائ ��ق �صرخة من
قل ��ب الظ�ل�ام( :خالد التخن ��ق ج ��واد) ،وانخرط
اجلميع بالبكاء.
ت ��ويف ج ��واد �صبيح ��ة ي ��وم  23كان ��ون الث ��اين
1961مُ ،
و�شي ��ع جثمان ��ه بع ��د الظه ��ر م ��ن معهد
الفن ��ون اجلميل ��ة يف الك�س ��رة بجم ��ع مهيب �إىل
مث ��واه الأخ�ي�ر يف مق�ب�رة االعظمي ��ة .ركب �إىل
جانب ��ه بالق ��رب م ��ن التاب ��وت يف ال�سي ��ارة التي
حتم ��ل النع� ��ش فائ ��ق ح�س ��ن واخو ج ��واد �سعاد
�سليم و�إ�سماعيل ال�شيخلي وفرج عبو.
و�س ��ار خلف ال�سي ��ارة م�شي� � ًا على الأق ��دام عميد
معهد الفن ��ون اجلميلة و�أ�ساتذته وال�شاعر حممد
مه ��دي اجلواه ��ري والفنان ��ون وط�ل�اب املعه ��د.
وكان �شك ��ري املفتي معاون عميد املعهد قد ات�صل
ب�شباب االعظمية ال�ستقبال املوكب ا�ستقبا ًال يليق
مبا ي�ستحقه من احرتام.
غاب ��ت ال�شم�س احلمراء خل ��ف الأفق ،وبقي حلن
الكيت ��ار الأخري م ��ن �أغ ��اين الفالمنك ��و احلزينة
الت ��ي كان يعزفه ��ا ج ��واد يرن طري� � ًا يف �أذين ،مل
ي ��ذو مع ال�سنني ب ��ل ظل يحك ��ي يل ق�صة عبقرية
نادرة انتهت بعد عمر ق�صري ،ذهبت ومل تعود.
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جواد سليم

بوابة الحرية وواجهتها المضيئة
تبدت يف
يقدم العراق من جديد ،وقد ّ
هم جواد سليم ،وهو يضع خطوط جداريته عىل الورق ،أن ّ
كان ُّ
عيون العراقيني مرافئ األمل والحرية،
وانفتح��ت لهم ٌ
بعامل طاملا راودت أحالم الفنان والكوكب��ة املتطلعة من مجايليه املثقفني،
آفاق تع��د
ٍ
هده التوق إىل ما كانت تردده أغاين
كل
ومن
ومهندسني،
وأكادمييني
أطباء
وشعراء،
فنانني وكتابا
عراقي ّ
ٍ
ّ
الحاملني ،واملتوارين عن األنظار ،املتس��للني بحذر بني الجموع يعدون مبضاءاتها التي تفصل بني عامل
األرس واالستغالل ،وفضاء الحرية والعدالة االجتامعية ورحاب النامء الفكري واإلبداعي.
فخري كريم
يومه ��ا ،مل يكن جواد �سليم ،كما جمايلوه م ��ن املبدعني ،يفكرون بغري
"ثيمات" احلرية والنهو�ض واالنعتاق من كل قي ٍد ،مل يكن يف خميّلته
آزر وتعاه ٍد
اندفاعات مكلف ٍة،
وهو ي�سرتجع ما تراكم من
ٍ
ٍ
وت�ضحيات وت� ٍ
خيط من ظلمات العهود ال�سحيقة ،ومن
على امل�ضي حت ��ى
انزياح �آخر ٍ
ِ
أفق �أكرث
دفع نحو � ٍ
ويالته ��ا� ،سوى ترميز تاريخه ��ا وحتويلها �إىل قوة ٍ
ات�ساع ًا ،وم�ساحة م�ضيئة ا�شد �سطوع ًا.
ه ��ل ف ّكر ج ��واد �سليم وهو يلمل ��م عنا�صر ثيماته الت ��ي يف�صل ما بينها
الفراغ امللزم لت�أكيد التعبري ومتانته� ،إن االمتدادات اخلفية التي
ابتدعه ��ا ل�شد بع�ضه ��ا �إىل الآخر� ،سيعي ��د الزمن وهو
يع�ص ��ف بالعراق م ��ن جديد ترتي ��ب القيم
الفني ��ة وترميزاته ��ا ،بحي ��ث
ي�ضي ��ق اجلدار مبا
في ��ه ،

وتلت ��م �أحجي ��ات �أ�شكال ��ه على ه � ٍ�م يغ�سله ال ��دم امل�سفوح عل ��ى امتداد
الأجيال التي ولدت و�شبت عن الطوق مع رحلة اجلدار وذكرياته.
مل يفك ��ر جواد ب� ��أن الزمن الآت ��ي �سيحمل هذا الكم م ��ن الآالم واملحن،
�أو ان ��ه ل�شدة حنينه لعامل احللم الذي عا�ش معه� ،آثر �أن يتجنب خد�ش
م ��ا توحي به .وهل كان �سي�ضع فر�سانه وه ��و يعيد خلقهم الواحد �إىل
جانب الآخر كما هم عليه الآن..؟
لك ��ن الأه ��م من ذل ��ك ،ه ��ل كان يف خميلت ��ه اخلالقة م ��ا يهم� ��س له بان
غابر يتج ��دد� ،إىل
معلم �إبداع � ٍ�ي و� ٍأثر ملج� � ٍد ٍ
جداريت ��ه� ،ستتح ��ول م ��ن ٍ
ومتكئ مل ��ن طال رجا�ؤه ��م وهد من طاق ��ة �شكواهم
�ضري � ٍ�ح للمناج ��اةٍ
ٍ
م ��ن اجل ��ور واال�ستبداد والظل ��م .هل ا�ست�ش ��رف جواد �سلي ��م م�شاهد
التاريخ التايل على رحيله ،وهي متر من حتت جداريته لت�سجل حقبة
جديدة م ��ن الظلم والع�سف و�ضياع امل ��روءة والأ�شكال امل�ستحدثة من
اال�ستب ��داد والتنكيل .وهل ر�أى فيما يرى احل ��امل �أ�شكاله التي �صاغها
يف جداريت ��ه تنزل من عليائها ومت�شي عل ��ى الأر�ض ،وهي تنزف دم ًا،
وتن ��وح على ذكرى مواكب �شهداءٍ وقتل ��ى على الهوية ،و�آخرين
�أفاقني مروا ه ��م �أي�ض ًا على مقربة منها ،ي�سخرون من
دالالته ��ا التي مل ت�صم ��د يف مواجهة اجلهل
وال�ضغينة واال�ستبداد.
�رن من ذكرى
ن�صف ق � ٍ
خل � ٍ�ق

حلم م�ؤج � ٍ�ل ،يتجدد مع
�إبداع ��ي ،وخم�سة �أجي � ٍ
�ال من احل�س ��رة على ٍ
الأمل واللوعة.
أ�سور بحلم
ن�ص ��ف قرن منذ انبعاث الأمل يف �صورة جداري ��ة فنان م� ٍ
ع ��ا ٍمل من احلري ��ة والفن والعدال ��ة ،ون�صف قرن يتن ��اوب فيه اخللق
وامل ��وت ،كما متثل يف اللحظة الفارقة ب�ي�ن اكتمال عنا�صر اجلدارية
والإغفاءة الأبدية خلالقها ..جواد �سليم.
من قري ��ر الع�ي�ن ممجد ًا ج ��واد �سليم ،فق ��د �أم�سيت �أنت رم ��ز ًا للحرية
م�شفوع ًا بالثناء على ما �أبدعت من رمز.
ً
اجلدار ،ب ��ات مرف�أً للعاطلني الذين يحلم ��ون ،وم�ساحة مفتوحة على
وعزم
امل�ستقب ��ل لل�شب ��اب الذي ��ن ي ��رون يف جداريتك ،ق ��وة �إ�ش � ٍ
�راق ٍ
وحتدٍ .
ج ��واد �سلي ��م نح ��ن هن ��ا ،لنعي ��د م ��ا �أردت ل ��ه �أن ينبع ��ث ،..فاحلرية
�رن ،حتتاج منا
ت�ستك�ش ��ف �أبع ��اد ًا �أخرى لها تخت ��زل معاناة ن�صف ق � ٍ
رفده ��ا بعنفوان ال�شب ��اب وعزميتهم وم�ضائه ��م ،فالقتلة والل�صو�ص
ومروج ��و الأوه ��ام م ��ا زال ��وا يرتبّ�ص ��ون بن ��ا ،ويتفنن ��ون باغتيال
�أحالمنا.
من قري ��ر الع�ي�ن ج ��واد ،ف�إننا جدي ��رون باال�ستظ�ل�ال ب�أح�ل�ام �أبطال
جداريت ��ك ،ومت�شبث ��ون ب�أحالمنا ،كم ��ا كنت �أن ��ت وكل الأجيال التي
�سبقتك و�أعقبتك ،وي�ستحيل �أن يتبدد هذا احللم.
نح ��ن هنا با�سمك نعيد افتتاح عامل ��ك احلامل على م�ساحة كل ف�ضاءات
وطننا ،ومعك ن�ستذكر كل الذين �ضحوا وتخلدوا.
ون�ستميح ��ك الع ��ذر �أن ن�ستعي ��د مع ��ك ،ذك ��رى هادي امله ��دي ،احد
حمبيك� ،إذ يعود الف�ضل �إليه يف انتباهتنا التي نحيي بها
ذكراك ،وم�شهد احلرية امل�ستباح.
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