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جواد ولورنا ...الحب من اللقاء االول
علي حسين

خافت األم عىل ابنتها الوحيدة من
العيش مبفردها يف مدينة كبرية
ومزدحمة مثل لندن كانت الفتاة “ لورنا
هيلز “ يف السابعة عرش من عمرها قد
انهت الدراسة الثانوية بنجاح وحصلت
عىل منحة للدراسة يف معهد العداد
املعلمني  ،لكنها كانت ترغب يف
دراسة الفنون فتقرر أن تقدم أوراقها
اىل كلية سيلد للفنون  ،يأيت الجواب
باملوافقة .
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يف لندن التي تدخلها للمرة االوىل جتد �سكنا لدى
زوج�ي�ن يف ال�س ��بعني م ��ن العمر  ،كان ��ت لورنا قد
دخلت لندن يف ايلول عام  ( 1945انعام كجه جي
لورنا �سنواتها مع جواد �سليم).
و�ص ��ل ج ��واد �سلي ��م اىل لن ��دن ع ��ام  ، 1946كان
انذاك يف اخلام�س ��ة والع�ش ��رين من عمره  ،يعاين
من ق�صة حب فا�ش ��لة  ،عندما �شاهدته لورنا للمرة
االوىل كان ا�ش ��به بال�ش ��اب العبث ��ي يف ملب�س ��ه
وت�ص ��رفاته  ،يهتم باملو�س ��يقى  ،وال�ش ��عر وقراءة
الروايات  ،والأهم من ذلك كان لديه غيتارا ايطاليا
وذات يوم فاج�أ اجلميع بارتدائه ثياب ًا ا�س ��بانية ،
وقد �س ��اهم حب املو�سيقى وال�شعر والروايات يف
بناء عالقة �ص ��داقة بني الفتاة االنكليزية وال�شاب
العراق ��ي  ”:فكان ��ا يذهب ��ان مع� � ًا اىل العرو� ��ض
امل�سرحية الراق�صة حينما يتوفر لهما ثمن التذاكر
� ،أو مي�ضيان الوقت يف الأحاديث الفنية “ (لورنا
�سنواتها مع جواد �سليم) .
كان ج ��واد �سلي ��م �أول طال ��ب عربي تتع ��رف عليه
لورن ��ا هيل ��ز  ،والحظت ان ��ه مثل معظ ��م القادمني
من ال�شرق ينطق اللغة االنكليزية بطريقة خمتلفة
وجذابة  ،ولهذا �شعرت منذ لقائهما االول �إنها �أمام
�شاب ميكن �أن تثق به كثريا  ،و�إن �صداقتهما ميكن
�أن تتح ��ول اىل حب يف يوم م ��ن االيام  ،وتخربنا
يف حديثه ��ا مع انع ��ام كجه جي �إنه ��ا  ”:مل تقل له
يف ذل ��ك الوقت انها حتب ��ه  ،وال تذكر انه �صارحها
بان ��ه يحبه ��ا او يري ��د �أن يتزوجه ��ا  ،لكنهم ��ا كانا
مدركني لإح�سا�س احل ��ب يف داخلهما  ،وي�شعران
�أن طريقهما باتت واحدة يف الآتي من االيام « .
ويب ��دو �أن لورنا كانت ت�شع ��ر �أن هناك ما يجذبها
اىل ه ��ذا ال�ش ��اب ال�شرق ��ي امل ��رح � ،سري ��ع النكت ��ة
والبديهية �إنها تقول  ”:من حظنا �أننا التقينا .فلو
ابديت �شطارة �أك�ب�ر يف الفرع العلمي  ،ملا و�صلت
قدمي يف �سيلد يوم ًا».
عندما ح�صل جواد على �شهادة التخرج عام 1949
وح ��ان وقت عودته اىل بغداد  ،جنده يفكر بلورنا
وحيات ��ه معها  ،ويخرب ا�صدقاءه ان ��ه قرر الزواج
منها  ،ويف يوم يفاج�أها بان يطلب منها ان تعرفه

عل ��ى �أمه ��ا وابيه ��ا  ،يركب ��ان القط ��ار اىل منطق ��ة
�شيفيلد الت ��ي ت�سكن فيها عائل ��ة لورنا  .هذه املرة
يقرر ج ��واد �أن يتغلب على تردده  ،و�أن يعلن حبه
�صراحة  ،وح�ي�ن يواجه م�شكلة مع دائرة البعثات
التي متنع الطالب من الزواج اثناء درا�سته يخرب
والد لورنا الذي يقول له  ”:عد اىل بلدك �أو ًال ايها
ال�ش ��اب  ،ف�إذا �شع ��رت هناك انك مازل ��ت راغبا يف
ال ��زواج من ابنت ��ي ..يكون لكل ح ��ادث حديث “ (
لورنا �سنواتها مع جواد �سليم).
يف �أح ��د اي ��ام �شه ��ر ايلول م ��ن ع ��ام  1950ت�صل
ال�شاب ��ة االنكليزية النحيلة لورن ��ا هيلز اىل بغداد
 ،وبع ��د ا�سبوع م ��ن و�صولها وج ��دت نف�سها تقف
�أم ��ام قا�ض ��ي املحكم ��ة ال�شرعي ��ة لت�صب ��ح زوج ��ة
�أ�شه ��ر فن ��ان عراق ��ي ولتعي� ��ش مع ��ه اجم ��ل ق�صة
ح ��ب تنتهي مبوت ��ه املبكر وتتذك ��ر لورنا تفا�صيل
اللحظ ��ات االخ�ي�رة م ��ن حي ��اة ج ��واد  ”:كن ��ا يف
�سيارتن ��ا ال�صغرية التي يقوده ��ا جواد متوجهني
اىل �شارع اجلمهورية  ،عندما توقف زوجي فج�أة
ونحن و�سط �إح ��دى امل�ستديرات  ،وقال ان ي�شعر
بوخ ��ز يف قلبه  ،نزل ��ت ب�سرعة لآخ ��ذ القيادة بد ًال
عن ��ه  ،عدن ��ا اىل البي ��ت وات�صلت بالدكت ��ور �سامل

الدملوجي  ،الذي توىل نقله اىل امل�ست�شفى  ،مرت
ع�ش ��رة �أيام بدا لنا خاللها �إن و�ضع زوجي حت�سن
وان ��ه جت ��اوز مرحل ��ة اخلط ��ر  ،لكن ب ��د�أت بع�ض
امل�ضاعف ��ات ت�سب ��ب حالة خط�ي�رة  ،ويف نهار 23
كان ��ون الثاين  1961بينما �أقف اىل جوار �سريره
احمل قنين ��ة املغذي  ،لفظ ج ��واد �أنفا�سه االخرية
يف �صمت وهدوء وغادرن ��ا م�سرعا كعادته للحاق
مبوع ��د ينتظ ��ره “ ( لورن ��ا �سنواته ��ا م ��ع ج ��واد
�سليم) .
كان ج ��واد قبل �أيام ق ��د ت�سلق جدار ن�صب احلرية
ال ��ذي او�شك عل ��ى االنتهاء منه  ،لينظ ��ر اىل عمله
النظرة االخرية .
يف واح ��دة من ر�سائله التي بع ��ث بها اىل �صديقه
عي�س ��ى حن ��ا من لن ��دن يكتب ج ��واد �سلي ��م  :نحن
نعي�ش ك�أننا ال نعي�ش ..نعي�ش يف انتظار �شيء مل
ندر ما هو .نحن م�سريون ام خمريون ؟ ميكنك �أن
تكون �سعيدا  ،وميكنك �أن تكون �شقي ًا �أي�ض ًا ..اقر�أ
يف رواية جلني �أو�س�ت�ن �إن علينا �أن نكون �أقوياء
الإرادة ونبح ��ث ب�إنف�سن ��ا ع ��ن ال�سع ��ادة واحل ��ب
والفرح كل يوم « .
ه ��ل كان ج ��واد �سلي ��م ينظ ��ر اىل احل ��ب نظ ��رة

�إفالطوني ��ة ؟ يكت ��ب يف دف�ت�ر يوميات ��ه  ”:كنت ال
ات�صل بامر�أة �إال و�أفكر ما �ستقودين �إليه ت�صرفاتي
يف امل�ستقب ��ل  ،ف�إم ��ا �أن �أتركها وم ��ا �إنْ �أجترد من
العاطفة “ يخربنا جربا �إبراهيم جربا  ،ب�أن جواد
�سليم كان دائم البحث عن اجلمال االنثوي ليتمتع
مبعاني ��ه  ،ولي�ستمد منه �أعم ��ا ًال فنية .يف يومياته
نقر�أ  ”:كانت الأوقات ال�صباحية للمعر�ض خا�صة
بالن�س ��اء  ،فذهبت يف �أكرثها  ،كنت �أق�ضي الوقت
يف �سماع قطع من املو�سيقى والتفرج على الن�ساء
..تل ��ك الرقة الأنثوي ��ة الهائلة والعي ��ون الوا�سعة
ال�س ��وداء املليئ ��ة بالرغب ��ة املكبوت ��ة واحلي ��اء
اجل ��ذاب  .و�أجمل �شيء لفت نظري هو هذا الرداء
العجي ��ب – العباءة – والطريق ��ة التي يلب�سن بها
العباءة ،وهو يتمخطرن �أمام املعرو�ضات بنعومة
واهتزاز متثاقل .وهي تنزل من على ر�ؤو�سهن ثم
تلت ��ف ح ��ول �أدوار الكت ��ف وت�أخذ قطع ��ة منها يف
الدوران حول الذراع الع ��اري الأ�سمر ويخر ق�سم
منها �إىل الأر�ض �سابح ًا حول الردفني ب�شكل مبهم
ثم ملتف ًا حول ال�ساق امللونة “ .

( جواد �سليم  ..اليوميات – من كتاب الرحلة الثامنة
جربا ابراهيم جربا) .

عبد الستار جبر
يف ع ��ام  1946يف لن ��دن التق ��ى غيت ��ار بكم ��ان ،كانت
الأ�صابع التي تعزف على الغيتار �سمراء عراقية بينما
الت ��ي تعزف عل ��ى الكمان بي�ض ��اء اجنليزي ��ة ،الأوىل
قدمت لتتعلم النحت يف كلية (�سليد) للفنون اجلميلة،
�أما الثانية فقبلت يف الكلية نف�سها لتتعلم الر�سم ،وقد
التقي ��ا خارج الكلي ��ة يف حفلة خطوبة لفت ��اة من ق�سم
الر�س ��م على �شاب م ��ن ق�سم النح ��ت ،وادرك احل�ضور
ان العازف�ي�ن اللذين يناديان بجواد ولورنا قد ا�شرتكا
بلح ��ن من النظرات املتبادلة واالعجاب واال�ستلطاف،
بني �شاب قطف من العمر  27ربيعا وفتاة �أزهر عمرها
 18ربيعا.
يف تل ��ك الليل ��ة ال�ضبابي ��ة املتوهجة بنكه ��ة االحتفال
افتتحت ذاكرة لورنا غالرييا جديدا مل يحت�ضن �سوى
لوحة واحدة لبورتري ��ت مل تكتمل خطوطه ومالحمه
بع ��د ،لرجل خمتلف عن الآخرين ،بوهيمي يف �سلوكه
واقواله ولب�سه ،ميي ��ل اىل الفكاهة ويهتم باملو�سيقى
وال�شع ��ر وحف�ل�ات البالي ��ه ،ظ ��ل ه ��ذا البورتري ��ت 3
�سن ��وات معلقا على ج ��دران ذاكرة لورنا ي ��زداد ثباتا
حت ��ى �أعلن �صاحبه الرحيل والعودة اىل الوطن ولكن
برفقتها زوجة له ،فا�ستق�ل�ا القطار اىل (�شفيلد) حيث
يقطن والداها ،قال له الأب:
« -ع ��د اىل بل ��دك ايه ��ا ال�شاب ف ��اذا �شعرت هن ��اك انك

مازل ��ت راغب ��ا يف ال ��زواج م ��ن ابنت ��ي ف�سيك ��ون لكل
حادث حديث «.
وكان هذا ال�شاب بفعلته هذه قد خالف قانون البعثات
العراقي ��ة الذي مينع الطالب من الزواج اثناء درا�سته
يف اخل ��ارج ،فعلي ��ه الع ��ودة اىل بغداد ليف ��ك ارتباطه
بدائ ��رة البعث ��ات قب ��ل ان يقدم على ال ��زواج ،فعاد من
دون لورن ��ا الت ��ي مل ت�ص�ب�ر بعده اكرث م ��ن �سنة حتى
حلق ��ت ب ��ه اذ ا�ستح ��وذ ه ��ذا البورتري ��ت لي� ��س على
ذاكرتها فقط بل على قلبها وعقلها كذلك.
يف بغ ��داد عق ��د ق ��ران الغيت ��ار بالكم ��ان ،وحت ��ول
البورتري ��ت اللن ��دين ال ��ذي كان يلف ��ه ال�ضب ��اب اىل
بورتري ��ت بغدادي يحف به وهج ال�شم�س ون�صوعها،
اذ فتح ��ت ذاكرة لورن ��ا غالرييا جدي ��دا للوحة واحدة
اي�ض ��ا علقت على جدران حديث ��ة طليت باللون البني،
لون االر� ��ض و البيوت وال�سم ��اء والنا�س التي تعود
اىل زم ��ان ومكان �صاح ��ب البورتريت البغدادي الذي
ح ��اول بوا�سطة رفيقت ��ه اجلديدة  -القدمي ��ة (لورنا)
ان ي�ستعي ��د لن ��دن واجواءه ��ا وي�ست�أن ��ف �سعادت ��ه،
فب ��دءا بالذهاب اىل مقاعد ال�سينما ال�صيفية املك�شوفة
مل�شاه ��دة اف�ل�ام ريت ��ا هي ��وارث �أو �سبن�س ��ر ترا�س ��ي
وح�ضور احلف�ل�ات االجتماعية للأ�صدق ��اء واملعارف
للرق�ص واال�ستمتاع واحت�ساء ك�ؤو�س اخلمر ،ا�ضافة
اىل ح�ض ��ور حف�ل�ات �سف ��ارات ال ��دول االجنبي ��ة ،اذ
عوده ��ا لأما�س طويلة عل ��ى ا�صطحابها معه اىل هناك
بع ��د عودت ��ه من دوام ��ه امل�سائ ��ي م�سرعا م ��ن دون ان

يبدل احيانا ثياب عمله فيذهب بها (اذ مازال ي�ست�أنف
بوهيميت ��ه) ،وا�ش�ت�ركا يف الع ��زف م ��ع فرق ��ة بغداد
للفيالهارمونيك التي ر�سم لها جواد �شعارا م�ستوحى
م ��ن القيثارة ال�سومرية �أ�صبح فيما بعد �شعارا للفرقة
ال�سمفونية الوطنية عند ت�أ�سي�سها عام .1960
ه ��ذا البورتريت  -الزوج ملأ حي ��اة لورنا باالبت�سامة
وال�ضح ��ك ،اذ «كان يع�ش ��ق الفكاه ��ة ويح ��ب احلي ��اة
االجتماعية ،وقد حول ايامها ليال ونهارا اىل �صناديق
مفاج�آت «فقد كان يطلع عليها كل يوم بفكرة جديدة �أو
مب�شروع مبتك ��ر» ،لكنها فاج�أته بزينب ومرمي ثمرتي
عزفهم ��ا اجل�س ��دي والنف�سي ،فتعلق بهم ��ا كثريا ،بيد
انهم ��ا مل تعيقاهم ��ا ع ��ن ا�ستثمار انت�شائهم ��ا الأق�صى
باحلي ��اة ،فتناف�سا على ر�سم «ن�ساء بغ ��داد ال�شعبيات
ب�أثوابه ��ن ذوات االلوان امل�شرق ��ة والنقو�ش امل�شجرة
وباحللي الذهبية» وق ��د �سحرت لورنا «مناظر الن�ساء
اللوات ��ي يحملن عل ��ى ر�ؤو�سهن جرار امل ��اء �أو �أطباق
القيم ��ر �أو رزم احلط ��ب وي�س ��رن مرتاق�ص ��ات بخف ��ة
�أخ ��اذة» ،وكان ج ��واد ق ��د ر�س ��م لورنا يف لن ��دن وهي
ترت ��دي الها�شمي فل ��م ت�شبه تلك الن�س ��وة اال يف الزي
ال�شرق ��ي ،فحاول ��ت ان ت�شبهه ��ن يف الر�س ��م بع ��د ان
تعلم ��ت من جواد وت�أثرت به «نع ��م لقد ت�أثرت بجواد،
ومن كان قادرا �أال يت�أثر به؟ لكنني مل انقل عنه ،فقد كنا
نعم ��ل بطريقت�ي�ن خمتلفتني متام ��ا ،كان هو ير�سم من
املخيل ��ة ويعرف بدقة ماذا يريد ان ي�ضع على القما�ش
وينه ��ي اللوح ��ة يف �ساعت�ي�ن لأنه ��ا مر�سوم ��ة ب�شكل

م ��ا يف ر�أ�س ��ه� ،أما �أن ��ا ف�أب ��د�أ بالتخطي ��ط �أوال و�أر�سم
باال�ستناد اىل منظر مرئي» ،لكنه مل ينه ن�صب احلرية
اال بع ��د مرور �سنة ون�ص ��ف يف ايطاليا برفقة زوجته
وابنتي ��ه وتلمي ��ذه حممد غن ��ي حكم ��ت وبرفقة وعكة
�صحية �أملت به وهو يد�ش ��ن  14منحوتة لآخر و�أعظم
�أعماله الفنية التي تنت�صب يف �ساحة التحرير يف قلب
بغداد ،ب ��ل يف قلب احلري ��ة العراقي ��ة املعا�صرة التي
ع ��اد لتمثيل انتفا�ضتها يف  14متوز  1958على ن�صب
�شام ��خ مل تكتحل عيناه ر�ؤيت ��ه �سامقا كما هو الآن ،اذ
ان ��ه يف نهار الثالث والع�شرين م ��ن كانون الثاين عام
 1961رح ��ل نحات احلرية العراقي اىل ذاكرة الريادة
واالبداع اث ��ر ذبحة قلبية ،وتوقف الغيتار عن العزف
لكمان ��ه الأرم ��ل ،ف�أقف ��ل غال�ي�ري ذاكرة لورن ��ا �أبوابه
على لوحت ��ه الوحيدة التي احت�ضن ��ت بورتريتا ظلت
خطوط ��ه ومالحم ��ه تربز اك�ب�ر ف�أكرب طيلة م ��ا يقارب
خم�س ��ة ع�ش ��ر عاما حت ��ى حت ��ول اىل نح ��ت �شاخ�ص
حف ��ره ازميل احل ��ب واالخال�ص على ن�ص ��ب ذاكرتها
الت ��ي غادرت حنينه ��ا العراقي على م�ض� ��ض ،اذ كانت
تقول «مل افكر برتك العراق بعد وفاة جواد لأن زوجي
كان علم ��ا يف بلده ،و�أردت البنتيه �أن تكونا فخورتني
ب�أبيهم ��ا ،و�أن تعرفا اي فنان كب�ي�ر كان ،ولو �أخذتهما
وهما يف تلك ال�سن ال�ضغرية وعدت اىل بريطانيا فقد
التعرف ��ا عنه �شيئ ��ا» ،ف�أخذت تدر� ��س الر�سم يف معهد
الفنون اجلميل ��ة ببغداد حتى ك�ب�رت ابنتاها فغادرت
بهما اىل لندن وما تزال العائلة تعي�ش هناك.
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جواد سليم بريشة لورنا

في ذكرى رحيل جواد سليم ..آخر ماقاله “لورنا مالك”
فتيان اكرم الفتيان

يف 23يناير/كان ��ون الثاين �سن ��ة  1961تويف الفنان
ج ��واد �سليم �صباح� � ًا بع ��د ان ا�صي ��ب بنوب ��ة قلبي ��ة
ُادخ ��ل على اثره ��ا �إىل الرده ��ة الثامن ��ة يف م�ست�شفى
اجلمهوري ببغداد حينه ��ا كان برفقة �صديقه الدكتور
الفن ��ان خال ��د الق�ص ��اب قا�صدي ��ن اح ��د املطاع ��م بع ��د
منت�صف الليل.
الزم ��ه يف امل�ست�شف ��ى الدكت ��ور �س ��امل الدملوج ��ي
�إ�ضافة �إىل الدكتور خال ��د الق�صاب ورافقتهما ال�سيدة
لورن ��ا زوج ��ة جواد �سلي ��م ،حت�سنت حال ��ة الفنان يف
ب ��ادئ الأم ��ر لكنه ُا�صي ��ب بنوبة قلبية ثاني ��ة ادت �إىل
انخفا�ض �ضغطه و�صعوبته يف التنف�س وتعط�شه �إىل
االوك�سجني ،ويف حلظاته االخرية �إلتفت �إىل زوجته
قائ�ل�ا (ت�صوري �إين �أراك الآن م�ل�اك ًا  ..ت�صوري �أنت
لورن ��ا مالك) بعدها ابت�سم وتوقفت عيناه عن احلركة
لينتقل �إىل رحمة الله.
يروي الدكتور خالد الق�صاب يف كتابه املو�سوم (خالد
الق�ص ��اب ..ذكريات فنية) م�شه ��د جواد �سليم يف غرفة
االم ��وات يف م�ست�شف ��ى اجلمهوري قائ�ل ً�ا( :يف غرفة
الأموات املظلمة ،كان ج�سد جواد م�سجى على من�ضدة
(البور�سلني) الأبي�ض� ،سال من الأعلى خيط نور �صغري
ليخ�ت�رق الظلم ��ة وي�سقط فوق وجه ج ��واد ال�شاحب.
ويف رك ��ن الغرف ��ة جتمع ��ت ظ�ل�ال الأ�صدق ��اء تبك ��ي
امل�شهد الكئيب :حاف ��ظ الدروبي و�إ�سماعيل ال�شيخلي
و�سعد �شاكر وحمم ��د عبد الوهاب وباهر فائق و�سامل
الدملوج ��ي وخال ��د الق�ص ��اب .وانربى النح ��ات خالد
الرح ��ال يخف ��ق بي ��ده عجين ��ة (البال�س�ت�ر) يغطي بها
وجه جواد وحليته ليعمل منها قناع ًا لوجهه والدموع
تنهم ��ر م ��ن عيني ��ه ،تك�س ��ر القناع ع ��دة م ��رات لرداءة
امل�سح ��وق ،ف�أ�سرع �سع ��د �شاكر يف الذه ��اب �إىل معهد
الفن ��ون اجلميلة جللب م�سحوق بدي ��ل ،ف�أعاد الرحال
عمل القناع مرة �أخرى ،وهنا �أطلق باهر فائق �صرخة

م ��ن قلب الظ�ل�ام( :خال ��د التخن ��ق ج ��واد) ،وانخرط
اجلميع بالبكاء).
وهنا يج ��در بي الذك ��ر ان القالب ال ��ذي �صنعه الفنان
خال ��د الرح ��ال جلواد �سلي ��م ا�صبح يف من ��زل النحات
الراحل حممد غني حكمت وهو ما زال يف بيته ببغداد
حتى الآن.
ا�ستطاع جواد �سلي ��م يف االثنني واالربعني �سنة التي
عا�شه ��ا ان ي�ت�رك ث ��روة فنية عراقي ��ة عاملي ��ة ،اذ كتب
عن ��ه وعن اعماله الكثري من النق ��اد العراقيني والعرب
والغربيني الذين تاثروا بنتاجاته الفنية.
اجتمعت يف جواد �سليم موهبتان هما الر�سم والنحت
وكان يع ��اين من عمله يف املجال�ي�ن مع ًا اذ كتب لزميله
خل ��دون احل�ص ��ري يف ع ��ام  1944ر�سال ��ة ق ��ال فيها:
(اك�ث�ر مايثقل عل ��ي االن هو تق�سيم ق ��واي بني الر�سم
والنح ��ت ،اظن اين يجب ان اترك احدهما يف يوم من
االيام ..وعلى اكرث ظني �س�أترك الر�سم نهائي ًا ).
در� ��س ج ��واد الف ��ن متنق�ل ً�ا ب�ي�ن فرن�س ��ا وايطالي ��ا
وبريطاني ��ا يف �سن ��وات احل ��رب العاملي ��ة الثانية مما
جعل ��ت �سن ��وات درا�ست ��ه للف ��ن قا�سي ��ة ج ��د ًا ،وهن ��ا
اع ��ود �إىل مذك ��رات الدكت ��ور خال ��د الق�ص ��اب حي ��ث
ذك ��ر معلومات مهمة ج ��د ًا عن جواد وا�سب ��اب نوباته
القلبي ��ة �إذ يق ��ول ان جواد قد ا�صيب م ��ن قبل بنوبات
قلبي ��ة اثناء درا�سته للفن �سابق ًا واثناء عمله يف ن�صب
احلرية اخ�ي�ر ًا ،حيث كان يعاين من �ضغوطات كثرية
اهمه ��ا خالفه م ��ع الزعيم عبد الك ��رمي قا�سم حني �شاع
ان ��ه كان يريد ان ينحت وجهه يف الن�صب وكان جواد
يرف�ض ذل ��ك .وذكر الدكتور خال ��د الق�صاب انه حتدث
م ��ع الزعيم بخ�صو�ص جواد ليقلل م ��ن التوتر بينهما
لك ��ن الزعي ��م ابدى انزعاج ��ه من املو�ض ��وع ومل يعلق
على حديث الق�صاب.
ان وف ��اة ج ��واد ق ��د �سبق ��ت اكم ��ال ن�ص ��ب احلرية يف
مكانه املخ�ص�ص ببغداد �أذ مل لي�شاهد عمله على ار�ض
الواقع والذي ا�صبح رمز ًا من رموز العراق الفنية…
فالريحمك الله ياجواد.

*عن موقع الفنون اجلميلة
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والـتراث المعماري البغدادي
ّ
لورنا
الـشـابـة لـورنـا هـيـلـز مـن
عـنـدمـا وصـلـت ّ
لـنـدن إىل بـغـداد يف شـهـر آب  ،1950كـان يف
تـعـرفـت
انـتـظـارهـا شـاب بـغـدادي كـانـت قـد ّ
لـلـفـن
عـلـيـه يف لـنـدن ،يف مـعـهـد سـلـيـد
ّ
 Slade school of Fine Artا ّلـذي درسـا كـالهـمـا
فـيـه .وكـان قـد طـلـب يـدهـا مـن أبـيـهـا قـبـل
الـسـابـق،
أن يـعـود إىل الـعـراق يف الـعـام ّ
 .1949وهـا هي تـلـحـق بـه يف بـغـداد.
الـشـاب مـن الـمـطـار إىل بـيـت
واصـطـحـبـهـا ّ
أهـلـه ،وعـقـد قـرانـه عـلـيـهـا يف األسـبـوع
ثـم أنـجـبـت لـه بـنـتـيـن كـبـرتـا يف
الـ ّتـايلّ .
بـغـداد .وعـاشـوا مـعـ ًا سـنـوات طـويـلـة حـ ّتى
تـويف الـبـغـدادي يف  ، 1961وتـرك اإلنـكـلـيـزيـة
وحـدهـا مـع الـبـنـتـيـن …

وال �شـ � ّ�ك يف � ّأن �أغـلـ ��ب قـ ّرائ ��ي يـعـرفـ ��ون تـكـمـلـ ��ة
الـق ّـ�صـة ،فـقـ ��د قـر�أوهـا مـرار ًا ،ويـعـرفـون � ّأن ال ّـ�شـاب
الـعـراقي هـو الـفـ ّنـان جـواد �سـلـيـم و� ّأن الإنـكـلـيـزيـة
�أ�صـبـحـت ،بـعـد زواجـهـا بـه ،لـورنـا �سـلـيـم.
وكـانـ ��ت بـغـ ��داد مـ ��ا تـ ��زال تـحـتـفـ ��ظ بـكـثـيـ ��ر مـ ��ن
�أبـنـيـتـهـا الـقـديـمـة ومـنـازلـهـا الـ ّتـراثـيـة ا ّلـتي جـذبـت
بـ�أ�صـالـ ��ة �أنـمـاطـهـ ��ا و�أ�سـالـيـبـهـ ��ا هـ ��ذه الإنـكـلـيـزيـة
ا ّلـت ��ي لـم تـكـ ��ن قـ ��د ر�أت مـثـلـهـا مـن قـبـ ��ل ،فـكـان مـن
ال ّـطـبـيـعي �أن تـر�سـمـهـا و�أن تـعـيـد ر�سـمـهـا .وهـذا مـا
�أو ّد �أن �أتـكـ ّلـم لـكـم عـنـه يف هـذا الـعـر�ض الـ�سّ ـريـع.
وكـعـادت ��ي يف كـ� � ّل مـا �أق ّـ�صـ ��ه عـلـيـكـ ��م ،فـ�سـ�أتـعـبـكـم
بـذكـر كـ ّل الـ ّتـفـا�صـيـ ��ل .و�سـ�أبـد�أ بـالـبـدايـة ،و�أقـ�صـد
بـهـا هـنـا بـدايـة الـبـدايـة.
بـيـت سـلـيـم الـمـوصـلي :
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�أذ ّكـ ��ر الـقـ ��ارئ الـعـزيـ ��ز بـ� �� ّأن الـعـراق كـ ��ان يـنـقـ�سـم
حـ ّتى عـ ��ام � 1917إىل ثـالث واليـ ��ات تـابـعـة لـلـدّولـة
الـعـثـمـانـيـة  :بـغـداد والـمـو�صـل والـبـ�صـرة .وكـانـت
الـدّولـ ��ة الـعـثـمانـيـة قـد �أنـ�شـ� ��أت مـدار�س عـ�سـكـريـة،
ر�شـديـة و�إعـداديـ ��ة ،يف الـواليـات ا ّلـتي كـانـت فـيـهـا
مـراكـز لـجـيـو�شـهـا ،ومـن بـيـنـهـا واليـة بـغـداد.
وكـ ��ان بـعـ� ��ض تـالمـيـ ��ذ الإعـداديـ ��ة الـعـ�سـكـريـة يف
بـغـ ��داد يـنـقـلـون �إىل �إ�سـطـنـبـ ��ول ،عـا�صـمـة الـدّولـة،
لـيـدخـلـ ��وا يف “مـكـتـ ��ب الـحـربـيـ ��ة” .ومـنـهـ ��م
مـ ��ن تـابـ ��ع فـيـهـ ��ا درو� ��س الـ ّر�سـ ��م ،عـل ��ى الـمـنـاهـج
الأوربـيـ ��ة .وكـان “مـكـتـب الـحـربـيـ ��ة” يـعـ ّد �ضـبّـاط
جـيـ�ش الـدّولـ ��ة .وهـكـذا خـدمـت �أعـداد مـن الـ�ضـبّـاط
الـعـراقـيـيـن يف الـجـيـ�ش الـعـثـمـاين .وقـد عـاد كـثـيـر
مـنـهـ ��م �إىل بـغـ ��داد بـعـ ��د نـهـايـ ��ة الـحـ ��رب الـعـالـمـيـة
الأوىل وتـ�أ�سـيـ�س الـمـمـلـكـة الـعـراقـيـة.
وكـ ��ان مـن بـيـن هـ� ��ؤالء ال ّـ�ضـبـاط ا ّلـذيـ ��ن عـادوا �إىل
بـغـداد الـحـاج مـحـمّـد �سـلـيـم عـلي الـمـو�صـلي (ا ّلـذي
ولـ ��د يف الـمـو�صـ ��ل �سـنـ ��ة  .)1883وكـ ��ان ر�سـامـ� � ًا
هـاويـ ًا تـعـ ّلـ ��م الـ ّر�سـم عـلى ال ّـطـ ��رق الـحـديـثـة خـالل
درا�سـتـ ��ه يف �إ�سـطـنـبـ ��ول .ور�سـ ��م عـ ��ام  1910مـ ��ن
بـيـ ��ن مـا ر�سـ ��م لـوحـة لـ�سـراي بـغـ ��داد ،وعـر�ضـت لـه
لـوحـ ��ات يف املـعـر�ض الـفـ ّن ��ي ال ّـ�صـنـاع ��ي الـ ّزراعي
عـ ��ام  .1932كـمـا كـان يـجـوّ د الـقـر�آن ويـهـوى قـراءة
الـمـقـام.
وقـ ��د تـ�أثـر ثـالثـة مـ ��ن �أوالده الأربـعـة بـهـ ��واه لـلـف ّـن
� :سـعـ ��اد وجـ ��واد ونـزار ،كـمـ ��ا در�سـت الـفـ � ّ�ن �أيـ�ضـ ًا
ابـنـتـه الـوحـيـدة نـزيـهـة.
ومـار� ��س �سـعـ ��اد الـ ّر�سـ ��م ،وعـر�ضـ ��ت لـ ��ه لـوحـ ��ات،
بـجـانـ ��ب لـوحـ ��ات �أبـيـ ��ه وبـجـانـ ��ب تـمـثـ ��ال نـحـتـه

�أخـ ��وه ال ّـ�صـغـيـ ��ر جـ ��واد ،يف الـمـعـر� ��ض الـفـ ّن ��ي
ال ّـ�صـنـاع ��ي الـ ّزراعي عـ ��ام  .1932ويـبـ ��دو �أ ّنـه قـام
ـا�صـة
بـتـدريـ� ��س الـ ّر�سـ ��م .وقـ ��د كـ ّر� ��س مـواهـبـ ��ه خ ّ
لـر�سـم الـكـاريـكـاتـيـر .
وقـد تـزوّ ج �سـعـاد بـ�شـقـيـقـ ��ة عـبـد الـجـبّـار مـحـمـود،
ا ّلـ ��ذي كـ ��ان زوج الأمـيـ ��رة راجـحـ ��ة ،ابـنـ ��ة الـمـلـ ��ك
فـيـ�صـل الأوّ ل ،مـمـا و ّثـق الـعـالقـات بـيـن بـيـت �سـلـيـم
الـمـو�صـلي والـعـائـلـة الـمـلـكـيـة.
�أ ّمـ ��ا جـ ��واد ،ا ّلـذي ولـ ��د يف حـوايل �سـنـ ��ة � 1918أو
 1919يف �أنـقـ ��رة هـ ��و الآخـ ��ر ،خـ�ل�ال خـدمـ ��ة �أبـيـه
يف الـجـيـ� ��ش الـعـثـمـ ��اين ،فـقـ ��د �شـارك ،كـمـ ��ا ر�أيـنـا،
مـع �أبـيـ ��ه و�أخـيـه �سـعـ ��اد يف الـمـعـر� ��ض ال ّـ�صـنـاعي
الـ ّزراع ��ي عـ ��ام  ،1932عـنـدمـ ��ا كـ ��ان يف الـمـدر�سـ ��ة
الـمـتـو�سّ ـطـة .وحـ�صـل عـلى جـائـزة الـ ّنـحـت الـ ّثـانـيـة
عـن تـمـثـال لـلـمـلـك فـيـ�صـل الأوّ ل.
ولأ ّنـ ��ه لـ ��م يـكـ ��ن يف بـغـ ��داد بـعـ ��د مـعـاهـد فـ � ّ�ن ،فـقـد
بـعـثـتـ ��ه الـحـكـومـة الـعـراقـيـ ��ة لـيـدر�سـه يف بـاريـ�س
عـ ��ام  .1938وكـ ��ان يف الـ ّتـا�سـعـ ��ة عـ�شـ ��رة �أو
الـعـ�شـريـ ��ن مـن عـمـ ��ره� ،إذا مـا تـقـبّـلـنـ ��ا �أ ّنـه ولـد يف
حـوايل �سـنـة � 1918أو .1919

وقـ�ض ��ى جـ ��واد يف بـاريـ� ��س مـ ��ا يـقـ ��ارب الـ�سّ ـنـ ��ة.
وعـنـدمـ ��ا انـدلـعـت الـحـ ��رب الـعـالـمـيـ ��ة الـ ّثـانـيـة يف
�أواخـ ��ر  ،1939طـلـبـ ��ت الـحـكـومـ ��ة الـعـراقـيـ ��ة مـ ��ن
طـلاّ بـهـ ��ا يف بـاريـ� ��س �أن يـنـتـقـلـ ��وا �إىل رومـا .ويف
الـعـا�شـ ��ر مـن حـزيـران مـن الـ�سّ ـنـ ��ة الـ ّتـالـيـة،1940 ،
دخـلـ ��ت �إيـطـالـيـ ��ا الـحـ ��رب فـ�أرجـعـ ��ت الـحـكـومـ ��ة
الـعـراقـيـة طـلاّ بـهـا �إىل بـغـداد.
وكـ ��ان “مـعـهـد الـمـو�سـيـقى” قـ ��د تـحـوّ ل عـام 1939
�إىل “مـعـهـ ��د الـفـنـون الـجـمـيـلـة” بـعـ ��د �أن فـتـح فـيـه
قـ�سـم لـلـ ّر�سـ ��م والـ ّنـحـت .وهـكـذا د ّر�س جـواد �سـلـيـم
الـ ّنـحـت فـيـ ��ه ،كـمـا ا�شـتـغـ ��ل يف الـمـتـحـف الـعـراقي
يف �صـيـانـة الآثـار وتـرمـيـمـهـا.
ويف عـ ��ام � ،1941إنـ�ضـ� � ّم �إىل جـمـعـيـ ��ة “�أ�صـدقـ ��اء
الـفـ � ّ�ن” مـ ��ع والـده الـحـ ��اج مـحـمّـد �سـلـيـ ��م و�أخـويـه
�سـعـ ��اد ونـ ��زار و�أخـتـ ��ه نـزيـهـ ��ة .و�شـاركـ ��وا يف
مـعـر�ضـهـ ��ا الأوّ ل ،ويف مـعـر�ضـهـ ��ا الـ ّثـ ��اين عـ ��ام
 .1942كـمـ ��ا �شـ ��ارك مـع �أخـيـه �سـعـ ��اد يف مـعـر�ضـهـا
الـ ّثـالـث عـام .1943
وقـ ��د الـتـق ��ى جـ ��واد �سـلـيـ ��م عـ ��ام  1943بـعـ ��دد مـن
الـفـ ّنـانـيـ ��ن الـبـولـنـديـيـن ا ّلـذيـ ��ن و�صـلـوا �إىل بـغـداد

كـمـجـنـديـن يف �صـفـوف قـوّ ات الـ .Polish II corps
ويـتـكـ ّلـ ��م يف يـومـيـاتـ ��ه عـن دور هـ� ��ؤالء الـفـ ّنـانـيـن
ـا�صـة يـو�سـ ��ف جـابـ�سـكي Josef
الـبـولـنـديـيـ ��ن ،وخ ّ
 CZAPSKYو�إدوارد مـاتـو�شـجـ ��اك Edward
 ، MATUSZCZAKيف تـطـويـ ��ر مـفـاهـيـ ��م عـ ��دد
مـ ��ن الـفـ ّنـانـيـ ��ن الـعـراقـيـيـ ��ن عـن الـفـ � ّ�ن ،وكـذلـك يف
تـطـويـر تـجـاربـهـم ومـمـار�سـاتـهـم.
كـمـ ��ا �أقـ ��ام عـالقـ ��ات �صـداقـ ��ة مـ ��ع الـفـ ّنـانـيـ ��ن
الـبـريـطـانـيـيـ ��ن ا ّلـ ��ذي جـ ��اءوا �إىل بـغـ ��داد خـ�ل�ال
ـا�صـ ��ة مـ ��ع كـيـنـيـ ��ث وود Kenneth
الـحـ ��رب ،وخ ّ
 Woodا ّلـ ��ذي �أقـ ��ام فـيـهـ ��ا مـن عـ ��ام � 1943إىل عـام
)4( .1945
ويف عـ ��ام � ،1946أر�سـل جـواد �سـلـيـ ��م �إىل �إنـكـلـتـرة
لـيـدر� ��س فـيـهـ ��ا الـفـ � ّ�ن .وو�صـل �إىل لـنـ ��دن يف �شـهـر
�شـبـ ��اط لـيـحـ�سّ ـ ��ن لـغـتـ ��ه الإنـكـلـيـزيـة قـبـ ��ل �أن تـبـد�أ
الـ�سّ ـنـ ��ة الـدّرا�سـيـة يف �شـهـر �أيـلـول .ويـبـدو �أ ّنـه بـد�أ
يـدر�س يف كـ ّلـيـ ��ة “تـ�شـلـ�س ��ي بـولـيـتـكـنـيـك” .ول ّأن
نـظـامـهـ ��ا لـم يـوافـقـه فـقـد تـركـهـا لـيـ�سـجّ ـل يف مـعـهـد
�سـلـيـ ��د لـلـفـنـ ��ون .Slade school of Fine Art
ودر�س فـيـه الـ ّنـحـت.

لـورنـا في بـغـداد :

وبـ ��د�أت لـورنـا تـتـجـوّ ل يف بـغـداد بـ�صـحـبـة زوجـهـا
جـ ��واد .وكـ ��ان مـ ��ن ال ّـطـبـيـع ��ي �أن تـجـذبـهـ ��ا �أحـيـاء
الـمـديـنـ ��ة الـقـديـمـة و�سـ ّكـانـهـا .وكـان �أغـلـب مـا تـراه
ـا�صـة يف �إ�ضـاءة �شـمـ�س جـديـدة.
جـديـد ًا عـلـيـهـا ،وخ ّ
وهـكـ ��ذا �أخـرجـت �أقـالمـهـ ��ا و�أوراقـهـا وبـد�أت تـر�سـم
تـخـطـيـطـات لـوجـوه الـ ّنـا�س ولـلأبـنـيـة ولـلـمـ�شـاهـد
ال ّـطـبـيـعـيـ ��ة ،وا�سـتـعـمـلـ ��ت هـ ��ذه الـمـوا�ضـيـ ��ع يف
لـوحـات زيـتـيـة.
وكـان �شـاكـر حـ�سـن �آل �سـعـيـد ،يف نـهـايـة عـام 1949
�أو الـعـ ��ام ا ّلـ ��ذي يـلـيـ ��ه يـتـابـع مـحـا�ضـ ��رات يف دار
الـمـعـلـمـيـ ��ن الـعـالـيـ ��ة .وتـعـ ّرف عـلى جـ ��واد �سـلـيـم
ا ّلـ ��ذي كـ ��ان يـلـق ��ي فـيـهـا درو�سـ� � ًا عـ ��ن الـ ّر�سـم .ويف
مـنـتـ�صـ ��ف �شـهـر نـيـ�سـ ��ان � ،1951أ�سـ� ��س مـع جـواد
�سـلـيـ ��م ومـحـمّـد الـحـ�سـن ��ي “جـمـاعـة بـغـ ��داد لـلـفـن
الـحـديـ ��ث” .وكـانـت لـورنـا قـد بـ ��د�أت يف ذلـك الـعـام
تـدريـ� ��س الـ ّر�سـ ��م يف الـمـدر�سـ ��ة الـ ّتـ�أ�سـيـ�سـيـ ��ة يف
بـغـداد.
وانـتـمـ ��ت لـورنـ ��ا �إىل “جـمـاعـ ��ة بـغـ ��داد لـلـفـ ��ن
الـحـديـ ��ث” ،و�شـاركـ ��ت مـ ��ع جـ ��واد والآخـريـ ��ن يف
مـعـر�ضـهـ ��ا الأول عـ ��ام  ،1951كـمـ ��ا �شـاركـ ��ت يف
الـمـعـر� ��ض الـ ّفـن ��ي ا ّلـذي �أقـيـ ��م يف  1952يف مـعـهـد
الـفـنـ ��ون الـجـمـيـلـة بـمـنـا�سـبـ ��ة مـهـرجـان �إبـن �سـيـنـا
بـثـمـاين لـوحـات وفـخـاريـة واحـدة.
ولـديـنـ ��ا لـوحـ ��ة ر�سـمـتـهـ ��ا لـورنـ ��ا عـ ��ام 1952
وا�سـمـتـهـا “ال ّ
ـ�شـحّ ـاذ” (زيـ ��ت عـلى قـمـا�ش 24×60
�سـ ��م ، ).نـ ��رى فـيـهـ ��ا نـافـ ��ذة مـ�ضـ ��اءة يـطـ� � ّل عـلـيـنـا
مـن بـيـ ��ن �سـتـارتـهـا وجـه امـ ��ر�أة .ونـمـيّـز مـا يـ�شـبـه
ال ّـطـاولـ ��ة عـلـيـهـ ��ا بـطـيـخـ ��ة عـل ��ى �صـحـ ��ن �أبـيـ� ��ض
و�أ�شـكـال حـمـ ��راء وبـرتـقـالـيـة وخـمـ� ��س قـنـاين مـاء
مـنـتـ�صـبـ ��ة عـلى الـيـمـيـن وقـنـيـنـة مـاء بـارد مـقـلـوبـة
عـلى الـيـ�سـار :
وعـنـدمـا تـنـ�سـحـ ��ب الـعـيـن مـن بـقـعـة ال ّـ�ضـوء ا ّلـتي
تـجـذبـهـ ��ا �أوّ ل مـا تـجـذبـهـا تـبـ�صـ ��ر بـجـدار خـارجي
مـ ��ن ال ّـطـابـ ��وق وبـمـ�شـبّـك عـل ��ى الـيـ�سـ ��ار مـثـل تـلـك
ا ّلـتي كـانـت تـعـ ّلـق �أمـام الـ ّنـوافـذ مـن الـخـارج وتـمـلأ
بـالـعـاقـ ��ول وتـ ّر� ��ش لـتـبـ� � ّرد الـهـواء .ثـ� � ّم نـتـفـحّ ـ�ص
�شـكـ�ل� ًا غـريـبـ� � ًا يـمـتـ� � ّد يف عـتـمـ ��ة ظـ� � ّل الـ ّنـافـ ��ذة،
ونـكـتـ�شـف �شـيـئـ� � ًا فـ�شـيـئـ ًا ر�أ�س رجـل مـ�سـتـل ٍـق عـلى
الأر� ��ض يـبـ ��دو جـمـجـمـ ��ة الـتـ�صـ ��ق عـلـيـهـ ��ا جـلـده.
ونـمـ ّيـ ��ز ذراعـ ًا و�سـاقـيـن ر�سـمـتـهـمـا كـعـظـام ظـاهـرة
تـحـت د�شـدا�شـتـه الـمـقـ ّلـمـة .و�أمـامـه �صـحـن ر�سـمـتـه
لـورنـا عـلى ال ّـطـريـقـة الـ�سّ ـيـزانـيـة �أي مـواجـهـة بـد ًال
مـ ��ن �أن تـظـهـ ��ره جـانـبـيـ� � ًا ،فـيـه مـا يـبـ ��دو كـمـيـة مـن
الـ ّرز.
ورغـم �صـعـوبـة فـهـ ��م مـو�ضـوع الـلـوحـة لأوّ ل وهـلـة
وقـبـ ��ل قـ ��راءة عـنـوانـهـ ��ا ،فـقـ ��د تـو�صـلـ ��ت الـفـ ّنـانـة
وبـو�سـائـ ��ل بـ�سـيـطـة وبـ ��دون ثـرثـ ��رة �صـوريـة �إىل
الـ ّتـعـبـيـر عـ ��ن عـالـمـيـن مـتـ�ضـا ّديـن تـجـاورا وامـتـدا
�أمـ ��ام عـيـنـيـهـ ��ا .وربّـمـ ��ا بـالـغـ ��ت قـلـيـ�ل� ًا يف �إظـهـار
بـ�ؤ� ��س ال ّـ�شـحّ ـ ��اذ ونـظـراتـه الـغـائـرة ا ّلـت ��ي يـرفـعـهـا
نـحـ ��و الـمـ ��ر�أة ال ّـ�شـابـ ��ة ا ّلـت ��ي تـلـقي عـلـيـ ��ه بـنـظـرة
�سـريـعـة مـن بـيـتـهـا الـمـلئ بـالـخـيـرات.
ويـرتـكـ ��ز بـنـ ��اء الـلـوحـ ��ة عـل ��ى عـ� �دّة مـ�سـاحـ ��ات

مـتـفـاوتـ ��ة الإ�ضـاءة  :الـمـطـبـ ��خ الـمـ�ضـاء ،وال ّـ�ضـوء
ا ّلـ ��ذي يـ�سـيـل مـنـ ��ه كـ�شـبـه مـنـحـ ��رف هـنـد�سي نـحـو
ال ّـطـريـ ��ق وا ّلـ ��ذي يـزيـ ��د مـن عـتـمـ ��ة الـجـ ��دار ا ّلـتي
ر�سـمـتـ ��ه الـفـ ّنـانـ ��ة يف جـانـب ��ي الـلـوحـ ��ة بـالأحـمـ ��ر
والـبـ ّن ��ي والأزرق الـكـامـ ��د ،وطـبـعـ� � ًا الـعـتـمـ ��ة ا ّلـتي
يـ�سـتـلـق ��ي فـيـهـ ��ا ال ّـ�شـحّ ـاذ والـظـ ّل الأ�سـ ��ود الـمـظـلـم
ا ّلـذي يـلـقي بـه جـ�سـده عـلى الأر�ض.
وا�سـتـعـمـلـ ��ت يف ال ّـ�ضـ ��وء �ألـوانـ ��ا زاهـيـ ��ة بـيـنـمـ ��ا
اخـتـ ��ارت �ألـوانـ� � ًا كـامـ ��دة يف الأجـ ��زاء الـمـعـتـمـ ��ة.
وكـ� � ّل هـ ��ذا بـ�ضـربـات فـر�شـ ��اة عـريـ�ضـ ��ة غـطـت بـهـا
الـمـ�سـاحـ ��ات طـبـقـ ��ة فـ ��وق طـبـقـة ور�سـمـ ��ت عـلـيـهـا
تـفـا�صـيـل الأ�شـكـال بـفـر�شـاة دقـيـقـة.
ويـمـكـ ��ن لـلـ ّرائي �أن يـتـ�صـ ��ور � ّأن الـفـ ّنـانـة ارتـجـلـت
الـمـ�شـهـ ��د وخـطـطـتـه بـالـفـر�شـ ��اة بـ�سـرعـة ،ولـكـنـنـا
نـقـ ��ر�أ � ّأن لـورنـ ��ا كـانـ ��ت تـر�سـ ��م بـبـ ��طء وبـعـنـايـ ��ة،
وتـبـ ��د�أ دائـمـ� � ًا بـالـتـخـطـيـ ��ط وتـر�سـ ��م ا�سـتـنـاد ًا �إىل
مـنـظـر مـرئي.
و�شـاركـ ��ت لـورنـ ��ا يف  1953يف مـعـر� ��ض الـمـعـهـ ��د
الـ ّثـقـ ��ايف الـبـريـطـ ��اين ا ّلـ ��ذي جـمـ ��ع بـيـ ��ن فـنـانـيـن
عـراقـيـيـ ��ن و�أوربـيـيـن بـثـمـ ��اين لـوحـات .ويف عـام
� ،1954شـاركـ ��ت مـ ��ع جـ ��واد يف مـعـر� ��ض دمـ�شـ ��ق
الـعـالـم ��ي .وعـر�ضـا جـداريـات فـيـهـ ��ا �أهـ ّلـة بـ�أ�شـكـال
و�أحـجـام مـخـتـلـفـة)5( .
ولـديـنـ ��ا لـوحـ ��ة زيـتـيـ ��ة ر�سـمـتـهـ ��ا لـورنـ ��ا عـ ��ام
 1955المـ ��ر�أة مـفـوّ طـ ��ة حـمـ ��راء الـ ّثـيـ ��اب (فـاطـمـة)
تـحـمـل ابـنـهـ ��ا ال ّـ�صـغـيـر .ونـالحـ ��ظ الأ�سـاور حـول
مـعـ�صـمـهـ ��ا والـحـجـ ��ل بـ�أجـرا�سـ ��ه ال ّـ�صـغـيـرة حـول
كـاحـ ��ل ال ّـطـفـ ��ل .وتـ�ضـ ��ع الأمـهـ ��ات عـ ��ادة حـجـلـيـن
حـ ��ول كـاحـ َل ��ي ال ّـطـفـل ا ّلـ ��ذي يـبـد�أ الـمـ�ش ��ي عـنـدمـا
يـبـلـغ الـ�سّ ـنـة الأوىل مـن عـمـره �أو قـبـل ذلـك بـقـلـيـل.
ومـ ��ع ذلـك فـطـفـل الـلـوحـة يـبـدو �أكـبـر عـمـر ًا مـن ذلـك
بـكـثـيـر :
وعـنـدمـا نـنـظـر �إىل هـ ��ذه الـلـوحـة ،يـبـدو لـنـا � ّأن يف
تـنـفـيـذهـ ��ا الـكـثـيـ ��ر مـ ��ن الـ ّتـلـقـائـيـة ،فـقـ ��د ر�سـمـتـهـا
بـ�ضـربـ ��ات فـر�شـ ��اة عـريـ�ضـ ��ة تـنـزلـق عـل ��ى قـمـا�ش
الـلـوحـة بـحـ ّريـة .ولـم تـعـت ِـن بـخـلـط الألـوان خـلـطـ ًا
تـا ّمـ� � ًا لـتـظـهـر �صـفـحـة الـلـوحـة مـلـ�سـاء تـتـد ّرج فـيـهـا
الألـ ��وان ،و�إنـمـ ��ا �ألـقـت عـلـيـهـا الألـ ��وان طـبـقـة فـوق
طـبـقـ ��ة  :الـ ّر�صـا�ص ��ي والأبـيـ� ��ض فـ ��وق الأ�صـفـ ��ر،
والـ ّرمـ ��ادي والأبـيـ� ��ض فـ ��وق �سـ ��واد الـفـوطـ ��ة …
وعـيـ ��ن الـ ّرائ ��ي هي ا ّلـت ��ي تـمـ ��زج �ألـ ��وان الـلـوحـة.
وكـ ّلـمـ ��ا رجـ ��ع �إىل الـخـلـ ��ف لـيـبـتـعـ ��د عـنـهـ ��ا كـ ّلـمـ ��ا
ازداد امـتـزاجـهـ ��ا .كـمـ ��ا نـالحـظ �أنـنـ ��ا ال نـعـرف مـن
�أيـ ��ن يـ�أتي ال ّـ�ضـ ��وء فـيـهـا ونـبـحـث عـ ��ن ال ّـظـالل فـال
نـجـدهـا ،فـالـفـ ّنـانـة تـتـحـا�شى الـ ّتـظـلـيـل ! وال نـعـرف
�إن كـانـ ��ت الأ ّم وابـنـهـ ��ا �أمـ ��ام جـ ��دار �أم �أمـ ��ام مـكـان
مـفـتـوح ،فـلـيـ�س يف الـلـوحـة عـمـق.
ولـديـنـ ��ا لـوحـة �أخـ ��رى ر�سـمـتـهـ ��ا لـورنـا عـام 1956
ل� �ـ “بـائـ ��ع الـلـيـمـون” وهـ ��و يـعـر� ��ض �سـلـعـتـه عـلى
امـر�أتـيـ ��ن جـالـ�سـتـيـ ��ن ،وقـ ��ف بـجـانـبـهـمـ ��ا طـفـالن،

بـنـت وولـد :
وقـ ��د ا�سـتـعـمـلـ ��ت �ألـوانـ� � ًا ثـخـيـنـ ��ة يف خـلـفـيـتـهـ ��ا
فـركـتـهـا بـفـر�شـاة عـريـ�ضـة طـبـقـة فـوق طـبـقـة بـيـنـمـا
خـفـفـتـهـا يف مـقـدمـتـهـا حـ ّتى بـدت �شـفـافـة يف بـعـ�ض
الـمـوا�ضـ ��ع ،ور�سـمـت عـلـيـهـ ��ا بـالـفـر�شـاة تـفـا�صـيـل
�أجـ�سـ ��اد الأ�شـخـا�ص الـخـمـ�سـ ��ة وطـيّـات مـالبـ�سـهـم.
وقـ ��د و�ضـعـتـهـم يف نـ�صـ ��ف دائـرة مـقـابـ ��ل الـ ّرائي،
مـمـا �أ�ضـف ��ى عـلى الـلـوحـة نـوعـ ًا مـ ��ن الـعـمـق بـدون
�أن تـلـجـ� ��أ �إىل ا�سـتـعـمـ ��ال قـوانـيـن الـمـنـظـور .وهي
يف لـوحـ ��ات تـلـ ��ك الـفـتـ ��رة تـتـبـ ��ع فـ ّنـ ��اين الـحـداثـة
ا ّلـذيـ ��ن تـحـا�شـ ��وا قــوانـيـ ��ن الـمـنـظـ ��ور الرتـبـاطـهـا
يف �أذهـانـهـ ��م بـالـفـ � ّ�ن الـكـال�سـيـك ��ي .وقـ ��د تـبـعـتـهـم
�أيـ�ضـ ًا يف تـحـا�شي ا�سـتـعـمـ ��ال الـ ّتـظـلـيـل .ور�سـمـت
�أ�شـخـا�صـهـ ��ا وخـا�صـ ��ة ر�ؤو�سـهـ ��م بـعـ� �دّة �أو�ضـاع :
جـانـبـيّـ ًا �أو مـواجـهـة �أو مـن ثـلـثـيـن.
وا�سـتـعـمـلـ ��ت يف خـلـفـيـ ��ة الـلـوحـيـ ��ة �ألـوانـ� � ًا بـ ّنـيـة
مـ�صـفـ ّرة �أو مـتـو ّردة �أو مـخـلـوطـة بـتـد ّرجـات الـلـون
الـ ّرمـادي .وا�سـتـعـمـلـت يف �أر�ضـيـة الـمـ�شـهـد بـعـ�ض
�ألـ ��وان الـخـلـفـيـة ولـونـ� � ًا قـهـوائـيـ� � ًا .و�أ�ضـافـت عـلى
�أجـ�سـ ��اد ال ّـ�شـخـ�صـيـات ومـالبـ�سـهـ ��م �ألـوانـ ًا رمـاديـة
ور�صـا�صـيـة وقـهـوائـيـ ��ة فـاتـحـة وغـامـقـة ،و�أبـيـ�ض
و�أزرق و�أحـمـ ��ر كـامـ ��د ًا و�آخـ ��ر زاهـيـ� � ًا وخـطـوطـ� � ًا
بـرتـقـالـيـ ��ة .ولـ ��م تـ�سـتـعـمـ ��ل �ألـوانـ� � ًا �صـافـيـ ��ة،
وتـحـا�شـت الـلـون الأخـ�ضـر.
كـمـا �شـاركـ ��ت لـورنـا يف مـعـر� ��ض الـمـعـهـد الـ ّثـقـايف
الـبـريـطـ ��اين ا ّلـ ��ذي جـمـع بـيـ ��ن فـنـانـيـ ��ن عـراقـيـيـن
وبـريـطـانـيـيـ ��ن عـ ��ام  1956بـلـوحـتـيـ ��ن ،و�شـاركـت
يف مـعـر� ��ض بـغـ ��داد لـلـ ّر�سـ ��م والـ ّنـحـت ا ّلـ ��ذي �أقـيـم
يف نـ ��ادي الـمـنـ�صـ ��ور يف نـفـ� ��س الـعـ ��ام بـثـمـ ��اين
لـوحـات .كـمـا �شـاركـ ��ت يف الـعـام الـ ّتـايل 1957 ،يف
نـفـ� ��س الـمـعـر�ض بـلـوحـة زيـتـيـ ��ة ( :مـ�سـاء �صـيـف)
وبـتـخـطـيـط.
ويف عـام  ،1957بـد�أ هـدم �أعـداد كـبـيـرة مـن الأبـنـيـة
الـقـديـمـ ��ة والـبـيـوت الـ ّتـراثـيـة لـفـتـح �شـارع عـريـ�ض
يـوازي �شـ ��ارع الـ ّر ّ�شـيـد .وجـلـ�سـ ��ت لـورنـا �سـاعـات
طـويـلـ ��ة �أمـام مـجـمـوعـات مـن الـمـنـ ��ازل الـبـغـداديـة
الـقـديـمـ ��ة قـبـ ��ل هـدمـهـ ��ا لـتـر�سـمـهـ ��ا ،ولـكـ ّنـهـ ��ا لـ ��م
تـلـتـقـط لـهـا �صـور ًا.
وجـلـ�سـ ��ت لـورنـ ��ا ،كـمـا �سـبـ ��ق �أن ذكـرنـ ��ا� ،سـاعـات
طـويـلـ ��ة �أمـام مـجـمـوعـات مـن الـمـنـ ��ازل الـبـغـداديـة
الـقـديـمـ ��ة قـبـ ��ل هـدمـهـ ��ا لـتـر�سـ ��م �أكـثـر مـ ��ا يـمـكـنـهـا
مـنـهـ ��ا ،ولـكـ ّنـهـ ��ا لـ ��م تـلـتـقـ ��ط لـهـ ��ا �صـ ��ور ًا .وكـانـت
تـخـطـ ��ط ر�سـمـهـا بـالأقـالم قـبـ ��ل �أن تـرجـع �إىل الـدّار
لـتـعـيـ ��د ر�سـمـ ��ه بـالألـوان ،ثـ� � ّم تـعـود بـعـ ��د ذلـك �إىل
الـمـكـ ��ان لـتـتـ�أ ّكـد مـ ��ن كـ ّل الـ ّتـفـا�صـيـ ��ل والـجـزئـيـات
ومـن د ّقـة اخـتـيـارهـا لـلألـوان.
ولـديـنـ ��ا تـخـطـيـطـ ��ات ر�سـمـتـهـ ��ا لـورنـ ��ا لـبـعـ� ��ض
الأبـنـيـة ،نـرى فـيـهـا طـريـقـة عـمـلـهـا .
وقـ ��د ا�سـتـمـ� � ّرت لـورنـ ��ا كـفـ ّنـانـة يف خـلـ ��ق عـالـمـهـا
الـفـ ّن ��ي الـخـا� �ّ�ص ا ّلـذي كـانـ ��ت تـ�ضـعـ ��ه يف لـوحـات
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وقـ ��د تـخـ ّرجـ ��ت �أخـتـ ��ه نـزيـهـ ��ة يف ذلـ ��ك الـعـ ��ام مـن
“مـعـهـد الـفـنـون الـجـمـيـلـة” يف بـغـداد ،و�أر�سـلـتـهـا
الـحـكـومـ ��ة الـعـراقـيـ ��ة لـتـدر� ��س الـفـ � ّ�ن يف بـ ��وزار
بـاريـ�س.
وتـعـ ّرف جـواد يف مـعـهـ ��د �سـلـيـد عـلى طـالـبـة كـانـت
تـدر�س فـيـه هي الأخـرى  :لـورنـا هـيـلـز.
وقـ ��د حـ�صـلـ ��ت لـورنـا عـ ��ام  1948عـل ��ى �شـهـادة يف
الـ ّر�سـم والـ ّتـ�صـمـيـم مـن مـعـهـد �سـلـيـد .وطـلـب جـواد
يـدهـا مـ ��ن �أبـيـهـا ،وتـمّـت الـخـطـوبـة قـبـل �أن تـنـتـهي
درا�سـتـ ��ه ويـرجـ ��ع �إىل بـغـداد عـ ��ام  .1949وكـانـت
لـورنـ ��ا قـد بـد�أت بـتـحـ�ضـيـر �شـهـادة لـتـدريـ�س الـف ّـن.
وبـعـد �أن حـ�صـلـت عـلـيـهـا ،مـار�سـت الـ ّتـدريـ�س حـ ّتى
نـهـايـة الـ�سّ ـنـة الـدّرا�سـيـة  ،1950ثـ ّم لـحـقـت بـجـواد
يف بـغـ ��داد يف �شـهـر �أيـلـ ��ول مـن ذلـك الـعـ ��ام .وعـقـد
قـرانـهـمـا ،كـمـا �سـبـق �أن ر�أيـنـا.

تـ�شـارك بـهـ ��ا يف الـمـعـار�ض الـفـ ّنـيـة ،ولـكـ ّنـهـا نـ ّفـذت
�إىل جـانـ ��ب ذلـ ��ك ر�سـومـهـ ��ا “الـ ّتـ�سـجـيـلـيـ ��ة” لـدور
بـغـ ��داد الـقـديـمـة ا ّلـتي حـفـظـت لـنـ ��ا بـعـ�ض ذكـريـات
تـراثـنـا الـمـعـمـاري الـ ّتـراثي.
نـ�صـب الـحـريـة ووفـاة جـواد :
ويف عـ ��ام � ،1959إقـتـ ��رح الـمـعـمـ ��اري رفـعـ ��ة
الـجـادرج ��ي عـلى الـحـكـومـة الـعـراقـيـة تـ�شـيـيـد لـوح
عـريـ� ��ض مـن الـ ّرخـ ��ام الأبـيـ� ��ض ،طـولـ ��ه خـمـ�سـون
مـتـ ��ر ًا ،يـنـ�صـب عـلى ركـيـزتـيـ ��ن عـالـيـتـيـن ،وتـثـبّـت
عـلـيـه �أربـ ��ع عـ�شـرة مـنـحـوتـة بـ ��ارزة مـن الـبـرونـز،
يـعـهـ ��د بـنـحـتـهـ ��ا لـجـ ��واد �سـلـيـ ��م .ووافـ ��ق رئـيـ� ��س
الـوزراء عـبـد الـكـريـم قـا�سـم عـلى الـفـكـرة.
وبـعـ ��د �أن قـدّم جـ ��واد نـمـوذجـ ًا مـ�صـغـ ��ر ًا لـجـزء مـن
الـمـنـحـوتـ ��ات �سـافـ ��ر �إىل �إيـطـالـيـ ��ا يف �أواخـر �آذار
مـ�صـطـحـبـ� � ًا مـعـ ��ه زوجـتـه لـورنـ ��ا وابـنـتـيـه .وبـقي
مـع عـائـلـتـه �شـهـر ًا يف رومـا .وهـنـاك الـتـقي بـمـحـمّـد
غـني حـكـمـت ا ّلـذي كـان يـدر�س الـ ّنـحـت فـيـهـا .وكـان
مـحـ ّمـ ��د غـن ��ي مـن طـلاّ ب جـ ��واد يف مـعـهـ ��د الـفـ ّنـون
الـجـمـيـلـ ��ة .واخـتـاره جـ ��واد لـيـ�سـاعـ ��ده يف �إكـمـال
الـ ّنـ�صـ ��ب وا�صـطـحـبـ ��ه مـعـه �إىل مـديـنـ ��ة فـلـورنـ�سـا
ا ّلـتي �أجّ ـر فـيـهـا مـ�شـغـ ًال.
و�أر�سـل جـ ��واد �إىل بـغـداد مـنـحـوتـة مـن مـنـحـوتـات
الـ ّنـ�صـ ��ب كـان قـد �أكـمـل �صـبّـهـا يف الـبـرونـز :الـمـر�أة
ا ّلـت ��ي تـحـمـل مـ�شـعـل الـحـ ّريـة .وثـبّـت عـلى الـقـاعـدة
الـ ّرخـامـيـ ��ة ا ّلـت ��ي كـ ��ان رفـعـة الـجـادرجي قـ ��د �أكـمـل
تـ�شـيـيـدهـا ،و�أزيـح عـنـهـ ��ا الـ�سّ ـتـار يف نـفـ�س الـعـام،
 ،1959يف احـتـفـاالت مـرور �سـنـة عـلى انـدالع ثـورة
 14تـمّـوز :
وبـق ��ي جـ ��واد مـ ��ع عـائـلـتـ ��ه يف فـلـورنـ�سـ ��ا �سـنـ ��ة
ونـ�صـف ،وعـ ��ادوا �إىل بـغـداد يف بـدايـة عـام .1961
ثـ� � ّم و�صـلـ ��ت الـمـنـحـوتـات الـبـرونـزيـ ��ة بـعـدهـم �إىل
بـغـ ��داد .وقـبـ ��ل �أن يـبـ ��د�أ بـتـثـبـيـتـهـا عـل ��ى الـقـاعـدة
الـ ّرخـامـيـة� ،أ�صـيـب جـ ��واد بـذبـحـة �صـدريـة و�أدخـل
�إىل الـمـ�سـتـ�شـف ��ى ،وتـ ��ويف يف  23كـانـ ��ون الـ ّثـ ��اين
.1961
لـورنـا بـعـد وفـاة جـواد :

يـمـكـنـنـ ��ا �أن نـتـ�صـ ��وّ ر مـدى �صـعـوبـ ��ة الـقـرار ا ّلـذي
كـان يـنـبـغي عـلى لـورنـا اتـخـاذه بـعـد وفـاة زوجـهـا،
ـا�صـ ��ة و�أ ّنـه لـ ��م يـكـن لـهـ ��ا الـجـنـ�سـيـ ��ة الـعـراقـيـة.
خ ّ
ولـكـ ّنـهـا قـررت �أن تـبـقى يف الـعـراق لـتـربي ابـنـتـيـهـا
فـيـ ��ه ،ولـتـ�شـ ��رف عـلى �إكـمـ ��ال تـثـبـيـ ��ت مـنـحـوتـات
نـ�صـب الـحـ ّريـ ��ة الـبـرونـزيـة الـ ّثـالث عـ�شـر الـبـاقـيـة،
بـعـد �أن تـثـبّـتـت عـلى الـقـاعـدة الـ ّرخـامـيـة عـام 1959
مـنـحـوتـ ��ة الـمـ ��ر�أة ا ّلـت ��ي تـحـمـل مـ�شـعـ ��ل الـحـ ّريـة.
وقـ ��د �سـاعـدهـ ��ا عـلى �إنـجـاز هـ ��ذه الـمـهـمـ ��ة ال ّـ�شـا ّقـة
مـحـ ّمـ ��د غـني حـكـمـ ��ت ا ّلـذي كـان قـد عـ ��اد هـو الآخـر
�إىل الـعـراق مـن �إيـطـالـيـا.
ويف عـ ��ام  ،1961حـ�صـلـ ��ت لـورنـا عـل ��ى الـجـنـ�سـيـة
الـعـراقـيـ ��ة بـقـرار مـن رئـيـ�س الـ ��وزراء عـبـد الـكـريـم
قـا�سـ ��م .وعـيّـنـت يف نـفـ�س الـعـ ��ام لـتـدريـ�س الـ ّر�سـم
يف كـ ّلـيـ ��ة الـبـنـات ،ا ّلـتي كـان ا�سـمـهـ ��ا كـ ّلـيـة الـمـلـكـة
عـالـيـة قـبـل الـ ّثـورة.
ووجـدت لـوحـة ر�سـمـتـهـا لـورنـا عـام  1962نـالحـظ
فـيـهـ ��ا بـو�ضـوح تـغـيـ ��ر �أ�سـلـوبـهـا ا ّلـ ��ذي ر�أيـنـاه يف
فـتـرتـهـا الـبـغـداديـة الأوىل .وهي لـوحـة مـ�سـتـطـيـلـة
عـمـوديـ� � ًا ،قـ�سّ ـمـتـهـ ��ا �إىل مـ�سـتـطـيـ�ل�ات مـنـفـ�صـلـ ��ة،
�أفـقـيـ ��ة وعـمـوديـ ��ة ،تـعـلـوهـ ��ا نـخـلـ ��ة مـخـتـزلـ ��ة
و�شـمـ� ��س �صـلـ�صـالـيـ ��ة .وتـنـتـ�صـ ��ب و�سـطـهـا امـر�أة
مـ�س ّـطـحـ ��ة وبـنـ ��ت ،بـيـنـمـا امـتـ�ل��أت الـمـ�سـتـطـيـالت
الأخـ ��رى بـ�أ�شـكـ ��ال هـنـد�سـيـة .وا�سـتـعـمـلـ ��ت �ألـوانـ ًا
كـامـ ��دة يف غـالـبـيـتـهـ ��ا و�إن �أ�ضـاءتـهـ ��ا هـنـا وهـنـاك
�ضـربـات فـر�شـاة بـيـ�ضـاء �أو بـرتـقـالـيـة .
ولـديـنـ ��ا لـوحـ ��ة ر�سـمـتـهـ ��ا لـورنـ ��ا عـ ��ام ( 1964؟)
لـمـجـمـوعـ ��ة دور بـغـداديـة ويف عـ ��ام  ،1965دعـاهـا
مـحـمّـد مـ ّكــيـة ،لـتـدريـ�س الـ ّر�سـم يف كـلـيـة الـهـنـد�سـة
لـطـ�ّل�اّ ب الـفـ � ّ�ن الـمـعـمـ ��اري .وبـقـيـ ��ت فـيـهـ ��ا �سـ ��تّ
�سـنـوات.
م�ست ��ل م ��ن بح ��ث مهم للدكت ��ور النا�ص ��ري يف مدونته ( بني
دجلة والفرات )
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من زمن التوهج

لورنا سليم زهرة األسرار تتألق
في الشمس العراقية
فاضل سوداني

يشخص كتاب الصحفية والكاتبة أنعام كجه جي (
لورنا  ..سنواتها مع جواد سليم ) حقيقتني مهمتني
لتاريخ الفن العراقي من خالل متابعتها ملايض
ومستقبل لورنا سليم الفنانة اإلنكليزية ـ العراقية
التي ارتبطت بواحد من أهم رموز الفن التشكييل
العراقي وهو جواد سليم  ،متمتعني مبعرفة تلك
الحقائق الحية والتفاصيل الفنية عنه والتي مل
نعرفها سابقا بهذه الدقة (وخاصة املشاكل التي
اعرتضته يف تحقيق نصب الحرية) وكذلك عن
معاناته الحياتية حتى وفاته  ،وكل هذا يعطي الكتاب
مصداقية وحيوية متميزة .
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واحلقيق ��ة الثانية ه ��ي �أن م�صادر ه ��ذه املعلومات غري
م�ستق ��اة م ��ن الكت ��ب كما ه ��ي الع ��ادة و�إمنا م ��ن �أقر ب
�إن�س ��ان للفن ��ان ه ��ي زوجت ��ه املت�أث ��رة به فني ��ا وحياتيا
حتى وهي الآن يف خريف عمرها تت�أمل احلقول امللبدة
ب�ضب ��اب منطق ��ة النوفر جن ��وب ويلز بع ��د �أن ا�ضطرت
للع ��ودة م ��ن الع ��راق يف ع ��ام  1971وه ��ي حتم ��ل يف
جوانحها ذكرياتها لأكرث من ع�شرين عاما عا�شتها حتت
وه ��ج ال�شم� ��س البغدادي ��ة املت�ألقة� .إنه ��ا مازالت وحتى
ه ��ذه اللحظة تر�سم البيوت واحلارات و�شنا�شيل بغداد
القدمية  ،ومازال ��ت ت�ستخدم ذات الألوان( �ألوان الطني
) التي متيز اجلو العراق ��ي وتف�ضلها على �ألوان الريف
الإنكلي ��زي ح�سب م�ؤلفة الكت ��اب التي بذلت جهدا كبريا
يف البح ��ث عن زوج ��ة الفنان الت ��ي تتقا�سم م ��ع ابنتها
وزوجها بيت غارق يف ال�ضباب .
والبح ��ث الدقيق وال�سفر البعيد ال ��ذي قامت به الكاتبة
ملقابل ��ة امل�ص ��ادر احلية مما مييز ه ��ذا الكتاب و مينحنا
يف ذات الوق ��ت امكاني ��ة التع ��رف عل ��ى تفا�صي ��ل حياة
لورن ��ا �سلي ��م منذ كان ��ت طفل ��ة  ،وبعد ذلك عل ��ى �شبابها
البك ��ر الذي تاه ب�أحالم �سحر ال�ش ��رق الغام�ض البعيد ،
فه ��ي �سليلة بح ��ارة ومو�سيقيني  ،وعندم ��ا تزوجت من
الفن ��ان العراقي �سحرته ��ا ال�شم�س واحلي ��اة البغدادية
اجلديدة وك�أنها قد قذفت و�سط بحر تت�ألق فوق موجاته
�شم�س االبدية .
ولكونه ��ا تعلمت الر�س ��م مبكرا يف انك�ت�را �ساعدها هذا
عل ��ى القب ��ول يف مدر�سة �سلي ��د للفن ��ون اجلميلة بدون
مقابل ��ة االختب ��ار  .يف ع ��ام  1946ويف ه ��ذه املدر�س ��ة
التق ��ت بج ��واد �سلي ��م الفن ��ان العراق ��ي املتم ��رد عل ��ى
الأنظم ��ة املدر�سية املتزمتة حماوال �أن ميتلك تلك الروح
البوهيمي ��ة التي جت ��رب كل �شئ غريب م ��ن �أجل �إغناء
م�ستقبله الفني.
و كان ج ��واد عازف ��ا جيدا على الغيت ��ار  ،و لورنا تعزف
الكمان فجمعتهما الهواية املو�سيقية .ووجد الفنان فيها
الب�ساط ��ة والرقة والتوا�ضع  ،وهي وجدت فيه اجنذابا
وغرابة � ،إ�ضافة اىل تفوقه عليها كفنان در�س يف فرن�سا
�سنة (عام  )1938و�سنة �أخرى يف كادميية روما  .ومن
اللق ��اء الأول �أدرك ��ت لورنا ب�أنه ��ا �أم ��ام �إن�سان خمتلف
ع ��ن الآخرين ب ��كل �ش ��ئ ب�سخرياته وحكايات ��ه الغريبة
واهتمامات ��ه الفني ��ة الأخ ��رى  ،وب�أنه ��ا ميك ��ن �أن تث ��ق

ب ��ه  .وبع ��د �أن انه ��ى الدرا�سة يف �سنتني ب ��دل من ثالث
وحان ��ت عودته اىل العراق عام � 1949صارحها برغبته
يف ال ��زواج منه ��ا  .ويف بغ ��داد كتب له ��ا ( ال �أدري ملاذا
دعوت ��ك للمجئ اىل هذا املكان امل�ستع ��ر مثل فرن كبري ،
حي ��ث الغبار يغطي الأ�شجار وحاف ��ات النوافذ و�أهداب
العيون وكل �شئ).
وبالرغ ��م من هذا فق ��د كان �سحر مدينة �أل ��ف ليلة وليلة
طاغيا عل ��ى الفتاة للإنكليزية ،فرتك ��ت لندن وعملها يف
التدري�س وكل �ش ��ئ و�أقلت الطائرة املتوجهة اىل بغداد
جواد �سليم لتبد�أ حياة غريبة ك�أنها حلم طويل ي�شاركها
فيه فنان مبدع ال ميكن �أن ين�سى .
بغداد …يا بغداد ما الذي فعلت بنا

من ��ذ اللحظ ��ة الأوىل لو�ص ��ول لورن ��ا �سلي ��م للعا�صم ��ة
ال�ساحرة �أثار انتباهها ثالثة �أ�شياء
�أوال :عفوي ��ة تعامل جواد �سلي ��م العراقي الأ�صيل الذي
يعرفه �أكرث �أهايل بغداد والذي ا�ستقبلها ب�سيارته البيك
�آب القدمي ��ة والغريبة والتي �سيزفها فيها بعد �أن يوقعا
عقد زواجهما .
وثانيا  :جو بغداد امللتهب اجلحيمي ( وخا�صة يف �شهر
�آب الذي يخلع امل�سمار من الباب 9
وثالث ��ا � :أم ج ��واد ذات املهاب ��ة و�صاحب ��ة ال�شخ�صي ��ة
الأقوى يف العائلة  ،والفنانة واملطرزة املاهرة بالفطرة
والت ��ي حتدثها عن ما�ض ال تفهم لورن ��ا منه �شيئا لكنها
تعلم ��ت �أن جتل� ��س مرتبعة ت�صغ ��ي مذهول ��ة �أمام هذه
ال�سيدة التي علمتها بعد ذلك طبخ الأكالت العراقية .
كانت لورنا مذهول ��ة ومنده�شة بحياتها اجلديدة  ،فهي
فت ��اة �إنكليزي ��ة ت�شعر بال�سع ��ادة حتى وه ��ي توقع عقد
زواجه ��ا يف املحكمة العامة ،وتركب م ��ع عري�سها الذي
الميلك ثمن خ ��امت الزواج وال مالب� ��س العر�س � ،سيارة
البي ��ك �آب القدمية وهو احلامل دائما يدور بها ال�شوارع
البغدادي ��ة ابتهاج ��ا ويغمره ��ا بحيويت ��ه ومماحكات ��ه
ونكات ��ه االذعة  .هذه احلياة فتح ��ت �أمامها �آفاقا جديدة
يف بل ��د غري ��ب كان ��ت حتل ��م ب ��ه  ،لك ��ن قلب بغ ��داد كان
رحب ��ا يف تلك الأيام للأبن ��اء والغرباء  ،كما تقول لورنا
حي ��ث مل يجربه ��ا �أحد عل ��ى لب� ��س العب ��اءة �أو االلتزام
بالتقاليد العراقية ومل يعرت�ض �أحد ما �صديقتها املعلمة
الإنكليزية التي كانت تقطع �شوارع بغداد بدراجتها .
واندجمت لورنا مع عائلة ج ��واد وجريانهما  ،وبالرغم
م ��ن ع ��دم معرفته ��ا العربي ��ة � ،إال �أنها كان ��ت ت�شرتك يف
احلفالت
( القب ��ويل ) التي تقيمها �أم ج ��واد جلريانها من الن�ساء
اللواتي �أحببنها �سريعا .
وج ��واد ك�أي فنان متح�ضر يحب الإ�ستم ��اع للمو�سيقى
الكال�سيكي ��ة ه ��و �أ�صدق ��اء وكذل ��ك ل�سم ��اع املو�سيق ��ى
ال�شرقي ��ة وبال ��ذات املق ��ام العراق ��ي ،وا�ش�ت�رك ه ��و
ووزوجته كعازفني يف فرقة بغداد للهارمونيك  ،بالرغم
م ��ن �أنه يعمل ويدر�س يف ث�ل�اث �أماكن لك�سب عي�شه يف
بلد غني مثل العراق .

و�ش ��ئ مه ��م �أن ت�ؤكد امل�ؤلف ��ة ب�أن لورنا �سلي ��م كانت من
الفنان ��ات الأوائ ��ل اللوات ��ي ر�سمن الن�س ��اء البغداديات
وبال ��ذات ال�شعبي ��ات منه ��ن  ،بائع ��ات الل�ب�ن واحلليب
 ،اللوات ��ي تراه ��ن وه ��ن يحم ��ل احلط ��ب وج ��رار املاء
ويرتاق�صن مب�شيتهن فرحات مبالب�سهن الريفية امللونة
الأخ ��اذة .ف�سحرها كل ه ��ذا وكانت تالحقه ��ن ويوافقن
عل ��ى �أن تر�سمه ��ن يف وقت ال ميكن في ��ه احل�صول على
مودي ��ل حي من الن�ساء  .وبت�أثري جواد الذي كان ير�سم
اجلوام ��ع وامل�آذن ذات القب ��اب الزرقاء والذهبية وكذلك
الن�س ��اء ال�شعبيات (ولوحة امل ��ر�أة التي حتمل �صندوق
العر�س والأخرى التي حتمل ماكنة اخلياطة معروفة )،
بد�أت لورن ��ا بر�سم البيوت البغدادية التي كان الأجانب
يقبلون على �شرائها .
�أن �أنع ��ام كجه جي يف كتابها �أ�شرت على طبيعة العالقة
ب�ي�ن لورن ��ا وج ��واد لي� ��س كزوج�ي�ن �أوحبيب�ي�ن و�إمنا
كفنان�ي�ن متناف�سني �أي�ضا  ،وبالرغم م ��ن �أن لورنا ت�ؤكد
دائما بانها تاثرت بجواد �إال �أنها تعمل على ا�ستقالليتها
الفنية  ،واجلانب ال�شيق الآخر ،هو املزج بني تف�صيالت
احلي ��اة البغدادية وب�ي�ن ن�ضال جواد م ��ن �أجل امتالكه
ل�شخ�صيته الفنية .
فق ��د كان ي�ؤم ��ن بان الف ��ن ال ميكن ح�ص ��ره يف املعر�ض
�أو املتح ��ف وعزله ع ��ن املحيط و�إمنا يج ��ب �أن يلت�صق
بالنا� ��س  .وبالرغم من �أن الكثري من ت�صميمات ومناذج
ج ��واد النحتي ��ة ق ��د رف�ضت م ��ن قب ��ل بع� ��ض ال�شركات
وامل�ؤ�س�س ��ات �أو م ��ن قبل م�سئ ��ويل امل�ص ��رف الزراعي
الذي ��ن توجه ��وا ل ��ه لنح ��ت واجهت ��ه � ،إال �أنه ��م رف�ضوا
منوذج ��ه املق�ت�رح  ،ومل يخلق ه ��ذا �إحب ��اط يف داخله ،
وكان يتغل ��ب عل ��ى الأمر بالتهكم وال�سخري ��ة من ا�ؤلئك
الذي ��ن حاول ��ن ت�ضي ��ق ر�ؤي ��ا الفن ��ان و�إفق ��ه الوا�سع .
ويطال ��ب ج ��واد اي�ض ��ا بنق ��اء الفن ��ان ال ��ذي الميكن ان
ي�صب ��ح مبدعا �إال �إذا رف�ض املخاتل ��ة والنفاق والتظاهر
والنميمة واحل�سد واجلهالة والتفاهة الفنية .
وفن ��ان مث ��ل ج ��واد يدع ��و دائم ��ا اىل تطوي ��ر نف�س ��ه
ومعا�صري ��ه م ��ن الفنان�ي�ن وله ��ذا كان يتحم� ��س دائم ��ا
لت�شكيل اجلماع ��ات الفنية مثل جماع ��ة الرواد وغريها
لأن ��ه ي�ؤم ��ن ب�أنه ��ا �ست�ساه ��م يف تطوير الو�س ��ط الفني
وتخل�صه م ��ن الركود  ،وتخلق مناف�س ��ة فنية و�إبداعية
بني فنون خمتلفة.
فمث�ل�ا �أن العالق ��ة وال�صداق ��ة الإبداعي ��ة ب�ي�ن ج ��واد
واملعم ��اري حمم ��د مكي ��ة � ،أكدت عل ��ى طبيع ��ة التالحم
ب�ي�ن النح ��ت واملعم ��ار فم ��ا كان ي�صمم ��ه حمم ��د مكي ��ة
كمعم ��ار يرتك في ��ه دائما ف�سح ��ة ليملئها ج ��واد ب�ألوانه
ومنحوتات ��ه  .وكان التع ��اون كب�ي�را عندم ��ا حق ��ق كل
م ��ن ج ��واد واملعم ��اري حمم ��د مكي ��ة واملهند� ��س رفعت
اجلادرجي ن�صب احلرية .
الملحمة العراقية في سماء بغداد الزرقاء

يف ف�صل من الكتاب حتت عنوان �آخر املطاف حتدثت
امل�ؤلف ��ة عن كيفية انبثاق فك ��رة الن�صب الذي ا�ستطاع

حممد مكية �إقناع امل�س�ؤولني بعد ثورة  14متوزبهذه
الفك ��رة وحتم�س لها رئي� ��س اجلمهورية �أنذاك الزعيم
املرحوم عبد الكرمي قا�سم  ،من �أجل �أن يرى العراقيني
يوميا تاريخهم وم�ستقبلهم منحوتا �أمامهم يف واجهة
كبرية ن�صبت يف �ساحة التحرير و�سط بغداد  .فجواد
الفنان والإن�سان كان مهتما مب�شاكل وطنه والتحوالت
التي رافقت الثورة والأخرى التي تعرت�ضها.
وعن ��د مقابلة الفنان ج ��واد لرئي� ��س اجلمهورية �أيقن
ب�أنه �أعطاه م�س�ؤولية كبرية لي�س �أمامه فح�سب و�إمنا
�أم ��ام ال�شعب العراق ��ي  ،واكت�شف جواد ب� ��أن الن�صب
�سيك ��ون ملك لل�شعب ويجب �أن ينج ��ز ب�إتقان �إبداعي
وب�أ�سرع وقت .
وتذكر امل�ؤلفة الكثري من التف�صيالت الدقيقة واملعاناة
الت ��ي عاناها ج ��واد �سلي ��م وزوجته الت ��ى رافقته اىل
�إيطالي ��ا لإجن ��از الن�ص ��ب يف الوق ��ت املق ��رر  .وكذلك
املعان ��اة النف�سي ��ة التي مر بها الفن ��ان وهو يحاول �أن
ينجز منحوت ��ة تاريخية �ستبقى �شاه ��دا على �إجنازه
الفن ��ي وعل ��ى م�ستقب ��ل الع ��راق ال ��ذي �ستجع ��ل منه
ال�صراعات ال�سيا�سية �أكرث غمو�ضا .
وب�سب ��ب القل ��ق واجلهد امل�ضاع ��ف الذي بذل ��ه الفنان
جعل ��ه بو�ض ��ع نف�سي �صعب �أدى ب ��ه اىل الت�صور ب�أن
هنال ��ك م ��ن يت�آم ��ر �ضده ملنع ��ه من �إجن ��از عمل ��ه � ،أو
هنال ��ك من يحاول اغتيال ��ه  ،فرقد يف امل�ست�شفى �إعياء
 .وت�ؤك ��د لورن ��ا ذاته ��ا يف حوار م ��ع امل�ؤلفة ب� ��أن هذا
كل ��ه كان �أوهام غ�ي�ر حقيقي ��ة  .وبالرغم من ه ��ذا ف�أن
جواد �أجن ��ز منحوتاته وو�صلت بغ ��داد م�شحونة من
فلورن�سا .
وكاد الفنان �أن يرى حلمه يتحقق وحينما بد�أت القطع
الربونزي ��ة ال�ضخم ��ة تعل ��ق واح ��دة �إثر �أخ ��رى على
واجهته ��ا املرمرية ال�ضخم ��ة التي �أجنزه ��ا املعماري
رفع ��ة اجلادرجي  ،لقد �أهدى الفن ��ان للعراقيني ن�صب
احلري ��ة ال ��ذي مل يتحمل قلب ��ه �إجنازه حت ��ى النهاية.
فامل ��وت قا� ��س ال يرح ��م  ،ي�صي ��ب الفنان بنوب ��ة قلبية
ثاني ��ة وعل ��ى �أثرها يتوقف و نفق ��ده نهائيا يف كانون
الثاين عام  1961دون �أن يرى حلمه يتحقق يف �سماء
بغداد .
وم ��ن �أج ��ل ه ��ذا تتكف ��ل زوج ��ة الفن ��ان و�أ�صدق ��اءه
وتالمي ��ذه �إجن ��از الن�ص ��ب  ،فه ��ي الت ��ي رافقت ��ه منذ
البداية وتع ��رف جميع تفا�صيل العم ��ل بدقة متناهية
 .وتقديرا جلهوده ��ا واحرتاما لإبداع زوجها مينحها
رئي�س اجلمهورية اجلن�سية العراقية .
وبع ��د رحي ��ل الفن ��ان و�إجن ��از الن�صب �شع ��رت لورنا
بف ��راغ هائ ��ل �إ�ضاف ��ة �إىل معاناته ��ا ه ��ي وطفلتيه ��ا
م ��ن �شظ ��ف العي� ��ش  ،ولكنها �سرع ��ان ما تنق ��ذ نف�سها
باكت�شافه ��ا التفرد فيم ��ا �إذا توجهت لر�س ��م ال�شنا�شيل
وامل�ساجد والبيوت البغدادية القدمية بدقة
زخرفته ��ا املتناهي ��ة و ب�ألوانها الرتابي ��ة مما مينحها
بعدا جت�سيد يا جديدا .

عن  :احلوار املتمدن

لورنا و فراغ الرحيل
إنعام كجه جي

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

وجدت لورنا نفسها يف مأزق بعد وفاة زوجها .
فهي بال عمل وتعيش بعيد عن والديها  ،وليس
لها من مورد سوى الراتب التقاعدي البسيط
الذي تركه جواد البنتيه وقدره ستة وعرشون
دينارا  .اما مكافأته عن نصب الحرية فلم تتجاوز
الثالثة االف دينار .

هن ��ا ارت�أى رفعة اجلادرجي ان ذل ��ك املبلغ ال يتنا�سب والعم ��ل امل�ضني الذي اجنزه
ج ��واد فاقرتح ان يح ��اول احل�صول على مبل ��غ ا�ضايف يدفع للورن ��ا مقابل ا�شرافها
على ا�ستكمال تعليق املنحوتات يف اماكنها املنا�سبة على اجلدار  ،باعتبارها رافقت
زوجها يف كل مراحل هذا العمل  ،وباعتبارها هي نف�سها فنانة يف اال�سا�س .
وفع�ل�ا ر�سمت لورنا الت�صميم الذي جرى تعليق قطع الربونز ا�ستنادا اليه  ،وكانت
تذه ��ب يومي ��ا اىل موق ��ع العم ��ل اىل ان اخ ��ذ الن�صب �شكل ��ه النهائي و�ص ��ار جاهزا
للتد�شني  .وقد �صرفت لها يف اخر االمر ثالثة االف دينار ا�ضافية  ،كان لها اثرها يف
م�ساعدتها يف امل�أزق الذي كانت فيه .
تق ��ول لورن ��ا  (( :مل افكر برتك العراق بعد وفاة ج ��واد الن زوجي كان علما يف بلد،
واردت البنتي ��ه ان تكون ��ا فخورت�ي�ن بابيهم ��ا  ،وان تعرفا اي فنان كب�ي�ر كان  .ولو
اخذتهم ��ا وهما يف تل ��ك ال�سن ال�صغرية وعدت اىل بريطانيا فق ��د العرفان عنه �شيئا
)) .
وقف ا�صدقاء خمل�صون اىل جانب لورنا يف تلك الفرتة الع�صيبة من حياتها  ،بينهم
ملع ��ان البكري وزوجها حممد عبد الوهاب  .وق ��د اقرتحت ملعان على لورنا ان تكتب
ر�سال ��ة اىل عبد الكرمي قا�سم تقول له فيها ان جواد قد �ضحى بنف�سه وهو ينجز هذا
ال�ص ��رح الفني الوطني  ،وانها ال تنوي مغ ��ادرة العراق بل تريد تن�شئة ابنتي جواد
�سليم  ،زينب ومرمي  ،يف وطن ابيهما .
كان االم ��ل من تل ��ك الر�سالة ان الزعيم عبد الكرمي قا�س ��م �سي�أمر حال قراءتها بقطعة
ار� ��ض تبن ��ي عليها لورنا بيتا لها والبنتيها  ،وت�ستق ��ر يف بغداد كما حتب  .وهي قد
كتب ��ت الر�سال ��ة وراحت تنتظر اجل ��واب الذي �سيحدد م�صريه ��ا  ،وقد جاء اجلواب
هاتفي ��ا كالتايل  :و�صلت ر�سالتك اىل �سيادته وا�سعده رغبتك يف البقاء يف العراق ،
لذلك امر باعطائك اجلن�سية العراقية .
والنه ��ا اخ ��ذت �صورا للمنحوتات بعد اجنازها يف ايطالي ��ا  ،فقد رغبت يف ان تطلع
الزعيم عليها قبل ازاحة ال�ستار عن الن�صب  ،وذهبت فعال اىل وزارة الدفاع  ،ح�سب
موع ��د م�سبق  ،وانتظرت طويال  ،ثم جاء احد ال�ضباط ليقول لها ان الزعيم م�شغول
وال ي�ستطيع مقابلتها  ،واخذ منها ال�صور لرييها له  ،ومل يعدها اليها .
�سافرت لورنا ذلك ال�صيف لق�ضاء اجازتها يف بريطانيا مع ابنتيها  ،ومل حت�ضر حفل
ازاحة ال�ستار عن ن�صب احلرية يف متوز  ، 1961اذ كان احتفاال ر�سميا كل احل�ضور
فيه من الرجال  .وهي ال تذكر انها تلقت دعوة للح�ضور .
بع ��د عودته ��ا م ��ن االج ��ازة كان اول ما فعلت ��ه انها ذهب ��ت لر�ؤية الن�ص ��ب  ،و�شعرت
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ان ��ه لي� ��س عظيما فح�سب  ،بل هو متع ��ة للنظر وحمرك لل ��روح  .ويف تلك اللحظات
الراع�ش ��ة الت ��ي كانت تق ��ف فيها مثل كائن �ضئي ��ل امام ذلك ال�ص ��رح العايل  .تذكرت
م ��ا قال ��ه الفنان ��ون االيطاليون الذي ��ن اتيحت لهم ر�ؤي ��ة املنحوتات اثن ��اء �صبها يف
فلورن�س ��ا  .لقد قال ��وا جلواد انه فنان حمظ ��وظ حل�صوله على فر�ص ��ة اجناز ن�صب
به ��ذه ال�ضخامة  ،وحتى يف اوربا ين ��در ان متنح دولة من الدول احد فنانيها فر�صة
كهذه .
ه ��ل جاء الن�ص ��ب تتويجا البداع جواد �سليم ؟ تعلن لورن ��ا ب�صوت خافت انها حتب
ن�صب احلرية كثريا  ،لكنها ال تعتربه اف�ضل اعمال زوجها  .فالعمل االقرب اىل قلبها
ه ��و منحوتة ( اال�سطة البن ّاء) التي اقتناها متحف املو�صل  ،ثم �أنتقلت فيما بعد اىل
متحف الرواد يف بغداد .
بد�أت لورنا تدرك معنى ان تبقى وحيدة بدون جواد  ،مع كل ما يعنيه ذلك من اعباء
،لكنه ��ا كانت قد فرح ��ت بح�صولها على اجلن�سية العراقي ��ة  ،اذ اتاحت لها ان تلتحق
بهيئة التدري�س يف كلية البنات كموظفة عراقية ال اجنبية متعاقدة .
وعندم ��ا اجتهت النية الغالق كلي ��ة البنات اوا�سط ال�ستين ��ات انتقلت مب�ساعدة من
حممد مكية اىل تدري�س الر�سم يف كلية الهند�سة  ،وبقيت فيها �ست �سنوات .
االمر الوحيد الذي كان يحبطها هو انها مل تتعلم العربية على ا�صولها  ،وكانت تكرر
ان تل ��ك غلط ��ة ج ��واد  ،اذ كان يف�ضل ان يحادثه ��ا باالنكليزية يف البي ��ت لكي ي�ساعد
ابنتيه على اتقان تلك اللغة  ،مادامتا تتعلمان العربية يف املدر�سة .
ا�ضط ��رت لورنا اىل تعل ��م لغة زوجها بعد وفات ��ه  ،مثلما ح�صلت عل ��ى جن�سيته بعد
وفات ��ه اي�ض ��ا  .كانت ت�ستطيع تدبري امورها يف ال�س ��وق  ،وتتحدث مع ام جواد عن
الطبخ واحوال الطق�س وحاجيات البت  ،لكنها مل تتمكن يوما من الدخول يف نقا�ش
�سيا�سي باللغة العربية  ،يف وقت كان كل العراقيينفيه يتجادلون يف ال�سيا�سة .
وهكذا �صار لزاما عليها ان تعود اىل درا�سة العربية قراءة وكتابة بحيث ت�ستطيع ان
تق ��ر�أ الفتات الوزارات وا�سماء الدوائ ��ر وامل�صالح املختلفة  ،اذ كان عليها ان تالحق
معامل ��ة تقاعد جواد  ،وان جتهد يف حل م�شكلة عالق ��ة ب�سبب �سلفة على الراتب كان
قد اخذها من معهد الفنون قبل وفاته  ،وا�ستغرق حلها �سنتني !
ثم ان وظيفة لورنا اجلديدة كمدر�سة يف كلية البنات كانت ت�ستوجب منها ان تعرف
اج ��زاء اجل�سم على االقل بالعربية كاليد وال ��ذراع واملرفق والركبة  ،وقد تعلمت كل
ذل ��ك  ،لكنه ��ا عجزت ع ��ن اتقان قواع ��د اللغة وب ��دون القواعد ال ميك ��ن تكوين جملة
�صحيحة  ،لكن الوان كان قد فات .
 ..ومن بني طالباتها يف كلية البنات تذكر لورنا الطالبة �سعاد العطار .
كان ��ت �سعاد قد تزوجت �صغرية و�سافرت مع زوجها اىل امريكا حيث در�ست الر�سم
يف اح ��د املعاه ��د  ،وعندم ��ا عادت اىل بغ ��داد مل يعرتف ��وا ب�شهادته ��ا يف املعهد الذي
در�س ��ت في ��ه  .فالتحقت بكلي ��ة البنات لدرا�سة الر�س ��م من جديد  .وحامل ��ا ر�أت لورنا
ر�س ��وم �سعاد ،ادركت انها امام فنانة بالفطرة وال حتتاج اىل حما�ضرات حول كيفية
م ��زج االل ��وان وغري ذلك من مبايء اولية  ،فقالت لها انها معفاة من ح�ضور الدرو�س
 ،و�ستعطيها الدرجة يف �آخر ال�سنة على ر�سومها .
�شغ ��ل العم ��ل يف التدري�س لورنا  ،لكنه مل ميلأ كل وقتها  .لقد ترك جواد فراغا هائال
يف حياتها  ،مثل ال�صمت الذي يعقب انف�ضا�ض عر�س �صاخب دام عدة ايام .

عن كتاب  :لورنا � ..سنواتها مع جواد �سليم
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طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

لورنا سليم ..عاشقة بغداد
د .حسين الهنداوي
توفيت الفنانة الربيطاني ��ة العراقية لورنا �سليم يف مدينة
ويل ��ز باململكة املتحدة ي ��وم الأح ��د  2021/1/23عن عمر
ناهز الثالث وت�سعني �سنة �أم�ضت نحو ع�شر منها يف بغداد
برفقة زوجها الفنان الت�شكيل ��ي الكبري الراحل جواد �سليم
حي ��ث كان ��ت �أحد الفنان�ي�ن امل�ساهم�ي�ن الأ�سا�سيني معه يف
ان�شاء ن�ص ��ب احلرية ببغداد التي ظلت حتت�ضنها ل�سنوات
عديدة اخرى.
وكان مفرح ��ا �أن نلتقي ونتحدث م ��رارا مع الفنانة الراحلة
يف الت�سعين ��ات املا�ضية عندما كانت ت ��زور غالريي ديوان
الكوف ��ة ال ��ذي ان�ش� ��أه املعماري العامل ��ي الراح ��ل د .حممد
مكية بلن ��دن وكان اهم مركز ثقايف وفني عربي و�شرقي اذ
اق ��ام لها الدكتور حممد مكية ع ��دة معار�ض خا�صة ،تكر�س
احدها لأعمال زيتية جميلة ر�سمتها لورنا عن دجلة وبغداد
وعمارتها و�شنا�شيلها القت ا�ستقباال كبريا.
وكان ��ت لورن ��ا املولودة يف ع ��ام  ،1928قد تعلم ��ت الر�سم
مبك ��را يف م�سق ��ط ر�أ�سه ��ا �شفيلد م ��ا �ساعدها عل ��ى القبول
يف مدر�سة �سلي ��د للفنون اجلميلة ب ��دون مقابلة االختبار.
وهن ��اك تعرفت عل ��ى النح ��ات العراقي الرائد ج ��واد �سليم
خ�ل�ال درا�ستهم ��ا يف لن ��دن حي ��ث در�س الفن ب�ي�ن -1946
 ،)1949ف�أعجب ��ت ب ��ه ثم تزوج ��ت منه قب ��ل ان تنتقل معه
�إىل بغ ��داد يف ع ��ام  1950لت�ساه ��م يف احلرك ��ة الت�شكيلية
العراقية ولتوا�صل بعد وفاته املبكرة يف  23كانون الثاين
م ��ن ع ��ام  1961اث ��ر نوبة قلبي ��ة �شديدة ،العم ��ل يف �إكمال
م�ش ��روع “ن�ص ��ب احلري ��ة” ال ��ذي مت �إزاح ��ة ال�ست ��ار عنه
الحق ��ا يف ذل ��ك العام ،اىل جان ��ب �إجنازها ل�سل�سل ��ة �أعمال
عن بغداد متيزت با�ستلهام الت�صاميم الإ�سالمية والرتاثية
والهند�سية وبالتعبري عن حمبة حميمة ظلت لورنا حتملها
للمدينة الت ��ي اكدت مرارا ب�أن ال�سن ��وات التي ق�ضتها فيها
م ��ع ج ��واد وبع ��ده كانت �أجم ��ل �سن ��وات حياته ��ا و�أمتعها
و�أكرثه ��ا عطاء قبل ا�ضطراره ��ا اىل انه ��اء الإقامة ببغداد
نهائيا يف .1971
ويق ��دم كت ��اب ( لورنا � ..سنواتها مع ج ��واد �سليم ) مل�ؤلفته
الكاتب ��ة العراقي ��ة املقيم ��ة يف باري� ��س �أنع ��ام كج ��ه ج ��ي
معلوم ��ات تف�صيلي ��ة قيمة ع ��ن لورنا �سليم الت ��ي كانت من
“الفنان ��ات الأوائ ��ل اللوات ��ي ر�سمن الن�س ��اء البغداديات
وبالذات ال�شعبيات منهن ،بائعات اللنب واحلليب ،اللواتي
تراه ��ن وه ��ن يحم ��ل احلط ��ب وج ��رار امل ��اء ويرتاق�ص ��ن
مب�شيته ��ن فرح ��ات مبالب�سه ��ن الريفي ��ة امللون ��ة الأخاذة..
ف�سحره ��ا كل ه ��ذا وكان ��ت تالحقه ��ن ويوافق ��ن عل ��ى �أن
تر�سمه ��ن يف وقت ال ميكن فيه احل�ص ��ول على موديل حي
م ��ن الن�س ��اء ..وبت�أثري ج ��واد ال ��ذي كان ير�س ��م اجلوامع
وامل� ��آذن ذات القب ��اب الزرق ��اء والذهبي ��ة وكذل ��ك الن�س ��اء
ال�شعبي ��ات (ولوح ��ة امل ��ر�أة الت ��ي حتمل �صن ��دوق العر�س
والأخرى التي حتمل ماكنة اخلياطة معروفة) ،بد�أت لورنا
بر�س ��م البيوت البغدادي ��ة التي كان الأجان ��ب يقبلون على
�شرائها” .وهي اعمال جعل ��ت من لورنا �سليم بني الفنانني
القالئ ��ل ج ��دا الذين نال ��وا ميدالية كولبنكي ��ان لدورهم يف
اثراء الفن العراقي احلديث.
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