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لوحة مليعة عباس عمارة

تقول الشاعرة الكبيرة ( مليعة عباس عمارة ) ; في عام ١٩٥٤ , جلسُت على مضض
في املرسم وجواد سليم يتابع تخطيطه على الخام األسمر وكنُت اشاكسه بقولي ; أعنتِ

ياأستاذ , غدا سيقولون هذا هو الفنان الذي رسم الشاعرة مليعة
فيرد عليها بهدوئه العميق : بل سيقولون هذه الشاعرة التي رسمها جواد سليم

حدثها اخوه الرسام الدبلوماسي نزار سليم بأن جواد علق اللوحة في بيته وهو يشرب
كأسه كل مساء كان يتطلع اليها , ثم عرضتها لورنا للبيع ب ٥٠ دينار لم يكن معها مليعة
يومها ثمنها فأشتراها جبرا أبراهيم جبرا , و ذات يوم أمسك جبرا بيد مليعة وأوقفها امام
جدار في بيته معلق عليه لوحتها فتقول مليعة تذكرت كم كنت اشاكسه حتى قلت له ( انت

(!! حقيقة يا استاذ , طلعت روحي بهذه اللوحة

 اقراط بلقيس
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من ثمار ما انتجت عالقة رفعت الجادرجي بجواد سليم التصاميم التي وضعها جواد
لثالتة أقراط لزوجة الجادرجي السيده بلقيس شراره والتي حفزت النحات على الدخول
الى منطقة ال يقترب منها الكثير من مبدعينا والتي ربما لو جربوا و إجتهدوا بها لكانوا

حجزوا ألنفسهم مكانا مبرزا في عالم اإلبداع ولألسف ربما بعضهم غادرنا دون أن
يلتفت اليه أحدا .

ومن جميل ما يذكر هنا أن الصور هذه تعطيك فكرة عن الجادرجي املتمكن فوتوغرافيا
,فالصور كانت من التقاطاته املبهره

جواد عازف الكيتار

تعلم جواد سليم العزف على الكيتار على يد فنان تركي أقام في بغداد اسمه ( مسيو
جميل ) وأخذه الولع بهذه اآللة بحيث بدأ يجمع كل ما يكتب عنها في الصحف ,

ويحتفظ بصور مشاهير العازفني العامليني عليها  لعل الولع بالكيتار جاء لتشابهه مع ألة
العود .لكنه تعلم العزف متأخراً ,اي في سن تكون اليدان قد أخذتا شكلهما النهائي ,

ولو أتيح لجواد ان يتعلم العزف وهو مراهق لكان عازفاَ ماهراً .

 

عراقية طيبة .....و خوش بنية
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 عندما َعلِم نزار , شقیق جواد سلیم بأن اخاه االكبر ینوي االرتبط بلورنا الفتاة االنكلیزیة

وخجالً من مواجھتھ حیث كان یصغره بخمس سنین بعث لھ رسالة مقتضبة یقول فیھا ( اذا

كنت تنوي الزواج فلماذا ال تختار عروس عراقیة طیبة .....و خوش بنیة ؟ ) لم یرد علیھ

جواد ولو بكلمة

كان نزار وقتھا طالباً في كلیة الحقوق وعندما انھى دراستھ وتم تعیینھ بالسلك الدبلوماسي في

بون / المانیا والتقى بفتاة المانیة وتزوجھا واحضرھا معھ لبغداد وما كان من جواد اال انھ

اعاد الیھ الرسالة المقتضبة بصمت !!!

املوديل

الفنان جواد سليم مع موديل في مرسمه ، معهد الفنون
الجميلة ، بغداد ١٩٥٤

كانت أجرة املوديل دائماً تؤرق الفنان لعدم مقدرته على تسديدها وهو الحاصل على راتب

زهيد ال يكفي متطلبات عائلته

فائق حسن ....نحت یدیھ بدل وجھھ
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طلب جواد سلیم ذات یوم من فائق حسن ان یجلس امامھ ویشبك كفیھ لكي ینحت لھما تمثاالً ,
و قال ان ھاتین الیدین الخشنتین تستحقان التخلید إلنھما تجیدان الرسم والنحت والنجارة والبناء

والطالء والطبخ والخیاطة والبستنة
وخالل انجاز التمثال الذي احتفظ بھ فائق حسن في بیتھ , جاء احد الزمالء من الفنانین وسأل

جواد : لماذا تنحت یدي فائق ....ولیس وجھھ ؟
و نظر جواد الى السائل بنظرتھ الباردة الشھیرة وأجاب : وھل تستحق كل االیدي ان ُتسمى

كذلك ؟

قبوالت أم جواد

السيدة ام جواد وابنتها نزيهة رحمهم اهلل
تذكر لورنا زوجة جواد سليم اثناء اقامتها في بغداد مع والدة زوجها السيدة ( َمليكة
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عبداهلل ) بأنها كانت امرأة ذات مهابة وصاحبة الشخصية األقوى في العائلة , و كانت
فنانة ايضاً و مطرزة ماهرة , لم يرق لها بادئ األمر زواج ابنها من اجنبية لكنها أحبت

لورنا بعد ذلك
كانت تتضايق ام جواد اذا ما رسمها ابنها او ابنتها نزيهة لكونها ال تسفر عن وجهها

امام الغرباء , فكيف باللوحة وهي تجوب املعارض امام اعني مئات الزوار
تعلمت لورنا من بيبي هكذا كانت تسمي ام زوجها كيف تطهو الرز , وكيف تطبخ

تشريب البامية , وكيف تلف الدوملة حيث كانت بيبي تتقن طبخ كبة الحامض , األكلة
التي تعشقها لورنا

وكانت السيدة ام جواد رحمها اهلل تقيم قبوالً للسيدات كل شهر في دارها , فيتقاطرن
الجارات والقريبات وتمتلï بهن باحة الدار والحديقة , وكانت الكنة األنكليزية تلبس احلى
فساتينها وتخرج لتجلس مع النسوة اللواتي يأكلنها بنظراتهن ويبدأن الحديث دائما ب (
شلونج ؟ ) فترد لورنا ( أني زينة  !! ) ثم مع حركة مراوحهن لتقليل الحر والعرق يأتي
التذمر ( حارة ) فتجيب لورنا ( كلش حارة ) , ثم تنصب نظراتهن على بطنها ليأتي

السؤال املؤرق ( أكو ....ماكو ؟

آخر ماقاله  لورنا مالك

في 23 ینایر/كانون الثاني سنة 1961 توفي الفنان جواد سلیم صباحاً بعد ان اصیب بنوبة
قلبیة اُدخل على اثرھا إلى مستشفى الجمھوري ببغداد , الزمھ في المستشفى الدكتور (سالم
الدملوجي ) إضافة إلى الدكتور خالد القصاب ورافقتھما السیدة لورنا زوجة جواد سلیم،
تحسنت حالة الفنان في بادئ األمر لكنھ اُصیب بنوبة قلبیة ثانیة ادت إلى انخفاض ضغطھ
وصعوبتھ في التنفس وتعطشھ إلى االوكسجین، وفي لحظاتھ االخیرة إلتفت إلى زوجتھ قائال
(تصوري إني أراك اآلن مالكاً .. تصوري أنت لورنا مالك) بعدھا ابتسم وتوقفت عیناه عن

الحركة لینتقل إلى رحمة هللا.

قناع الموت
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يروي الدكتور خالد القصاب في كتابه املوسوم (خالد القصاب.. ذكريات فنية) مشهد

: (في غرفة األموات املظلمة، جواد سليم في غرفة االموات في مستشفى الجمهوري قائالً
كان جسد جواد مسجى على منضدة (البورسلني) األبيض، سال من األعلى خيط نور

صغير ليخترق الظلمة ويسقط فوق وجه جواد الشاحب.
وفي ركن الغرفة تجمعت ظالل األصدقاء تبكي املشهد الكئيب: حافظ الدروبي وإسماعيل
الشيخلي وسعد شاكر ومحمد عبد الوهاب وباهر فائق وسالم الدملوجي وخالد القصاب.
وانبرى النحات خالد الرحال يخفق بيده عجينة (البالستر) يغطي بها وجه جواد ولحيته

ليعمل منها قناعاً لوجهه والدموع تنهمر من عينيه، تكسر القناع عدة مرات لرداءة
املسحوق، فأسرع سعد شاكر في الذهاب إلى معهد الفنون الجميلة لجلب مسحوق بديل،

فأعاد الرحال عمل القناع مرة أخرى، وهنا أطلق باهر فائق صرخة من قلب الظالم:
(خالد التخنق جواد)، وانخرط الجميع بالبكاء)

وهنا يجدر بي الذكر ان القالب الذي صنعه الفنان خالد الرحال لجواد سليم اصبح في
منزل النحات الراحل محمد غني حكمت وهو ما زال في بيته ببغداد حتى اآلن

صور متنوعة

جواد سلیم وفائق حسن وزیارتھما ألثار نینوى
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جواد سلیم یقرأ كلمتھ الشھیرة في حفل إطالق (جماعة بغداد للفن
الحدیث) عام ١٩٥١ 

جواد سلیم  وأبنتھ زینب في دارھم ببغداد ١٩٥١
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جواد سلیم في شبابھ

جواد سليم والوصي عبداالله وامللك فيصل الثاني والدكتور
محمد مكية والفنان محمود صبري ....في جمعية الفنانني

العراقيني


