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األوربیة

المقھى الثقافي العراقي یحتفي بجواد سلیم
لندن – ابتسام یوسف الطاھر

ارتبط اسم جواد سلیم بالمنحوتة الفریدة )نصب الحریة( بكل مافیھا من ابداع فني سیاسي تاریخي شعبي. جواد سلیم كان رائدا في بناء الذائقة
الشعبیة للفن التشكیلي.

ساھم في تاسیس جماعة بغداد للفن الحدیث مع الفنان شاكر حسن آل سعید في عام 1951م، وانضم إلى الجماعة فیما بعد الفنان محمد غني
حكمت والرسامة نزیھة سلیم، كما إّنھ یعتبر أحد مؤسسي جمعیة التشكیلیین العراقیین، ولقد وضع عبر بحثھ الفني المتواصل أسس مدرسة
عراقیة في الفن الحدیث، وفاز نصبھ المعنون (السجین السیاسي المجھول) بالجائزة الثانیة في مسابقة النحت العالمیة وكان ھو المشترك
الوحید من منطقة الشرق األوسط، وتحتفظ األمم المتحدة بنموذج مصغر من البرونز لھذا النصب. كان یجید اللغة اإلنكلیزیة واإلیطالیة

والفرنسیة والتركیة إضافة إلى لغتھ العربیة.
احتفل المقھى الثقافي العراقي في لندن بمنجز الفنان جواد سلیم. قدم االمسیة الفنان فالح ھاشم، الذي اعطى نبذة عن حیاة ذلك الفنان الرسام
والنحات «مرت سبعة وخمسون عام على رحیل النحات الفنان جواد سلیم، االسم االكثر تداوال بین الفنانین فلو انھ اكتفى بانجاز نصب
الحریة لكان كاف لتخلیده ..فنصب الحریة یشكل من خالل 14 قطعة ملحمة نضال الشعب العراقي .. فكل قطعة ھي عمل فني متكامل

موضوعا وابداعا.. توفاه االجل قبل ان یراه یتربع على قاعدة ویرتفع كما لو ھو الفتة ترفعھا االمة العراقیة.
جواد سلیم متعدد المواھب فھو رسام ترك ارثا من لوحات عدیدة خالدة مزج فیھا الموروث الشعبي مع ما درسھ من فن اوربي من خالل
دراستھ او زیارتھ لفرنسا ولندن وغیرھا. عبر في لوحاتھ عن الشارع العراقي في لوحاتھ مثل امرأة تحمل ماكنة خیاطة، واطفال یلعبون

وغیرھا.. نال وھو بعمر11 عاما الجائزة الفضیة في النحت في أول معرض للفنون في بغداد سنة1931. وأرسل في بعثة إلى فرنسا حیث
درس النحت في باریس وكذلك روما ،ولندن. ولقد كان رئیس قسم النحت في معھد الفنون الجمیلة في بغداد حتى وفاتھ في 23 كانون الثاني

.1961
الفنان التشكیلي فیصل لعیبي استعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافیة عن حیاة جواد سلیم زمالءئھ واصدقائھ وبعض لوحاتھ منھا

«تمثال االم عن اسطورة یونانیة عن ام حاولت انقاذ طفلھا من الغرق.. وقال:»أعتقد أننا في حاجة الى قراءة جدیدة لجواد سلیم ألن مجایلیھ
لم یمتلكوا ما نملك اآلن من معارف جدیدة بشأن الفن والمجتمع وكذلك من مناھج أكثر تدقیقاً من مناھج الخمسینات..لقد ترك لنا جواد منھجیة
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 تفعیل اتفاقیة 2008 الستراتیجیة یدعم االقتصاد العراقي ویمّتن أمنھ

قراءة نقدیة للمجموعة القصصیة (غسل العار) للقاصة صبیحة شبر

جواد سلیم الفن التشكیلي ,  كلمات دالة: 
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جدیدة تمتلك قانونیتھا ولھا القدرة على إنتاج فن ومعرفة تقابل ما لآلخرین من معارف وفنون وثقافات، منھجیة ال تلغي اآلخر والیقدر
اآلخرعلى إلغائھا. وقد أثبت لآلخر عملیاً تعدد وجھات النظر وإختالفھا في فھم المشھد الفني في منطقتنا.

«والمعروف أن أوربا قد خلقت تصوراً عنا یعود الى الماضي، تصور ثابت ال تسمح بتغییره، وال یحق لنا تحریكھ أیضاً، وھو تصور
غریب مليء باألعاجیب.. وھي صورة مشوھة وتتصف بالعنصریة وتنعتنا بنعوت وحشیة عموماً، فمن غیر المسموح لنا تقدیم نتاج معرفي

لماھو مخالف للتصور الغربي حولنا. لقد كتب یوھان فابیان في كتابھ (الزمن اآلخر– كیف تصنع األنثروبولوجیا موضوعھا) یقول ما معناه:
من الضروري دراسة األخر ومعرفة شروط حیاتھ لغرض السیطرة علیھ. أما برنار لوي، فھو یرى بصعوبة إمتالكنا لثقافة ما! ھنا یكمن

دور جواد سلیم وأمثالھ، الذین كسروا القاعدة السائدة وغیروا النظرة الدونیة نحونا وقضوا على إحتكار المعرفة والثقافة والفنون. فأصبح في
األمكان إنتاج ثقافة وفن تقابل ثقافة وفن اآلخر وتقف في مستوى واحد منھا، دون تحیز أو مغاالة حیث فجر مكنون ھذا الشعب وقدمھ بشكل

عصري یتناسب مع ماكان سائداً في فترتھ من محاوالت التجدید الحقیقیة».
واضاف لعیبي «لقد ساھم جواد سلیم مع اسماء عدیدة من المبدعین في كل مجاالت االبداع والتجدید مثل فائق حسن، علي الوردي، عبد
الجبار عبد هللا، بدر شاكر السیاب ونازل المالئكة وطھ باقر وغیرھم من الفنانین والمفكرین في إرساء قواعد الحداثة في الثقافة العراقیة
المعاصرة. رفض جواد الثقافة الملفقة ودعا الى ثقافة أصیلة التنقطع عن الجذور وال تغلق بابھا عن الجدید في الفكر اإلنساني المتنور. لقد
جعلنا جواد ورواد الحداثة في بالدنا، قادرین على إنتاج ثقافتنا الوطنیة، بعد أن كنا نستھلك ثقافة الغیر ونعتاش علیھا. یذكر الفنان إسماعیل
الشیخلي، أن جواد تلقى رسالة من فرنسا علیھا طابع بریدي فرنسي للوحة الفنان یحیى الواسطي، بمناسبة إقامة معرض الفن اإلسالمي

آنذاك. وھناك تفاسیر مختلفة لما آل ألیھ أسلوب جواد سلیم، لكنھا تتفق جمیعھا على جدیة جواد في بحثھ عن أسلوب یمثل فنون بالد وادي
الرافدین، مع إصرار على ربط كل ھذا بالعصر الحدیث.

«جمع جواد فن التشكیل في شخصھ بكل معنى الكلمة، فكان نحاتاً ورساماً وخزافاً ومصمماً إضافة إلھتمامھ بالموسیقى والشعر والمسرح
والسینما، إذ كان جواد أقرب الى الموسوعي، وقد ساعدتھ إقامتھ في ثالث بلدان على توسیع دائرة إھتمامھ. نصب الحریة لجواد یمكن
إعتباره خالصة فنھ ورسالتھ التي أراد أن یوصلھا لنا نحن العراقیون وكذلك للعالم، ویعد ھذا النصب من أھم نصب العالم في القرن

العشرین، فھو بمصاف الجورنیكا وجداریات ریفیرا المكسیكي وغیرھا من األعمال العظیمة لفناني العالم.
ثم قرأ فالح ھاشم مداخلة الفنان علي النجار التي بعثھا من السوید وھي مقطع من كتاب سیرتھ المعنون (صدى االعوام)، عن ذكریاتھ مع
استاذه جواد سلیم حین كان طالبا في الصباح وساعده جواد سلیم الذي كان یحاضر في المساء على حضور حصتھ(متسلال) رغم مطاردات
معاون المعھد االداري. «كان دمثا في معاملتھ للجمیع وقد حرص على دعم حضور بعض الطلبة الذین كان یؤمن بموھبتھم بالرغم من عدم

حصولھم على مؤھالت الدراسة في المعھد مثل النحات طالب مكي..وكثیر ماكنت احضر مناقشتھ الفنیة مع صدیقھ الفنان فائق حسن»
كانت رسوماتھ متنوعة االسالیب من التجرید الھندسي الى التزویق بمقاربات الواسطي لتاسیس مدرسة فن بغدادیة اثرت على الجیل االحدث
ومحاوالتھ التشخیصیة التي التخلو من عناصر التجرید البیئي المحلي..ھذا التنوع االسلوبي نجده في نصب الحریة لكن بطریقة اخرى حیث
رقة النحت االیطالي وصرامة االنكلیزي ومحاورة االرث الرافیدیني جمع بین كل ھذه التاثیرات بوحدة لسلوبیة التخطئھا العین» وقد تخرج

على یده خیرة نحاتي العراق منھم محمد غني، میران السعدي، اسماعیل فتاح الترك، طالب مكي ونداء كاظم وغیرھم.
اختتم االمسیة الرسام یوسف الناصر، بمداخلة تحلیلیة لفن جواد سلیم وفضلھ على الفن التشكیلي ال في العراق فقط بل في المحیط

العربي.»لقد ُكتبَ الكثیر عن جواد سلیم لكن الحظت ان اكثر الكتابات ركزت على محاوالت جواد سلیم في ربط الماضي بالحاضر معتمدا
على التراث وتقدیمھ بشكل جدید..كما لو ان جواد لم یكن مبدعا وانما اخذ مادة جاھزة وقدمھا بشكل حدیث!متناسین ان جواد سلیم مفكر
وقادر على خلق رؤیا واسلوب لم یسبقھ لھ احد على المستوى العربي فلم یرسم حسب ذائقة الجمھور بل تحدى المألوف ورؤیاه للفن

التشكیلي..الحدیث عن فن جواد سلیم بحاجة الى ورشات عمل ودراسات متشعبة بما یستحقھ من اھتمام..فھو موھبة استثنائیة غیرت شكل
اللوحة كما غیر السیاب شكل القصیدة….الشعب العراقي محظوظ، بأھم رواد مجددین على مستوى الشعر بدر شاكر السیاب والنحت والرسم
جواد سلیم. فجواد سلیم خلق مدرسة عراقیة للفن التشكیلي..كان یؤسس لشيء مختلف، انتج فن یخصھ عمل على كسر رتابة الذائقة الشعبیة

حیث الجمھور الیعرف من الرسم غیر البورتریت والمنظر الطبیعي. فكان باحثا ومجددا».
ھناك تقصیر الیغتفر بحق ھكذا مبدعین، فجواد سلیم یعد ثروة فنیة للعراق فال المسؤولین وال االعالم اعطى ذلك الفنان حقھ على االقل في
جعل بیتھ متحفا یجمع لوحاتھ وما تركھ من تخطیطات او كتابات فنیة او شخصیة فھو معلم من معالم الحضارة العراقیة التي یجب ان نفخر

فیھا وبذل كل الجھد في االھتمام بھا بشكل یلیق بمكانتھا وعطاءھا.

د غرِّ مشاركة 21

everyarabstudent.com

ابدأ عالقتك حاالً.كیف یمكنني أْن اجد هللا؟

/

تواصل معنا عبر تویتر

http://newsabah.com/newspaper/146733
http://newsabah.com/newspaper/146741
http://newsabah.com/newspaper/tag/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85
http://newsabah.com/newspaper/tag/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84%d9%8a
https://www.facebook.com/LMima.L7nina
https://www.facebook.com/babykids.story
https://www.facebook.com/FxBDTrader
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014833809712
https://www.facebook.com/arkan.telefar
https://www.facebook.com/alex.chavez.29
https://www.facebook.com/newsabah/
https://www.facebook.com/newsabah/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnewsabah%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/newsabah/
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/AssabahAljadeed/status/961315815512408065
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=961315815512408065
https://t.co/iqqaZfgAZJ
https://t.co/5eIes87o3r
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed/status/961315815512408065/photo/1
http://newsabah.com/newspaper/146740#
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed/status/961315452583600129/photo/1
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fnewsabah.com%2Fnewspaper%2F146740&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D9%8A%3A%20%D9%86%D8%AD%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fnewsabah.com%2Fnewspaper%2F146740%23.Wnwt17QPiU4.twitter
http://newsabah.com/newspaper/146740#
http://newsabah.com/newspaper/146740#

