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ا بالستيكية مستوردة يف ساحاته العامة ا بالستيكية مستوردة يف ساحاته العامةالعراق بلد النحات جواد سليم يعرض نصًب العراق بلد النحات جواد سليم يعرض نصًب
فنانون: احلركة الفنية شهدت بعد 2003 دخوًال على الرتاث الفين العريق

الثالثاء - 17 جمادى اآلخرة 1436 هـ - 07 أبريل 2015 مـ

بغداد: مناف العبيدي

يجسد اإلنسان تاريخ بالده وحضارتها عبر الكتابة والفن لتتناقلها األجيال. وتشتهر معظم ساحات املدن في العالم بإقامة النصب والتماثيل دليال على تقدمها ورقيها واهتمامها بالفن وتطوره.. العراق بلد الحضارات والضاربة جذوره بعمق التاريخ كان
من البلدان التي اهتمت بالفن، وسطر الفنان العراقي تاريخ هذه الحضارة منذ 7 آالف عام.

اليوم وبعد كل هذا التاريخ الفني، تشهد بالد النهرين ظاهرة عجيبة غريبة قد تشوه تاريخ الفنان العراقي الذي تفتخر اإلنسانية جمعاء بما صنعت يداه منذ 7 آالف عام.

وبعد عام 2003 شهدت الحركة الفنية دخوال لطارئني على هذا التراث األصيل بغرض تشويه الفن العراقي عبر إقامة نصب مستوردة وتماثيل بالستيكية وعرضها أمام الناس في منظر أساء للعراق وتاريخ العراق وللفنان العراقي، ملآرب مادية وفساد من
نوع جديد.

وبمقارنة بسيطة بني ما صنعته يدا الفنان العراقي جواد سليم في نصب «الحرية» وسط العاصمة بغداد في عام 1961، ونصب «الحرية» في البصرة الذي تم وضعه قبل سنتني واستيراد قطعه من الصني، ستجد أن هناك معاول تعمل على هدم الثقافة
العراقية بصورة بشعة.

النحات مشتاق الربيعي، أستاذ متمرس في كلية الفنون الجميلة في العاصمة بغداد، قال لـ«الشرق األوسط» إن «نصب (الحرية) في مدخل محافظة البصرة، الذي كان عبارة عن باذنجانة وأحصنة تقوم بالدوران حول تلك الباذنجانة بطريقة مثيرة للسخرية،
كلف، حسب ما أعلن عنه، مبلغا وصل إلى 8 مليارات دينار عراقي، بينما لو أردنا حساب تكلفته سنجدها ال تتجاوز بضعة ماليني على أقل تقدير، وأنا أجد في هذا الرقم األول مثير للجنون والدهشة أكثر من أنه مثير ومستفز لألعصاب». وأضاف

الربيعي: «كان من املفروض أن يستلهم تصميم هذا النصب من تاريخ البصرة وطبيعتها االجتماعية والثقافية، ألن موقعه يقع بالتحديد في مدخل املدينة. ومن املفروض أن يتيح للزائر فرصة للتعرف على البصرة وتراثها العريق من خالله».
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عالية املظفر، نحاتة متمرسة في كلية الفنون، قالت لـ«الشرق األوسط»: «الفساد اإلداري واملالي ال يقع ضمن امليزانية العالية املخصصة للنصب والتماثيل في بغداد أو باقي املحافظات فحسب، بل حتى موضوع النافورات التي مألت أغلب ساحات بغداد
خاضعة لعمليات فساد كبيرة وأرقام هائلة». املظفر أشارت إلى أن «تكلفة بناء نافورة هي عبارة عن أنبوب ماء يتدلى من مرتفع إسمنتي، وصلت إلى مليار دينار، مع أن التكلفة التقديرية لهذه النافورة لم تتجاوز عدة ماليني. وطبعا هذا يعود إلى عمليات

الفساد املالي والسرقة العلنية في مشاريع النصب والتماثيل والنافورات، التي تتحمل مسؤوليته (مافيات متخصصة تعمل تحت أنظار املسؤولني، بل وبتوقيع منهم باملوافقة»، كما بينت املظفر أن «األعمال الفنية توكل غالبا إلى (ابن عمك وابن خالك) وتندرج
ضمن املقاوالت التي تشوبها صفقات فساد واضحة».

وأوضحت املظفر أن «إقامة النصب الجديدة هي محاوالت لتزيني األماكن، لكنها في الحقيقة عملية تشويه متعمدة للذائقة الفنية وبعيدة كل البعد عن الجمال».

من جهته، قال الشاعر والكاتب أحمد عبد الحسني لـ«الشرق األوسط»، إن «مجموعة من الهواة بالتعاون مع فاسدين من داخل الوزارات واللجان الفنية في وزارة الثقافة ينجزون أعماال ليست لها عالقة بالفن العراقي، وتماثل أذواق الساسة، لتوفير مساحة
لسرقة املاليني من ميزانية تلك الوزارات واملؤسسات باسم (العمل الفني). واألدهى من ذلك أنهم ال يفكرون في سد النواقص املوجودة داخل بناياتهم وأقسامهم؛ بل يركزون على تفاهات األمور باعتبارها مشاريع خفية إيرادها املالي عال وبعيدة عن رقابة

النزاهة. وعلى سبيل املثال، نجد هناك وزارة أو مؤسسة تفتقر إلى وجود كراسي كافية للجلوس عليها ويتم استبدالها باملوافقة على إقامة نصب بائس أو تمثال أخرق أو حتى إقامة فعاليات مشوهة. وتجد من يعمل على هذا املوضوع منشغال تماما
باستحصال املوافقات والتنفيذ بسبب ما تخلفه تلك األمور من مبالغ عالية تدخل لجيوب هؤالء الهواة واملسؤولني».

النحات رعد هادي شاركه في الرأي؛ حيث قال إن «النصب الفنية يجب أن تخضع لقواعد فنية عالية، كما يجب أن تخضع لوجود لجان متخصصة بدراسة النسب الكلفية لهذه املشاريع سواء كانت نصب تمثال أو تشييد نافورة في منطقة معينة، حيث كان
النظام السابق يعرض الصور واألعمال على 3 إلى 4 لجان قبل املوافقة على نصبها في الساحات العامة والشوارع. كما يجب أن تخضع املبالغ التي يتم صرفها في شراء املواد األولية ملراقبة من قبل تلك اللجان أيضا كي تتم محاربة الفساد املالي الذي يشوب
أغلب هذه األعمال. وإال فما تفسير أن يهتم املسؤول منذ توليه منصبه ولسنني كثيرة بهذا الجانب وترك باقي املشاريع املهمة التي لها دور أساسي في القيام بحال مؤسسته، ويلجأ إلى االهتمام بنصب هذه التماثيل والنافورات وغير ذلك من صور الفساد

األخرى».

أما النحات رياض السعيدي، فقال لـ«الشرق األوسط»: «بعد الحقبة األخيرة التي مر بها العراق، قال بعض الهواة الطارئني على عالم النحت إننا سوف ننتج نصبا على غرار (محمد غني حكمت)، وأول نصب تم تشييده في بغداد كان خطيرا باملعنى والشكل.
حيث تم استيراد (أسود من الصني) على غرار ساحة السباع التي تحتوي على تماثيل من األسود التي نحتت بطريقة جميلة ومذهلة، لذلك قامت جهة مجهولة باستيراد أسود من الصني بالستيك مع حفنة من الورود، ووضعها في ساحة الطالئع في

منتصف بغداد، وكأننا لسنا بالد (أسد بابل)، وال أعلم بالتحديد من هو ومن الذي استوردها وما الهدف من ذلك؟ ومن املؤكد أن بهذه األسود البالستيكية تجاوزنا (محمد غني حكمت) وإنجازاتها».

اضغط هنا للطباعة.
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