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بغداد تحتفل بذكرى النحات جواد سلیم و«نصب الحریة»

15:33:07 2012-01-29

 أحیا عدد كبیر من الفنانین والمثقفین العراقیین ذكرى مرور نصف قرن على وفاة أشھر النحاتین العراقیین جواد سلیم، عبر
احتفالیة نظمت لیل الجمعة - السبت تحت نصب الحریة الذي انجزه الفنان عام 1961.

وھذه المرة األولى التي تنظم في العراق مثل ھذه االحتفالیة التي أقامتھا «مؤسسة المدى للثقافة واإلعالم والفنون»، بالتنسیق مع
أمانة بغداد. وقال الناقد صالح عباس: «لألسف ال یوجد في العراق تقلید لالحتفاء بالفنانین والرموز الفنیة وھذه االحتفالیة تعبیر

خالص عن مكانة ھذا الفنان ودوره المؤثر في مسار الفن العراقي الحدیث وما تركھ من إرث فني وثقافي». وقدم الفنانان
المسرحیان سامي قفطان وعواطف نعیم، قراءات شعریة من قصیدة للشاعر العراقي الراحل عبد االمیر الحصیري بعنوان «یا

باسل الحزن» كتبھا بعد یوم من وفاة الفنان جواد سلیم.
كما ُعرض في االحتفالیة التي أقیمت مساء في الھواء الطلق، فیلم سینمائي بعنوان «جواد الحریة»، استعرض محطات الفنان

ومساراتھ على الصعیدین الشخصي والفني. وكان للفرقة السمفونیة العراقیة نصیب من االحتفال.
ولد جواد سلیم عام 1921 في أنقرة ألبوین عراقیین وتحدر من عائلة اشتھرت بالرسم إذ كان والده وأخوتھ سعاد ونزار

ونزیھة، فنانین تشكیلیین.
وولع الفنان سلیم منذ طفولتھ بأعمال الطین التي كان یصنع منھا التماثیل والقطع التي كانت تدخل في لعب األطفال. وأكمل

دراستھ االبتدائیة والثانویة في بغداد، ثم درس النحت في باریس عام 1938 في معھد الفنون الجمیلة. وانتقل إلى روما للدراسة
عام 1939، ثم أكمل دراستھ في لندن من 1946 إلى 1949 في مدرسة «سیلد» الفنیة.

بعد عودتھ من لندن عّین رئیساً لقسم النحت في معھد الفنون في بغداد حیث كان یعمل معھ كل من عطا صبري وحافظ
الدروبي. واستمر في عملھ حتى وفاتھ في كانون الثاني 1961. وأسس الفنان الراحل «جماعة بغداد للفن الحدیث» مع الفنانین
شاكر حسن آل سعید ومحمد غني حكمت. ویعد أحد مؤسسي جمعیة التشكیلیین العراقیین. كما ساھم في تأسیس مدرسة عراقیة

في الفن الحدیث.
ووضع المعماري العراقي الشھیر رفعت الجادرجي التصمیم المعماري لنصب الحریة الشھیر الذي نفذ في إیطالیا بمشاركة
الجادرجي ومحمد غني حكمت حیث استفاد سلیم من مشغل األخیر في روما لتنفیذ المخطوطات الخاصة بالنصب والتي فقدت
أثناء رحلة الفنان إلى روما معتمداً على ذاكرتھ في تصورھا مرة ثانیة. ویعد نصب الحریة الذي یقع في قلب العاصمة بغداد

وبدأ تنفیذه عام 1959 من أھم النصب الفنیة في الشرق األوسط، لما یتمتع بھ من فخامة فنیة ومعماریة. ویتكون النصب من 14
منحوتة ترمز إلى ثورة 14 تموز  1958، ویبلغ طول القاعدة األسمنتیة المغلفة بالمرمر والتي وضعت علیھا المنحوتات، 50

متراً بارتفاع 8 أمتار عن األرض. أما ارتفاع النصب الكامل حتى قمتھ فیبلغ 14 متراً.
ومن أعمال سلیم النحتیة الشھیرة األخرى تمثال «األمومة» وھي منحوتة خشبیة، بارتفاع مترین عثر علیھا في منطقة المیدان
في بغداد عام 2003 بعدما تعرضت للنھب، فاشتراھا الناقد صالح عباس بمبلغ مئتي دوالر وأعادھا إلى المتحف الوطني التابع

لوزارة الثقافة.
والمنحوتة الخشبیة التي یقدر ثمنھا بمئات آالف الدوالرات وتزن ما یقارب 200 كیلوغرام، عبارة عن امرأة رافعة یدیھا إلى

األعلى ویتدلى من یدھا الیسرى قلب علق إلیھا بخیط إال أنھ لم یعثر على ھذا الجزء ویبدو أنھ فقد أثناء أعمال النھب
والسلب.وھذا العمل النحتي موجود اآلن ضمن مقتنیات المتحف الوطني إلى جانب أربعة أعمال في الرسم تعود للفنان.

وتتولى جماعة أطلقت على نفسھا اسم «جماعة إنقاذ األعمال الفنیة» مالحقة األعمال المسروقة وإعادتھا إلى المتحف، وأسست
بمبادرات شخصیة من قبل عدد من الفنانین. وتوفي الفنان الراحل جواد سلیم في 23 كانون الثاني (ینایر) 1961 نتیجة تعرضھ

لنوبة قلبیة أثناء عملھ في تثبیت المنحوتات في مكانھا بسبب إجھاد كبیر تعرض لھ.
واعتبر اإلعالمي والكاتب علي حسین أن االحتفاء بجواد سلیم «ھو احتفاء برمز ثقافي وفني عراقي خالد نستذكر معھ أصالة

الفنان المدافع عن قضیة شعبھ».
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