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ولد الفنان جواد سلیم عام1921 في انقرة البوین عراقیین ,واشتھرت عائلتة بالرسم فقد كان والدة الحاج سلیم واخوانة سعاد

ونزار ونزیھة كلھم فنانین تشكیلیین..نال وھو بعمر 11عاما الجائزة الفضیة في النحت في اول معرض للفنون في بغداد سنة

1931  ,,وعرف عنة شغفة باالدب والموسیقى ,,,,  ارسل في بعثة الى باریس عام 1938 , وبعد اندالع الحرب العالمیة االولى

ذھب الى روما حتى  عاد الى بغداد وعمل مدرسا للنحت في معھد الفنون الجمیلة كما عمل مرمما للتحف االشوریة والسومریة ,,, 

 وفي شتاء 1942 یلتقي بمجموعة من الفنانین البولونیین االجئین الى العراق باحثا معھم اسالیب الفن الحدیث وینجر عام 1945

منحوتتة (البناء) ,, ,,, واصل دراستة الفنیة في انكلترا على ید ھنري مور وفي اواخر 1949 یعود الى العراق بصحبة زوجتة

الفنانة لورنا سلیم ,,,,  یعود للتدریس في معھد الفنون الجمیلة ویؤسس قسم النحت  ..  عام 1951 (یؤسس جماعة بغداد للفن

الحدیث) مع نخبة من الرسامین والنحاتین والمعماریین والكتاب والمنظرین  ,,  نصبة( السجین السیاسي المجھول) یفوز بالجائزة

الثانیة في مسابقة نحت عالمیة وكان المشرك الوحید من الشرق االوسط وتحتفظ االمم المتحدة لمصغر من البرونز لھذا النصب 

,,, عام 1954 یلبي دعوة جمعیة اصدقاء الشرق االوسط االمریكیة ویعرض اعمالة في الرسم والنحت في واشنطن ونیویورك

وشیكاغو ومدن اخرى , في جولة تضمنت اللقاءات الصحفیة والتلفزیونیة ونال تقییم عال من نقاد الفن ,, 1959 یشارك مع

المعماري رفعة الجادرجي في (نصب الحریة ) ولجسامة المھمة,, ومشقة تنفیذ ھذا العمل الھاءل ففد تعرض الى نوبة قلبیة شدیدة

اودت بحیاتة في 23 كانون الثاني -ینایر عام 1961
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یعتبر نصب الحریة الذي یحتل قلب بغداد احد اھم الرموز الفنیة للعاصمة،  واحد اھم العالمات الفارقة في الحیاة الثقافیة العراقیة،

 بل ھو جزء من ذاكرة اجیال من العراقیین الذین اصبح نصب الحریة وجواد سلیم بالنسبة لھم ذاكرة مكان وزمان.

تمر في مثل ھذه االیام الذكرى السادسة والثمانون لوالدة الفنان العراقي الكبیر جواد سلیم (1921_1961) الذي یعتبر من اشھر

النحاتین في تاریخ العراق الحدیث.

فنانیین كلھم  ونزیھة  ونزار  سعاد  واخوتھ  سلیم  الحاج  والده  فكان  والرسم  بالفن  اشتھرت  عائلة  في  مارس  اذار  في  سلیم  ولد 

تشكیلیین، من اھم االعمال التي اشتھر بھا ھو نصب الحریة الماثل في ساحة التحریر وسط بغداد االن، وھو من اھم النصب الفنیة

في الشرق االوسط كما یرى الكثیر من الفنانیین العالمیین.

اعمالھ اھم  من  العراقیین،  التشكیلیین  جمعیة  مؤسسي  اھم  احد  یعتبر  كما  الحدیث،  للفن  بغداد  جماعة  تأسیسھ  انجازاتھ  ومن 

وكان عالمیا،  والسادسة  عربیا  االولى  بالمرتبة  فیھا  ففاز  لندن  الى  ھربھا  المجھول)التي  السیاسي  (السجین  منحوتتھ  االبداعیة 

المشترك الوحید من الشرق االوسط وتحتفظ االمم المتحدة لنموذج مصغر من البرونز لھذا النصب.

بتحطیم تنبأ  الذي  الفنان  بھذا  ارائھم  عن  ویعبرون  سلیم  جواد  والدة  ذكرى  المثقفین  من  كغیرھم  یستذكرون  التشكیلیون  الفنانون 

قیود العبودیة وكسر جمیع السالسل.

الفنان التشكیلي شاكر خالد مدیر المعارض الفنیة في دائرة الفنون في وزارة الثقافة أوضح لوكالة ( أصوات العراق) أن المرور

بفن جواد سلیم یستدعي الوقوف كثیرا، فھذا الفنان المبدع ھو احد الرموز المھمة في تاریخ الحركة التشكیلیة في العراق.

وأضاف "عندما نتكلم عن جواد سلیم معناه ان نتكلم عن ثالثة عقود من السنین تزاحمت لدى الفنان الفقید..االصرار على العمل،

االبداع، ھموم الوطن، االحالم واالمل وااللم احیانا."

بأقامة وذلك  الفنیة  قراءاتھ  من  بجدیة  والوقوف  سلیم  لجواد  االبداعیة  االنتاجات  بجمیع  النظر  العادة  المناسبة  بھذه  خالد  ویدعو 

مھرجان استذكاري توثیقي."

وقال "شعرنا حین غادرنا ھذا الفنان في مطلع الستینات باالسى والحزن وانھ مازال لدى ھذا الفنان الكثیر لیفعلھ، حقا انھا معادلة

غریبة..ففي عصر التداول واالستنساخ والعودة الى المرجعیات الفنیة المختلفة صرنا نعیش الفن افرادا ال جماعات "ویضیف خالد

"والن االفراد یموتون فإن الذاكرة االبداعیة ظلت تعیش االسى."

الى وصدمة  ازمة  سبب  الفنان  لھذا  المفاجئ  ان "الرحیل  یرى   " البصرة  في  السیاب  نصب  صاحب  كاظم  نداء  العراقي  النحات 

الثقافة العراقیة،  لقد استعجل القدر برحیل جواد، ولو بقي لكان الفن العراقي غیر ما ھو علیھ االن، خسرنا برحیلھ الكثیر واستطیع

ان اقول ان الفن التشكیلي اصیب بنكسة كبیرة بعد رحیلھ".

وأكمل نداء طرح رؤیتھ فیما قدمھ جواد..وقال "لم یضف اي فنان الى الفن غیر ما قدم جواد، جواد كان یؤسس مدرسة بغدادیة
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ولالسف لم یستطع الفن العراقي ان یستكمل ما أسسھ جواد..نحن نتأمل من االجیال القادمة ان تضع ما أسسھ جواد نصب اعینھا

وتبحث بحثا صادقا من اجل تقدیم كل ما ھو جدید ومبدع الى الفن العراقي "واخیرا یردد نداء كاظم ما قالة اسماعیل فتاح الترك

فیقول "لم یستطع الفن العراقي ان یمر اال من تحت نصب الحریة ".

 

 

البوین انقرة  في  ولد  الحدیث،  العراق  تاریخ   في  النحاتین  أشھر  من  یعتبر   ، العراق  من  نحات   (1961  -  1921) سلیم  جواد 

عراقیین واشتھرت عائلتة  بالرسم فقد كان والده الحاج سلیم وأخوتھ سعاد ونزار ونزیھة كلھم فنانین تشكیلیین. وكان في طفولتھ

یصنع من الطین تماثیل تحاكي لعب األطفال، ولقد أكمل دراستھ اإلبتدائیة والثانویة في بغداد.

 

نال وھو بعمر 11 عاما الجائزة الفضیة في النحت في أول معرض للفنون في  بغداد  سنة 1931. وأرسل في بعثة إلى فرنسا حیث

درس النحت في باریس عام 1938-1939م، وكذلك في روما عام 1939-1940 وفي لندن عام 1946-1949 ورأس قسم النحت

في  معھد الفنون الجمیلة  في بغداد حتى وفاتھ في 23 كانون الثاني 1961.

وكان یجید اللغة اإلنكلیزیة  واإلیطالیة  والفرنسیة و التركیة إضافة إلى لغتھ العربیة، وكان یحب الموسیقى والشعر والمقام العراقي.

جمعیة مؤسسي  أحد  ھو  كما   . حكمت  غني  محمد  والفنان    ، سعید  آل  حسن  شاكر  الفنان   مع  الحدیث  للفن  بغداد  جماعة   أسس 

السیاسي السجین  نصبھ(  فاز  الحدیث  الفن  في  عراقیة  مدرسة  أسس  المتواصل  الفني  بحثھ  عبر  وضع  العراقیین.  التشكیلیین 

المجھول) بالجائزة الثانیة في مسابقة نحت عالمیة وكان المشترك الوحید من  الشرق االوسط  وتحتفظ  االمم المتحدة  لنموذج

مصغر من البرونز لھذا النصب.

صدرت عدة بحوث عنھ وعن فنھ خاصة بحث السید عباس الصراف الذي نشرتھ وزارة االعالم.

أقیم معرض شامل ألعمالھ في  المتحف الوطني للفن الحدیث بعد وفاتھ ببضع سنوات.
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لوحات الفنان جواد سلیم

عائلة بغدادیة، 1953.

أطفال یلعبون، 1954.

زخارف ھاللیة، 1955.

الزفـّة، 1956.

موسیقیون في الشارع، 1956.

بغدادیات، 1957.

كید النساء، 1957.

امرأة ودلة، 1957.

لیلة الحناء، 1957.

بائع الشتالت، 1957.

امرأة تتزین، 1957.

صبیان یأكالن الرقي، 1958.

الفتاة والبستاني، 1958.

القیلولة، 1958.

الشجرة القتیلة، 1958.

فتاة وحمامة، 1958.

مسجد الكوفة، 1958.

الخیّاطة، 1958.

في محفل الخلیفة، 1958.

 

 

 

النحات والرسام طھ وھیب وھو من جیل الشباب..اشترك في العدید من المعارض الفنیة، تعلم الكثیر في مدرسة جواد سلیم قال عن

الفن مدرسة  بناء  في  كبیر  دور  ولھ  العراقي  للنحت  بغداد  لجماعة  ومؤسس  اصیلة،  عراقیة  مدرسة  المبدع  الفنان  ھذا  ذلك"یعد 

الحدیث في العراق، وذلك بعد تأسیسھ معھد الفنون الجمیلة واالشراف على تخریج جملة من الفنانیین والنحاتین من الذین جاءوا

بعده."

ویرى وھیب ان" الفن العراقي یعترف بفضل جواد، ولواله لما كان على ما ھو علیھ االن.ویقول عن موھبة جواد "كان ھذا الفنان

الثالثینات، مطلع  بغداد  في  الجمیلة  للفنون  معرض  اول  في  النحت  في  الفضیة  الجائزة  عشر  الحادیة  سن  في  نال  فقد  موھوبا، 

واستطاع ان یكمل دراستھ االكادیمیة في العدید من الجامعات العالمیة.في باریس وروما ولندن، واستطاع ان یطور نفسھ لیس في

النحت فقط،  وانما في مجال الرسم ایضا، فھناك الكثیر من االعمال الفنیة التي زینت تصامیم الكتب، خاصة الشعر منھا، كدیوان

الجواھري وحسین مردان وجبرا ابراھیم جبرا".

اقیم وقد  االعالم،  وزارة  نشرتھ  الذي  الصراف  عباس  السید  بحث  خاصة  بحوث،  عدة  عنھا  صدرت  سلیم  جواد  اعمال  ان  یذكر 

معرض شامل العمالھ في المتحف الوطني للفن الحدیث بعد وفاتھ ببضع سنوات..ومما یذكر ان الفنان خالد الرحال قال (ملحمتان

مھمتان في العراق اوالھما ملحمة كلكامش، واالخرى ملحمة الحریة لجواد سلیم ).
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في 1959 شارك مع المعماري  رفعت الجادرجي والنحات  محمد غني حكمت في تحقیق  نصب الحریة  القائم في  ساحة التحریر

ببغداد وھو من أھم النصب الفنیة في  الشرق االوسط ولجسامة المھمة ومشقة تنفیذ ھذا العمل الھائل ففد تعرض إلى نوبة قلبیة

مقبرة في   ودفن  مھیب  بموكب  وشیع  الموافق 6شعبان 1380ھـ،  عام 1961م،  ینایر  الثاني  كانون  في 23  بحیاتھ  أودت  شدیدة 

الخیزران في  االعظمیة .

 

 

المصدر : اصوات العراق / الفنان العراقي

    اعیان الزمان وجبران النعمان  في  مقبرة الخیزران -  ولید االعظمي - مكتبة الرقیم - بغداد - 2001م - صفحة 184

 

 

مجدي الرسام

التعلیقات

مجدي الرساماالسم:
03/11/2009 06:54:38التاریخ:

شاعرة الوجدان دالل محمود 

تحیة طیبة لك وشكرا على مرورك ومتابعتك لمواضیعي .. حقیقة البلدان تعرف من فنانیھا وشعورك یدل
على ھذا

فكل الصروح في العالم من باریس وموسكو والوالیات المتحدة بمجرد النظر الى معلم حضاري فستتعرف
علیھا

الفن في العراق یحتاج الى مثل فنانا المرحوم جواد سلیم والحمد N لدینا فنانین وفنانات وطاقات شابة لكن
لالسف لم تدعم بعد...؟
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