
8/21/19, 1:34 PMخمسون عاما على رحيل جواد سليم •

Page 1 of 2http://www.tellskuf.com/index.php/2010-03-12-19-03-09/8809-2011-01-22-10-54-50.html?tmpl=component&print=1&page=

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 22 كانون2/يناير 2011 10:49
الزيارات: 2015

مبدعون وابطال الحرية
• خمسون عاما على رحیل جواد سلیم

الحزب الشیوعي العراقي
مركز االتصاالت اإلعالمیة ( ماتع )
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خمسون عاما على رحیل جواد سلیم
 

مرحى.. للحریة التي تشع من نصبك
 

أّي سر تركھ ھذا األثر البارز في الذات العراقیة وھو یقلدھا طینھ المفخور بحب العراق، إذ تركزت إبداعاتھ
والتي العسیرة،  والسیاسیة  الفكریة  التحوالت  ومشاھد  العراقیة  الوقائع  على  محصلتھا  بمجمل  والفنیة  النحتیة 

كانت نافذة لذاكرة العراق المعاصرة..
امتاز "جواد" بترمیز أعمالھ بمسحة الحریة، وھذا یدل على مدى عمق وعیھ واتساع ثقافتھ، فالمسافة بینھ وبین

رائعتھ بضع صور التقطتھا عیناه وھو یقف أمام اإلشعاع المنبعث من نصبھ العراقي تجربة ونحتا وتأریخا.
 رحل جواد سلیم ولم یر من مولوده "نصب الحریة" إال قطعا توزعت علیھ لمساتھ النابضة، لیقف ھذا المولود

عمیقا في ذاكرة العراق بل األعمق واألبرز... لیعلن عن جواده.
 

من رأى نصبا یغني؟
المالعق علیھا  تعزف  قضبان  من  الخارج  الشھیر  اللحن  إلى  االستماع  دون  الحریة"  "نصب  بـ  المرور  إن 
إضرابا، وبدون تنفس الكلمات التي تتطایر رسما من كل الثغور والمسامات وكأنھا تنتظر عازفھا الشھیر لیقود

سیمفونیة التظاھرات واالعتصامات والخبز، ھو مرور َمن كأنھ لم یك في العراق البتة.
 

السجین السیاسي مجھول
باطن في  الحّي  جذرك  الغارس  بأرضك،  المحصن  العنید  وأنت  صرحك...  إلى  تمتد  التي  بالجسور  نطوف 
الصدق.. ونقول: ھل تبقى اشتغاالتك على المجھول تحصد جوائزھا.. وتبقى المعمورة قابعة بأصفاد النسیان؟
ألم یحن الوقت وبعد كل ھذه األعوام المؤلمة أن یكون مجھولك وسط المتحررین بأعلى نصبك؟.. نأتیك بسّر

أیھا القریب.. بان الزال في العراق من یعشقون الحریة ویریدونھا بأغلى األثمان.
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* ولد عام 1921 في أنقرة ألبوین عراقیین.

* اشتھرت عائلتھ بالرسم، فقد كان والده الحاج سلیم واخوانھ سعاد ونزار ونزیھة كلھم فنانین تشكیلیین.
*   نال وھو بعمر 11 عاما الجائزة الفضیة في النحت في أول معرض للفنون في بغداد سنة 1931، وعرف

عنة شغفھ باألدب والموسیقى.
* أرسل في بعثة إلى باریس عام 1938، وبعد اندالع الحرب العالمیة األولى ذھب إلى روما. * عمل مدرسا

للنحت في معھد الفنون الجمیلة ببغداد، كما عمل مرمما للتحف اآلشوریة والسومریة.
* شتاء 1942 التقى بمجموعة من الفنانین البولونیین الالجئین إلى العراق باحثا معھم أسالیب الفن الحدیث.

* عام 1945 ینجر منحوتة (البناء).
* یواصل دراستھ الفنیة في انكلترا على ید ھنري مور وفي أواخر 1949 یعود إلى العراق بصحبة زوجتھ

الفنانة لورنا سلیم.
* یعود للتدریس في معھد الفنون الجمیلة ویؤسس قسم النحت.

والكتاب والمعماریین  والنحاتین  الرسامین  من  نخبة  مع  الحدیث)  للفن  بغداد  (جماعة  یؤسس   1951 عام   *
والمنظرین.

* عام 1953 یفوز نصبھ (السجین السیاسي المجھول) بالجائزة الثانیة في مسابقة نحت عالمیة وكان المشترك
الوحید من الشرق األوسط وتحتفظ األمم المتحدة بمصغر برونزي لھذا النصب.

في والنحت  الرسم  في  أعمالھ  ویعرض  األمریكیة  األوسط  الشرق  أصدقاء  جمعیة  دعوة  یلبي  عام 1954   *
واشنطن ونیویورك وشیكاغو ومدن أخرى، في جولة تضمنت لقاءات صحفیة وتلفزیونیة ونال تقییم عال من

نقاد الفن.
*  1959 یشارك مع المعماري رفعت الجادرجي في (نصب الحریة) ولجسامة المھمة، ومشقة تنفیذ ھذا العمل

الھائل یتعرض لنوبة قلبیة شدیدة تودي بحیاتھ في 23 كانون الثاني عام 1961.


