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الفنان نوري الراوي یقف إلى جانب مجموعة من أعمالھ ببیتھ في بغداد
(أ.ف.ب)

السبـت 14 ربیـع الثانـى 1430 ھـ 11 ابریل 2009 العدد 11092

 

العراقي نوري الراوي یخشى ضیاع
أعمالھ الفنیة ویدعو الیونیسكو

لحفظھا

15 لوحة كبیرة للفنان فقدت من المتحف الوطني عندما تعرض للتخریب
والسرقة

لندن: معد
فیاض 

طالب الفنان
التشكیلي
العراقي

نوري
الراوي

الیونسكو
والجھات
الحكومیة

بالحفاظ
على تراثھ

الفني
وإنجازاتھ
اإلبداعیة
من التلف
والضیاع،

متطلعا إلى إقامة متحف باسمھ یضم أعمالھ وبحوثھ وأرشیفھ الذي یعد أھم وأكبر أرشیف
للفن العراقي منذ بدایة الخمسینات وحتى الیوم.

وقال الراوي ، الذي ینتمي إلى جیل ما بعد الرواد، والذي تَخّرج في معھد الفنون الجمیلة
ببغداد منتصف الخمسینات، لـ«الشرق األوسط» عبر الھاتف من منزلھ بحي الكندي ببغداد،

أمس: «لقد فاتحت مكاتب الیونسكو في بیروت وعمان ودمشق وبغداد للحفاظ على األرشیف
الذي أحتفظ بھ منذ أكثر من ما یقرب من ستین عاما، وازدحمت بموجوداتھ غرف منزلي،

وھو أرشیف یھم الثقافة العراقیة عموما والحركة التشكیلیة خصوصا، حیث یضم آالف
الدراسات واألدلة عن المعارض والملصقات والمقاالت المتخصصة وھي تھم أي دارس للفن

العراقي، ومصدر مھم لألجیال المقبلة، ھذا باإلضافة إلى ما تبقى من أعمالي الفنیة».

الراوي الذي ولد وترعرع في بلدة یعود تاریخھا إلى العصر األموي، وكانت تعد من البلدات
الجمیلة بمناظرھا حیث كان تعیش على ضفاف نھر الفرات، وتسقي أراضیھا نواعیر

مشھورة باسم «نواعیر راوة»، لكن ھذه البلدة اختفت من الخارطة عندما أغرقتھا میاه سد
راوة، لكنھا، راوة، ما تزال تتألق جماال وألوانا ورمزا في أعمال الرسام الراوي الذي جسد

حیاة ھذه البلدة وھي تطفو في ضباب الفجر،كما اشتھر برسمھ للبراق، الفرس الطائر،
وعرفت أعمالھ طریقھا إلى في جمیع أنحاء العالم وذلك من خالل معارضھ التي أقیمت في

لندن وباریس وروما وبیروت ودمشق وعمان، إضافة إلى بغداد بالطبع.

یقول الراوي الذي یترأس جمعیة الفنانین التشكیلیین والتي بلغت 54 سنة من عمرھا: «أنا
أخشى الیوم أیضا على أعمالي من السرقة، وأتمنى أن یخصص ألرشیفي مكان في المتحف
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العراقي»، مشیرا إلى أن «وزارة الثقافة العراقیة لم تھتم بمثل ھذه األمور وكأنھا لیست من
اختصاصاتھا وال من اختصاصات العاملین فیھا».

وكشف الراوي عن أن «ما حدث في 2003 من نھب لآلثار ومقتنیات مركز صدام للفنون
كان كارثة حقیقیة، بل إن ما حدث للفن یفوق التصور، وال أعتقد بسھولة نسیانھ، بل أتوقع

تكراره. وبالتالي، قد تواجھ أعمالي التي ما زلت احتفظ بھا المصیر ذاتھ».

وكانت 15 لوحة كبیرة للفنان فُقدت من المتحف الوطني للفن «مركز صدام للفنون» سابقا،
عندما تعرض للتخریب والسرقة إبان االجتیاح األمیركي عام 2003. وتمكن الراوي من

استعادة لوحة واحدة بعد أن دفع ألفي دوالر مقابل ذلك، على حد ما ذكره لوكالة الصحافة
الفرنسیة.

ویبدي أسفھ حیال ما آلت إلیھ األمور قائال: «كنت أتمنى من الجھات الحكومیة أن تتبنى
إقامة متحف مصغر یضم أعمالي مثل ما ھو سائد في بلدان تھتم بالحركة التشكیلیة لیكون

مرجعا للفنانین الشبان وإرثا للمھتمین بھذا الفن، لكنني لم ألمس موقفا یتماشى مع تطلعاتي
فبدأت أخشى مصیر ما قدمتھ». وتابع الفنان الذي یغص منزلھ البسیط بأعمال فنیة وقطع

نحتیة وصور للذكرى: «تراثنا الفني احترق وتعرض للنھب، وھذا ما یؤرقني كثیرا».

ولد الفنان عام 1925 في مدینة راوة الواقعة على نھر الفرات في محافظة األنبار (غرب)،
وأكمل دراستھ األولیة في دار المعلمین في بغداد قبل أن یدرس الرسم في معھد الفنون

الجمیلة 1959.

والراوي من مؤسسي المتحف الوطني للفن الحدیث عام 1962 عندما نجح في إقناع رئیس
الوزراء الراحل عبد الكریم قاسم (1958 ـ 1963) بذلك بعد أن تمكن من استمالة الملك

الراحل فیصل الثاني (1954 ـ 1958) إلى تخصیص أرض لتشیید جمعیة التشكیلیین
العراقیین.

ویمثل الراوي انعطافة كبیرة في مسیرة الحركة التشكیلیة في العراق، ولعب دورا مھما في
رسم مالمح مرحلة حدیثة، إلى جانب نخبة ضمت جواد سلیم وفائق حسن ومحمد غني

حكمت وآخرین.

التعلیــقــــات
ماھر العباسي، «مالیزیا»، 11/04/2009

أمنیاتي ودعواتي وصلواتي لھذا المبدع العظیم نوري الراوي... یضع العراق على صدره
حبا حقیقیا للوطن... حفظ التراث الفني لنوري الراوي ال یحتاج إلى توجیھ دعوة لوزارة

الثقافة العراقیة... وزارة الثقافة تحتاج إلى صحوة كیف تفیق من غیبوبتھا التي أوردھا فیھا
من تولى تلك الوزارة منذ عام 2003، لیتولى الوزارة من ھو أھل للفن وللثقافة كي یضع

یده بید فنانین عراقیین عظماء كنوري الراوي... الصحة والسالمة وطول العمروالمزید من
إبداعاتك، فناننا الكبیر نوري الراوي.
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