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 المقدمة 

 

دابماً ما كان ٌواجهنً تساإل كبٌر عن عبلقة الفنان العربً بفن ٌعد ركناً أساسٌاً من أركان الفنون 

هذا الفن الذي ٌثٌر الكثٌر من التساإالت والمواقؾ المتطرفة من قبل الشرٌحة التشكٌلٌة, )فن النحت( 

الكبرى من المجتمع العربً, وخصوصاً عندما ٌتعلق األمر بصنع التمثال التشبٌهً, فـ)النحت حرام, 

ال بل وسوؾ ٌكتوي النحات بنار جهنم لما اقترفت ٌداه(, إذ ال ٌزال هناك الكثٌر من القابلٌن بحرمة النحت, 

 بحرمة الفن التشكٌلً جملة وتفصٌبلً.

وألننً اخترت السٌر فً هذا الطرٌق, لٌس من قبٌل الوقوؾ فً وجه التٌار, بل لقناعتً بعدم صوابٌة  

الرأي القابل بتحرٌم هذا النشاط اإلنسانً, والذي تعزز بعد نقاشات مطولة مع تلك الفبة المتفتحة والمستنٌرة, 

كتب واألبحاث التً تعالج هذا الموضوع, إنها مجرد إشارة ال بد منها ألمر محفوؾ وقراءتً للعدٌد من ال

( هذا ربالتشعبات, وإشكالٌة ٌثٌرها النحت فً ذهنٌة المجتمع, وقد أثرت  بشكل أو بآخر فً )تطور أو انحسا

 الفن.

هذه المنطقة متحفاً  مما الشك فٌه أن المنطقة العربٌة تمتلك من النحت ـ باعتباره تراثاً ـ ما ٌجعل من

ضخماً للتراث النحتً اإلنسانً, والذي ٌإهل الفنان ابن هذه المنطقة للتمٌز فً هذا االتجاه, ولكن الواقع 

التشكٌلً العربً ٌقول عكس ذلك, األمر الذي ٌطرح إشكالٌة معٌنة وتتمثل هذه اإلشكالٌة بذلك الكم الهابل 

األثرٌة, فً حٌن تفتقر له صاالتنا ومعارضنا, سإال ٌفرض  من النحت الذي تفاخر به متاحفنا ومواقعنا

نفسه بعد أن طالت فكرة التحرٌم واإلقصاء )ولو بشكل مقنع( تلك الفبة المشتؽلة بالمجال الفنً, أو حجمت 

طموحهم ووضعت القٌود والحواجز بٌنهم وبٌن هذا الفن العرٌق, فالمتتبع للحركة الفنٌة فً أؼلب الببلد 

 وؾ ٌقؾ على هذه الحقٌقة, ؼٌاب أو تؽٌٌب شبه كلً للتمثال من معارضنا.العربٌة, س

على الحركة التشكٌلٌة السورٌة التً  رعندما زرت القاهرة وارتدت صاالتها وجدت أن األمر ال ٌقتص 

تابعتها على مدى سنٌن طوٌلة, وكذلك األمر بالنسبة للحركة التشكٌلٌة التونسٌة, وٌوما بعد ٌوم بدأ ٌتعزز 

ذلك اإلحساس بوجود مشكلة معٌنة تطال الحركة التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة بمجملها, والمشكلة لم تكن 

على اإلنتاج النحتً بل تتعداه لتشمل البحث والنقد الفنً الخاص بالنحت, لٌصبح النحت ذلك المؽٌب  ؾلتتوق

المعاصرة الى أبرز أعبلمها من والمسكوت عنه, وقد قادنً البحث فً تارٌخ الحركة التشكٌلٌة العربٌة 

النحاتٌن الذٌن شذوا عن هذه القاعدة وأعادوا النحت الى موقعه الحقٌقً, ومن خبلله توصلوا الى مكانة 

عالٌة أكسبتهم هالة من التقدٌر والثناء )المبالػ فٌه أحٌاناً( والذي هم أهل له ولكنه قد ٌؽلؾ الحقٌقة بلبوسات 

 صول الى فهم كنه تجربتهم واإلفادة منها. تبعد الناقد والباحث عن الو
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ـ أتتبع  ولدوافع ذاتٌة( والتً جعلتنً ـ محمود مختار وجواد سلٌمهذه الهالة التً تمتع بها كل من )

أعمالهما مذ بدأت االهتمام بالنحت وأعبلمه, األمر الذي ولّد لدي ذلك التساإل عن عبلقة الفنان العربً 

ة التً ٌستحق, مستحضراً التراث النحتً الهابل الذي تتمتع بها المنطقة العربٌة, ودوره فً هذا الفن, والمكان

وباعتبارهما أبرز الفنانٌن العرب لٌس فً مجال النحت فقط بل فً مجال التؤسٌس لمدرسة عربٌة تشكٌلٌة 

انٌن هو طبٌعة تحفظ لهذه األمة شٌباً من تراثها, واألمر اآلخر الذي شدنً ودفعنً للبحث فً نتاج هذٌن الفن

فنهما, وبالخصوص تعاملهما المختلؾ مع الفراغ, والذي حدا بً للبحث والتقصً فً المكتبات عن الكتب 

التً تطرقت لهذٌن الفنانٌن, ولكن الذي وجدته لم ٌتعد بضعاً من الكتابات والمقاالت الصحفٌة المتفرقة فً 

, مما دفعنً للتفكٌر فً بحث جدي ٌجمع هذٌن ظمؤ وال ٌشبع نهماً  ىبعض المجبلت هنا وهناك مما ال ٌرو

الفنانٌن وٌضعهما فً نفس اإلطار, والنظر الى تجربتهما باعتبارهما حلقتٌن فً سلسلة متصلة لعب محمود 

مختار دور الحلقة األولى ولعب جواد سلٌم دور الحلقة الثانٌة فً نظم هذه السلسة والتً تعد بانضمام حلقات 

 ً ـ حتى ٌتحقق الهدؾ الذي رامه كل من هذٌن الفنانٌن. أخرى ـ وهذا أمر حتم

فً آٍن معاً فتجربة الفنانٌن تجربة ناجحة بكل المقاٌٌس, إذ حقق كل  ذاتٌاً ـ موضوعٌاً قد ٌكون هذا دافعاً 

منهما نجاحاً قطرٌاً ودولٌاً, التباعهما وصفة بسٌطة, وسلوكهما منهجاً قوٌماً فً تحقٌق ذاتهما, تبدى هذا 

رٌق من خبلل االنطبلق من الذات نحو األخر, وهو الطرٌق المنطقً القوٌم, على عكس االتجاه السهل الط

 السابد والذي ٌإدي دابماً الى البل شًء. 

وحتى نعطً كبل من هذٌن الفنانٌن بعضاً مما ٌستحقاه, وجب علٌنا تتبع مراحل حٌاتهما وقراءة فنهما 

 اإلشارة الى كوامن إبداعهما.  وفهم تجربتهما فهماً دقٌقاً ومحاولة

زرت القاهرة باحثاً مستقصٌاً تلك األبحاث التً عالجت وتعمقت فً )محمود مختار( وفنه, ظننت أنً  

سؤجد الكثٌر من الكتابات التً تتعامل مع فن هذا الفنان والذي ٌعد عبلمة فارقة فً تارٌخ الفن التشكٌلً 

ودة( الى فن النحت, وبالفعل وجدت ما ٌقارب العشرٌن من الرسابل العربً المعاصر, ونقطة البداٌة )أو الع

الجامعٌة ورسابل الماجستٌر والدكتوراه ولكن )وهذا أمر مإسؾ( وجدت أن كل هذه الرسابل والكتب قد 

نسخت و)مسخت( الكثٌر وبشكل حرفً من كتاب )المثال مختار( لبدر الدٌن أبو ؼازي, فٌما ؼابت الكتابات 

لتً تبحث فً القٌمة الفنٌة لهذا الفنان ومحاولة فهم الرسالة التً أراد إٌصالها, بل لم ٌتطرق أي المتعمقة وا

التً وجدتها الى أن مختار لٌس سوى حلقة أولى من سلسلة الحلقات المتصلة, فمجرد الحدٌث  ثمن األبحا

ا نوعاً من توجٌه المسار فً عنه باعتباره حالة فرٌدة )شاذة( والشاذ ٌحفظ وال ٌقاس علٌه, نكون قد مارسن

ؼٌر االتجاه الصحٌح, وتجاهلنا الطرٌق الواضح الذي سار علٌه هذا الفنان للوصول الى مبتؽاه, ولنا فً 
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الطرٌق الذي سلكه )محمود مختار( وتؤكٌد على  وصوابٌهتجربة )جواد سلٌم( دلٌل على سبلمة المنهج 

 وجود هذه السلسلة.

علمً بوجود متحؾ خاص بالفنان محمود مختار, ومماال شك فٌه أنً واجد وقد كان لدي شعور باألمان ل

 فٌه كل شًء, تماثٌله وأعماله ومخلفاته, باإلضافة لكل ما كتب وما قٌل عن هذا الفنان, بل وأكثر من ذلك. 

على نتاجهم ـ كانوا قد سخروا جزأً مهما من  االطبلعفقد كنت أمنً النفس بلقاء أشخاص مفترضٌن ـ أو 

حٌاتهم لتتبع هذا الفنان ونتاجه الفنً, ولكن الصدمة كانت اكبر, إذ وجدتنً فً ورشة إعمار مزمنة, تعمها 

الفوضى بشكل كبٌر, استطعت التحدث لبضع أشخاص كنت أظنهم من القابمٌن على أعمال التعمٌر, وإذا 

سهم مدٌر المتحؾ, الذي بهم من إدارًٌ المتحؾ حٌث أن الكادر اإلداري ٌعمل فً هذه الورشة وعلى رأ

أفادنً بؤن المتحؾ متوقؾ عن العمل للصٌانة منذ سنٌن طوٌلة وأن األمر قد ٌستؽرق سنٌناً أطول, وأن 

أعمال )محمود مختار( قد وضعت فً صنادٌق مقفلة )بالشمع األحمر( وكذلك وثابقه وكل ما ٌتعلق به, فٌما 

علٌه, ولكن بالنسبة  االطبلعالقاهرة, وهو ما أمكننً  نقل جزء من هذه األعمال الى متحؾ الفن الحدٌث فً

للوثابق والمإلفات فهً عصٌة على الباحثٌن وعلمت فٌما بعد أنها عبارة عن مرثٌات قٌلت فً مختار أثناء 

 مرضه وبعد موته, والتً ٌقدمها باستفاضة كتاب )المثال مختار( لبدر الدٌن أبو ؼازي. 

جدتنً أعود خالً الوفاض إال من بضع عناوٌن لرسابل جامعٌة باختصار وبعد زٌارتً للقاهرة و

)ماجستٌر ودكتوراه( تبلعب مإلفوها بالعناوٌن, وهً فً حقٌقة األمر لٌست سوى إعادة كتابة )المثال 

مختار( لبدر الدٌن أبو ؼازي. األمر الذي شكل لً حافزاً للوقوؾ أطول أمام أعمال هذا الفنان ومحاولة 

التشكٌلٌة والجمالٌة, بعد أن أحجم الباحثون ونقاد الفن المصرٌون عن القٌام بهذه المهمة. الؽوص فً قٌمه 

فتجربة مختار من التجارب التً تستحق من الباحث سنٌن طوٌلة وجهداً كبٌراً, لما تمتاز به هذه التجربة من 

 عمق وأصالة.  

ماله, فإن منظري الفن العراقٌٌن لم ٌؽفلوا وأما بالنسبة لجواد سلٌم فلبن لم ٌقٌض له من ٌبعث متحفاً ألع

عن الؽوص فً نتاجه الفنً بشًء من العمق, فابتعدوا أشواطاً فً هذه الذاتٌة /الموضوعٌة إن صح التعبٌر, 

فالكّتاب والباحثون العراقٌون الذٌن كتبوا عن جواد لم ٌستطٌعوا االنفصال عن ذاتٌتهم فً الكتابة عن أبرز 

 كٌلٌة العراقٌة والذٌن هم جزء منها.عبلمات الحركة التش

ٌعد من أبرز من كتب عن جواد سلٌم هم: جبرا إبراهٌم جبرا فً كتابه )جواد سلٌم ونصب الحرٌة(,  

وشاكر حسن آل سعٌد فً كتابه )جواد سلٌم الفنان واآلخرون( وعباس الصراؾ فً كتابه )جواد سلٌم(, 

ن هإالء الكتاب ـ الفنانٌن وعن مواقفهم وأفكارهم التً وفً هذه الكتب المهمة الثبلث ٌمكن أن نقرأ ع

توافقت ومواقؾ جواد سلٌم, وكؤنً أقرأ تلك الكلمة الخفٌة التً أسقطها كل منهم من عنوان بحثه وهً )أنا 
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و....( ففً كل من هذه األبحاث نجد الكثٌر عن جواد سلٌم ولكن من وجهة النظر الخاصة بالمإلؾ, وإنً 

عت الجادرجً )األخٌضر والقصر البلوري( الذي نسب فٌه الكثٌر لنفسه فً إبداع نصب ألتذكر كتاب رف

 الحرٌة. 

إن الكتابة عن فن الفنان أو باألحرى إعادة قراءته هً مسؤلة محفوفة بالمخاطر فالناتج هو محصلة 

ل فً كثٌر من مشتركة بٌن قراءة الناقد أو الباحث من جهة وبٌن العمل الفنً ذاته, هذا العمل الذي ٌظ

األحٌان مؽلفاً ومموهاً بالكثٌر من التفسٌرات المسبقة والتً تفرزها ؼالباً الهالة الكبرى التً ٌتمتع بها الفنان 

 مضافاً إلٌها التفسٌر الخاص الذي ٌعتمده الباحث ممزوجاً بذاتٌة قد ٌصعب علٌه التخلً عنها. 

تكون أعقد من تقصً الناتج الفنً الخاص بالفنان  فمسؤلة الكتابة الموضوعٌة عن فن الفنان دابماً ما

واستجبلء الكتابات التً تناولته بالبحث والتدقٌق, فالمسؤلة تتطلب الكثٌر من الحدس فً إعادة القراءة لٌس 

 قراءة كل ما ٌكتب بل قراءة الفنان نفسه, الفنان كمزٌج متجانس بٌن اإلنسان والفن. 

ي فنان ال ٌستبعد أن تشوبها شاببة من ذاتٌة الطرح, إال إذا كانت هذه " إن مناقشة المصادر المتعلقة بؤ

النزعة الذاتٌة موجهة ألن تحقق موضوعٌة ما فً البحث, وهنا ال ٌتوقع منها إال أن تستبطن بادئ ذي بدء 

 .1شجبها لنفسها, وذلك لٌستطاع قراءتها فً كل مرة قراءة جدٌدة "

اإلنسان, فما بالك بهإالء الكتاب والباحثٌن الذٌن عاصروا وعاٌشوا فالذاتٌة مسؤلة حتمٌة وهذه طبٌعة 

جواد سلٌم بل وكانوا من دوابره الخاصة, وخصوصاً فً جماعة بؽداد للفن الحدٌث والتً كانت من نتاجات 

 جواد سلٌم الفكرٌة الفنٌة. فحاول كل من هإالء تقدٌم )جواد( الخاص به, لقد قدم كل من هإالء جهداً كبٌراً 

فً تقدٌم الفنان وفنه, ولكن ٌشاء كل باحث فً هذا االتجاه أن ٌدعً الكمال فً عمله ونسؾ الجهود 

الموازٌة, فنقرأ فً كتاب شاكر حسن آل سعٌد نقداً كبٌراً والذعاً لكتابً )جبرا والصراؾ( فٌما ٌعدنا هو 

برا نفسه فنجده ٌقدم له: " رؼم بالموضوعٌة التً قال إنها هدؾ ٌصعب نٌله, وكذلك األمر بالنسبة لكتاب ج

كثرة اإلشارات, الى جواد سلٌم وأثره فً الفن العراقً, وبالتالً فً الفن العربً المعاصر, فإن الدراسات 

. لذلك ٌعدنا جبرا فً 1الجادة التً تتناول أعماله بالبحث والتمحٌص ضبٌلة جداً, حتى لتكاد تكون معدومة "

الحقٌقة, وهو ما حاول آل سعٌد دحضه ونقده والذي لم ٌنس أٌضاً أن ٌثنٌنا مقدمته هذه بتقدٌم الحقٌقة كل 

جملة وتفصٌبلً عن الكتاب اآلخر الذي تحدثنا عنه وهو كتاب عباس الصراؾ )جواد سلٌم( والذي قال عنه " 

 .2أنه شاهد على مدى انحراؾ النقد عن جادة الموضوعٌة "

                                                 
1
 . 25, ص 1991الثقافية العامة , بغداد ,  ف, وزارة الثقافة واإلعالـ, دار الشؤو جواد سميـ الفناف واآلخروف ػ شاكر حسف آؿ سعيد,    

1
 . 7, ص1974وزارة اإلعالـ, مديرية الثقافة العامة, بغداد,  جواد سميـ ونصب الحرية, دراسة في آثاره وآرائو,ػ جبرا ابراىيـ جبرا,   

2
 . 32, مرجع سابؽ , ص  سميـ الفناف و اآلخروف , جوادػ شاكر حسف آؿ سعيد   
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"...وربما حان الوقت بعد مرور عشر سنوات على صمت هذا الكتاب الذي قال عنه صاحبه فً مقدمته 

جواد األبدي أن نلقً ضوء على شخصٌته الفنٌة وإنتاجه الفنً وذلك بدراسة نقدٌة عمٌقة وبحث دقٌق, 

 .3ورسم صورة صادقة له بكل ظبللها وتفاصٌلها لكً نؤتً بؽٌر الرأي الذي نملكه عن جواد "

المرجع أو ذاك ولكن الطرٌقة التً تحدث بها )آل سعٌد( عن كتابات نحن هنا ال نرٌد الدفاع عن هذا 

ؼٌره تنم عن ثقافة إقصابٌة ال تتناسب مع باحث ٌروم الحقٌقة, فهناك كتابات تتعامل مع الموضوع بقشرٌة 

 وأخرى تؽوص فً أعمق أعماق الفنان, والشطط فً كبل األمرٌن ؼٌر محمود.

هذا الباحث أو ذاك أو االنتقاص من قٌمة هذا الكتاب أو االعتراض لم ٌكن القصد من هذه المبلحظة نقد 

على سطحٌة هذا التحلٌل أو اإلؼراق فً مسابل البلشعورٌة واإلحاالت النفسٌة التً تؤخذ الباحث أبعد مما 

التً تعترض طرٌق الباحث فً هذا المجال, فندرة األبحاث التً  الصعوباتٌجب, بل أردت اإلشارة الى 

تصادفها فً المكتبات العربٌة والتً تتعامل مع المسابل الفنٌة التشكٌلٌة بشكل عام ومسؤلة النحت  ٌمكن أن

بشكل خاص, ناهٌك عن طعن هذا الباحث فً نتاج الباحثٌن اآلخرٌن أو التشكٌك فً مصداقٌة هذه األبحاث, 

باحث اضافة لؤلثر الفنً تربك البحث وتزٌد من صعوباته, فالكتابات الموجودة هً جزء مهم من وسابل ال

الخاص بالفنان وشهادات الشهود ـ على قلتها ـ وال ٌمكن االستؽناء عن أي من هذه الوسابل. وعلى الباحث 

الحقٌقة والتعامل معها  ؾأخذ المعلومة باعتبارها قٌمة مجردة ومقارنتها بمعلومات أخرى ومحاولة استشفا

 ت الهالة التً ٌتمتع بها الفنان. من منطلق الموضوعٌة وعدم االنزالق فً متاها

وإذا قٌد لنا الوقوؾ على أعمال مختار وجها لوجه بعد الزٌارة اإلطبلعٌة التً قمت بها لمصر, والتً 

بها إال العمل األصلً, بقٌت أعمال جواد سلٌم حبٌسة الصور  عأتاحت لنا قدراً كبٌراً من الدهشة التً ال ٌتمت

والتنظٌرات, وهذا راجع ألمرٌن: األول عدم تمكننا من زٌارة بؽداد  المرافقة للكثٌر من التحلٌبلت

أن أعمال هذا الفنان موزعة, بل مشتتة فً أنحاء كثٌرة من العالم ولم تحفظ أو لم  الثانًالعتبارات عدة, 

 , كما حصل مع أعمال مختار.عتجم

الى إحاطة شاملة بالظروؾ  التالٌة للوصول المنهجٌةمن أجل أن نعالج هذا الموضوع رأٌنا أن نتبع 

 المرافقة والتً كان لها دور فً إثراء تجربتهما :

محاولة للوقوؾ على إشكالٌة النحت فً الموروث الفكري والفنً العربً المعاصر من خبلل تمهٌد 

 نتطرق فٌه إلشكالٌة النحت فً الحركة التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة,. 

                                                 
3
 .17,ص 1972وزارة اإلعالـ , مديرية الثقافة العامة , بغداد , جواد سميـ , ػ عباس الصراؼ ,  



11 

 

وجدنا أن نفرد باباً لتجربة محمود مختار و نتطرق من خبلل هذا وباعتباره أحد المحورٌن الربٌسٌٌن 

الباب الى واقع الحركة التشكٌلٌة المصرٌة وموقعها الفنً ومن ثم نفرد فصبلً للحدٌث عن محمود مختار 

باعتباره رابدا للنهضة الفنٌة المعاصرة, مبٌنٌن فٌه أثر البٌبة فً أعماله, من فنون قدٌمة وبٌبة اجتماعٌة 

 ٌطة وتؤثره بالفن الفرنسً. مح

ثم نفرد فصبلً ألبرز أعماله )نهضة مصر وتمثالً سعد زؼلول فً القاهرة واإلسكندرٌة( لما تمٌزت به 

هذه األعمال من قٌم تشكٌلٌة فنٌة وما صاحبها من أحداث تإرخ لجانب مهم من تارٌخ الحركة التشكٌلٌة 

 المصرٌة. 

 القٌم الفنٌة والتشكٌلٌة التً مٌزت تجربة مختار. ونختم هذا الباب بفصل نتحدث فٌه عن 

أما فً الباب الثانً والذي أفردناه للمحور الربٌسً الثانً جواد سلٌم, نتطرق من خبلله لواقع النحت فً 

العراق من خبلل نظرة عامة, ومن ثم نتحدث عن تجربة جواد سلٌم باعتباره رابداً للحركة التشكٌلٌة 

ضمنٌن هذا الفصل دور الفنان فً إنشاء التجمعات الفنٌة وبالخصوص جماعة بؽداد العراقٌة المعاصرة, م

 للفن الحدٌث.

 ثّم نتحدث عن المإثرات الفنٌة والحضارٌة التً أثرت فً فن جواد سلٌم.   

 وألنه أبرز أعماله مادٌاً ومعنوٌاً رأٌنا أن نفرد لـ)نصب الحرٌة( فصبلً كامبلً, نتحدث فٌه عن هذا العمل  

الضخم, وعن الظروؾ المرافقة له, ونتطرق له بدراسة تشكٌلٌة وأخرى تحلٌلٌة, فً محاولة للؽوص فً 

 عناصر هذا العمل.

 وفً ختام هذا الباب نورد فصبلً نتحدث فٌه القٌم الجمالٌة فً فن هذا الفنان. 

تبلؾ بٌن هذٌن الفنانٌن ونختم بحثنا بباب ختامً دعوناه بـ)مقاربات( نحاول فٌه رصد نقاط التبلقً واالخ

الذٌن وجدنا أن لهما مسٌرة واحدة, ونقوم بمقاربة بٌنهما من خبلل العمل الفنً وعبلقته بالفنان, ومحاولة 

 المقارنة التشكٌلٌة بٌن عملً الفنانٌن من خبلل العناصر التشكٌلٌة والخامة والشكل العام.

كبلن بداٌة الطرٌق والذي نرجو أن ٌهتدي إلٌه كل من وهً محاولة فً ربط الصلة بٌن فنانٌن نعتقد أنهما ٌش

 ٌروم الوصول الى تحقٌق ذاته من خبلل هذا الفن, الذي ؼاب طوٌبلً عن معارضنا والذي نعتقد بؤحقٌتنا به.  
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 إشكالية النحت في الحركة التشكيلية العربية المعاصرة
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 إشكالٌة النحت العربً المعاصر :

النحت ضرب من ضروب الفن, بل هو أعرقها فقد عرؾ اإلنسان الفن عن طرٌقه بعد أن حفر جدران 

 تالكهوؾ وصنع من خبلله األدوات التً أعانته على مواجهة الصعاب وحققت له انتصاراً على الحٌوانا

التً تعامل معها, بل واكثر من ذلك عندما تخٌل أشكاالً كان ٌظن أنها تمتلك القوى السرٌة التً تنقصه 

 فتقّرب إلٌها بطقوس العبادة فً محاولة لبلنتصار على تلك القوى التً فاقت. 

ولقد كان النحت وعلى مر العصور وسٌلة هامة من الوسابل التً سخرها الحاكم على نطاق واسع 

ٌد رؼبته فً الخلود والبقاء والتحدي لقوى الطبٌعة التً واجهته, ولعل الموت كان أكثر تلك القوى التً لتجس

وقؾ تجاهها عاجزاً رؼم كل السمات والخصابص التً نسبها لنفسه, فلم ٌجد بداً من استعمال النحت لٌحقق 

 رعة للزمن.لنفسه الخلود وذلك من خبلل التماثٌل التً اختٌر لها أكثر المواد مقا

وقد بذل النحاتون عبر العصور المختلفة كل جهودهم لعمل تماثٌل للشخصٌات التارٌخٌة الهامة والتً  

سٌطرت على مقدرات األمم وتحكمت فً حٌاة الشعوب. فظهرت النصب التذكارٌة والتً تطورت الحقاً 

لتذكارٌة وسٌلة ربٌسٌة من لتمزج بٌن العمارة والنحت, لٌظهر )الصرح( وأصبحت هذه الصروح والنصب ا

وسابل تؤكٌد السلطة, وقد لعبت دوراً إعبلمٌاً فً تجسد البطوالت واألحداث المهمة وتخلدها, لتوضع أمام 

الناس فً الساحات والشوارع وأماكن العمل, لٌلعب الفن بذلك دوره الممٌز)اإلعبلمً والجمالً( فً تذكٌر 

 رتهم وأّثروا فً حٌاتهم.الناس بهإالء األبطال الذٌن مروا فً ذاك

ولذ فقد كان للنحت مكانة هامة فً تارٌخ الفن وركن أساس من أركانه, فبل ٌمكن إقصاءه من تارٌخ  

 حضارة من الحضارات.

حتى وإن كان هناك لؽط كبٌر حوله, فٌجب علٌنا البحث والتقصً إلعادة االعتبار لهذا الفن فً منطقتنا  

على ارتقاء وتطور هذا الفن وأصالته فً فكرنا الفنً. فاألرض العربٌة على  العربٌة التً تزخر بشواهد حٌة

امتداد مساحتها قد شهدت عبر العصور أعرق الحضارات والتً ارتبطت ارتباطاً وثٌقاً بهذا الفن, وال 

ؼرابة أن تسمى هذه الحضارات بحضارات الطٌن والحجر والفخار, فالناتج الفنً النحتً لهذه الحضارات 

ى كل مناحً الحٌاة فً هذه المنطقة ودخل حٌاة الناس عبر مختلؾ الفنون الرسمٌة والشعبٌة, والشواهد ؼط

 باقٌة إلى اآلن فً متاحفنا وعلى األرض العربٌة أكثر من أن تحصى.

" ولٌس جدٌداً أن نذكر أن أقدم المنحوتات التً اكتشفها علماء اآلثار هً المنحوتات التً صنعها اإلنسان 

هذه المنطقة منذ العصور الحجرٌة إلى آخر إبداعات حضارة مصر القدٌمة وببلد ما بٌن الرافدٌن والٌمن فً 

وصحراء الجزٌرة العربٌة وبوادي الشام والمؽرب العربً وحٌن أشرقت آخر هذه الحضارات وهً 
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ب وأتباع النظرة الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة لم ٌؽلق الباب على هذه التقنٌات كما ٌدعً بعض نقاد الؽر

 1األوربٌة من نقاد الفن العربً."

وأسسه الجمالٌة نجد سٌطرة  اإلسبلمً" فعندما نفتح ملؾ الدراسات التً أنجزت فً محور الفن العربً 

, مما أدى بالكثٌر من الباحثٌن الٌوم إلى االعتماد على العطاء االستشرافٌةواضحة للدراسات الؽربٌة و 

ماما متزاٌدا سواء بتروٌج ما جاء فً هذه الدراسات أو بترجمتها. وال أحد ٌنكر مدى األجنبً و إٌبلبه اهت

الفابدة المنجَرة عن ذلك, إذ مهما كانت نوعٌة اآلراء وآفاقها فإنها تساهم فً تقدم البحث العلمً فً هذا 

 2المجال الواسع الذي ال ٌزال لحد اآلن حقبلً فً حاجة الى العمل والعطاء."

ٌس من الصابب التسلٌم بمقولة أن الفن العربً اإلسبلمً فن خال من النحت لمجرد أن جل وعلٌه فل

الدراسات الؽربٌة التً تناولته سلمت بهذه المسلمة, ولٌس صحٌحاً أن اإلسبلم حّرم أو حارب الفنون 

مضمون  التشكٌلٌة بعامة والنحت بصفة خاصة كما ٌحلو القول للبعض. فإذا نظرنا الى المسؤلة من حٌث

الكتب السماوٌة الثبلث, لرأٌنا أن النص الوحٌد الصرٌح الخاص بالتحرٌم هو نص الوصٌة الثانٌة من 

الوصاٌا العشر والذي ٌقول: " ال تصنع لك تمثاالً منحوتاً وال صورة ما مما فً األرض من تحت, وما فً 

العهد القدٌم مرجعاً معمول به ما لم  . وهذا ٌنطبق على الدٌانة المسٌحٌة التً ٌعد3الماء من تحت األرض "

 ٌؤت نص ٌنسخه, ومن المعروؾ أن الوصاٌا العشر من األمور التً لم تنسخ. 

أما فٌما ٌتعلق بقضٌة التحرٌم فً الدٌانة اإلسبلمٌة, وهو أمر ثارت حوله العدٌد من النقاشات والمزاٌدات 

الخلفٌة الثقافٌة لوجدان جمهور المسلمٌن حتى  واالتجاهات المتضاربة واألفكار المؽلوطة, حٌث تؽلؽلت فً

 بات هذا األمر من المسلمات. 

صحٌح أن الرسول الكرٌم قد أمر ـ عند دخوله مكة ـ بتحطٌم األصنام واألوثان المقامة داخل وحول 

فً ذلك الكعبة, ولكن هذه الحادثة ال تعنً تحرٌماً أو موقؾ عدابً من النحت, لما كان ٌمثله التمثال )الوثن( 

 المكان من معان تتنافى والفكر الجدٌد الذي ٌحمله اإلسبلم.

فلو لوعدنا الى النصوص الدٌنٌة ـ القرآن الكرٌم واألحادٌث ـ  واألصل فً القاعدة الفقهٌة هً اإلباحة ما  

لم ٌؤت نص ٌخالؾ ذلك, فإننا لن نجد أي إشارة واضحة على تحرٌم الفن بعامة والنحت بخاصة. ولعل أول 

ما ٌجب البحث فٌه هو القرآن الكرٌم حٌث لن نجد فٌه سوى ثبلثة آٌات تتطرق الى النحت والتماثٌل, تفٌد 

                                                 
1
 .11, ص1982, الحياة التشكيمية , دراسات عربية,  العدد السابع ,وزارة الثقافة , دمشؽ,  , رواد النحت في الوطف العربيػ خميؿ صفية   

2
, 2111, وزارة الثقافة, تونس 25, السنة 116الحياة الثقافية, العدد مسألة تحريـ التصوير وتأثيرىا عمى تصورنا لمفف اليوـ ,ػ الحبيب بيدة,   
 .28ص

3
 اإلصحاح العشروف , الوصايا العشر .ػ العيد القديـ , سفر الخروج ,   
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إحدى هذه اآلٌات بالموقؾ اإلٌجابً من هذه التماثٌل المصنوعة وذلك باعتبارها نعمة من نعم هللا على 

 اإلنسان الصالح, مثل )سورة النساء( :

شهر وأرسلنا له عٌن القطر ومن الجن من ٌعمل بٌن ٌدٌه بإذن من  ) ولسلٌمان الرٌح ؼدوها ورواحها

ربه ومن ٌزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعٌر ٌعملون له ما ٌشاء من محارٌب وتماثٌل وجفان 

( حٌث تتحدث 13ـ  12) اآلٌة كالجواب وقدور راسٌات اعملوا آل داود شكراً وقلٌل من عبادي الشكور (

ماثٌل التً أنعم بها هللا على عبده سلٌمان باعتبارها زٌنة ومتاع. أما فً الموضعٌن الباقٌٌن هذه اآلٌة عن الت

فإن المقصود هو ما كان ٌعبد من األصنام, كما جاء فً )سورة األنبٌاء( عندما هاجم ابراهٌم علٌه السبلم 

التماثٌل التً أنتم لها عاكفون( اآلٌة تلك التماثٌل التً كان قومه ٌتخذونها أصناماً )إذ قال ألبٌه وقومه ما هذه 

(. وكذلك الموضع األخٌر ) ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما الخمر والمٌسر واألنصاب و األزالم رجس من 52)

 ( من )سورة المابدة(.91عمل الشٌطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون( اآلٌة)

بعض األحادٌث لتتناسب والفكر  أما األحادٌث النبوٌة فلم تؤت أٌضاً بؤوامر منع مباشرة, بل أّولت

التحرٌمً لبعض المفسرٌن. ٌوضح زكً محمد حسن " إن كراهٌة التصوٌر قد نشؤت بٌن الفقهاء فً 

النصؾ الثانً من القرن الثانً الهجري, وأن األحادٌث المنسوبة الى الرسول علٌه الصبلة والسبلم 

 1لعصر الذي جمع فٌه الحدٌث ودَون " موضوعة وال تعبر إال عن الرأي السابد بٌن الفقهاء فً ا

هذا عدا عن أن بعض األحادٌث تفٌد بقبول الرسول الكرٌم لبعض الصور على أن ال تكون موضع 

 تقدٌس. وهذا أمر بدٌهً لما كان سابد فً الجاهلٌة وما تعنٌه الصورة والوثن. 

ٌها دعاة فكرة تحرٌم اإلسبلم والمجال ٌضٌق هنا لمناقشة كل النصوص الدٌنٌة والوقابع التً ٌستند إل

 للفنون التشكٌلٌة بعامة والنحت بخاصة.

ولكننا وإن كنا من دعاة الفكرة المعاكسة فكرة أن للفن اإلسبلمً منهج مختلؾ وفكر آخر نتج عن فلسفة 

مختلفة نوعاً ما عن ما كان سابداً أدى إلى ظهور فن مختلؾ فإنه ٌجب علٌنا االعتراؾ من جهة أخرى بؤن 

جو الذي فرضته هذه الفكرة, وهروب الفنان من جهة أخرى, أثر بشكل أو بآخر على )تطور( هذه الفنون ال

وتوجٌهها باتجاه معٌن. نتج عنه ظاهرة ؼٌاب فن النحت, أن لم ٌكن بشكل كامل فهو بشكل واضح, حتى أن 

حت. وهذا خطؤ شابع, فن خال من الن اإلسبلمًدارسً ومنظري الفن اإلسبلمً, ٌعملون بمسلمة أن الفن 

التجسٌم اإلنسانً والحٌوانً ـ مع وجود حاالت  بسلَم به دارسوا ونقاد الفن على اختبلؾ مشاربهم. فإن ؼٌا

                                                 
1
 .29, ص 198, دار الرائد العربي , بيروت , لبناف , الزخارؼ الكتابية في الفف اإلسالمي ػ د. زكي محمد حسف ,   
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خرقت هذه القاعدة ـ ال ٌعنً ؼٌاب هذا الفن األصٌل. فقد ظهر مقنعاً فً فنون أخرى. فلوا سلمنا بإحجام 

 ناتج عن فكرة التحرٌم كما ساد االعتقاد. ماالفنان المسلم عن فن التجسٌم, فلٌس هذا اإلحج

إن من أبرز الظواهر الممٌزة لجمٌع أنواع الفنون فً أٌة حضارة, هً االتجاه إلى المحاكاة أو البعد 

 عنها. 

فلو أخذنا مثبلً فنون الحضارة اإلؼرٌقٌة والتً هً انعكاس لفكر ومعتقد هذه الحضارة, فإننا نجد أن فن 

 على المحاكاة وبخاصة محاكاة الجسد اإلنسانً.هذه الحضارة قابم 

من الجسد اإلنسانً مقٌاساً لكل شًء, عاكساً الفكر اإلؼرٌقً الذي تصور جموع  اإلؼرٌقًوقد اتخذ 

 اآللهة على شاكلة اإلنسان. فحري بهذا الفنان اإلؼرٌقً أن ٌقٌس على الجسد اإلنسانً.

فكرة فً صٌاؼة جدٌدة تتناسب مع العقٌدة المسٌحٌة من ولقد كان عصر النهضة األوربً استمرار لهذه ال

 من جهة أخرى. االجتماعًجهة والنظام 

وتقوم فكرة المحاكاة على اعتبار الطبٌعة كابنا ثابتاً جامداً, كل عنصر فٌها كامل بحد ذاته والفن انعكاس 

المحاكاة وأصبح الفنان الحقٌقً وتجسٌد لهذه األفكار, وعلٌه كان الفن األوربً فً عصور النهضة قابم على 

 ٌجهد فً نقل الطبٌعة وتجسٌدها وصوالً إلى أكمل صورها المادٌة.

إن محاكاة األشكال الطبٌعٌة من نباتٌة وحٌوانٌة فً الفن والعمارة بشكل عام لم ٌكن لمجرد اإلعجاب 

ار أن ما ٌحاكٌه من بالشكل من الناحٌة الجمالٌة, بل كان اإلنسان ٌقوم بذلك ألسباب عقابدٌة باعتب

 الموجودات الطبٌعٌة ٌمثل رموزاً لبعض مبادئ الخلق وأسرار الحٌاة.

إال أن الفنون العربٌة اإلسبلمٌة ـ فً جملتها ـ ال تقوم على المحاكاة إذ أنها ترتبط بتصور العربً للمكان 

 بٌبٌاً وروحٌاً.

عن هذه األشٌاء بالتحلٌل  دجدان, وال ٌبتعفالعربً ٌنظر إلى األشٌاء وكؤنه ٌمسها مساً مباشراً ٌهز الو

 الذي هو من وظابؾ العقل المنطقً الصرؾ.

إن الفنون اإلسبلمٌة تبتعد عن التجسٌم ابتعاداً واضحاً, ألنها ال تهدؾ للبحث عن البعد الثالث )العمق فً 

جدانً حٌث الفنون الؽربٌة( لكنها تبحث عن عمق آخر تختص به دون الفنون األخرى, وهو العمق الو

تقودنا بعض الزخارؾ إلى زخارؾ أخرى فً داخلها, ثم تقودنا هذه بدورها إلى زخارؾ ثالثة, بما ٌوحً 

 للرأي أنه ٌنتقل من مستوى فكري إلى مستوى فكري آخر.

قد ٌعترض معترض وٌقول بؤن الفن العربً اإلسبلمً, حتى وأن ابتعد عن محاكاة الشخوص اإلنسانٌة 

 نه نهل من عناصر الطبٌعة عناصر وَظفها توظٌفاً دقٌقاً فً زخرفته. والحٌوانٌة إال أ
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إال أننا نقول أن " محاكاة الطبٌعة هً مشكلة الفن العربً اإلسبلمً و إذ احتضن هذا المفهوم مختلؾ 

األشكال الفنٌة ومن بٌنها الخط والزخرفة والرسم والموسٌقى والشعر وؼٌرهما من الفنون. والمحاكاة هنا 

بل هً بمفهوم الفعل مثل الفعل كما جاء فً معجم لسان العرب, محاكاة  ت كما جاء فً تفسٌر)اللند(لٌس

الطبٌعة من حٌث هً فاعل ال مفعول به, محاكاة القوة فً إرادتها وقدرتها على إعطاء الهٌولى صوراً حتى 

الطبٌعٌة كالمعادن النبات  تصبح بالفعل هً ما هً, وذلك وفق نظام ناتج عن إدراك عمٌق لبنٌات األجسام

المواد التً تحتوي  ةوالحٌوان واإلنسان نفسه, وإدراك بنٌات االنتظام والتناسق والتناسب فً ارتباطها بقابلٌ

 .1بدورها على طاقات بنابٌة تجعلها مستجٌبة للصورة التً ستعطى لها " 

رك جمٌعاً فً خصابص وسمات وعلٌه فإن الفنون اإلسبلمٌة بمختلؾ ضروبها من قول وشكل ونؽم, تشت

 فنٌة تمٌزها وتشكل جوهر وجودها وتحدد روحها, التً هً فً النهاٌة جوهر الروح اإلسبلمٌة بوجه عام.

وكً نكون موضوعٌٌن فً طرحنا ٌجب علٌنا اإلقرار بؤن الفكر اإلسبلمً وإن لم ٌكن ٌحرم الفنون 

ٌن المسٌحً فً الؽرب فً رعاٌة الفنون وتشجٌعها, الجمٌلة بعامة والنحت بخاصة, إال أنه لم ٌلعب دور الد

والذي سَخر الفن فً خدمة الدٌن وراح الفنانون ٌرسمون وٌنحتون أعمالهم الفنٌة بطلب من الكنٌسة, وراح 

رجال الدٌن ٌعتمدون األٌقونات والتماثٌل الدٌنٌة إلٌصال أفكارهم للمإمنٌن فاتخذت األعمال الفنٌة صفة 

 القداسة.

روسمٌل فً هذا الصدد : لٌس فً اإلسبلم أقداس دٌنٌة تتطلب مراسمها كاهناً مقدساً فؤي مسلم " ٌقول ك

 ٌستطٌع أن ٌقوم بؤي شعٌرة دٌنٌة.

وهكذا لم ٌجد الدٌن اإلسبلمً له أدنى احتٌاج لبلستعانة بالفنون الجمٌلة فً إقامة شعابره أو شرح عقٌدته 

ٌولد الفن اإلسبلمً لخدمة الدٌن فاإلسبلم لم ٌستخدم الفن فً  أو تقرٌب أفكاره إلى أذهان المسلمٌن, ولم

طقوسه الشعابرٌة, أو فً نشر العقٌدة, كما حدث بالنسبة لؤلدٌان األخرى حٌث كانت تماثٌل اآللهة وصورها 

 وأماكن العبادة وأدواتها ,أهم المظاهر الفنٌة.

بلمٌة, إال أنه لم ٌكن لها فً اإلسبلم وعلى الرؼم من أن المساجد كانت من أهم مظاهر العمارة اإلس

الشؤن العظٌم والقٌمة المطلقة التً كانت للمعابد عند قدماء المصرٌٌن وؼٌرهم, أو التً كانت للكنابس عند 

                                                 

 )مذىب يرى أف قواـ الفف محاكاة الطبيعة , أي إظيار األشياء كما ىي دوف تفرقة بيف قبح وجميؿ(  

1
,تونس , وزارة 2111, جواف 116, العدد 25, الحياة الثقافية , السنة  تحريـ التصوير وتأثيرىا عمى تصورنا لمفف اليـومسألة ػ الحبيب بيدة,   

 .28الثقافة , ص
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, ففً مساجد اإلسبلم ال نرى ما تزخر به الكنٌسة من تماثٌل اآللهة وصور القدٌسٌن واللوحات نالمسٌحٌٌ

 .  1وي القصص الدٌنٌة "الفنٌة )األٌقونة( التً تر

وإذا كان المسلم لم ٌسخر الفن فً نشر فكره الدٌنً, إال أنه لم ٌتجاهل هذه الناحٌة ولم ٌؽٌب الفن من 

حٌاته, بل نجده قد طور مفهومه الفنً الخاص المعتمد على التجرٌد والذي انبثق فً الرقش والزخرفة 

لخط, هذا الفن الذي أضحى ركٌزة أساسٌة فً بناء والتعشٌق, ونما أٌضا فن اختص به المسلم وهو فن ا

الصرح الفنً اإلسبلمً. فامتزج الخط بالزخرفة, لٌعلن عن والدة وحدة فنٌة جدٌدة راحت تؽطً كل شًء 

حوله, من جدران وسطوح وأرضٌات, بل تجاوزت ذلك لتصل الى المبلبس والطنافس واألوانً 

 واألسلحة...وباختصار الى كل شًء.

كون الفن اإلسبلمً قد قام فً خدمة الوعً الدٌنً بدور عظٌم ال ٌمكن إنكاره, ولكنه فً مجال وبذلك ٌ 

بعٌد كل البعد عن المؤلوؾ وبطرق أعمق وأبعد أثراً من الطرق المباشرة التً لعبتها الفنون األخرى, ذلك 

لسفته وتعالٌمه أنه ٌقوم على أسس العقٌدة اإلسبلمٌة وٌتخذ خصابصه وشخصٌته من روح اإلسبلم وف

 ومبادبه.    

" المبدع ال بد من أن ٌكون منتمٌاً لتراث ما, سواء أكان معجباً بهذا التراث أم ثابراً علٌه, فإنه فً جمٌع 

األحوال ٌخضع لما ٌقدمه هذا التراث من نماذج صالحة اصطفاها الزمن ومكثت لعظمتها فً خزابن 

 كانت صالحة ومتبعة فً ذلك الزمان. األرض, وٌعً ما ٌحمله هذا التراث من قواعد

ناشبة أصبلً عن  االعتباراتثم نشؤت اعتبارات جدٌدة قام علٌها أسلوب التؤلٌؾ واإلنجاز, ولعل هذه  

تبلقح وتصادم حضارات وتراثات عدة. وٌكون موقؾ المبدع من هذه التصادمات نتاج فنً أصٌل مرتكز 

 .   1على الما قبل و الما بعد "

مقولة تختصر واقع الحال بالنسبة للفن العربً وفن النحت بشكل خاص, فمما الشك فٌه أن لعل هذه ال

الفنون فً الببلد العربٌة قد تؤثرت بشكل كبٌر بالدٌن اإلسبلمً. وواقع الحال أن ٌتؤثر النحت بصفته أكبر 

 الجزٌرة العربٌة.  من باقً الفنون الرتباط العمل النحتً بالوثن الذي كانت تسود عبادته فً منطقة شبه

قرون طوٌلة منذ أن أمر الرسول بتحطٌم األوثان المنصوبة فً الكعبة حتى نهاٌة القرن التاسع عشر 

وبداٌة القرن العشرٌن ـ وهو نقطة انطبلقة الفنون العربٌة المعاصرة ـ حٌث بدأ الفنان العربً بطرح نتاجه 

 ذ هذا النوع من اإلنتاج. الفنً بكل ثقة بعد أن ظل االتجاه الشعبً العام ٌنب

                                                 
1
ة , وزار 1976, السنة الثانية , كانوف األوؿ 64, آفاؽ عربية , العدد مفيـو الفف والجماؿ عند مفكري وفالسفة اإلسالـػ جميؿ عطية ابراىيـ ,   

 .34الثقافة واإلعالـ , بغداد , ص
1
 .14,ص1992, الثقافة واإلبداع ,المنظمة العربية لمتربية والثقافة والفنوف , تونس , , اإلبداع في الفنوف والعمـوػ د. عبد الكريـ اليافي   
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وذلك بتؤثٌر الفكرة التً سٌطرت على ذهنٌة المشرع بتحرٌم التعامل مع )األوثان( وبالتالً فً ذهنٌة 

 المواطن العادي لقرون طوٌلة. 

دخل الفن المعاصر الى الببلد العربٌة متؤخراً, أعوام قلٌلة تفصل بٌن نهضة هذا القطر ـ الفنٌة ـ أو ذاك, 

, ولعل آخر ما ةحصلة فإن الفن التشكٌلً ـ بمفهومه الؽربً ـ قد تؤخر حتى تؽلؽل فً ثقافة المنطقولكن بالم

 تقبله المجتمع العربً من الفنون الوافدة هو فن النحت. 

وإن أي متتبع للحركة التشكٌلٌة العربٌة ال بد وأن ٌعً بؤن الفن التشكٌلً العربً المعاصر هو نتٌجة 

تختلؾ فً فترات النشوء, فتلك مبكرة وأخرى متؤخرة إال أن لهذه التجارب وازع , ربما أوروبًتؤثٌر 

ومحرك, وإن صح التعبٌر شرارة البداٌة, وهو االحتكاك بالؽرب, فمنذ بداٌات االحتكاك المباشر بالؽرب, 

 أنتجت الحركة التشكٌلٌة العربٌة تراكماً هاببلً ٌصعب على الفكر العربً تجاهله.

ة الحركة الفنٌة العربٌة فً كل قطر بدأت بداٌة متشابهة, فإن هذا الفن ابتدأ هواٌة ومارسه "...ولعل بداٌ

هواة اطلعوا على مستحدثات هذا الفن فً الؽرب ومن خبلل الوافدٌن من الفنانٌن األوروبٌٌن أومن خبلل 

ٌقدموا فناً تشكٌلٌاً مطابقاً  األعمال الفنٌة التً تواردت نسخها المطبوعة, وما كان باإلمكان لهإالء الهواة أن

للفن الذي كان شابعاً فً الؽرب, بل لم ٌكن بإمكانهم التعرؾ على المدارس الجدٌدة والتمٌٌز بٌنها, وذلك 

ألن هإالء الهواة األوابل, كانوا ٌخوضون ؼمار فن وافد لم ٌكن مؤلوفاً أو متذوقاً. ولم ٌدخل فً نطاق 

قافة الجدٌدة التً اكتست بطابع التقدم واجتاحت عالمنا المتخلؾ, فكان ال بد التراث العربً وتقالٌده, ولكن الث

لجٌل الراؼبٌن فً الثقافة من أن ٌقطفوا من ثمار الحضارة الؽربٌة الحدٌثة والتً ارتادوها. فكان الفن ثمرة 

 .    1من الثمار"

مٌة مع الحضارات الؽربٌة, فالفن العربً المعاصر ما هو إال نتٌجة تبلقح الحضارات العربٌة اإلسبل

والفنان زٌادة على النمط الوراثً الذي تلقاه, محفوؾ ببٌبة متشابكة مإلفة من ثبلث بٌبات فرعٌة على األقل 

لكل منها آثره: البٌبة الطبٌعٌة وهً المناخ والطبٌعة الخارجٌة المحٌطة, والبٌبة االجتماعٌة وهً األسرة 

 البٌبة الحضارٌة والثقافٌة وهً التراث والعلوم والفنون. والمدارس واألندٌة ونظام الحكم, و

 ومن الواضح أن هذه األخٌرة هً أهم البٌبات الثبلث ألن اإلبداع إنما ٌتحقق فً أحضانها.

فالفنان ٌنشؤ وٌطلع على ما تضم هذه البٌبة من تراث وقواعد وأعراق وٌتمثل ما فٌها من قٌم, كما ٌَطلع 

فً مٌدانها. وهنا ٌبرز طاقته الخبلقة وٌروضها على مجاراة القٌم المتمثلة أو على ما هو متحصل لزمنه 

 معارضتها أو استكمال ما فٌها أو اإلتٌان بؤمور جدٌدة.

                                                 
1
 .55, ص1, ط1985, دار الرائد العربي , بيروت,  رواد الفف الحديث في البالد العربيةػ عفيؼ بينسي ,   
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وكلما ازداد اطبلعه على ذلك واشتد احتكاكه واتصاله بؤمثاله من البارزٌن فً الفن حاول أن ٌهٌا لنفسه 

 منزلة بٌنهم.

ٌجب التذكٌر بؤن التؤثٌر هنا هو أمر متبادل, فكما أثر الؽرب فً فنون  وحتى نكون أكثر موضوعٌة

الشرق, كان للشرق حضوراً كبٌراً فً فنون الؽرب. وال شك فً تؤثٌر الحضارات الشرقٌة القدٌمة فً منبع 

ٌجة الحضارة الؽربٌة ـ الحضارة اإلؼرٌقٌة والرومانٌة ـ " إن نمو الفن التشكٌلً فً العالم العربً هو نت

تؤثٌر أوروبً, فمنذ أن نشؤ التشكٌل العربً فإننا نعثر على دراسات وأبحاث وتعلٌقات تتناول مسالة أثر الفن 

الؽربً على الفن اإلسبلمً, وبالمقابل نجد دراسات من نوع آخر ترٌد البحث فً أثر الفن اإلسبلمً فً 

 الفن الؽربً.

بلم فً الفن الؽربً تنطلق من محاولة وضع مقاببلت إن دراسة أثر الؽرب فً الفن اإلسبلمً وأثر اإلس

 ومتوازٌات فً عالم التبادل الثقافً والحضاري.

األمر ال ٌتعلق بثقافات وتقنٌات مختلفة ومتقابلة, ولكن بإعادة اكتشاؾ, فالعربً أو المسلم حٌن ٌعٌد 

ت مهملة أو منسٌة, بعملٌة اكتشاؾ تراثه بعد انقطاع, فإنه ٌحاول فً الوقت نفسه أن ٌعٌد اكتشاؾ تقنٌا

     1استلهام التراث واالنتقاء منه وتفسٌره." 

ومن خبلل ذلك نستطٌع أن نتفهم سعً الفنان العربً لبلنتقال من مرحلة إلى أخرى لٌس ذلك فً سبٌل 

العودة إلى الماضً, ولكن فً سبٌل تسخٌر اإلمكانٌات التً ٌتٌحها الماضً الذي ٌعج بالتراث وذلك من 

 الوصول إلى عمل معاصر أصٌل. أجل

فبل عجب أن نرى التجارب الفنٌة العربٌة األصٌلة, وخصوصاً بداٌات هذه التجارب, قد نشؤت 

 وترعرعت فً الؽرب, ولكن بنفس شرقً وتقنٌة حدٌثة معاصرة.

دٌثة على أن االحتكاك بالؽرب لٌس الدواء الناجع فً كل الحاالت, فكثٌر من التجارب الفنٌة العربٌة الح

وقعت فً فخ التمؽرب واالنجراؾ الكلً للتجارب الؽربٌة, خصوصاً عندما ٌقؾ الفنان موقؾ المتلقً 

المنبهر, متناسٌاً حضارة وتراثاً أضاء لئلنسانٌة دروب مظلمة, " فواقع الفن فً الببلد العربٌة الٌوم ٌعانً 

النهضة الواسعة فً الؽرب وتؤثٌرها على  انفصاالً حاداً عن أصوله, فلقد سرى تقلٌد الفنون األوروبٌة بعد

                                                 
1
, العدد السابع والستوف , السنة الثالثة عشرة , كانوف الثاني يناير  , الفكر العربيفي خصائص اإلرث الفني العربي  اإلسالمي ػ فضؿ زيادة,   
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الواقع الثقافً فً الدول اإلسبلمٌة التً أنهكتها السٌطرة الحضارٌة الؽربٌة, وحولت مقادٌرها الحضارٌة 

 . 2باتجاه مإثرات الثقافة الؽربٌة "

مع  ٌجب االعتراؾ بؤن النهضة الفنٌة العربٌة قامت على أسس وتقالٌد الفن األوروبً والتً تتعارض

فكر وتقالٌد الفن اإلسبلمً, وخصوصاً وأن فن النحت والرسم التً تقوم على مبادئ الجمال اإلنسانً وقٌمه 

 شكلت معضلة فكرٌة.

فبعد أن أضحت هذه المادة الفنٌة أساس الفن الحدٌث وركٌزته, راح جمهور الفن الحدٌث ومتذوقً الفن 

 المحاكاة, وتكرار الواقع ونقله الى العمل الفنً. ٌدهشون وٌنبهرون باألعمال الفنٌة التً تقوم على

وراحت السلطات المتحررة تدعم هذا االتجاه, " كما فعل السلطان محمود الثانً العثمانً ومحمد علً 

باشا والخدٌوي إسماعٌل, ودعم هذا االتجاه مفكرون من أمثال رفاعة الطهطاوي وخٌر الدٌن التونسً 

 .3ومحمد إقبال "

ذا التحول, المنادون بالٌقظة القومٌة والداعون إلى التحرر من االستعمار الثقافً ونادوا ولقد أثار ه

بتؤصٌل الفنون, أي بربطها بالهوٌة الفنٌة التراثٌة, مع الدعوة إلى تحدٌثها حسب مقتضٌات العصر ومفهوم 

 اإلبداع.

لٌد القدٌمة وتطبٌقها بحذافٌرها, ؼٌر أن هذه الدعوة فهمت من خبلل البعض على أنها دعوة إلى اتباع التقا

 وهم آنذاك ٌربطون هذه التقالٌد بتعالٌم اإلسبلم التً فهموها على أنها تحرم فن النحت.

إن مشكلة فن النحت فً الفن العربً المعاصر تفوق تعقٌداً مشكلة التصوٌر, ونقول مشكلة ألن النحت 

 كرة بسهولة كما تّم مع باقً ضروب الفنون.كان أقرب إلى صناعة األصنام. والتً لم ٌتجاوز هذه الف

وأولبك الفنانٌن الرواد الذٌن قدموا إلى أوروبا للنهل من تراثها الفنً, انبهروا بالنهضة الفنٌة فً هذه 

الببلد واعجبوا إعجاباً شدٌداً بما وصل إلٌه فن النحت من تطور وتقدم ولكنهم ولؤلسؾ وقفوا عند هذا 

فجر طاقاته الفنٌة من خبلل التصوٌر حتى إذا ما عاد إلى وطنه مإسساً لنهضة فنٌة االنبهار, وراح أؼلبهم ٌ

 عربٌة ٌترك جانباً هذا الفن العظٌم, الذي ٌرتبط بتراث وتارٌخ المنطقة بوشابج كبٌرة.

هذا اإلحجام أو اإلقصاء العفوي أدى إلى تؤخر فن النحت فً جل الببلد العربٌة والذي انعكس على 

 هد التشكٌلً العربً المعاصر.طبٌعة المش

                                                 
2
إلسالمية لمتراث والثقافة ػ ايسيكو , العدد , اإلسالـ اليوـ , مجمة دورية تصدرىا المنظمة ا ,  تراث الفف اإلسالمي والمستقبؿػ د. عفيؼ بينسي   
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ٌنمو وٌتطور وٌزدهر آخذاً مكانته, نجد أن الفن العربً  فن النحت كان الذيالمبلحظة بؤنه فً الوقت  مع

منه  أفادوٌتنكر له متناسٌاً التراث النحتً الهابل الذي ٌتمتع به الوطن العربً والذي  ظهرهالمعاصر ٌدٌر له 

الفنان  , بل أنالمعاصرةوال فً بداٌة النهضة الفنٌة  ,حاضر فحسبالنحات الؽربً لٌس فً الوقت ال

من التراث الحضاري وعلى األخص التراث  باإلفادةاإلؼرٌقً القدٌم والرومانً كانوا قد سبقوا أسبلفهم 

. وبقٌة فنون الشرق القدٌم. ال بل تجاوز ذلك إلى الفن المصريالنحتً العراقً الرافدي والفرعونً 

 البعض, والذي أفاد منه دعاة التجرٌد والتحدٌث فً الفن الؽربً. علٌهاإلسبلمً الذي ٌتهجم 

النهر وٌنهلوا من معٌنه صافٌاً. وهذا ما نهجه نحاتٌنا األوابل ورواد  منبعبروادنا أن ٌعودوا إلى  فحري

 . (مختار و جواد سلٌم محمود )ة بشكل خاص والنحتٌ الفنٌةنهضتنا 

" لهذا فإن النحت لم ٌظهر بقوة فً الببلد العربٌة إال منذ الخمسٌنٌات, وٌبقى محمود مختار  الرابد األول 

 .1للنحت فً الببلد العربٌة. وهو وإن ظهر مبكراً فإن ذلك ٌعتبر استثناء "

عربً المعاصر, بل قد تكون مصر بتارٌخها قد ٌكون محمود مختار حالة شاذة فً تارٌخ الفن ال

)الفرعونً ومن بعده الرومانً فالعربً اإلسبلمً( حالة شاذة فً تارٌخ الفن العربً المعاصر, نرٌد القول 

بؤنها حالة شاذة مع التحفّظ على هذه الكلمة ألن الحالة العراقٌة تإكد وجود استثناء لهذا التعمٌم بفنانٌها الذٌن 

نحت بدون وجل أو عقد إقصابٌة لذا سنجد تطوراً ملحوظاً لهذا الفن بالتوازي مع باقً الفنون تعاملوا مع ال

 األخرى .

فعندما كان الشارع العربً ٌهٌج وٌموج ضد أولبك الذٌن ٌشتؽلون بالتصوٌر, هذه المهنة التً توعد هللا 

ون من التقاة والمإمنٌن التبرع أصحابها بعذاب شدٌد ـ حسب معتقدهم ـ كان خطباء المساجد المصرٌٌن ٌطلب

 لتشٌٌد تمثال )نهضة مصر(.

" فبدأت حركة االكتتاب إلقامة التمثال بٌن طوابؾ الشعب المختلفة, وتحمست الجماهٌر للفكرة, كما 

تبرعت السٌدات بحلٌهن, وظهر بٌن الرجال األزهرٌٌن وخطباء المساجد من ٌدعون إلقامة التمثال 

ة الجمعة, فكانت تلك هً معجزة البداٌة عند محمود مختار الذي ارتبط وٌجمعون التبرعات عقب صبل

 .2بجماهٌر الشعب من خبلل عمله األول فانهارت السدود أمام تٌار الوطنٌة الجارؾ "

قد ٌكون مرد هذا األمر للوطنٌة, هذا اإلحساس الجارؾ الذي اجتاح المجتمع المصري آنذاك والذي 

 رة لنهضة فنٌة حقٌقٌة.سَخر, ربما بطرٌقة ؼٌر مباش
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وبرؼم هذه الطفرة فً تارٌخ الفن العربً المعاصر, إال أن بداٌتها ال تشذ كثٌراً عن بداٌة النهضة الفنٌة 

العربٌة. فؤول احتكاك للشارع المصري مع الفنون الجمٌلة المعاصرة كان من خبلل الفنانٌن الوافدٌن مع 

 (.1811ـ 1798الحملة الفرنسٌة إلى مصر )

د صحبت الحملة الفرنسٌة مهندسون وأطباء وعلماء فً الجٌولوجٌا والزراعة وأعضاء من المجتمع فق

العلمً الفرنسً ورسامون ونحاتون وأدباء, حٌث عاد بعضهم إلى مصر بعد فشل الحملة العسكرٌة, 

 وأمكنهم أن ٌستمٌلوا الحكم فً مصر وٌكسبون ثقتهم.

س )المهندس خانة( والطب والصٌدلة, ثم أوفد البعثات العلمٌة " فاستعان بهم محمد علً فً إنشاء مدار

 إلى فرنسا.

أدى مجًء الحملة الفرنسٌة إلى مصر إلى تعرؾ المصرٌٌن على أسلوب جدٌد علٌهم فً التعبٌر الفنً 

بهر كل من احتك بهم فقد صاحب الحملة الفرنسٌة عدد من أصحاب األسماء البلمعة أمثال )دٌنوي( الذي 

ر متحؾ اللوفر فً عهد اإلمبراطورٌة, و)دٌترتر ومٌشٌل راجو( الذي صور شٌوخ األزهر فً كان ٌدٌ

لوحات ٌحفظها متحؾ فرساي حتى اآلن للشٌخ عبد هللا الشرقاوي والشٌخ السادات والبكري والفٌومً 

 ومحمد المهدي. 

ات إلى أوروبا ولما جاء عصر محمد علً وأراد أن ٌجعل من مصر دولة كبرى اتجه الى إرسال بعث

 ومن بٌن أفرادها من درس فنون النحت والحفر والرسم.

كان على رأس بعثة محمد علً األول إلى بارٌس شاب أزهري هو الشٌخ رفاعة رافع الطهطاوي, حٌث 

أصبح الشٌخ الطهطاوي رابداً للدعوة إلى نهضة حدٌثة والتحرر من ظبلم العصور الوسطى, وقد وصؾ 

الجمٌلة فً بارٌس داعٌاً إلى إقامة مثٌل لها فً مصر, وقد تم اقتباس هذا الشكل بعد ثمانٌن مدرسة الفنون 

 . 1عاماً عندما أنشبت مدرسة الفنون الجمٌلة فً مصر على منوال )البوزار( فً بارٌس"

م ومن ثم جاء عصر الخدٌوي إسماعٌل, الذي بدأت ترتفع معه التماثٌل فً القاهرة واإلسكندرٌة حٌث أقا

الفنان )الفرٌد جاكمار( تمثاالً لمحمد علً, وبعده تمثالً سلٌمان باشا والظوؼلً باشا, فضبلً عن أنه زٌن 

كوبري قصر النٌل بتماثٌل ألسود أربعة, كما قام كوردٌة بعمل تمثال ابراهٌم باشا المقام فً مٌدان األوبرا 

 (.1بالقاهرة )شكل رقم 

                                                 
1
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 كوردٌٌة( تمثال ابراهٌم باشا المقام فً ساحة األوبرا ، القاهرة، 1شكل رقم )

 

" وفً هذا المناخ الجدٌد حظٌت الفنون الجمٌلة باهتمام المفكرٌن والمصلحٌن فكتب قاسم أمٌن ٌقول: " 

موسٌقى. لعل أكبر األسباب فً انحطاط األمة المصرٌة, تؤخرها فً الفنون الجمٌلة والتمثٌل والتصوٌر وال

 .1هذه الفنون هً تربٌة النفس على حب الجمال والكمال, فإهمالها هو نقص فً تهذٌب الحواس والشعور "

ومن ثم ٌصدر الشٌخ محمد عبده فتواه فً مواجهة رافعً لواء التحرٌم فٌقول: "...إن الراسم قد رسم, 

لصور قد محً من األذهان, وبالجملة ٌؽلب والفابدة محققة ال نزاع فٌها, ومعنى العبادة وتحطٌم التماثٌل أو ا

ظنً أن الشرٌعة اإلسبلمٌة أبعد من أن تحرم وسٌلة من أفضل وسابل العلم بعد أن تحقق أنه ال خطر منها 

 .    2على الدٌن, ال من جهة العقٌدة وال من جهة العمل "

فً دفع النهضة الفنٌة ومما ال شك فٌه أن إنشاء مدرسه للفنون الجمٌلة فً مصر, كان الحدث األهم 

 المعاصرة فً مصر.

ربما كانت أجور الفنانٌن األوروبٌٌن المرتفعة هً السبب فً دفع تفكٌر األثرٌاء فً اتجاه االستعاضة 

للتفكٌر فً إنشاء مدرسة للفنون الجمٌلة,  االقتصاديعن هإالء بفنانٌن مصرٌٌن أجورهم أقل. هذا هو الدافع 

البرجوازٌة المصرٌة قد بدأت  فً الظهور وبدأت تشكل قوة سٌاسٌة لها ومن جانب آخر كانت الطبقة 

وزنها, فكان أمراء األسرة المالكة الطامعون فً العرش ٌتصلون بؤبناء البرجوازٌة المصرٌة وٌجعلون 

صورتهم براقة أمام الطبقة التً كانت تتؤهب فً ذلك الوقت لقٌادة الشعب المصري. كانت وسٌلة األمٌر 
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ال الى ذلك هً إنشاء مدرسه الفنون الجمٌلة. وقد توثقت الصلة بٌنه وبٌن المثال الفرنسً )جٌوم ٌوسؾ كم

ال ببلن( الذي اقترح على األمٌر أن ٌنفق على مدرسة ٌتم فٌها تدرٌس فنون الرسم والتصوٌر والنحت 

 والعمارة. 

وكان محمود مختار  111 بشارع درب الجمامٌز بالدار رقم 1918ماي سنة 12"..افتتحت المدرسة فً 

سنة. والتحق بها فً الشهر األول ما ٌقارب  18وكان عمره  1918ماي 13إذ التحق بها فً  1الطالب رقم 

طالباً وكانت المدرسة من الثامنة صباحاً الى الواحدة بعد الظهر لطلبة النظامٌٌن, ومن الواحدة الى  171من 

 .   1الخامسة مساءاً للموظفٌن والهواة  "

كان الفتتاح المدرسة األثر الكبٌر فً إنبات البذور الفنٌة الصالحة, والتً لم تكن تحتاج أصبلً إال لمثل 

هذه التربة لتشق طرٌقها وتبلػ شؤواً كبٌراً. وقد تظافرت عدة عوامل لرعاٌة واستمرارٌة نمو هذا الؽرس 

والمفكرٌن المصرٌٌن منذ نهاٌة القرن  الطٌب, ومن أهم هذه العوامل: هً الحملة التً قادها رجال التنوٌر

الثامن عشر وأوابل القرن العشرٌن إلقناع الرأي العام بؤهمٌة الفن وضرورة االرتقاء بالذوق الجمالً ومحو 

أي التباس حول تعارض النحت والتصوٌر مع الدٌن بدءاً من الشٌخ محمد عبده وقاسم أمٌن وعبد هللا الندٌم 

أبناء الطبقة الثرٌة الجدٌدة فً بداٌات القرن العشرٌن على مراسم الفنانٌن ولطفً السٌد, وإقبال بعض 

األجانب لدراسة الرسم والنحت )من أمثال جورج صباغ ومحمود ناجً ومحمود سعٌد( وأصبح الفن ٌمثل 

 . 2طموحاً راقٌاً ٌنافس الطموح الى سلك القضاء لدى أبناء الطبقات الراقٌة "

ن الرواد حٌث تجلت هذه العبقرٌة فً مزج الفنون الؽربٌة التً تلقوها على ٌد ولن ننسى عبقرٌة الفنانٌ

أساتذتهم فً مدرسة الفنون وبٌن ما ٌحملون من تراث عرٌق, استطاعوا من خبلل هذا المزج أن ٌقدموا فناً 

 معاصراً أصٌبلً. 

مختار, محمد ناجً, وعند الحدٌث عن هإالء العباقرة فإننا نعنً بالتحدٌد فنانٌن من حجم )محمود 

محمود سعٌد وراؼب عٌاد...( ولم ٌكن هإالء الرواد ذووا صنعة حرفٌة فحسب بل تمٌزوا بفكر وّقاد شحذته 

الوطنٌة, فراحوا ٌترجمون هذه الشعور, فؤنتجوا أعمبلً فنٌة شكلت عبلمة فارقة فً تارٌخ الفن المصري بل 

 والعربً المعاصر. 

( وأن ٌبدع النحات 2ن محمد ناجً لوحة )النهضة المصرٌة( شكل رقم )فلم تكن مصادفة أن ٌنفذ الفنا

محمود مختار )نهضة مصر( فً فترة واحدة تقرٌباً حٌث كان دافعهما واحداً وهو خدمة القضٌة الوطنٌة 

مارس ولم ٌكن مصادفة أٌضاً استخدام التراث الفرعونً من كبل الفنانٌن, حٌث قدم  19والمشاركة فً ثورة 

                                                 
1
 .29ػ المرجع السابؽ , ص  

2
 .9, ص1997, المجمس األعمى لمثقافة , القاىرة ,  التوجو االجتماعى لمفناف المصري المعاصرػ عز الديف نجيب ,   
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إٌزٌس( فٌما استعان مختار بؤبً الهول. وكذا نهبل من منهل الفن الفرعونً حٌث لجؤ ناجً الى ناجً )

الوضع الجانبً المتكرر لؤلشخاص والتصفٌؾ المتوازن. فٌما نحى مختار نحو الهرمٌة الشامخة, وهً من 

 أبرز سمات الفن الفرعونً. 

 

 

 ، محمد ناجً. 1928( النهضة المصرٌة، زٌت على القماش ،2شكل رقم )

 

لقد استطاع مختار أن ٌحدد مبلمح فن النحت, فً فترة قصٌرة, لٌس لنفسه بل استطاع أن ٌإثر فً 

 , ممتطٌاً صهوة القومٌة العربٌة بعامة ولٌس المصرٌة الضٌقة.ةاألسالٌب الفنٌة البلحق

وتطلعات  " فلم تنحصر أفكار مختار فً نطاق مصر وحدها, بل كانت ممتدة متؽلؽلة فً تصورات

الفنانٌن العرب فً فترات الحقة...إن الفن فً نظره قوة قومٌة, وكل القومٌات تتطلب من فنها أن ٌعبر 

    1بوضوح عن ممٌزاتها وخصابصها وترى فٌه النواة الضرورٌة لتوسعها االقتصادى."

النحتً, لقد كان محمود مختار رابد النحت المصري المعاصر, وأول من طرح على مستوى اإلنجاز 

 والفكري, قضٌة الخصوصٌة القومٌة فً الفن. 

ولن نستفٌض هنا فً أعمال وفن مختار ألنه جوهر هذا البحث وسنفرد له حٌزاً كبٌراً فً الفصول 

, فرؼم اإلشعاع الكبٌر الذي تمتع به والهالة العظمى التً أحاطت به وسٌطرت على مسٌرة الحركة ةالبلحق

ٌس فً النحت فقط بل فً مجمل االختصاصات األخرى نستطٌع إدراك تجارب الفنٌة المصرٌة المعاصرة ل

 أخرى حققت وجودها وأثبتت جدارتها على الساحة الفنٌة التشكٌلٌة المصرٌة المعاصرة. 

                                                 
1
 .84, ص1967قاىرة , , ال125, مجمة المجمة , العدد  الرموز القومية في فف مختارػ بدر الديف أبو غازي ,   
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ولبن كان الفنان المصري الرابد, قد شد الرحال الى الؽرب ٌنهل من معٌنه متعرفاً على حضارة جدٌدة 

فنه الخاص, فإن طلٌعة ورواد الحركة التشكٌلٌة فً الببلد العربٌة  قد شدوا الرحال ـ وفن جدٌد أفاد فً خلق 

باإلضافة الى الؽرب كإخوانهم المصرٌٌن ـ الى القاهرة أٌضاً التً كانت قد سبقتهم بؤشواط كبٌرة فً مجال 

خرجت طبلبع الفن, فراح هواة ومرٌدي الفن ٌجوبون المدن المصرٌة والمدارس الفنٌة التً كانت قد 

 فنانٌها, والذٌن بدورهم راحوا ٌتوجهون الى الببلد العربٌة حاملٌن معهم فكراً وفناً جدٌداً.

لم ٌقٌد للحركة الفنٌة فً الببلد العربٌة ما قٌد للحركة الفنٌة المصرٌة, لهذا لن نجد حضوراً وفعالٌة للفن 

 استثناء العراق.فً المجتمعات العربٌة وال تؤثٌراً مباشر لها كما فً مصر ب

فكما هو الحال فً مصر نجد نقاطاً مشتركة كثٌرة فً النحت العراقً المعاصر. بل وكما هو الحال 

بالنسبة للحضارة الفرعونٌة العرٌقة نجد حضارة وادي الرافدٌن حضارة ضاربة فً القدم وكما قدم النحات 

على أصالة هذا النحات. كذا األمر بالنسبة  المصري القدٌم فكراً نحتٌاً عكسه فً أوابد ظلت شاهداً قوٌاً 

 للنحات العراقً القدٌم.

كما حدث فً مصر فً أواخر القرن التاسع عشر وأوابل القرن العشرٌن لعب الفن التشكٌلً المعاصر 

 فً العراق دوراً وتفاعل مع المتؽٌرات الحاصلة فً بنٌة الواقع االجتماعً.

المنجز عبر نضال الفنانٌن فً تؤسٌس هوٌتهم الوطنٌة والقومٌة. ولسنا هنا وال نرٌد أن نبالػ بالدور الفنً 

بصدد االحتفال بالمنجزات الفنٌة الكبٌرة التً حققها الفنان العراقً, وإنما نحن إزاء حقٌقة تمنحنا ثقة فً 

 عراق.رسم المعالم والمراحل والشخصٌات واالتجاهات التً أسست لتارٌخ الفن التشكٌلً المعاصر فً ال

فالحركة التشكٌلٌة التً تبلورت معالمها الواقعٌة فً فترة الخمسٌنٌات, تفجرت فً العقد التالً والذي ٌعد 

 من أعقد وأخصب المراحل التجرٌبٌة فً التشكٌل المعاصر العراقً.

نان لعل ابرز الفنانٌن الرواد الذٌن أخذوا على عاتقهم النهوض بالفن العراقً المعاصر كان ببل شك الف

 جواد سلٌم والذي اعتبره صورة أخرى لمختار فً مصر.

فكما كان مختار رابداً ومبشراً بنهضة فنٌة خبلقة, كان جواد سلٌم باعثاً حقٌقٌاً لهذه النهضة وكما أبدع 

محمود مختار )نهضة مصر( قادت نهضة فنٌة, إبداع جواد سلٌم )نصب الحرٌة( حرر الفنان العراقً من 

العمل الصرحً الكبٌر نقطة فارقة فً مسٌرة النحت العراقً بل عد هذا العمل الخطوة قٌوده فكان هذا 

 الثانٌة التً ٌخطوها النحت العربً المعاصر بعد خطوة مختار الكبٌرة.

" ولنا أن ننظر إلى النحت فً العراق على أنه امتداد للتوصٌبلت األسلوبٌة فً النحت المعاصر عموماً : 

لنهضة وبٌن تجرٌدٌة القرن العشرٌن تطل عشرات التجارب الرابعة )رودان, بٌن كبلسٌكٌة عصر ا

بوردٌل, ابشتٌن, جٌاكومٌتً, هنري مور و مٌٌول ...( ومع هذا فهناك محاوالت جادة سعت إلى التحاور ما 
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بٌن الموروث التارٌخً الحضاري لؤلمة التً ٌنتمً إلٌها النحاتون وبٌن طبٌعة العصر الراهنة...وكانت 

( أول مإشر على طرٌق البحث والتقصً وربط العالمٌن الشرقً والؽربً 1961ـ 1919تجربة جواد سلٌم)

 .1فكرٌاً وإبداعٌاً من خبلل األثر الفنً"

وقد حقق جواد حضوراً عالمٌاً واسعاً رؼم الفسحة الضٌقة التً جادت بها علٌه الحٌاة كما فعلت مع 

 مختار من قبله.

)آلن نٌم( عن تجربة جواد سلٌم ٌقول: "...هناك مجموعة من الفنانٌن الذٌن تساهم فقد كتب الناقد الفنً 

أعمالهم بشكل مباشر فً تطوٌر أسلوب وطنً مستقل, وأكثر من ٌشتهر من هإالء جواد سلٌم...إن قٌمة 

 . 2أعمال جواد سلٌم أصبحت القاعدة والمنطلق ألعمال من آتو بعده من الفنانٌن  "

لة الكبٌرة التً أحاطت بجواد سلٌم )سواء فً حٌاته أو بعد وفاته( والتً كادت أن تطفا وبالرؼم من الها

الضوء على من عاصره من النحاتٌن  ومن أتى بعده ـ وهذه حالة شهدناها مع مختار أٌضاً ـ إال أن سماء 

ً ؼالبٌتهم المنطقة التشكٌلٌة تعج بؤسماء المعة استطاعت أن تفرض وجودها برؼم كل شًء, على أنهم ف

من تبلمذة جواد, فقد اكتسبوا من الجدارة والكفاءة ما ٌخولهم لحمل المشعل من بعده وخصوصاً بعد فهمهم 

 للتحول التقنً فً النحت, والبحث عن السمات التً تمٌزه عن سواه من التجارب اإلبداعٌة.

التً تإكد وضوح ولعل أول الدروس المستقاة فً مدرسة جواد هً استنهاض المعالم الحضارٌة 

الشخصٌة وتفردها من جوهر التارٌخ وتجارب العصر الوسٌط الذي استطاع فنانوه أن ٌخلقوا مكونات 

 إبداعٌة لفنونهم.

وهناك أسماء كثٌرة نحت هذا المنحى فً التفرد وبناء الشخصٌة ولن نستطرد فً ذكر هذه األسماء ألننا 

نا القول بؤن النحت فً العراق ٌشكل محطة مهمة فً سنفرد لهم حٌزاً أكبر فً فصل الحق. ولكن ٌمكن

 تارٌخ وتطور المسٌرة النحتٌة العربٌة.

ومما ال شك فٌه أن النحاتون فً مجمل األقطار العربٌة ٌقفون أمام تحدٌٌن حقٌقٌٌن أولهما حقٌقة التعبٌر 

الواقع والذي هو عن الذات والتً هً بدورها مكون من خلٌط كبٌر من المإثرات. وحقٌقة التعبٌر عن 

بدوره نتٌجة لظروؾ قد تكون مختلفة من قطر إلى آخر. وهذا ما ٌتقاسمه الفنانون العرب عموماً. هذا 

التفاعل بٌن المعطٌٌن ٌسٌطر على الحٌاة الثقافٌة, وهو عنصر إٌجابً, إذ ٌبدو كعنصر محرك وفاعل فً 

 إنتاج العمل الفنً.

                                                 
 

 .75مرجع سابؽ , ص ػ1985ػ 1885الفف التشكيمي في الوطف العربي ػ شوكت الربيعي ,  1

2
 .17, الحياة التشكيمية , مرجع سابؽ, ص , رواد النحت في الوطف العربيػ خميؿ صفية   
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ـ فنه والتزاماته ووسابل تطبٌق صٌاؼاته الجمالٌة والتقنٌة ـ هً التً إن بنٌة العبلقة بٌن الفنان ومجتمعه  

 توضح علَة وجود الفن برموزه ودالالته ووظٌفته االجتماعٌة والثقافٌة. 

إن استعراض واقع النحت والنحاتٌن فً الببلد العربٌة ٌبٌن لنا أن هذا الواقع ال ٌنفصل كثٌراً عن واقع 

ونزعته نحو التجرٌد والتحوٌر, وإذا كنا قد استعرضنا تجارب بعض النحاتٌن النحت العالمً فً تطوره 

الذٌن كانوا ٌحرصون على تقدٌم إنتاج محلً أكثر أصالة, فٌجب المبلحظة على أن تجارب هإالء كانت هً 

 التجارب الرابدة ضمن إطارها الزمانً والمكانً.

ناجحاً عن النحت حٌث ربط نتاجه بتقالٌد  فمختار كان أول نحات مصري ال بل عربً قد قدم نموذجاً 

النحت المصري, " حتى أنه ٌمكن اعتباره آخر مرحلة من مراحل النحت المصري على طول فترة 

 .1االنقطاع "

ولعل جواد سلٌم قد قدم تجربة أكثر تطوراً مع االحتفاظ باألصالة, فاستطاع أن ٌقدم نماذج جٌدة للنحت 

 وصٌات ومفاهٌم النحت العراقً القدٌم برإٌة نحتٌة معاصرة. العراقً المعاصر تحمل كل خص

 

 

************** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .121, مرجع سابؽ , ص رواد الفف الحديث في البالد العربيةػ عفيؼ بينسي ,  1
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 الفصل األول 

 النحت المعاصر فً مصر 

 

 ـ واقع الفن التشكٌلً العربً المعاصر. 1

 لمحة تارٌخٌة :

سوى  سمن الخطؤ أن نتصور الفن التشكٌلً بشكله العام وبشمولٌته, ما هو إال تعبٌر فردي, ال ٌعك  

موهبة خاصة. فالفن هو إفراز اجتماعً لرؼبات اإلنسان ومتطلباته, وهو حصٌلة مكونات اجتماعٌة ونفسٌة 

تسً صبؽة هامة جدٌرة وبٌبٌة وثقافٌة. وعلٌه فإن البحث عن هوٌة الفن التشكٌلً العربً المعاصر تك

بالدراسة الجادة والواعٌة وعلى األخص فً هذه الظروؾ التً ٌمر بها الوطن العربً فهو ٌعٌش حالة من 

 التمزق والتشتت باتت معها فكرة الوطن العربً بحد ذاتها مهددة من أساسها. 

ري آخر فً أي ٌملك الوطن العربً إرثاً حضارٌاً هاببلً ٌصعب تجاوزه, ال ٌضارعه إرث حضا   

منطقة أخرى من حٌث الكم والزخم. ٌجعلنا هذا التراكم الهابل للمخزون الحضاري نقؾ أمام سإال الهوٌة 

الفنٌة العربٌة المعاصرة وال ٌمكننا فهم الصورة العامة للفن التشكٌلً فً أقطارنا العربٌة بطرٌقة مستقلة عن 

ماعٌة التً تّكون واقعنا العربً والذي ٌنعكس من إدراك طبٌعة الظروؾ االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجت

 خبللها واقع فننا المعاصر.  

عند الحدٌث عن واقع الفن التشكٌلً العربً المعاصر, ٌتوجب علٌنا التعرض لؤلوضاع االجتماعٌة 

تالً المختلفة التً سادت المجتمع العربً خبلل القرن الماضً. والتً افرزها لنا تسلط القوى االستعمارٌة وت

الطوٌلة والتً أدت الى تقسٌم الوطن العربً وتقطٌع أوصاله الى دوٌبلت صؽٌرة,  واالحتبلالتالؽزوات 

تنشؽل بمشاكلها الحدودٌة ـ المصطنعة ـ مع جٌرانها. ودابماً كان التراث الحضاري ٌمثل عامبلً من العوامل 

السمة العامة كانت تترافق مع سمات التً شكلت قسمات مبلمح طابعنا الفنً الخاص, على أنه الى جانب 

ممٌزة لكل قطر من هذه األقطار تعبر عن كٌنونتها الخاصة. ونحن لو استعرضنا تارٌخنا الحضاري بما 

ًً ٌطرح  حمل من إرث فنً ضخم وقاَرنا هذا اإلرث مع واقعنا الفنً المعاصر, لوجدنا تقصٌراً كبٌراَ

 ر فً تحقٌق الذات. إشكالٌة فً مجال الرإٌة للفن وشمولٌة التفكٌ

إذ استبعد الفنان العربً نفسه عن حلبة الصراع الحضاري نتٌجة لظروؾ عدة كنا قد تطرقنا لها فً 

بحثنا فً إشكالٌة النحت والفن العربً. و فنان ٌستبعد النحت من قاموسه أو ٌستبعد رؼماً عنه من قاموسه, 
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ر بملء إرادته, فالنهضة الفنٌة نهضة شمولٌة, تكتسح فنان ناقص األدوات, ومثل هذا الفنان ال ٌمكنه التعبٌ

 كل مجاالت الفنون, وال تقتصر على نوع دون آخر.

فقد ظل الفنان العربً ضحٌة فهم قاصر لهذه الناحٌة, مما أدى به الى الوقوع فً حلقة مفرؼة ظل ٌدور 

الفن العظٌم, فإننا نرى هَوة عمٌقة فٌها قروناً طوٌلة, إذا ما أخذنا باالعتبار تارٌخه العرٌق وعبلقته بهذا 

 تفصل بٌنه وبٌن ماضٌه الحافل والذي ٌعتبر الفن جزءاً من حٌاته وسلوكٌاته.  

فٌما تعامل مع )الفن التشكٌلً فً بداٌاته( كترؾ فكري واجتماعً ال ٌستجٌب لتطلعات المواطن العادي 

العربً التً حكمتها الطبقة اإلقطاعٌة وال ٌتطرق لهمومه الحٌاتٌة. فً تلك الحقبة من تارٌخ الوطن 

والبرجوازٌة, والتً حملت المفاهٌم األوربٌة الثقافٌة والفنٌة الرتباط هذه الطبقة بؤوروبا مباشرة. هذه 

المجددٌن  نالمفاهٌم التً سقطت فً أوروبا فً بداٌة القرن الثامن عشر ـ على أٌدي الفنانٌن األوروبٌٌ

ت هذه المعارؾ والمفاهٌم األوروبٌة فً مصر ملتصقة بالحٌاة االجتماعٌة للحركة الفنٌة المعاصرة ـ ظل

والفنٌة إبان النصؾ األول من القرن العشرٌن, وقد مارست هذه الطبقة سلطتها السٌاسٌة واالجتماعٌة والفنٌة 

منطقة. الذي حكم ال االستعماريعلى إعاقة تطور الفن, من منطلق هذه المفاهٌم التً وفدت مع شكل النظام 

هذا باستثناء القلة القلٌلة من الفنانٌن الواعٌن لدورهم التارٌخً والمإمنٌن بالمفهوم الحضاري لحركة 

التارٌخ, وحتمٌة التطور والتقدم نحو اٌجاد واقع جدٌد لؤلمة العربٌة من خبلل بعث فنها وحضارتها وتراثها 

 من جدٌد. 

فنٌة ذات سمات ومبلمح عربٌة خالصة رؼم نشؤتها فقد استطاع بعض هإالء أن ٌإسسوا لمدرسة عربٌة 

فً تلك الظروؾ الصعبة التً رافقت نشؤتها. فقد عملت الرجعٌة الفنٌة بكل ثقلها على إنشاء المدارس الفنٌة 

على النمط األوروبً فً العالم العربً اإلسبلمً لتعزلها عن حٌاة العصر وتعطل رسالتها فً حمل الفكر 

تعمار الفكري والفنً على مدارسنا الفنٌة مما أدى الى انتشار األفكار الرجعٌة المتخلفة الجدٌد, وتمركز االس

 بالقٌاس الى النهضة الفنٌة التً كانت تشهدها أوروبا. 

وراحت تنتشر فً أصقاع عالمنا العربً األفكار الرجعٌة المقتلعة من مواطنها لتجد مروجٌها فً 

 مدارسنا وكلٌاتنا الفنٌة. 

ونه القدٌمة فً زي جدٌد ال ٌمت بصلة لواقعنا العربً وما ٌعترٌه من أحبلم وآمال, وؼدت فخرجت فن

 بعٌدة عن إدراك القٌم الحقٌقٌة لمفهوم التراث ومفهوم المعاصرة. 

وساد الخلط بٌن هذا وذاك فلم ٌعد مفهوماً لدى الفنان ماهٌة األصالة وكنه المعاصرة, بل وساد الخلط بٌن 

, وسادت موجات البل فكر فً العمل الفنً, االبتكارٌةوأصبحا ٌتساوٌان على مستوى القدرة  الفن والبل فن,
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فظهر البدٌل, وهو فن الصالونات, حٌث ابتعد الفن عن الجمهور, وعن الشرٌحة التً من الواجب علٌه أن 

 ة أخرى. ٌخاطبها وٌعنى بها. وزادت الهوة اتساعا بٌن الفن والفنان من جهة وبٌن المتلقً من جه

وظل الفن ضحٌة لمفهوم )فن الزٌنة( أو فن التزٌٌن, حٌث ٌبتعد عن وظٌفته الحقٌقٌة, المتمثلة فً 

التفاعل مع المجتمع الذي ٌعٌش فً كنفه والتؤثٌر فً الحٌاة االجتماعٌة, وهو الذي ٌدفع اإلنسان الى مفاهٌم 

 ركة التطور التارٌخً.وإدراكات عالٌة تجعل منه واعٌاً بعقله ووجدانه فً مساٌرة ح

وبذلك أصبحت الهوة سحٌقة بٌن الفنان التشكٌلً العربً واإلنسان العربً. فالفنان فً واد واإلنسان 

 العربً فً واد آخر, وظل الفنان ٌشكو الؽربة واالؼتراب فً مجتمعه. 

 ت. وتظل الخطوة األولى, هً أصعب لحظات المسٌر, وخصوصاً على درب ملًء بالصعاب والمتاها

ولٌس من طرٌق أصعب من ذلك الذي سلكه رواد الفن العربً, لما فٌه من وعورة وتعقٌد ومسالك 

وهمٌة, كانت مهمتهم دقٌقة وحساسة, بحٌث أنه توجب علٌهم أن ٌقوموا بالخطوة األولى ولكن على الطرٌق 

 الصحٌح. 

وهنا تبدأ مسؤلة الوعً بالذات التً سعى الى تؤكٌدها كل من هإالء الذٌن أخذوا على عاتقهم النهوض 

باألمة من خبلل الفن, فكانت محاوالتهم الجادة وبحوثهم فً القٌمة اإلبداعٌة المرتبطة بالعوامل االجتماعٌة 

ساهم كل من أولبك الرواد فً خلق الوعً والثقافٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة وفً أعقد حاالت التكوٌن الذاتً. 

 بالذات العربٌة فً الفن وأسسوا لحركة تشكٌلٌة عربٌة حَقة. 

 

 ـ مصر ، وموقعها الفنً فً العالم العربً 2

 

لموقعها الجؽرافً وتراثها التارٌخً والحضاري و ثقلها الدٌموؼرافً واالقتصادي والسٌاسً فً 

 النهضة العربٌة الشاملة والنهضة الفنٌة بالخصوص.المنطقة, كان لمصر دور بارز فً 

وعند الحدٌث عن النهضة الفنٌة العربٌة المعاصرة, ال بد لنا من الوقوؾ عند الحركة التشكٌلٌة 

المصرٌة, ولن نعود إلى الظروؾ التارٌخٌة المصاحبة لفترة النشوء. بالرؼم من أن  بوادر الظهور كانت 

د مختار(, حٌث شكل مختار نقطة البداٌة لٌس للحركة التشكٌلٌة المصرٌة على ٌد فنان مصر األول )محمو

المعاصرة فحسب بل هو نقطة البداٌة للحركة التشكٌلٌة العربٌة بعامة. وخصوصاً أنه شَكل نبراساً استضاء 
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لعبلمة وعند تجاوز المساحة الشاسعة التً ٌحتلها مختار, ال بد لنا من التوقؾ عند ا به الرواد لشق طرٌقهم.

 . 1الربٌسٌة الفارقة الثانٌة فً النحت وهو النحات )جمال السجٌنً (

فقد قدم هذا الفنان اجتهاداً واضحاً وحاول تقدٌم إجابات مختلفة على سإال الهوٌة التً طرحها مختار. " 

عمارة فقد وسع من مصادر اإللهام, فلم  ٌكتؾ باستلهام المدرسة الفرعونٌة بل امتد الى اإلسبلمٌة وال

الفطرٌة, والفن الشعبً, باإلضافة الى استلهام نتاج الفن الؽربً الحدٌث, وبالذات )هنري مور وزادكٌن( 

   2ونوع فً الخامات, ومجاالت اإلبداع, فمارس الرسم والتصوٌر, والطرق على النحاس, والخزؾ. "

شرة من فنانٌن آخرٌن وهو بذلك أنه فنان ملتزم, التزم قضاٌا أمته ربما بشكل أكثر مبا هومن أهم مٌزات

 ٌعطً الدلٌل على أن الطرٌق الى األصالة ٌمكن أن تبدأ من االلتزام. 

فً منتصؾ الثبلثٌنات أتم السجٌنً دراسته وتخصص فً فن المٌدالٌة, وبدأت أعماله تظهر فً 

خبللها أن ٌستنطق المعارض الفنٌة والتظاهرات التً كانت تقام, معلنة عن والدة فنان حقٌقً. استطاع من 

 النحاس وأن ٌستؽله مستفٌداً من اإلمكانات الهابلة التً تتمتع بها هذه الخامة. 

" ولقد برز السجٌنً كنحات مٌدالٌة والضؽط على النحاس مستحدثاً الزخارؾ العربٌة والخطوط  

والرموز الشعبٌة. كما وأخذ من النحت المصري القدٌم شٌباً من جمالٌاته, وهكذا اجتمعت فً تجربته 

  1تؤثٌرات متنوعة لم تجتمع فً تجربة أخرى من تجارب جٌله."

بإلصاقه بفن المٌدالٌة فقط ـ كما صنفه بعض منظري الفن العربً ـ فقد قدم وسوؾ لن ننصؾ هذا الفنان 

لمصر الكثٌر من األعمال النحتٌة الصرحٌة والتً تإكد على موهبة فذة ال تقل عن تمٌزه بفن المٌدالٌة. 

بالرؼم من حرمان الشارع المصري من الكثٌر الكثٌر من النصب أو باألحرى مشارٌع لنصب التذكارٌة 

 حبٌسة أقبٌة المتاحؾ ٌعلوها الؽبار.  لً ما تزاالت

كثٌرة هً األعمال النحتٌة التً قدمها السجٌنً وٌمكن أن تعبر تعبٌراً دقٌقاً عن فنه ولكن نستطٌع تلمس  

( " وهو تمثال برونزي ٌمكن أن ٌكون تمثاال صرحٌا, هو البداٌة 3ذلك فً تمثال )األرض( )شكل رقم

صر بعد تمثال )الخماسٌن( لمختار, فكبلهما عبلمتان بارزتان على طرٌق الفن الثانٌة لفن النحت المعا

   1القومً. " 

                                                 
1
 في أسبانيا1978, وتوفي عاـ 1917ػ ولد جماؿ السجيني عاـ   

2
 .19, ص1992( , القاىرة, 3, الييئة المصرية العامة لمكتاب , دراسات في نقد الفنوف الجميمة )النحت المصري الحديث ػ محمود بقشيش ,   

ػ 1  Kmal EL MALLAKH, Gamal ES-SEGUINI,AL-AHRAM   COMMERCIAL PRESSES, CAIRO,P14. 

1
 . 45,ص1991الييئة المصرية العامة لمكتاب , القاىرة , مالمح وقضايا في الفف التشكيمي المعاصر , ػ د. صالح رضا,   
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 جمال السجٌنً. 1955( األرض ، ،برونز،3شكل رقم )

 

ولعلنا قدمنا السجٌنً على فنانٌن آخرٌن سابقٌن له, وذلك إلٌماننا بؤن تجربته أبلػ أثراً فً تارٌخ الحركة 

كن لتجربة السجٌنً أن تمحو عدٌد التجارب التً عاصرت تجربته وواكبتها والتً التشكٌلٌة. وكذلك ال ٌم

(, محمد موسى," فمحمود موسى نحات اسكندرانً لم ٌكتب له من 4نذكر منها: أنور عبد المولى )شكل رقم 

الرعاٌة ما كتب لؽٌره. كان موسى من أشد المتحدٌن لجمود الصخر الؽرانٌتً والبازلتً, ٌصنع منها 

. ولقد كان 2لتماثٌل التً تشكل حلقة الوصل مع التماثٌل اإلؼرٌقٌة, وٌضفً على الصخور رقة ورشاقة "ا

عَراب الثقافة الؽربٌة األوربٌة فً مصر وخصوصاً عندما كان أستاذاً فً كلٌة الفنون الجمٌلة فً 

 اإلسكندرٌة. 

                                                 
2
 .115, مرجع سابؽ , صالفف الحديث في البالد العربية ػ عفيؼ بينسي ,   
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 أنور عبد المولى( أمومة ، حجر ، 4شكل رقم )

 

أحمد عثمان على رأس الرعٌل الثانً من الفنانٌن النحاتٌن الذٌن أخذوا على عاتقهم النهوض وكان الفنان 

بالنحت المصري واالرتقاء به الى مراتب هو أهل لها. "...ولعل أصل نشؤته ومولده وانتمابه الى أقصى 

د تعلم أوالً على . وق1صعٌد مصر بمحافظة أسوان, كان له األثر الفعال فً تكوٌن شخصٌته وطابعه الفنً "

 التماثٌل واألوابد الفرعونٌة التً تملا أرجاء البٌبة التً عاش وترعرع فٌها. 

وقد قدم أحمد عثمان ومنصور فرج الدلٌل على إمكان تحقٌق العمل الفنً بطرٌق التعاون دون المساس 

 بالذاتٌة الخاصة لكل فنان.

 الحٌوان بالقاهرة ومحطة السراي بالقبة.وتشهد على ذلك األعمال المنفذة فً مدخل حدٌقة 

فٌما لجؤ عبد القادر رزق الى التحلٌل النفسً باحثاً وراء االنفعال الى حَد التوتر سبٌبلً الى التعبٌر عن 

 مناحً الحٌاة المختلفة.  

بحتة  ةأشكال الكابنات بؤسلوب تقرٌري ناشداً من وراء ذلك الى معرفة علمٌ 2وٌدرس صبلح عبد الكرٌم

ثم ٌعود الى هذه الدراسات سابؽاً علٌها نفساً فنٌاً فتستحٌل الى حٌوانات أسطورٌة. مستخدماً بذلك أسالٌب 

 (. 5النحت الحدٌثة وخاماته)شكل رقم 

 

                                                 
1
 .5, ص1985, الييئة المصرية العامة لمكتاب ,  وأعمالوالمثاؿ أحمد عثماف حياتو ػ سعيد حامد الصدر ,  

2
ومازاؿ يبدع وينتج أعمااًل نحتية يشارؾ بيا ضمف معارض الدولة في الداخؿ والخارج , ومشاركتو في أي 1925صالح عبد الكريـ مف مواليد  ػ  

 وأصالة .تظاىرة فنية تعني فوزه في إحدى الجوائز التقديرية األولى لما يتمتع فنو مف جدة 
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 ، صالح عبد الكرٌم( حٌوان أسطورى،معدن5شكل رقم )

 

البحث سوؾ نقتصر على وحتى ال نستطرد كثٌراً فً تعداد النحاتٌن ألن ذلك سوؾ ٌؤخذ حٌزاً من هذا 

ذكر أسماء أهم هإالء النحاتٌن المعاصرٌن والذٌن ٌعاب على الباحث فً هذا المجال تجاوزهم مهما بلػ 

االختصار ونذكر منهم )محمد حسن, إبراهٌم جابر, صالح رضا, محمد هجرس, حلٌم ٌعقوب, عبد الحمٌد 

 1العبلوي, عبد الهادي الوشاحً,...(حمدي, صادق محمد, حسن العجاتً, حسٌن البٌكار, فتحً محمد 

والقابمة تطول بل وال تزال الحركة الفنٌة فً مصر ترفدها روافد كبٌرة فً مجال النحت لتعلن تدفقها 

  مماهًٌة تدفق نهر النٌل العظٌم.

على أن الفترة التارٌخٌة التً شهدت ظهور مختار الى الساحة الفنٌة, قد ترافق مع ظهور أسماء المعة 

 حققت شًء مما حققه مختار وإن طؽت على مسٌرتهم الهالة الكبٌرة التً أحاطت بمختار وبفنه. 

مما مكنه من لقد جمع مختار روح العصر والبٌبة والتراث وصاؼها بمفهوم واع لطاقات فن النحت     

لعب دور الجسر الذي ٌربط الماضً بالحاضر سابراً نحو المستقبل. ففً الوقت الذي كان مختار ٌبحث فً 

اٌجاد صٌاؼة اسلوبٌة تجمع بٌن معطى التراث المصري القدٌم وبٌن معطٌات العصر الحدٌث, كان الفنان 

شرابح المجتمع, فراح ٌصور الفبلحٌن )ٌوسؾ كامل( مهتماً برسم واقع المواطن المصري البسٌط من كافة 

والقروٌٌن فً الصعٌد. وكان ٌصور الطبٌعة بروح حساسة منفعلة بالواقع تحمل قٌمة جمالٌة فً البناء 

والتكوٌن وثراء فً اللون, وارتباطه بالبٌبة جعله ٌركز اهتمامه على مصر القدٌمة وضواحً القاهرة 

البدابً الفطري الذي تتؽلؽل فً حناٌاه نظرة الحداثة ومن خبلل المنفتحة معتمداً فً المعالجة على الوعً 

, ثم الوقوع ةملمس السطوح اللونٌة ومساحاتها التً أتاحت لروحه االنفبلت من أسر النظرة التقلٌدٌة المباشر

                                                 
 

, الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة , 1985-1885الفف التشكيمي في الوطف العربي ػ يمكف االستزادة بالرجوع الى  شوكت الربيعي ,  1
1988. 
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فً نوازع الوحشٌة, ألن اللون لدٌهم ٌعد مجاالً لنقل االنعكاس أو االنطباع الحسً عن الطبٌعة, حتى وصؾ 

كامل فً بٌبة قاهرٌة بٌن أسرة من المهندسٌن لم ٌخل أفرادها من قدرات  ؾبؤنه شاعرها. " نشؤ ٌوس

فنٌة...وكان فً صباه تستهوٌه مشاهدة أعمامه وأقاربه ٌرسمون البطاقات الملونة فً األعٌاد فٌشاركهم 

لصنابع, ولكنه ما إن علم عملهم وٌتفوق علٌهم. والتحق بعد المرحلة األولى من تعلٌمه بمدرسة الفنون وا

حتى تقدم لبللتحاق بها وزامل من الرواد الجٌل األول   1918بإنشاء مدرسة الفنون الجمٌلة بالقاهرة سنة 

من فنانً مصر المثال )محمود مختار, محمد حسن, راؼب عٌاد, أحمد صبري...( ولعل أثر البٌبة على 

ً تنمٌة فنه واستكمال تكوٌنه...كان ٌوسؾ كامل ٌوسؾ كامل ٌتمثل أكثر ما ٌكون فً حماسه ورؼبته ف

ٌتطلع دابماً الى أوروبا التً عرفها من أحادٌث أساتذته وكان ٌشعر بالحاجة الى استكمال إعداده الفنً. فلم 

ٌجد فً بعوث الدولة مجاالً فاتفق مع زمٌله المصور راؼب عٌاد وكان ٌعمل بوظابؾ التدرٌس على أن 

ٌله باإلضافة لعمله وٌتقاضى مرتبه, وأن ٌتناوب على السفر الى إٌطالٌا كل منهما ٌقوم كل منهما بعمل زم

  1على نفقة اآلخر لزٌارة متاحفها واستكمال دراسة الفن بها."

لقد قدم ٌوسؾ كامل مع زمبلبه فً هذه الحركة عن توق الفنان المصري لبلستزادة والنهل من مصادر 

لم ٌعد ترفاً, فما كان من البرلمان المصري بعد أن علم بهذه المبادرة الفن فً أوروبا وبرهن على أن الفن 

 إال أن أدرج االعتمادات الكافٌة لبعثات فنٌة تجوب أصقاع أوروبا وتكوٌن نوى لحركة تشكٌلٌة معاصرة. 

وظل ٌوسؾ كامل حتى آخر حٌاته ٌواصل إبداعه, فاستحق أن ٌكون رابداً من رواد الجٌل األول من 

إال أنه لم ٌتؤثر  1928ر المعاصرٌن "...فنان شاعري صادق, وهو وإن درس فً إٌطالٌا عام فنانً مص

  2بالنزعات المتطرفة, بل  بقً لصٌقاً بالواقعٌة..."

" كان ٌوسؾ كامل من أكثر الفنانٌن إنتاجا, وقد اتخذ من النظرة التؤثٌرٌة اسلوباً لتعبٌره, وقد جذبه الى 

لها طبٌعته الخاصة وتجاوبها مع هذه النزعة, فهو بطبٌعته تستهوٌه المناظر هذا االتجاه عوامل عدة أو

الخلوٌة ومشاهد الرٌؾ المصري بصفة خاصة, وكان من أكثر المصورٌن اهتماماً بتصوٌر الطٌور 

والحٌوانات ومشاهد األسواق الرٌفٌة والبٌوت الصؽٌرة والسبللم الشاعرٌة المتواضعة هذا باإلضافة الى 

 .         1استه على ٌدي أستاذه )باولو فورشٌبل("ظروؾ در

فً البعثة التبادلٌة بٌن ٌوسؾ كامل وراؼب عٌاد والتً كان ٌوسؾ كامل أول مبعوث لدراسة الفن على 

نفقة زمٌله, أثبت هذا األخٌر تفانٌه فً خدمة الفن, فقد تجشم عناء العمل مضاعفاً حتى ٌحقق دخبلً ٌمكن من 
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سفر زمٌله ٌوسؾ كامل. وبالرؼم من أن القدر قد ساق الزعٌم سعد زؼلول للتدخل فً  خبلله تسدٌد نفقات

منٌرة  ةوضع نهاٌة سعٌدة لهذه المؤثرة حٌث تم إلحاق راؼب عٌاد بزمٌله إال أن هذه المؤثرة تقؾ شمع

 تضًء الدرب الطوٌل لجٌل كامل من الفنانٌن. 

الشعبٌة بعد أن طاؾ طوٌبلً فً موضوعات لقد ظهرت بداٌات راؼب عٌاد تتجه نحو الموضوعات 

المناظر الطبٌعٌة والصور العارٌة, الى أن استقر على موضوعه األثٌر )الموضوعات الشعبٌة(. " ففً 

تمثلت محاوالته األولى فً الموضوع الشعبً وتتمثل فً لوحة )مدَخن  1922الى  1921السنوات من 

  2ها من صمٌم الحٌاة واألحداث الشعبٌة."الجوزة( ولوحة )رٌا وسكٌنة( موضوعات استعار

استقى راؼب عٌاد من منابع تارٌخٌة ومن حٌاة شعبه وطرٌقة رإٌته لؤلشٌاء, وقدرته على تخطً 

النظرة االتباعٌة فً معالجة اللوحة لوناً وخطاً وكتلة وحركة وبناء وتكوٌن ومساحات, وظبلً وضٌاء...وقد 

, االجتماعًٌسٌراً إزاء معالجاته لحٌاة المصرٌٌن فً مجمل نشاطهم  أخذ من التراث المصري القدٌم جانباً 

فً األسواق والمقاهً الشعبٌة وفً المساجد حتى بات من المإكد أن تكون دعوته للفن الشعبً الحدٌث قد 

أثرت فً العدٌد من تبلمذته. ووجدت لها متسعاً لها فً الحركة التشكٌلٌة الحدٌثة فً مصر. " وٌعتبر راؼب 

ٌاد أول ثورة على األكادٌمٌة على الرؼم من أن هذا االتجاه لم ٌكن قد بلػ رشده فً عصره...وقد تناسى ع

كل ما كان قد تلقفه من روما عاصمة االتجاه الرومانسً الكبلسٌكً متحدٌاً ذلك التٌار التمؽربً الجارؾ 

والباعة الجوالٌن ورواد  وتلك التبعٌة الساحقة لرؼبات أرباب القصور. وقام ٌصور أسواق الجاموس

المقاهً الشعبٌة والراقصات الشعبٌات ومبلعب الخٌل والتقالٌد واألفراح الشعبٌة, كل ذلك بؤسلوب بعٌد عن 

, قرٌب من البداهة, ولكن بؤلوان خصبة لعلها كل ما بقً لدٌه من معلومات ةاألكادٌمٌة والرومانسٌ

  1مدرسٌة."

لوكة( وهً رقصة سودانٌة شعبٌة فبلػ بهذه اللوحة ذروة فنه فً انجز )عٌاد( لوحة )الد 1937فً عام 

التكوٌن والتعبٌر والتوفٌق الرابع بٌن مجموعة من القٌم اللونٌة أضفت على اللوحة ببلؼة تشكٌلٌة ممٌزة 

ومنذ ذلك التارٌخ استقر عٌاد فً أسلوبه الفنً هذا, وأصبح اسمه فً الثبلثٌنٌات ٌمثل اتجاهاً لتحرٌر فن 

صوٌر من مؤلوؾ الصٌاؼة التشكٌلٌة, فخطوطه العارمة القوٌة ونظرته التحلٌلٌة للتجمعات فً تحركها الت

وحشودها فً مبلعب الخٌل والمولد واألفراح تؤبى التزام العمود األكادٌمً فً تكوٌن اللوحة وتوزٌع 

 األشخاص. 
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ي ٌعتبر من أؼزر الفنانٌن لقد مهد راؼب عٌاد طرٌقاً طوٌبلً للفن المصري المعاصر بإنتاجه الذ

المصرٌٌن المعاصرٌن وبمعارضه التً جاوزت الحصر, وظل حتى آخر مراحل حٌاته دابم اإلنتاج 

والنشاط." وقد استطاع راؼب عٌاد أن ٌحقق أثراً شبٌهاً بما حققه بعض األدباء المحدثٌن من تحرٌر أسلوب 

 . 2قع الٌومً "األدب من ببلؼة المقامات التقلٌدٌة واالتجاه الى الوا

فٌما رَكز)أحمد صبري( على اللون الذي راح ٌلعب دوراً مركزٌاً فً بناء األثر الفنً وخصوصاً فً 

رسومه وتصوٌره للوجوه الشخصٌة التً ركز فٌها على المصرٌات. ومجمل أعماله تمتلا بالوجوه لما فٌها 

 ر خضعت لوجدان اللحظة.من تؤكٌد على لحظات التداعً النفسٌة وتثبٌتاً لمبلمح و تعابٌ

وقد عرؾ أحمد صبري من البداٌة بقدرته الرابعة على التلوٌن وكؤنه ٌحول اللون الى نؽم, وهو الذي  

بدأ حٌاته منساقاً وراء الموسٌقى والطرب والؽناء. " وهكذا عثر على األلوان الطباشٌرٌة )الباستٌل( التً 

3تعطٌه رسماً ملوناً مباشراً فؤصبح فنان الباستٌل األول فً مصر"
   

ذا التفوق فً مجاله أّمن له بعثة دراسٌة الى فرنسا على حساب األمٌر ٌوسؾ كمال ولكن ونتٌجة ه

لظروؾ الحرب, ضاعت علٌه هذه المنحة التً لم ٌفوتها فراح ٌتعلم اللؽة عزماً على القٌام بهذه البعثة ولو 

 على نفقته الخاصة وهذا ما حصل. 

القوٌة واأللوان الشفافة الصرٌحة كما لوأنه كان ٌنهل من تمتاز لوحات أحمد صبري باللمسات الحساسة 

 معٌن ال ٌنضب من ألوان سحرٌة انفتحت أمامه فجاد علٌنا بؤروع اللوحات. 

وٌعتبر الفنان )محمود سعٌد( فً معالجاته التقنٌة متمٌزاً فً بناء مفردات العمل الفنً واستخدامه الرموز 

 لتً تتصل نظرتها بزمن محدد سوى التطلع الى البعٌد المطلق. الخاصة بإظهار وجوه أشخاصه وعٌونهم ا

وهكذا نما شكله متقدماً لٌحقق تبلزمه وتماسكه مع الشكل الفنً ولٌوحً بطابع خاص تشكل من تحقٌق 

الوحدات الصؽٌرة ذات الداللة والحوار الداخلً فً الموضوع...تلك الوحدات التً نتعرؾ على خصابصها 

وروعة التجدٌد واإلحساس الكامل بالمرثٌات وتؤكٌد الكتلة والبناء المعماري...حقق فً جبلل الصمت 

محمود سعٌد خصوصٌة مفردات ثقافته الفنٌة فً لوحاته دون االتكاء على فن حضارة وادي النٌل 

وصٌاؼاته. فهو مصري بالمنطق المعماري المكٌن الذي ٌسود تكوٌن لوحاته, ومصري بحساسٌته البصرٌة 

والعصر و إقامة  ةللون وبالنور الذي ٌشع من لوحاته وبالتفسٌر الذي أقام من خبلله صورة كاملة للبٌبفً ا

الدلٌل على قومٌة الفن التً ال تقؾ عند قوالب معٌنة وأن أسلوب الشرق والؽرب ٌمكن أن ٌلتقٌا وٌحققا 

السمات إال أن حٌاته الداخلٌة  وحدة فنٌة. " ولبن كانت حٌاة محمود سعٌد تبدو فً إطارها الخارجً هادبة
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ٌشدها صراع عنٌؾ بٌن تقالٌد مجتمعه ورؼبات ذاته...بٌن ما فرضته علٌه الظروؾ من قٌود وبٌن تطلعه 

الذٌن شاء قدرهم أن ٌجمعوا بٌن طرٌقٌن ومهنتٌن كان الوفاق  نالى التحرٌر واالنطبلق, فهو من الفنانٌ

 1923مبلمح شخصٌته الممٌزة فً لوحة )هاجر( سنة "...خبلل العشرٌنٌات ظهرت  1بٌنهما عسٌرا

...على أن سنوات الثبلثٌنات تقبل وقد ازداد فنه رسوخاً وأصبح أكثر 1926والزنجٌة ذات الخبلخٌل سنة 

امتبلكاً لقدراته, ملك سحر التحوٌر وسحر اإلٌقاع وٌتؤكد التوازن بٌن وعٌه المادي وإدراكه الروحً 

جماً وامتبلء وتدفق منها نور سحري كؤنه قادم من أعماق بعٌدة, وأصبح للون لؤلشكال فاكتسبت لوحاته ح

عنده سمك ووزن وبرٌق ٌحٌل الماء والسماء وكل العناصر الشفافة الى مسطحات من الثراء اللونً كؤنها 

 . 2عطر عتٌق من الشرق "

أن توارت المرأة  وٌمثل موضوع العارٌات خطوة من خطواته الجرٌبة فً فن التصوٌر المصري, فبعد

فً األٌقونة القبطٌة ولم ٌعد ٌبدو منها فً الفن اإلسبلمى ؼٌر لمحات شبه تجرٌدٌة على األوانً ومن خبلل 

النقوش, ونكاد نحصً صورها الصرٌحة فً تصاوٌر العصر الطولونً وحمامات العصر الفاطمً...بعد 

ى التداول بعٌداً عن السقطات الحسٌة هذا االحتجاب الطوٌل جاء محمود سعٌد لٌعٌد هذا الموضوع ال

 ةالمبتذلة. وهو فً عارٌاته ٌمثل األنثى العارمة فً بناء معماري مكٌن, والجسم فً لوحاته ذرٌعة لمعالج

التقاء النور والظل على األجسام كما أنه ٌحقق فً خاصٌة من خواصه, هً التوازن األخاذ بٌن الحجم 

 ل طرٌقه الى الرسم.  والفراغ فً اللوحة, كؤنً به نحات ضّ 

الحدٌث الى تجارب كل الفنانٌن المصرٌٌن المعاصرٌن والذٌن حققوا ذواتهم أوالً  اوحتى ال ٌؤخذن

أن ٌؤخذنا فً ؼٌر اتجاهنا, سوؾ  دوتجارب فنٌة جادة, وألن الحدٌث ٌضٌق من خبلل صفحات قلٌلة ال نرٌ

 ٌة بمٌسم خاص  منذ بداٌتها. نتحدث عن جماعات واتجاهات وسمت الحركة التشكٌلٌة المصر

فقد شكل الفنانٌن الرواد نوى التجمعات والمدارس. " إبان الحرب العالمٌة الثانٌة ظهرت جماعات جانح 

الرمال, والفن والحرٌة والفنانون الشرقٌون الجدد وجماعة الفن المصري وفً األربعٌنٌات وفً الخمسٌنات 

مختلؾ الجماعات واألجٌال الى جانب أسماء جدٌدة, كانت أقٌمت معارض كثٌرة شارك فٌها فنانون من 

الجمعٌة قد قدمتها أمثال: )حامد ندا و انجى أفبلطون وحسن سلٌمان( إضافة إلى أسماء كانت قد سبقتهم فً 

العطاء: )حسٌن بدوي, ابراهٌم صابر ومصطفى نجٌب وعبد الحمٌد حمدي وحامد عبد هللا وفتحً محمود 
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ٌخ وصبري راؼب ثم سٌؾ وانلً وجمال السجٌنً وكامل مصطفى وسامً فرج وحسن حشمت وعباس الش

 .1ومصطفى متولً "

وقد أدت هذه التجمعات إلى خلق أجواء الحوار والتفاعل مما أثرى الساحة الفنٌة ووسمها بطابع الحركٌة   

 والتفاعلٌة. 

بحث والتقصً فً األشكال وظهرت ردود فعل متمٌزة ألبرز مذاهب الفن واتجاهاته وكانت تهدؾ الى ال

 التً شؽلت الفنانٌن فً الؽرب وصار تؤثٌرها متجاوزاً حدودها اإلقلٌمٌة. 

كان )رمسٌس ٌونان( ضمن أولبك الذٌن ظهروا وشاركوا فً عملٌة الصراع ومرحلة النمو الذاتً 

رٌة حتى عام لحركة الفن لتشكٌلً, وقد تبنى )السرٌالٌة( كاتجاه سابد ومإثر فً بعض األشكال التعبٌ

, و كما كانت السرٌالٌة حركة فكرٌة أدبٌة فنٌة اجتاحت الوسط الثقافً فترة من الزمن كانت كذلك فً 1946

مصر, فقد جمعت بٌن حناٌاها الكثٌر من الكتاب واألدباء والمفكرٌن والفنانٌن وكانت تترافق المعارض 

ارهم, بل أكثر من ذلك, راحوا ٌدعون الفنٌة بندوات ومحاضرات ومجبلت وقصص...وراحوا ٌروجون أفك

بؤن السرٌالٌة حركة موجودة أصبلً فً تراث األمة المصرٌة, وقد كتب بعض منظري وفنانً السرٌالٌة 

بجذور مصرٌة: )هل رأٌت ٌا سٌدي  ةٌدافعون عن فكرتهم: " كامل التلمسانً حاول تؤصٌل السرٌالٌ

أٌت عرابس القراقوز الصؽٌرة ؟ وهل سمعت قصص أم عروسة المولد الحبلوة ذات األٌدي األربع ؟ هل ر

الشعور والشاطر حسن وؼٌرها من األدب الشعبً المحلً؟ كل ذلك ٌا سٌدي سٌرٌالٌزم...هل رأٌت المتحؾ 

الفن القبطً  نالمصري...كثٌر من الفن الفرعونً سٌرٌالٌزم. هل رأٌت المتحؾ القبطً...كثٌر م

جنبٌة بل نخلق فننا نشؤ من تربة هذه الببلد السمراء وتمشً فً الدماء من سٌرٌالٌزم...إننا النقلد المدارس أ

 .  1ٌوم كنا نعٌش بتفكٌرنا المطلق حتى هذه الساعة ٌا صدٌقً " 

وقد وجدت السرٌالٌة لها مإٌدٌن ومرٌدٌن كثر منهم: )سمٌر رافع وعبد الهادي الجزار وحامد ندا وماهر 

 رابؾ وكمال ٌوسؾ(.

لفنان )رمسٌس ٌونان( التصوٌرٌة والتنظٌرٌة أهمٌة خاصة فً تحرٌك الواقع الفنً كانت لمحاوالت ا

 توفً طبٌعة بحثه عن رموز وتفاسٌر فً سٌمٌاء السرٌالٌة كجزء من موقفه المتمرد على التقالٌد والعادا

عقد الثانً والنمطٌة التقلٌدٌة فً الفن وهً فً نفس الوقت نزوع الى صٌاؼات اجتاحت أوروبا منذ بواكٌر ال

                                                 
1
 .23, مرجع سابؽ , ص 1985ػ 1885 الفف التشكيمي المعاصر في الوطف العربيػ شوكت الربيعي ,  

1
 . 143ص 1986, الييئة المصرية العامة لمكتاب , القاىرة, السريالية في مصرػ سمير غريب ,   
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, حٌث استمر فً معالجاته للوحة بؤلوان 1957من القرن العشرٌن ...وخاصة بعد عودته من بارٌس عام 

 مختزلة ال تتعدى اللونٌن األسود واألبٌض و تدرجاتهما. 

والى جانب جماعة )الفن والحرٌة( التً كان ٌرأسها )رمسٌس ٌونان( ظهر تٌار الفنانٌن الشرقٌٌن الذي 

ا فً طرح المواقؾ والدالالت والرموز وفً طرٌقة استلهام المواضٌع التارٌخٌة والشعبٌة ٌختلؾ عنه

وصٌاؼتها...إذ اتجه فنانو هذا التٌار الى تصوٌر القصص واألساطٌر الشعبٌة والمٌثولوجٌة اإلفرٌقٌة 

ٌة و)كمال المبلخ( واإلسبلمٌة. فتؤثر )فتحً البكري( بالطابع اإلسبلمً وتؤثر )علً الدٌب( بالفنون األفرٌق

 باألسلوب الفرعونً من حٌث تبسٌط الخطوط وإعطابها سمات مصرٌة محلٌة. 

وظهرت جماعة )المحاولون( التً كّونها )جورج حنٌن( الى جانب جماعة الفن الحدٌث وتبلورت جمٌع 

 االتجاهات عن مواقؾ تدعو الى وضوح الشخصٌة العربٌة فً الفن.

العربٌة عموماً, والمصرٌة خاصة فً الفن التشكٌلً المصري المعاصر قوٌاً لقد كان هاجس الشخصٌة 

 ووازعاً لكل الفنانٌن, وهو مظهر من مظاهر التطلع نحو الذات.

 

 ـ شخصٌة مصر والطابع  القومً لفنونها المعاصرة:   3

    

اً. فعند زٌارتك الى القاهرة قد تكون مصر من أكثر البلدان العربٌة تمسكاً بتراثها, لدرجة مبالػ فٌها أحٌان 

فإن أول شًء ٌلفت االنتباه هو إقحام التراث فً كل شًء, من رمز شركة الطٌران الى رموز شركات النقل 

العام والخاص الى زجاجة المٌاه. ببساطة الى كل شًء وعندما نتحدث مع أي شرٌحة اجتماعٌة أو فكرٌة 

ٌخٌة تمتد الى آالؾ السنٌن تطال المرحلة الفرعونٌة. فبل فً أي موضوع فبل بد من أن ٌؤخذك فً نزهة تار

 عجب أن تجد الفنانٌن ٌنطلقون من تراث ضارب فً القدم.

وللحقٌقة فإن تراث مصر متصل الحلقات, متسم بوحدة رابعة, مع تنوع كبٌر أضفاه موقعها الجؽرافً و 

ٌرة التارٌخ تمضً بها دون توقؾ, الى أن السٌرورة التارٌخٌة التً مرت بها. كان العطاء وفٌراً, وكانت مس

 ؼابت فً عصور من الظبلم التً تسببت بها شتى أنواع الؽزاة والمستعمرٌن والطامعٌن. 

ومن ثم جاء التقابها بحضارة الؽرب بعد قرون من الصمت والركود, حٌث وجد الفنان نفسه أمام مفترق 

كب التراث الهابل الكامن فً أعماقه, والواقع طرق واتجاهات متعددة, واصطدمت تجربته بعوابق من مر

المتخلؾ, وبداٌة التوجه الفنً المشتت فً اتجاهات منفصلة عن قٌم التراث واالنسٌاق وراء المفاهٌم 

 األكادٌمٌة الؽربٌة التً نمت فً ظروؾ مؽاٌرة لظروؾ واقعه. 
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لنهضة التً كانت قد فً حقبة تمثل فً حٌاة مصر نوعاً من ا 1919ولكن ظهوره فً أعقاب ثورة

 عاشتها أوروبا من قبل أثر بشكل جلً على مسار وتطور الفن التشكٌلً. 

فً هذه الحقبة كان النظر متجها الى مجد الببلد القدٌم وعراقة تارٌخها الفنً, كان البعض ٌإمن باستلهام 

وجوب تدوٌن مظاهر هذه  الفن المصري القدٌم فً كمال حلوله التشكٌلٌة الخالدة النابعة من البٌبة, وٌرى

 الروح على الحجر وعلى اللوحة وعلى الورق. 

وحول هذه الفكرة قامت دعوة جماعة )الخٌال( برباسة )مختار( فً العشرٌنات من القرن العشرٌن, 

ومنها خرجت أعمال استوعبت مبلمح الطبٌعة وجوهر التراث, وروح العصر. فكانت بشارة الطرٌق الى 

دى لروح الفن الفرعونً القدٌم وعراقة التراث من منظور العصر الذي ٌعٌش. ولكن فن قومً, تماثٌله ص

قومٌة الفن, واستٌحاء التراث, ٌكتنفها أحٌاناً خطر النظرة المحدودة واالنؽبلق على أفق ضٌق, وافتعال 

ناصر أشكال واستعارة سمات تقؾ عند المبلمح الخارجٌة للتراث, وتقحم على سطح العمل الفنً بعض الع

دون توؼل فً أعماق التراث وتفهمه, ومن ثم ٌقؾ األمر أحٌاناً عند القوالب واألشكال الخارجٌة. ومثل هذا 

اإلنتاج الفنً ال ٌمكن أن ٌكون أصٌبلً, فؤصالة الفن تنبع من صدق الفنان, ومن تفتح وجدانه لما حوله. وال 

فن القومً تركٌبة معملٌة, أو مجموعة معادالت, أصالة الفن مداولة أو قراراً أو استفتاء, ولٌس ال ىتتؤت

 وإنما هو فٌض من الصدق, ومحصلة الفهم العمٌق لروح المكان وفلسفته. 

" ٌقول األستاذ حامد سعٌد عن الفن وإعادة بناء الشخصٌة المتمٌزة للببلد : إذا كان للعصر قمته المتاحة 

ٌحٌا فٌه اإلنسان أحكامه الخاصة, والمكان فً  من الوعً ومجموع المشكبلت المعقدة, فإن للمكان الذي

الثقافة لٌس وضعاً مادٌاً فحسب, إنما تترجم ثقافة الكتلة البشرٌة صاحبة المكان عن معناه النامً أو 

المتهاوي...وبهذا ٌكون للمكان معامله الخاص به, باإلضافة الى معامل العصر الذي ٌإثر بدوره فً منطقة 

 .1ونوعٌة الخلق " الوعً وذاتٌة المشاكل 

لقد كان للمكان فً نظر الكثٌرٌن الدور البارز فً إعطاء هذه المنطقة عبقرٌتها. والتً ساهمت فً بناء 

الشخصٌة المصرٌة. فللنٌل دوره البارز فً خلق بٌبة محلٌة خاصة ذات طبٌعة ومناخ معٌنٌن أتاحت هذه 

. برؼم ما أصابها من ؼزوات وحمبلت البٌبة أن تخلق مجتمع مصري موحد السمات على مر العصور

وحروب, لم تنمح معالم الحضارة المصرٌة ولم ٌتؽٌر اتجاه التارٌخ فٌها. ربما صمتت ردحاً من الزمن 

 ولكنها لم تمت, بل استفادت من بعض الؽزوات وأضافت إلى ثراء التراث ثراءاً.

                                                 
 1

 .13ص’  1978, دراسات وبحوث , الييئة المصرية العامة لمكتاب , القاىرة ,  الطابع القومي لفنوننا المعاصرةػ بدر الديف أبو غازي ,  
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جؽرافٌاً وتارٌخا أثٌر ومن أهم وٌذهب بعض المإرخٌن والجؽرافٌٌن الى أن هللا وهب هذه المنطقة 

هإالء نجد الكاتب والباحث جمال حمدان وهو إذ ٌقدم دراسة مستفٌضة عن مصر نستطٌع استخبلص 

 المبلمح الملهمة للحس التشكٌلً.

فهو ٌراها " جؽرافٌاً تنتمً الى إفرٌقٌا, ولكنها لٌست ببعٌدة عن آسٌا تارٌخٌاً, ومتوسطٌة دون مدارٌة 

ا موسمٌة بمٌاهها وأصولها...هً صحراوٌة ولٌست بذلك, بل أنها واحة ولٌست بواحة. بعروضها, ولكنه

وهً عنده فرعونٌة بالّجد,عربٌة األب, بنٌلها العظٌم قوة بر, وبسواحلها قوة بحر وبذلك تضع قدماً فً البر 

 .2وقدماً فً البحر "

 اء والخصب ومتطلبات التنوع.وهً بذلك ال تجمع األضداد والمتناقضات بل أنها تجمع عناصر الثر

لقد قال عنها )نٌوبري( : " مصر وثٌقة من جلد الرق, اإلنجٌل فٌها مكتوب فوق هٌرودوت, وفوق ذلك 

 .1القرآن و وخلؾ الجمٌع ال تزال الكتابة المصرٌة مقروءة جلٌة " 

خ وعبقرٌة المكان وهً إن الدعوة إلى تؤكٌد الطابع القومً فً فنوننا المعاصرة, إنما ٌملٌها منطق التارٌ

لٌست دعوة إلى االنؽبلق فقد كان االنفتاح هو قدر مصر وقدرتها معاً, وهو سر عبقرٌتها على احتضان 

 التٌارات المحٌطة بها دون أن تفقدها أصالتها.

وهذا ٌقودنا إلى الؽوص قلٌبلً فً كنه الفن المصري والذي تحدثنا عنه ونسبنا كل المحاوالت الجادة 

 ق والنهوض بالحركة الفنٌة إلٌه كتراث. ولكن ما هو التراث ؟ لبلنطبل

 هل ٌتوقؾ التراث بالنسبة لمصر عند الفترة الفرعونٌة ؟ 

 

 تراث مصر مزٌج هائل من المعطٌات : 

صحٌح أن الفترة الفرعونٌة طاؼٌة ولها من السطوة بحٌث أنها تلقً بضبللها على مساحة شاسعة من 

أٌضاً فترات لها حضورها وقوتها وفعالٌتها تتراوح بٌن الرومانٌة والقبطٌة واإلسبلمٌة, التارٌخ. ولكن هناك 

 قالت كلمتها فً بناء صرح كبٌر من الحضارة, أسمه الحضارة المصرٌة.

ارتبط الفن فً مصر باإلنسان واألرض والمثل العلٌا التً ٌإمن بها إنسان هذه األرض. وأنه لٌمكننا 

لى ضوء طبٌعة اإلنسان والتً صاؼتها ظروؾ البٌبة المحٌطة ٌجب علٌنا اإللمام بكل تقٌٌم الفن المصري ع

 أطراؾ المعادلة.

                                                 
2
 Gamal HAMDANE, La  personnalité de l’Egypte , réflexion sur le Génie de lieu ,Ministère Egyptien de la  ػ 

culture, le Caire, 1997,p13. 
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فطبٌعة الببلد ذات مناخ ٌفتقر إلى التؽٌرات الهابلة فً الفصول, وشمس شدٌدة السطوع فً سماء صافٌة 

ألطراؾ تخترقها مٌاه تخلو من الضباب, فً وجود خضرة ضاربة جنباً إلى جنب مع الصحراء المترامٌة ا

 النٌل الدافقة تفٌض حٌناً وتترنح حٌناً.

كل هذه الظواهر كانت موضع مراقبة اإلنسان الدابمة والتً راحت تتكرر ٌوماً بعد ٌوم وعاماً بعد آخر 

 بصفة دابمة, مما رسخ فكرة الدٌمومة والخلود فً الفكر المصري القدٌم.

مؤخوذاً بها وبمبلقاتها حٌن ٌنتقل عن طرٌق الموت إلى العالم  فآمن بقوى مقدسة علٌا خٌرة ٌطمبن إلٌها

اآلخر, مما أسبػ على فنه صفة الدٌمومة التً تعترٌها السكٌنة والهدوء, مستبعداً كل مظاهر الحركات 

 العصٌبة المبالؽة والحادة.

فن الٌونانً والؼرابة أن ٌنتهً بمثل هذه الظروؾ إلى فن هادئ فً صفته العامة, على النقٌض من ال

 المتسم بالحركٌة. 

وتجلى كل ذلك فً الفن المصري القدٌم وكان من أبرز تجلٌاته فً النقوش والتماثٌل واألوابد التً آلت 

على نفسها أن تكون الكتاب الذي ٌحكً قصة ذلك اإلنسان بفكره ومعتقداته, وأساطٌره التً تروي 

و صقر أو ثور, فٌما ظهر العدو على شكل إنسان انتصاراته ومآثره. وقد ظهر الملك فً صورة أسد أ

مقطوع الرأس أو مكبل الٌدٌن. وهً رمزٌة بادٌة. فٌما حملت الكتابة الهٌروؼلٌفٌة صفات الفن المصري 

 القدٌم, وقد أضحت هذه الكتابة التطبٌق الفعلً لفن الرسم برمزٌته وواقعٌته. 

رمزٌة أٌضاً, وما دام الملك رّب معبود على األرض وخضع النحت أٌضاً للقواعد المثالٌة والواقعٌة وال

فقد عبر النحات المصري عن هذه الفكرة بجعل حجمه مبالؽاً فٌه بعٌدأ عن المؤلوؾ, تتناسب وحجم المنزلة 

 التً ٌحتل. 

 ولم تتخلؾ العمارة أٌضاً عن هذه الفكرة )فكرة الخلود(, فنجد االهتمام األكبر بالمبانً الجنابزٌة والمبانً

 الدٌنٌة على حساب تلك الدنٌوٌة. التً كانت تشٌد بمواد اقل صبلبة وأقل فخامة وبهاء. 

ولعل األهرامات تعبر بشكل اكثر دقة عن هذا الموضوع. فهً من الجبلل والضخامة والسرمدٌة ما 

م مقبرة ٌختصر كل هذه األفكار والمعتقدات التً آمن بها المصري القدٌم " ففً الوقت الذي ٌعد فٌه الهر

للمٌت, هو أٌضا رمز حٌاة داخلٌة متفاعلة ممثلة فً الملك الراقد فٌه, ونصوص األهرام ـ إذا قرأت قراءة 

فاحصة ـ تشٌر بوضوح الى المراحل الثبلث التً ٌمر بها المٌت لكً ٌبعث, أو بتعبٌر أدق لكً ٌصحو من 
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سبلت الشاهقة والمعابد المنحوتة فً الجبل , بل ٌتجاوزه الى المم.  وال ٌتوقؾ األمر عند األهرا1رقدته "

 ذات األعمدة والتماثٌل الهابلة. 

لم تتوقؾ هذه الصفات الممٌزة للفن المصري القدٌم عند الفترة الفرعونٌة القدٌمة إذ وكما أسلفنا أن 

تلك  اإلنسان ابن البٌبة هو الذي أعطى هذه الصفات, فحري بهذه أن تستمر فً األحقاب الموالٌة وخصوصاً 

الحقب التً كانت وافده نتٌجة الؽزوات. وبدل أن تفرض تلك الؽزوات فنها وفكرها راحت تنتج فناً ٌنسجم 

وتلك األفكار, وبطرٌقة أخرى هضمت الحضارات األخرى وصاؼتها صٌاؼة تتؤقلم وواقعها وتنسجم مع 

 ممٌزة. أفكارها, رؼم التزام تلك الفنون والحضارات باالحتفاظ بشًء من خصابصها ال

فمن أهم مظاهر االلتزام فً الفن القبطً, البساطة وهو بهذا ٌثبت لنا أصالته حٌث كان فناً شعبٌاً نبت من 

 وحً الشعب. 

ولٌس أدل على قوة الشخصٌة الجؽرافٌة والبٌبة فً مصر, وعظم تؤثٌرها على الفن, من انتشار العناصر 

العصر القبطً وال ؼرابة فً أن جؽرافٌة مصر  النباتٌة المصرٌة ومناظر الطٌور فً زخارؾ وفنون

الهادبة, أدت أٌضاً الى تكوٌن سمات الفن القبطً الذي اتسم بالبساطة التً تجلت بدورها فً خلو األعمال 

 الفنٌة من التفاصٌل وهً سمة من سمات الجمال الفنً. 

ما قورنت بالفنون الرومانٌة " نجد مبلبس األشخاص قلٌلة الثنٌات فً النحت والتصوٌر على السواء إذا 

أو البٌزنطٌة المعاصرة. كما أننا نجد التظلٌل فً التصوٌر وقد عّبر عنه ببعض شرطات بسٌطة قلٌلة العدد 

أو بلونٌن متفارقٌن, ولقد خبل التصوٌر الخطً من درجات األلوان العدٌدة واكتفى  فً تمثٌل الظل والنور 

إشارة ولقد كان من نتٌجة ذلك خلو الوجه سواء فً النحت أو التصوٌر بدرجات قلٌلة العدد تشٌر إلٌها مجرد 

من التفاصٌل أو التعابٌر أو المبلمح القوٌة, مما دعى البعض إلى تسمٌة الفن القبطً بفن الوجوه المتشابهة ـ 

 .1على سبٌل المثال الوجوه المعروفة بوجوه الفٌوم ـ واكتفى بتمٌٌز الشخصٌات بكتابة أسمابها "

د نجد ـ المحلٌة ـ سمة أخرى من سمات الفن القبطً, فرؼم تؤثره بؤسالٌب الفن الهلنستً والرومانً وق

اللذان عاشا فً مصر, إال أن الفن القبطً استمد جذوره األصلٌة من الفن الفرعونً وإّنا لنستشعر فً الفنون 

 ن المصري القدٌم.اإلسبلمٌة, على اختبلفها تشابهاً وأصداء تذكرنا بروح الروابع فً الف

ًً وحساً  فالتحؾ المعدنٌة اإلسبلمٌة من شمعدانات ومقابض أبواب وأوانً وأدوات مختلفة, تختزن طاقًة

معمارٌاً ٌفٌض مهابًة واتزاناً وهو نفس ما نشعره فً العمابر المصرٌة القدٌمة, وتلك الزخارؾ والكتابات 

                                                 
1
 .131, المكتبة العربية , القاىرة , صا في الفف التشكيمي في مصر القديمة البيئة والعقيدة أثرىمػ د. عبد المحسف بكير ,   

1
 .39, ص1978, المكتبة العربية القاىرة الطابع القومي في الفف القبطي ػ باىور لبيب ,  سػ فيكتور جر ج  
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تراكٌب وشؽل للمساحات والفراؼات إن هً إال صدى  العربٌة بتنوٌعاتها وتجرٌدها وحٌوٌتها وما تقدمه من

 للنحت النافر والذي جاد بها الفن الفرعونً القدٌم وكؤن الزمان ٌعٌد نفسه.

وإذا اتبعنا قصص ألؾ لٌلة ولٌلة, وهً تمثل المثالٌة الشعبٌة فسنجد الكثٌر من النماذج المتعددة لؤلشكال 

الوجوه اآلدمٌة, والخٌل المجنحة, وانتقال الصور اآلدمٌة إلى التً تقع فً دابرة المجال مثل الطٌور ذات 

صور حٌوانٌة تتكلم ونجد انعكاس كل ذلك فً الفنون التشكٌلٌة التً أنتجها الفنان فً العصر اإلسبلمً وذلك 

على األدوات التً كان ٌبدعها, فنجده ٌزٌن أوانٌه وأسلحته بزخارؾ حٌوانٌة ذات أرجل نباتٌة, وعناصر 

 ٌة بوجوه آدمٌة.حٌوان

ومن المظاهر التً نجد لها صدى فً الفن اإلسبلمً فً مصر, اعتماد مواد بسٌطة وتحوٌلها على 

 نفابس, كما فعل المصري القدٌم حٌن عالج الحجر معتمداً إٌاه فً تنفٌذ نفابسه الخالدة فً الدهر.

ٌحبذ البهرج والبذخ, والذي حرم على لقد كان الفنان المسلم فً مصر محكوماً بالفكر اإلسبلمً الذي ال 

الرجال ارتداء الحرٌر والذهب. ولتوق هذا الفنان إلى التزٌٌن وإضفاء مسحة من الجمال والجبلل على 

 األعمال, فقد راح ٌبتكر من الخسٌس نفٌساً.

ومن أكثر تجاربه نجاحاً فً هذا الخصوص " ابتكاره الخزؾ ذي البرٌق المعدنً, وهو نوع من الخزؾ 

لم ٌعرؾ إال فً الفن اإلسبلمً فً ذلك الوقت, وٌتٌح الحصول على أوان خزفٌة تصلح بدٌبلً لؤلوانً 

الذهبٌة والفضٌة, وٌزخر المتحؾ اإلسبلمً بالكثٌر من نماذج الخزؾ ذي البرٌق المعدنً الذي ٌعتبر من 

 .1أرقى أنواع الخزؾ فً العالم  "

ثه الفرعونً واالستفادة من الحلول التشكٌلٌة التً كان قد الفنان المسلم عن النهل من ترا ؾوال ٌتوق

توصل إلٌها جّده األول. بل نراه ٌنهل من المعٌن المتنوع لنبع التراث العظٌم, فهو عندما ٌزخرؾ أٌاً من 

القطع الفنٌة وحتى تلك الدٌنٌة )كما نرى فً المحراب فً مقام السٌدة رقٌة( فؤلنه أحٌاناً ٌنسى نفسه كفنان 

لم ملتزم بالزخرفة لٌنتقل الى كونه فنان ذا طاقة كبٌرة وٌنقاد نحو الرسم.  " ٌدل على أن األشكال القدٌمة مس

التً وجدنا أثرها فً الفن القبطً ال تزال موجودة خصوصاً النجوم ذات الزواٌا, لكنها اآلن تمتزج بالشعور 

لمعالم كاملة, وعناصرها وبقاٌاها تنتقل من , وأنها لم تعد نجوماً حقٌقٌة ذات أشكال واضحة اةبالبلنهاٌ

الواحد الى اآلخر وتتسلسل كالمنحنٌات, وهكذا ٌنجز دور امتزاج جدٌد ٌتم هذه المرة فً أحضان الفن 

                                                 
1
 .65,ص1978المصرية العامة لمكتاب, القاىرة,, الييئة أثر الفكر اإلسالمي عمى الفف المصري في العصر اإلسالميػ أبو صالح األلفي,  
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إلسبلمً. واألضداد التً اشتهر أنها ال تجتمع, هاهً ذي قد تبلقت وامتزجت وابتلفت, ألٌست هذه الرسالة 

 . 2الكبرى للحضارة المصرٌة "

وعلى الرؼم من كون الفن اإلسبلمً فن ٌقوم على األسس الهندسٌة والتجرٌدٌة, إال أنه ملتصق بالحٌاة 

التصاقاً وثٌقاً متعامل معها متؤثر بالبٌبة التً تحٌط به فبل شك بؤن فنون مصر القدٌمة والرومانٌة والقبطٌة 

لحٌوانات والنباتات والماء والنجوم, كلها كان لها تؤثٌرها وحضورها فً الفن اإلسبلمً لهذا نجد الطٌور وا

عناصر أجاد المصري المسلم فً تزٌٌن وزركشة أعماله الفنٌة. طبعاً بصٌاؼة تنسجم والفكر اإلسبلمً 

 الفنً. 

إن األداء الفنً فً العصر الفرعونً والعصر اإلسبلمً قد وصل فً كبل العصرٌن الى قمة المهارة فً 

الموسٌقٌة. ولعل أسباب ذلك أن الفن فً مصر القدٌمة كان فناً طقسٌاً الى حّد كبٌر  ةالحساسٌة الفنٌة والرق

 ةومن ثم أصبح مفروضاً على الفنان أن ٌمارس إنتاجه فً ظل تقالٌد فنٌة محددة, وأصبح مجاله هو اإلجاد

 والدقة والرقة والموسٌقٌة. 

, حٌث لم ٌستهدؾ الفنان محاكاة الطبٌعة, نفس االتجاه نجده فً الفن المصري فً العصر اإلسبلمً أٌضاً 

وإنما كان ٌستهدؾ تلخٌصها أحٌاناً وكشؾ محاسنها أو االستطراد إثراء للخٌال الزخرفً, وأصبح التدقٌق 

 والحساسٌة الموسٌقٌة أهدافاً كبٌرة ٌسعى الفنان الى تحقٌقها ولقد فعل.  

ناك إٌمان دابم بالخلود والسرمدٌة أفرز لقد كان هناك دابماً شعب وشخصٌة ال ٌنفصبلن, وقد كان ه

أشكاالً فنٌة. وما من شك فً أن عقابد المصري فً حٌاة أخرى خالدة أعطى الفن المصري طابعه 

 الممٌز...وشخصٌة واضحة. 

وعلى مدى العصور تحولت العقابد الى أساطٌر شعبٌة عاٌشته فً تؤمبلته وأحبلمه, وتطورت من عصر 

 ى إسبلمٌة ولكنها ظلت ساكنة منه فً مكانها  تتكرر أمامه صورها األبدٌة.الى عصر, من مسٌحٌة ال
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 الفصل الثانً

  محمود مختار رائد النهضة الفنٌة المصرٌة المعاصرة

    

تتجسد أهمٌة النحات محمود مختار فً إعادة فن النحت إلى ببلد النحت, ونحن إذ نطلق عبارة ببلد 

فً الحقٌقة, فمصر ذات حضارة عرٌقة, قامت على دعامة أساسٌة و تتجسد النحت على مصر فإننا ال نجا

هذه الدعامة فً فن النحت الذي أخذ على عاتقه حفظ األوابد القدٌمة وترجمة روح الفكر المصري القدٌم. 

 وإذا كانت الحضارة المصرٌة قد جادت علٌنا بالكثٌر الكثٌر من النماذج الفنٌة الخبلقة من تصوٌر وعمارة,

 إال أنه كان للنحت مكانة خاصة فً هذه الحضارة. 

وتشهد األعداد الهابلة من األعمال النحتٌة على تقدم هذا الفن الى أبعد مستوٌاته. ومتاحؾ العالم تباهً 

نظٌراتها باقتناء اثر من هذه اآلثار التً ال تعّد وال تحصى مما خلّفه لنا النحات المصري القدٌم. وأرض 

حؾ األكثر أتساعا والذي ٌضّم العدد األكبر من نفابس هذه اآلثار, تنتشر هنا وهناك حتى مصر أضحت المت

 أنها تشعرك بؤنها تتزاحم أمام ناظرٌك, شاّدة انتباهك بل مشتتاً إٌاه.

ٌّض لهذه األعمال النحتٌة المتراكم أن  ٌتبادر الى ذهن الزابر لمتحؾ الفن الفرعونً بالقاهرة بؤنه لو ق

ا األصلً, لؽدت مصر على امتداد مساحتها الشاسعة متحؾ مترامً األطراؾ. مع اإلشارة الى تؤخذ مكانه

أن كل ما وجد حتى اآلن من هذه النفابس ال ٌشكل إال جزءاً ٌسٌراً من مجموع الناتج الفنً لحضارة امتدت 

جدٌدة, اقل ما ٌقال فٌها آالؾ السنٌن. فكل ٌوم ٌطالعنا نبؤ اكتشاؾ موقع أثري جدٌد ٌحمل إلٌنا درر ونفابس 

 أنها تعد بؤنه ما زال هناك الكثٌر لنكتشفه.

حضارة تعاملت بكل بساطة مع النحت على أنه طقس سحري ٌقرب ما بٌن اإلنسانً واإللهى فٌكون  

واسطة الحوار األبدي, فٌتجسد الرب فً أبا الهول الذي ٌرمق األفق, حارساً المعابد ـ المدافن المقدسة ـ 

 لتً ترمز الى اآللهة. وٌتقرب الكهنة من آلهتهم بمسبلت تشق عنان السماء حاملة كل المعانً السامٌة ا

وفجؤة ٌصمت النحات عن ترنٌم ألحانه الحجرٌة السحرٌة, وٌتوقؾ الكهنة عن القٌام بطقوسهم الخالدة 

وتمتنع اآللهة عن التجسد فً تماثٌل عمبلقة, ولوال صبلبة حجر الؽرانٌت, لكان على تلك األوابد والنفابس 

 أن تذوي وتضمحل. 



51 

 

النحات المصري أن ٌتوقؾ, قرون طوٌلة كان على الحجر أن ٌبقى صامتاً. آالؾ من السنٌن كان على 

ومن هنا تكمن أهمٌة مختار فً إعادة الحٌاة لهذه األحجار الصلدة. واألهم من هذا وذاك أنه تجرأ أوالً على 

 محاولة نحت وصٌاؼة األحجار األكثر صبلبة القابعة فً عقول المجتمع الذي تحجر قرون عدة.

ل محمود مختار ٌلهو مع أصدقابه على حافة الترعة فً قرٌة)طمبارة, مركز المحلة الكبرى كان الطف

 ؼربٌة( عندما وجد نفسه وجها لوجه مع موهبته.

كان لهو األطفال هذا ٌإدي الى ال شًء. عبث خالص, ولكن األمر كان مختلفاً مع مختار. فقد ذاع صٌته 

 ٌوانٌة واإلنسانٌة بشكل دقٌق. بٌن أقرانه بقدرته على تجسٌد األشكال الح

ولكن األمر أخذ أبعاداً أخرى عندما تجاوز هذا الصٌت الى الكبار من رجال القرٌة وخصوصاً أنه أخذ 

  !! ٌجسد شخصٌات معروفة فً القرٌة شدٌدة الشبه لدرجة أنهم عدوا األمر على أنه )مّس من الشٌطان(

تحدث بلهجة الواثق أن هذا ببل جدل فعل السحر, من " وتذهب القرٌة مذاهب شتى فٌما ٌحدث. البعض 

عبث الجن والشٌاطٌن والعالم السفلً...مع مٌل بعض الناس الى التصدٌق, إال أن الشك ٌساورهم فً حقٌقة 

العبلج...والبعض األخر ٌسّفه فعل الطفل وٌنفً التشابه بٌن التماثٌل وأصحابها وٌعزوه الى خداع النظر 

الثالث األقل صوتاً واألكثر تفتحاً, فقد أدرك أنها قدرة هللا الذي ٌضع سره فً أضعؾ  والوهم. أما الفرٌق

خلقه...طفل صؽٌر ٌعٌش كالٌتٌم, وأنها موهبة من السماء. ودعوا هللا أن ٌوفقه وٌفتح له أبواب السعد وٌسدد 

 . 1خطاه  "

ته عن األفكار الرجعٌة التً عانى الطفل محمود مختار كثٌراً حتى ٌؤخذ الطرٌق الصحٌح وٌنؤى بموهب

كانت تسٌطر على عقول المجموع. كان فً الثانٌة عشرة عندما أثار هذه الزوبعة فً قرٌته, ومصادفات 

مع أمه الى القاهرة حٌث أفتتح بعد سنوات مدرسة الفنون الجمٌلة, حٌث كان  لكثٌرة حدثت قٌضت له االنتقا

 مختار أول طالب مرّسم فٌها. 

لبرجوازٌة المصرٌة قد بدأت بالظهور وبدأت تشكل قوة سٌاسٌة لها وزنها, وأخذ األمراء كانت الطبقة ا

الراؼبون فً الظهور الى الساحة السٌاسٌة ٌحاولون التقرب الى هذه الطبقة وذلك من خبلل مشارٌع براقة, 

المثال الفرنسً وكانت مدرسة الفنون الجمٌلة وسٌلة األمٌر ٌوسؾ كمال "...وقد توثقت الصلة بٌنه وبٌن 

)جٌوم الببلن( الذي لم ٌجد صعوبة فً إقناع ٌوسؾ كمال الذي احب أن ٌكون أول البادبٌن فً بناء صرح 

                                                 
1
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"  111بشارع درب الجمامٌز الدار رقم  1918نهضة فنٌة حدٌثة فً مصر...وفتحت المدرسة أبوابها عام 

1 . 

ل والذي كان ٌسٌر فٌه على ؼٌر هدى, كانت المدرسة بالنسبة لمختار شمعة أضاءت له طرٌقه الطوٌ

فؤخذ ٌوظؾ موهبته الفذة فً ترسٌخ وتشذٌب حّسه الفنً من خبلل توجٌهات معلمه األول )الببلن( ومن 

خبلل االحتكاك بزمبلبه من الطلبة الموهوبٌن وبطرٌقة أخرى أخذ ٌشعر بؤنه ٌعٌش فً وسط فنً ٌقؾ على 

لكل أنواع الفنون والتً كان ٌنظر إلٌها على أنها بدع ال ٌهتم من الوسط االجتماعى الرافض  اآلخرالطرؾ 

 بها سوى سفهاء الناس. 

وكما كانت مدرسة الفنون الجمٌلة شعلة منٌرة فً درب مختار الطوٌل والمحفوؾ بالصعاب والذي شقه 

العالم متسلحاً بفنه وموهبته, كذا كان مختار نفسه شعلة منٌرة ٌستنٌر بها كل من سلك طرٌق الفن فً 

العربً, فكان نعم اإلقتداء. والى الٌوم نجد أن إشعاع مختار ٌهدي السابر على طرٌق الفن,  لٌس فً مصر 

 وحدها بل فً الوطن العربً. 

لقد ظهر مختار بعد صمت طوٌل, وهوة سحٌقة, مظلمة من الزمن فصلت بٌن مصر وتعبٌرها الفنً 

ى جوهر التراث المصري وعكؾ على أن ٌنهل منه دون أن , إذ سرعان ما امتد بالنظر والدراسة اللاألصٌ

 ٌفقد صلته ببٌبته وعصره, فوفق فً التعبٌر عن شخصٌة مصر وآمالها وأحبلمها. 

من خبلل عمر قصٌر عاشه مختار بكل دقابقه كان الفن هاجسه األول واألخٌر, فترة تمتد من نهاٌة 

ًً فنًٌة خالصة, أبدع فٌها الكثٌر من القرن التاسع عشر وحتى ثبلثٌنٌات القرن العشرٌن,  عاش مختار حٌاةُ

األعمال, والتً شكلت عبلمات بارزة فً تارٌخ الحركة الفنٌة التشكٌلٌة المصرٌة, بل أنها تعّد نقطة البداٌة 

 لهذه الحركة.  

ال فً وعمر الفنان ال ٌقاس بعدد السنٌن التً ٌحٌاها بل بعدد األعمال ونوعٌتها, ومدى تؤثٌر هذه األعم

جٌله أو األجٌال البلحقة. وعلٌه فإن الثبلث واألربعٌن عاماً تعد حٌاة حافلة بالعطاء تجعله من أكثر الفنانٌن 

 العرب تعمٌراً. 

فً بداٌة حٌاته بمدرسة الفنون الجمٌلة كانت أعماله توحً بمعانً البطولة وتتؽنى بمجد العروبة, ومنها 

 (6زٌاد, عمر بن العاص, خولة بنت األزور(.)شكل رقمتماثٌله ألبطال العرب مثل )طارق بن 

لقد كانت مشاعر المصرٌٌن كلها متجهة نحو الوطن بعد ما ألهبها )مصطفى كمال( بخطبه, وقد كان 

إللقاء األضواء على أمجاد مصر القدٌمة التً كشفتها اآلثار وحل رموزها من قبل عالم اآلثار الفرنسً 

                                                 
1
 .27ػ المرجع السابؽ , ص  
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وز اللؽة الهٌروؼلٌفٌة والتً ألقت األضواء على حضارة ضاربة فً القدم. )شامبلٌون( من خبلل كشفه لرم

 والتً كانت الوقود الذي تقتات به شعلة القومٌة العربٌة المتقدة. 

 

 ، مجهول المصٌر1911(، خولة بنت األزور، جبس ،6شكل رقم)

 

لم ٌقؾ مختار متفرجاً على الشارع الذي ٌؽلً متفاعبلً مع األحداث السٌاسٌة المرافقة. فإلى جانب أعماله 

التً كان ٌبدعها مجسداً الحس القومً, خرج مع زمبلبه الى الشارع مشاركا فً المظاهرات. وبقً حسه 

ً بارٌس. بل  أن تمثاله األثٌر القومً وازعاً ومحركاً له فً كل أعماله حتى تلك األعمال التً أنتجها ف

 )نهضة مصر( ٌعبر تعبٌراً دقٌقاً عما آمن به وعاش من أجله. 

كان مختار فً بارٌس, عندما أراد أن ٌقدم لمصر عمبلً ٌمجد به كفاح الشعب المصري, فقام بعمل ٌمثل  

لثورة. إال أن هذا التمثال مصر كفتاة ثابرة وهً تتؤهب للمعركة وتتهٌؤ لنضال المستعمرٌن تعبٌراً عن بداٌة ا

 كان ٌشبه األعمال الفنٌة التً تصور )جان دارك( الفرنسٌة وهً تقود جموع الشعب الفرنسً فً ثورته. 

وبعد أن أنتهى من عمله رمقه بنظره الناقد, فوجد فٌه شبهاً كبٌراً باألعمال الؽربٌة وخصوصاً الفرنسٌة, 

مباشر للفن الؽربً والثقافة الؽربٌة فً موضوع قومً, فما كان إال مما حدا به الى تحطٌمه رافضاً التؤثٌر ال

أن حطمه وعكؾ على إبداع )نهضة مصر( الحالً.  وال أدري أهو سوء حظنا أم حسنه فً أن التمثال 

القدٌم أؼضب مختار بحٌث أنه قد حطمه ولم ٌوّثقه, ولم نعرؾ عنه سوى هذه القّصة. ولكن حسبنا أننا 

 فنٌة فرٌدة. حصلنا على تحفة 



54 

 

قدم مختار خبلصة فنه وفكره فً هذا العمل فمزج بٌن التراث والواقع, بٌن الماضً والحاضر فصّور 

أبا الهول ٌهم بالنهوض من رقدته الطوٌلة تحثه على ذلك الفتاة المصرٌة الفبلحة وهً تزٌح عن وجهها قناع 

 الماضً الثقٌل. 

الفرنسٌٌن حٌن عرضه فً إحدى قاعات الفنون وراحت أقبلم النقاد لقد حاز هذا العمل على إعجاب النقاد 

 تكٌل له المدٌح وتشٌد بهذا النحات وهذا العمل.

عرض المثال  1921" فً سنة   1931افرٌل  18فً  ) ال بتً ماتان(كتب )هنري بسنوا( فً جرٌدة 

كشؾ للرأي العام البارٌسً المصري األول )مختار( تمثال )نهضة مصر( فً صالون الفنانٌن الفرنسٌٌن ف

نهضة فن النحت الفرعونً من جدٌد, وتحمس الناقد اندرى سالمون رؼم أنه ضنٌن بالمدح متحفظ فً 

أحكامه تحمس لعمل مختار ودفعه ما لمسه فٌه من ٌسر وتنوع فً األداء وتناسق على أن ٌكتب, أنه ال 

, وباحترام الكتلة لذاتها كمقوم فً فن النحت وفقاً ٌعرؾ نحاتاً معاصراً عنً أكثر من مختار بالعنصر البنابً

لما تملٌه تقالٌد هذا الفن العرٌقة ولٌس هناك فن أجدر من فنه أن ٌكون فن انبعاث...وفوق هذا فإن مختار 

دفعنا ألن نلمس أعماق ضمٌر ببلده حٌن عبر عن عاطفة كبرى...تمجٌد الجنس.وكانت نهضة مصر مفتتح 

أعلن منه دعوته إلى تجدٌد هذا الفن العرٌق لقد التقى بتناسق رابع فً هذا التمثال  طرٌق لمختار, ومناراً 

كمال الفن الفرعونً والحضارة اإلسبلمٌة ممثلٌن فً أبً الهول القابع فً جلسته المقٌدة ممثبلً تقالٌد مصر, 

الحجاب الذي ٌعزلها عن والمرأة الواقفة فً امتداد مستندة بٌدها على رأس أبً الهول وبالٌد األخرى ترفع 

العالم...وهً تتطلع الى المستقبل باعتداد, وعلى مبلمح وجهها جبلل تضفٌه ذكرٌات الماضً, وفً نظرتها 

إرادة منبعثة من الشباب الخالد. أما أبو الهول فهو ٌنهض من مهاده الرملً وٌتطلع إلى العالم بؽٌر دهشة 

 .  1ودون أن ٌفقد هدوءه وجبلله "

از تمثال نهضة مصر على إعجاب النقاد ورجال الفكر الفرنسٌٌن فإنه حري بؤن ٌكون موضع أما وقد ح

تقدٌر وثناء رجال الفكر المصرٌٌن وخصوصاً بعد أن أصبح مشروعاً قومٌاً تنادى لبلكتتاب على بنابه 

ٌّه وفقٌره.  جموع الشعب المصري كبٌره وصؽٌره ؼن

مصر والعالم العربً. وراحت القصابد تملا الصحؾ متؽنٌة  فقد تسابق على الكتابة نقاد وشعراء وكتاب

 بالتمثال والمّثال.

فقد نظم كل من )خلٌل مطران( و)أحمد شوقً( و)أحمد زكً أبو شادي( الذي نظم ثبلث قصابد وهً 

)المثال مختار والنهضة الفنٌة وثالوث النهضة وتمثال النهضة(, وكذلك فعل الشاعر)محمد عبد الؽنً حسن( 

                                                 
1
 .172, ص1964النشر , القاىرة و , الدار القومية لمطباعة و  المثاؿ مختارػ بدر الديف أبو غازي ,   
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ي نظم قصٌدة )تمثال نهضة مصر( وكتب رجال الفكر واألدب والسٌاسة مقاالت كثٌرة تمجد بالعمل الذ

القومً الهام منها مقالة للدكتور )حافظ عفٌفً( حٌث كتب مقاالً فً )جرٌدة األخبار( بعنوان )نهضة مصر( 

اذ )وٌصا واصؾ ربٌس واألستاذ )أمٌن الرافعً( حٌث كتب )نهضة مصر, دعوة إلى األمة الكرٌمة( واألست

الوزراء( حٌث كتب)محمود مختار والنهضة الفنٌة فً مصر ( و )واصؾ بطرس ؼالً ومصطفى عبد 

 1الرازق وعبد القادر المازنً(.

وتؤتً أهمٌة التمثال ـ التارٌخٌة ـ فً أنه أول تمثال أقٌم فً العصر الحدٌث بٌد مصرٌة, وهو بدء عودة 

ن ٌد آخر فنان فرعونً, وقد جاء تعبٌراً عن فكرة قومٌة ومعنى هّز مشاعر الحٌاة إلى اإلزمٌل الذي هوى م

الجموع وبه بدأ اإلحساس بالفن كضرورة قومٌة. وكان لظهور التمثال وإقامته من أحجار الؽرانٌت دالالت 

 رمزٌة ردت إلى الناس الثقة وجعلته نشٌداً من أناشٌد األمل فً عصر النهضة. 

التمثال تمثاله, وكان المفكرون  احقبة من الحٌاة المصرٌة, كان الشعب ٌعتبر هذوقد سٌطر التمثال على 

 ٌدركون داللة إقامته وما ٌحمله من معنى االنتصار إلرادة الشعب.

الشعب الذي عبر بؤبهى طرٌقة عن نهضة حقٌقٌة من خبلل المسارعة إلى التبرع بالقلٌل الذي ٌملك فً 

 اوقد روٌت مآثر كثٌرة عن عمال عادٌٌن وفقراء مساكٌن أبوا إال أن ٌساهموسبٌل إنشاء هذا الصرح العظٌم 

فً بناء هذا الصرح, وحتى األطفال كان لهو دورهم فً التبرع بجزء من مدخراتهم القلٌلة. إن ملحمة 

االكتتاب على التمثال ال تقل عظمة عن التمثال ذاته لقد عبر الشعب المصري عن حس قومً انصهر مع 

لفنً وهذه معجزة حقٌقٌة تنضاؾ إلى المعجزات الكثٌرة التً كان لها دور فً إبراز وتعاظم دور الحس ا

 مختار فً مسٌرة الحركة الفنٌة المعاصرة فً مصر.

 لقد حقق مختار أصالته من عناصر ثبلثة : وهً التراث والبٌبة وثقافة العصر.

ى على أعماله جبلالً ووقاراً ومثالٌة التعبٌر, فقد اكتسبت أعماله من التراث التوازن والهدوء الذي أضف

مجردة من العقابد الداخلٌة ومٌثولوجٌة التمثال المصري القدٌم كما وأخذ عن هذا التمثال القدٌم ببلؼة التعبٌر 

النحتً وصفاء الخط وسبلمة الكتلة. ومثله مثل النحات القدٌم أبدع فً األعمال النصبٌة كما فً األعمال 

 ٌرة التً حافظت على الخصابص والممٌزات التً تمٌزت بها األعمال الكبٌرة.النحتً الصؽ

ووجد فً البٌبة المصرٌة ما ٌإكد استمرار تقالٌد التراث مع تطورها فالطبٌعة المصرٌة التً وسمت 

مختار بالهدوء والثبات ورحابة النفس هً نفسها الطبٌعة التً فرضت على الفن المصري فً مختلؾ 

                                                 
1
ال ػ المقاالت والقصائد منشورة كميا في كتاب بدر الديف أبو غازي المثاؿ مختار ولـ نشئ أف نقحـ العديد العديد مف الصفحات في بحثنا كي   

 نحيد عف الغاية األصمية  .
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اهات معٌنة نلمحها فً كل لؽات التعبٌر التشكٌلً والتً ال نزال نراها فً فنون مصر العصور اتج

 المعاصرة و التً تدٌن لمختار بفضل إلقابه الضوء علٌها. 

تنعكس صوره هذه الطبٌعة وتتردد إٌقاعات نهر النٌل فً تماثٌل مختار من خبلل الفبلحة التً تنحنً 

فرض روحه على كل مصري وعلى ثقافته وأفكاره ومشاعره, روح لتمؤل جرتها فً حب وانتماء. ورٌؾ ٌ

الرٌؾ التً تتمٌز بالدعة والهدوء الذي التخرج عنه مصر...إال عندما ٌشتد صراعها من أجل الحٌاة مثلما 

 نرى فً تمثال )الخماسٌن(. 

ابد, والتً خلّد وقد استخدم مختار فً نحت تماثٌله نفس الخامة التً نحت منها المثال المصري القدٌم أو

من خبللها حضارته واحتفظ لنا بتراثه الفنً أحقاباً طوٌلة. وقد أراد مختار أن ٌماهً جّده فً هذا  فلم 

 ٌرضى بؤقل من تلك الخامات بدٌبلً, حتى ٌخلد نهضة طالما حلم بها وعمل على تحقٌقها. 

ال فً الرموز القومٌة وحدها  كما نجد أن العصر قد فرض نفسه على مختار من داخل البٌبة وٌتضح هذا

التً صورها فً تماثٌله بل فً أعماله األخرى التً تصور الرٌؾ المصري والفبلح بحركاته والفبلحة 

بمبلمحها الممٌزة, واستوحى المّثال مختار فً كثٌر من أعماله روعة التمثال المصري القدٌم ورقة المبذنة 

جاالً لتذوق القٌم الحضارٌة لتراثنا الفنً فً عصوره المختلفة ورشاقتها واألوانً اإلسبلمٌة لذلك ٌعتبر م

 وصبلته األلٌفة بطبٌعة مصر. 

وكان مختار من أشد الفنانٌن تشبعاً بثقافة العصر, فصبلته الفكرٌة والحسٌة كانت وطٌدة بالفكر الؽربً 

لم ٌكن ٌصل إلٌها بدون  والفكر الشرقً على السواء مما أثر على فنه وترك وراء أعماله أعماقاً وأبعاداً 

تشبعه بها, وٌنتمً مختار الى االتجاهات الثقافٌة الفرنسٌة المحافظة لذلك تحمل بعض أعماله االتجاه 

. )ولنا حدٌث مطول حول تؤثره بالنحت الفرنسً ىالتؤثٌري الفرنسً وٌحمل بعضها اآلخر االتجاه الرومانس

 خصوصاً والنحت األوربً عموماً(. 

ٌمثل بالنسبة لمصر فنانا مجددا وصاحب ثورة فنٌة ثقافٌة كاملة, ثورة على الركود الثقافً فكان مختار 

 والفنً والذي كان ٌخٌم على الساحة وٌلقً بظبلل ثقٌلة على الساحة المصرٌة خصوصاً والعربٌة عموماً. 

الها السٌاسً فإذا بمختار ٌخرج بتمثال )نهضة مصر( رمزاً وشعاراً لتلك الحقبة من تارٌخ مصر ونض

 والثقافً معاً. 

فعّد مختار فً بارٌس فنانا محافظؤ وفً مصر فناناً ثابراً. ولعل مرد ذلك الى الفارق الزمنً بٌن الثورة 

 الفرنسٌة والثورة المصرٌة ولكلٌهما أثر فّعال على الناحٌتٌن االجتماعٌة والثقافٌة. 

ة فً فرنسا وؼٌرها من الببلد الؽربٌة, وتفاعله ومع إدراك مختار للتٌارات الفكرٌة والفنٌة المعاصر

معها, فإننا نجده قد أحاط نفسه بمصر قدٌمها وحدٌثها, فلم ٌتخّل عن أصالته المصرٌة وعراقته الفرعونٌة, 
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فحفظ له تارٌخ الفن فً مصر والعالم العربً, مقاماً مرموقاً له أبعاده العمٌقة على الرؼم من قصر السنوات 

بذلك مهد لفن النحت العربً عموماً والمصري خصوصاً طرٌقاً سار فٌه أجٌال من النحاتٌن التً عاشها, و

 التً أتت من بعده على اختبلؾ شخصٌاتهم وأسالٌبهم ومشاربهم.
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 محمود مختار

 

 ـ مالمح شخصٌة :

 

الثقافة المصري لعل من أبرز من تتبعوا محمود مختار بحب وشؽؾ هو )بدر الدٌن أبو ؼازي(, )وزٌر 

التً تجمعه به هً الدافع وراء هذا التتبع, بل كان إعجاب رجل الثقافة 1األسبق(. ولم تكن رابطة القرابة

 واألدب بعلم من أعبلم الثقافة الممزوجة بالقومٌة, والمجبولة بإبداع أصٌل. 

ان مرجعاً أساسٌاً لكل وقد أّطر أبو ؼازي فً كتابات متفرقة ومحاضرات كثٌرة لحٌاة وتجربة مختار. فك

راؼب فً إلقاء الضوء على هذا الفنان المصري األصٌل. وقد قدم )المثال مختار( كعمل تؤرٌخً لحٌاة وفن 

                                                 
1
 . رػ بدر الديف أبو غازي ىو ابف أخت محمود مختا  
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مختار, وقد أبدى شمولٌة فً تقدٌم مختار من وجهة النظر السردٌة التوثٌقٌة, واستطرد فً تقدٌم الوثابق 

نهضة مصر(, فكان المرجع األكثر وفرة فً تقدٌم المعلومات والكتابات المتعلقة بمختار وملحمته الرابعة )

عن حٌاة الفنان الكبٌر, وتسلٌط الضوء على جوانب شخصٌته المختلفة. ولكن ما ٌعاب على هذا الكتاب 

الهام, هو أنه لم ٌتناول فن مختار بالتحلٌل الفنً التشكٌلً, واقتصر على التمجٌد وكٌل المدٌح لتجربة هً 

الذٌن تطرقوا لفن مختار, والذٌن اخذوا كل شًء عن  ند أربك ذلك أؼلب الباحثٌن األكادٌمٌٌأهل لهذا, وق

مختار من خبلل هذا الكتاب. حٌث راحوا ٌدورون فً نفس الحلقة من كٌل المدٌح والثناء لتجربة هذا الفنان 

على الموضوعٌة  والتؽنً بمآثر هذا الفنان. وال عجب فً ذلك فللفنان هالة كبرى ٌمكن لها أن تطؽى

 المطلوبة فً األعمال األكادٌمٌة. 

ولكن ٌبقى كتاب )المثال مختار( لبدر الدٌن أبو ؼازي مرجعاً هاماً ٌمكن أن نؤخذ منه ما ٌمكن أن ٌفٌد 

 بحثنا, ونترك ما ٌحٌدنا عن اتجاهنا. 

رآه, سره كتب أبو ؼازي فً مبلمح شخصٌة عن مختار : " وجهه ممٌز فٌه شًء ال ٌؽٌب عن كل من 

كامن فً قوة خفٌة تفرض تؤثٌرها على كل من اتصل به, كان فً شبابه وجهاً خجوالً حالماً ٌتردد فٌه لمح 

حزٌن, فلما سافر وطاؾ وخبر الحٌاة تؽٌر فٌه كل شًء وعاد من هذا المطاؾ وقد تشكلت مبلمحه بمعالم 

ً عٌنٌه برٌق نافذ, برٌق ال ٌوصؾ, الفن وتحولت سماته, واكتسب صوته عمقاً وبعداً وأؼواراً, كان ف

مزٌج من الحلم والكبرٌاء واالعتداد والطٌبة والذكاء استعصى تسجٌله على الراسمٌن, كان فً نظرته عمق 

تحس فٌها معالم النظرة المفكرة وكان فٌها حماسة وصفاء فً جبهته العرٌضة ولحٌته...شًء آخر كان له 

صوته عمق ونبرة, نفاذ ٌستولً على الحواس, كانت كلماته أثر فً صورة مختار وهو صوته, كان فً 

التً ٌنطق بها تخرج محملة بشحنة من شعوره, محددة صارمة كمقاطع النحت, كانت الكلمة التخاطب 

السمع وإنما تنفذ الى المشاعر...وكان فً قامته على قصرها اعتداد, وفً سٌرته ثقة وفً سمته صراحة 

 . 1ووضوح "

ات أبو ؼازي هذه كثٌر من الذاتٌة, دافعها حبه الشدٌد وتعلقه بفنانه األثٌر وقد أطلق قد ٌكون فً كلم

العنان لقرٌحته فاستطرد فً رسمه لمبلمح الفنان الفٌزٌولوجٌة, مع االحتفاظ بحبنا وتعلقنا أٌضاً بفناننا إال أنا 

المعاصر الذي كان لمختار الفضل ننشد الموضوعٌة طرٌقاً ٌضمن لفناننا مكانته فً وجداننا وتارٌخنا الفنً 

 فً كتابه سطره األول. 

                                                 
1
 .29, ص1964, الدار القومية لمطباعة والنشر , القاىرة , المثاؿ مختار زي , ػ بدر اليف أبو غا  



61 

 

وإننا إذ اقتبسنا حٌزاً من كلمات أبو ؼازي فً رسمه لمبلمح شخصٌة مختار, لٌس انقٌاداً وانبهاراً بالهالة 

الكبٌرة التً تحٌط بمختار, بل ألننا وجدنا أن ما كتبه بدر الدٌن أبو ؼازي ٌمكن أن نسحبه على أعماله 

 موضع اهتمامنا األول.  والتً هً

وكؤنً به قد اختصر فً )استطراده( فً وصؾ مجمل األعمال التً تنتمً لمختار والتً كان حرٌاً به 

 أن ٌفرز حٌزاً أكبر من كتابه للحدٌث عن األعمال. 

فكل الصفات التً أطلقها على شخص مختار, إن هً إال وصفاً لناحٌة من نواحً أعماله وسمة من 

 سماتها. 

لفنان إذ ٌنحت المادة الخام, فإنه ٌجردها أو ٌؤخذ من خصابصها الطبٌعٌة وٌعوضها بشًء من عنده, فا

 لٌست سوى شًء من خصابصه هو. وهنا تبدأ العبلقة التبادلٌة بٌن العمل وصاحبه بٌن الفن والفنان. 

أن الشبه باد فً كبل  لقد قدم مختار تمثال أسطورة الحقول والتً كان )رودان( قد سبقه فً تقدٌمها, على

العملٌن, إال أن مختار أعاد صٌاؼة هذه األسطورة وهذا التمثال ألنه كان ٌرى نفسه فٌها, بل لقد ذهب ابعد 

 إله الحقول. همن ذلك عندما قدم وجهه هو على أن

لقد كانت أسطورة الحقول لمختار تختلؾ عن أسطورة رودان, فهً لٌست مؽرقة حسٌاً, وشخصٌة آلهة  

قول التً قدمها مختار إنما هً رقٌقة مرحة باسمة هابمة فً الجمال مترنمة بالحٌاة من أجل الفن ال من الح

 أجل اللذة.

تمتع مختار بشخصٌة الفنان الحقٌقً, فقد آمن بالثورة, وأول ثوراته كانت فً فنه الذي كان ٌلق معارضة 

 استثنابٌة.

مجاله وٌتلمسها فً قصابد الشعر واألدب. وقد أطرها وعاش حٌاته ثابراً على األوضاع ٌعلن ثورة فً  

فً أعماله وكان ٌنتصر دابما للشعب وقٌمه. وقد كانت مآثر البطولة تؤخذه فبل ٌتوان عن تقدٌم رموز 

 فً أعماله.  االبطولة قدٌمها وحدٌثه

ٌّر ء ( المرأة التً حررت نسا6فقدم فً بداٌة مشواره الفنً تمثال )خولة بنت األزور()شكل رقم تّبع و حم

روح الوطنٌة فً تمثالً  من أسر الروم, وتمثال )طارق بن زٌاد( بطل العرب وفاتح األندلس. كما استلهم

 )مصطفى كمال( و)محمد فرٌد(.  

وهو الى جانب البطولة ٌعٌش مع أبطال األساطٌر التً أعجب بؤبطالها الفراعنة واإلؼرٌق, وآمن بها 

 فراح ٌقدس آلهتها وكؤنه ٌعٌش فً عوالم سابقة عوالم وأحداث شحنت موهبته وأرهفت خٌاله. 

من وحً  لقد قدم مختار التماثٌل الكبٌرة النصبٌة والتً أقٌمت فً الساحات العامة, تمثل موضوعات

األمانً الوطنٌة, ؼٌر أن أكثر من نصؾ إنتاجه تتمثل فً المنحوتات ذات األحجام الصؽٌرة, وفً هذه 
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المنحوتات بساطة الشعور وصفابه وإٌجازه, ولعله وفّق فٌها أكثر مما وفق فً تماثٌله البطولٌة فً إدراكه 

 حاسة البناء واحترام الكتلة. 

على الكتلة وذلك نتٌجة لفهم عمٌق واحترام كبٌر  بالسٌطرةعلى أنه فً تماثٌله الكبٌرة أٌضاً قد وفّق 

للكتلة وخصوصاً فً عمله )نهضة مصر( ولكننا نسجل له تفوقاً ملحوظاً فً تنفٌذه للتماثٌل الصؽٌرة والتً 

 َتعد عند تكبٌرها بخصوصٌة أّخاذة.       
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 ثالث الفصل ال

 العوامل المؤثرة فً فن مختار

 

مما ال شك فً أن للبٌبة أثرا واضحاً فً صٌاؼة الحس الفنً وتوجٌهه فً اتجاه معٌن, وٌشاء الفنان أو 

ٌؤبى فإنه ابن بٌبته ٌتؤثر بها وٌتفاعل معها وٌكون انعكاساً لهذه البٌبة تصوؼه ظروفها وتدفعه عواملها إلى 

 التعبٌر عن سماتها.

أعمال مختار إال انعكاس لظروؾ هذه البٌبة وصدى ألفكارها. ولعل البٌبة المحلٌة لمصر ولٌست 

وتراثها الفنً القدٌم كان العامل األول واألكثر تؤثٌراً فً بناء شخصٌة مختار الفنٌة ولكنها لم تكن العامل 

 البٌبً الوحٌد.

فً متاحفها حتى ؼدت البٌبة الفرنسٌة  فقد عاش مختار حٌزاً كبٌراً من حٌاته فً بارٌس دارساً ومشتؽبلً 

 وتراثها الفنً العرٌق من العوامل ذات األثر الكبٌر فً بناء وتكامل شخصٌته الفنٌة. 

وكما أثر الفن المصري القدٌم وترك بصماته الواضحة فً أعماله, كذا نجد أن الفن الفرنسً 

أثراً واضحاً أٌضاً فً أعماله وخصوصاً  )رودان, ماٌول, بوردٌل( قد ترك وبالخصوص فن النحت لعمالقته

 تلك التً نفذها فً تلك المرحلة التً عاشها فً بارٌس.

لذلك وعند الحدٌث عن أثر البٌبة فً أعمال مختار فٌجب علٌنا التطرق ألثر الفن المصري القدٌم بما 

ة التً انخرط بها فً بارٌس ٌشكله من زاد شكل له دافعاً قوٌاً ومنطلقاً, وكذلك األمر بالنسبة للبٌبة الفنٌ

 والتً أعطته تنوعاً وتفتحاً على معطٌات الفن الحدٌث مما أعطاه بعداً عالمٌاً ٌنضاؾ لبعده العربً. 

 

 ـ  الفن المصري القدٌم وتأثٌره فً أعمال مختار :1

 

ثر كبٌر كان لعقابد المصرٌٌن الدٌنٌة والتً استمدوها من طبٌعة ببلدهم ومظاهر الكون المحٌطة بهم أ

على فنهم, وكانت أوضح تلك اآلثار عقٌدة البعث والخلود, فقد اندفع المصري تحت تؤثٌر هذه العقٌدة الى 

االهتمام البالػ بنحت التماثٌل )حتى تتقمصها وتهتدي بها الروح كلما هبطت إلٌها من عالمها السماوي 

 البعٌد(.
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ثابتة تعبر عن هذه األحاسٌس الدٌنٌة, جمعت بٌن  واكتشؾ الكهنة الفنانون أشكاالً ذات نظام معدد وصٌػ

الواقعٌة والمثالٌة, إذ اتجهوا نحو تمثٌل القوة واكتمال الجسم فً سن الشباب بعٌداً عن عوارض الضعؾ 

 والكهولة رمز الفناء التً ال ٌرتضٌها صاحبها لنفسه فً اآلخرة.

ها بمن تمثلهم, وإنما اعتمد الفنان فً كثٌر على أنها مع ذلك لم تكن كلها صوراً مثالٌة مجردة ال صلة ل

من األحٌان على السمات الشخصٌة صاحبة التمثال ومبلمحها. وجمعوا فً تماثٌلهم بٌن التصور الذهبً 

 والتشكٌل الواقعً فً آن معاً.

وقد تعمد المثالون تؤكٌد مظاهر الهدوء والوقار والرزانة فً تماثٌلهم, حٌث ال تنبا المبلمح عن شًء 

من المشاعر والحاالت النفسٌة العاطفٌة العارضة وخاصة فٌما ٌمثلون من كبار الشخصٌات تباعد بٌن 

هٌباتها وبٌن مظاهر العنؾ, لذا فقد اتسمت باستقامة الهٌبة, ولم ٌهتموا بتمثٌل الحركة العارضة واكتفوا 

ٌلتزموا به فً تماثٌل األتباع فً السعً, األمر الذي لم بتقدٌم الساق الٌسرى حٌث الوقوؾ رمزاً للنشاط 

حٌث ظهر فٌها من عبلمات الحركة. ولقد ارتبط النحت المصري بالعمارة, وتجسدا فً المعابد فً وحدة 

متكاملة, فاتصؾ بالصبلبة والصرامة وقوة البناء المعماري مع البساطة المعبرة عن فهم عمٌق لتكوٌن 

 وتشرٌح األشكال.

عن احترامهم لؤلشكال الطبٌعٌة مظهراً وجوهراً بتوحٌد فً القٌمة بٌن  كما كان إنتاجهم الفنً معبراً 

اإلنسان والحٌوان والنبات...كمظهر لتلك القوة المقدسة المسٌطرة على هذا الكون, ٌعدل فٌها الفنان بما ٌحقق 

 أؼراضه الفنٌة وأهدافه الفلسفٌة.

أثرت على المثال مختار وظهرت آثارها هذه البٌبة عاشت منذ األبد, وال تزال تإثر فً كل مصري كما 

فً أعماله الفنٌة من حٌث احترامه للطبٌعة والواقع المصري المتمٌز, ومن حٌث شكل البناء الفنً, وإن 

اختلفت فً الموضوع نظراً الختبلؾ الحٌاة االجتماعٌة التً عاشها مختار عن تلك التً عاشها الفنان 

 المصري القدٌم. 

الفرعونً على أعمال مختار واضحاً ألنه كان شدٌد اإلحساس بمصرٌته مستوعباً لقد كان تؤثٌر الفن 

 تراثه, ومقدراً للقٌمة الفنٌة لهذا الفن. 

ولقد بلػ الفن المصري فً قٌمته اإلنسانٌة الرفٌعة مستوى العالمٌة والشمول حتى اصبح ملهماً للعدٌد من 

 توحٌت من روح الفن المصري القدٌم.  الفنانٌن العالمٌٌن الذٌن قدموا أعماالً خالدة اس

" هناك تمثال قدٌم ٌعود الى عصر ما قبل األسرات, وهو تمثال من العاج مدٌد القامة بصورة تبعده عن 

النسب المؤلوفة الى حّد المبالؽة وٌدٌن طوٌلتٌن مسترخٌتٌن ورجلٌن ممدتٌن برشاقة ورأس مبّسط والكتلة 
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ء فً بساطة تذكرنا بالمدارس التً ظهرت فً أواخر القرن التاسع بصفة عامة بسٌطة ٌنساب علٌها الضو

  1عشر وأوابل القرن العشرٌن, وخاصة أعمال الفنان جٌاكومٌتً"

فإذ كانت هذه األعمال تإثر فً اتجاهات وفنانٌن عالمٌن فحري بهذا الفن وهذه الحضارة العظٌمة أن 

 تكون ملهماً ومحركاً لفنان مصري أصٌل كمختار. 

ك العدٌد من األعمال التً قدمها مختار والتً تؤثر فٌها بالتمثال الفرعونً, لٌس بالروح فقط بل أنه هنا

 .(7شكلذهب ابعد من ذلك الى الشكل واألمثلة على ذلك كثٌرة فً تمثاله )الحزن()

 

 

 ، متحف الفن الحدٌث، القاهرة 1927(، تمثال الحزن، حجر بازلتً،7شكل رقم )

 

                                                 
1
في جامعة حمواف , كمية الفنوف  ـ, بحث دبموـ دراسات عميا مقد أثر الفف المصري القديـ عمى فف المثاؿ محمود مختارػ محمود أبو القاسـ ,   

 .31, ص1975الجميمة بالقاىرة , بحث غير منشور , 
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 تمثال الكاهن بتامنوفٌس ، تمثال من العصر القدٌم، المتحف الفرعونً بالقاهرة ( ،8شكل رقم)

  

وقد نحت مختار  (8شكل رقم)هناك تقارب واضح فً الشكل العام بٌنه وبٌن تمثال الكاهن )بتامنوفٌس( 

لتمثال وهو موجود فً متحؾ الفن الحدٌث بالقاهرة, وٌقوم هذا ا 1927هذا التمثال )الحزن أو األسى( سنة 

على نسق منتظم ٌتشابه فً شكله العام مع أعمال النحت المصري القدٌم, الحركة فً قاعدة التمثال تتكور 

لتوجه البصر تدرٌجٌاً, ومن خبلل المساحات وعناصر التمثال الى الجسم ومن ثم الى الوجه حٌث تتركز 

تمام المبالػ به بالسطوح واللمعة النهابٌة فكرة العمل كله, وهنا ٌنحو مختار نحو الفنان المصري القدٌم بااله

التً تظهر على السطح الخارجً حٌث تتٌح للون أن ٌتسربل بهدوء حول التمثال و كذلك فإن المسطحات قد 

نحتت بحٌث تجعل من الوجه نقطة التركٌز ومنطلق التعبٌر ونهاٌته, فٌما اختفت التفاصٌل لتإكد على هذه 

 الناحٌة.   

لمصري )بتامنوفٌس( هو قطعة من األسرة السادسة وهو موجود بالمتحؾ الفرعونً وتمثال الكاهن ا

بالقاهرة. ومن ٌشاهد تمثال مختار ٌشعر بؤن الحزن ٌلفه, وكؤن بمختار قد نحت هذا العمل تقرباً من )آلهة 

 الحزن(. 



66 

 

فٌه كتلتٌن, كتلة كبل العملٌن ٌجلس القرفصاء على هٌبة مكعبة ٌتجه نحو الهندسٌة فً الخطوط, وتتماٌز 

الرأس وكتلة الجسم, سطوحهما بسٌطة ومحددة تستبعد ثنٌات القماش إال من خبلل اقتراحات بسٌطة تمثلها 

خطوط دقٌقة وقلٌلة, وتسٌطر كتلة الرأس الكبٌرة الحجم نسبٌاً والمستقٌمة الوضعٌة فً تمثال الكاهن وتمٌل 

ٌبلً سطحه العلوي نحو القاعدة وٌسترٌح الساعد على قلٌبلً نحو الٌمٌن فً تمثال مختار الذي ٌنحدر قل

الركبتٌن, أما فً تمثال الكاهن فإن الساعدٌن قد اختفٌا وظهر الكتفان فً تشكٌل متماثل على السطح العلوي 

 لشكله المكعب.

من خبلل هذا التمثال قدم مختار خبلصة عبقرٌته, فلم ٌؤخذ من النحت القدٌم حرفٌاً بل أنه فهم روح 

مل الفرعونً وراح ٌقدمه بروح العصر الذي ٌعٌش فٌه. وبذا ٌكون قد أعاد الحٌاة لؤلعمال التً ٌقدمها الع

فهً تماثٌل مصرٌة قدٌمة تعٌش عصرنا الحاضر. وإن تلك إال تكرار لسٌرة مختار, فهو )مثال فرعونً 

 قدٌم ؼفل عنه الزمان فعاش عصرنا وتفاعل معه, أخذ منه وقدم له(. 

رٌة مختار فً أنه لم ٌقع فً خطؤ التقلٌد الحرفً ألساتذته الفراعنة أو التزام طرٌقتهم فً " تكمن عبق

التعبٌر ولكنه استطاع أن ٌضفً على أعماله شٌباً من المرونة وأن ٌدخل علٌها النزعة الحدٌثة. فاستلهم من 

ة أبرزها فً تماثٌله المعبرة الجلباب والمبلءة الموجودة فً بٌبة مصر الرٌفٌة والشعبٌة خطوطاً منمقة رابع

عن مصر الخالدة وكانت أعماله تجمع بٌن الحٌاة والبساطة المتناهٌة وإعادة الحٌاة الى فن النحت المصري 

 .1القدٌم "

لم ٌكن تمثال الكاهن )بتامنوفٌس( هو التمثال الوحٌد فً الفن المصري القدٌم الذي ٌتصؾ بهذه الصفات 

ولكن وكما نعلم أن هذه الحركة إن هً إال تعبٌر عمٌق نهجه الفنان الفرعونً القدٌم وقد لمس ذلك مختار 

تمثال األمٌر )واح أٌب ـ رع( فاخذ عن الفكرة ولم ٌؤخذ عن عمل بحد ذاته. ونستطٌع سوق مثال آخر مثل 

وهو تمثال من الؽرانٌت األشهب ٌعود الى عصر األسرة السادسة, وهو تمثال الفت ٌشد انتباه المشاهد الى 

األعماق من خبلل نظرته العمٌقة وهدوءه ورسوخه وتؤخذ مسطحاته عٌن الرابً الى داخل التمثال صارفاً 

ا فً النحت المصري القدٌم من تؤثٌر على المشاعر ألن إٌاها عن السطح الخارجً, والى هذا ٌعزى م

المشاهد ال ٌكون مشتت الطرؾ بٌن عناصر النحت التشكٌلٌة الخارجٌة. ولعل تمثال الحزن لمختار حاول 

جمع كل هذه الخصابص فً عمل واحد, وخصوصاً أنه اختار خامة البازلت األسود فً محاولة لتوظٌؾ 

ا عدد المّثال المصري القدٌم مواضٌعه فً حركة متشابهة نجد ذلك أٌضاً الخامة فً خدمة الموضوع. وكم

                                                 
1
, رسالة ماجستير , كمية  مدى تأثير النحت الجداري في مصر القديمة عمى فف النحت الجداري المعاصر في مصر, ياب عبد اهلل يوسؼ ػ اي  

 .212,ص1993الفنوف الجميمة بالقاىرة , جامعة حمواف , رسالة غير منشورة, القاىرة ,
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لدى مختار, فنفس هذه التؤثٌرات وهذه الحركة وظفها فً كل من تمثال )الحزن, القٌلولة ,الراحة(.)شكل 

 ( .   11(وكذلك )شكل رقم9رقم 

 

 ، متحف الفن الحدٌث، القاهرة .1926( القٌلولة، حجر، 9شكل رقم )

 

 

 ، متحف الفن الحدٌث، القاهرة1927( تمثال الراحة، نحاس ، 11كل قم )ش
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وتتكرر هذه الحركة فً عدٌد من األعمال التً قدمها مختار وكؤنها حركة راسخة فً ال وعً الفنان 

حٌنما ٌشاهد الفبلحات بمن فٌهم أمه تجلس هذه الجلسة المنتشرة فً رٌؾ مصر وخصوصاً فً أوقات 

. بل لعل هذه الحركة نفسها هً من أوحت للفنان المصري القدٌم فً استلهامها وتقدٌمها كما الراحة والقٌلولة

وجدنا فً تمثالً الكاهن وتمثال األمٌر. فاإلنسان نفسه ابن هذه األرض وكذلك الفنان, فبل ؼرابة أن نجد 

ر...مع االحتفاظ بخصابص قواسم مشتركة بٌن الفنان القدٌم والفنان المعاصر, والعمل القدٌم والعمل المعاص

كل فن على حدة فصحٌح أن اإلنسان هو نفسه ولكن ٌجب مراعاة الفارق الزمنً الكبٌر بما ٌحمله من تطور 

 واختبلؾ وكذلك الفنان الذي أفاد من التقدم الهابل والذي أفسح له العمل على قابمة كبٌرة من الخامات.

ألعمال التً ذكرنا فإن هناك اختبلفا فً القٌم التعبٌرٌة وذلك وبالرؼم من التقارب فً القٌم التشكٌلٌة بٌن ا

الختبلؾ الموضوع واختبلؾ النموذج. فـ)الحزن والراحة والقٌلولة( هً تماثٌل لنساء فً حٌن أن الكاهن 

واألمٌر )فً الفن القدٌم( رجال, ولذلك فإن المشاهد ٌشعر برقة المرأة تتجه لبلتجاه التشكٌلً الذي ٌستخدم 

طوط المنحنٌة وقلة من الخطوط المستقٌمة, كما ٌحس باستسبلمها لمشٌبة القدر, نتٌجة للمٌل الرقٌق الخ

الهادئ للرأس وما تملٌه من استكانة, ولكنه أٌضاً ٌشعر بصرامة القاعدة لزواٌاها الحادة وحوافها المإكدة, 

سٌة الصعبة التً تعٌشها. قد ٌنسحب هذا التً تعطً إحساسا بقسوة األلم التً تشعر به هذه المرأة والحالة النف

الكبلم والوصؾ على جل األعمال التً قدمها مختار بهذه الطرٌقة وكذلك األمر بالنسبة لتمثال )الراحة( 

وهو وإن اختلؾ فً الخامة )البرونز( وفً طرٌقة إنجازه فسطحه أملس على اختبلؾ تمثال القٌلولة الذي 

ٌعطً ملمساً خشناً, وتختلؾ حركة تمثال القٌلولة ألن حركة الٌدٌن تتزاوج ترك المثال تؤثٌر اإلزمٌل علٌه ل

مع حركة الرجلٌن فالٌد الٌسرى مع حركة الساق الٌسرى تإكدان سوٌاً الحركة الرأسٌة للتمثال وترتبط هذه 

نحدر من الحركة بالمجموعة األفقٌة التً تتؤكد حركتها بواسطة الساق الٌمنى وهً تبلمس ٌد الفبلحة الذي ت

ركبه الساق الٌسرى وعند التقاء الٌدٌن والرأس حتى ٌصل فً انحناءة هادبة إلى الساق الٌمنى وٌربط 

مجموعة الرأس والٌدٌن التً تتعاون جمٌعها فً هدوء وكتلة الظهر المستوي تدور حول التمثال فً انحناءة 

  ترد على انحناءة القماش األمامٌة.

ه بكل رقة حتى استطاع أن ٌظهر العري ومبلمح الجسد العامة رؼم اكساءه وقد تعامل مع القماش وثنٌات

لكامل الجسد بل جعل منه حبلً ذكٌاً لمعضبلت قد تصادفه ولم ٌشاء الخوض فٌها أو العتبارات فنٌة خاصة 

نتحدث عنها الحقاً, وذلك كما فً تمثال )إٌزٌس( وهو تمثال من الرخام موجود فً متحؾ مختار.)شكل 

 (11رقم
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 ، متحف الفن الحدٌث ، القاهرة 1929( ،إٌزٌس ، رخام ، 11شكل رقم )

 

لقد كان تمثال )إٌزٌس( مثاالً واضحاً على تؤثر مختار الكبٌر بفن النحت الفرعونً, مع االحتفاظ 

بالخصابص العامة وبروح العصر الذي قدمه. وٌعد هذا التمثال من التماثٌل الهامة ألنه تعامل مع الجسد 

اري بشكل مباشر وهو هنا قد أخرج العري فً صورة رومانسٌة لٌس فٌها ابتذال مقدماً إٌاه فً أجمل الع

 صورة.

وهو وإن كان قد كشؾ عن الجزء العلوي )الجذع( إال أنه استفاد من المبلبس والقماش فً الجزء السفلً 

التً كانت ستظهر بٌن الرجلٌن وذلك بؤن حول المبلبس إلى مسطحات ؼاٌة فً  1لٌحل به مشكلة الفراؼات

 الرقة تإدي كلها فً ترابط إلى عناصر تنساب علٌها اإلضاءة والظبلل بشكل ٌبٌن نعومة الخامة نفسها.

                                                 
1
 ػ نقوؿ )مشكمة الفراغات( ألننا سنتحدث الحقًا عف ىذه الناحية في فف مختار والذي يحاوؿ دائمًا إقصاء الفراغ عف كتمتو .   
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وتؤخذ عٌن المشاهد فً االرتفاع من الجذع الذي بالػ مختار فً رشاقته حتى ٌإدي وظٌفته فً اظهار 

اء العام للقفص الصدري والربط بٌنه وبٌن بناء الحوض الذي ٌجعل الكتلة العامة ثابتة, ثم نجد فً أعلى البن

ٌّنها وبهذا التكوٌن  القفص الصدري هذا التكوٌن الناتج عن توزٌع كتلة الٌدٌن والرأس والفراؼات التً ب

عمال مختار وأعمال من الفن القدٌم. تخلص مختار من التماثل الذي كنا نحسه منذ أن بدأنا بالمقارنة بٌن أ

( وهو تمثال من الحجر الجٌري الملون موجود بمتحؾ 12ونعنً هنا تمثال )الكاتب المتربع( )شكل رقم

اللوفر, حٌث ٌبدو الجذع مترهبلً به ثنٌات بسبب ما ٌإدٌه من عمل على مدى زمن طوٌل والفم بشفتٌن 

اول النحات القدٌم أن ٌخفؾ بهذه الصفات من الحركة القاسٌة رقٌقتٌن تترجمان ابتسامة الرضى والتسلٌم. ح

 لتصالب الساقٌن وما ٌنتج عنها من حواؾ حادة. 

ومن التماثٌل التً تشٌر بوضوح إلى مسؤلة تؤثر مختار بالفن القدٌم نجد تمثال حاملة الجرة والتً تعٌدنا 

 إلى تمثال حاملة القربان من الفن القدٌم .
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( نموذجان لتمثال الكاتب ، من العصر القدٌم ، الى الٌمٌن موجود فً متحف اللوفر والى الٌسار فً 12رقم)شكل 

 المتحف الفرعونً بالقاهرة
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 (، تمثال حاملة الجرة للفنان مختار وحاملة القربان  من العصر القدٌم13شكل رقم)

جرة ماء فٌما تحمل الثانٌة )الفن القدٌم( سلة بها وٌمثل هذان التمثاالن سٌدتٌن تحمل األولى )لمختار( 

 (. 13خبز تتقدم به قرباناً لآللهة .)شكل رقم

نجد أن هناك تشابهاً واختبلفاً من الناحٌة الشكلٌة, فكبلهما طوٌلة القامة ذات جسم متناسق قوي وإن كان 

لى وضوح بعض التقسٌمات العضلٌة التمثال القدٌم ٌمٌل نحو الجسم األنثوي الؽض, فٌما ٌمٌل تمثال مختار إ

الخاصة بالجذع وترفع كل منهما إحدى ساعدٌها للمحافظة على التوازن. ٌقوم التشابه بٌن شكلً الرأس 

رؼماً عن اختبلؾ التفاصٌل, فقد استخدم مختار ؼطاء للرأس ٌشبه فً مساحته مساحة الشعر فً التمثال 

دلت الطرحة على جانبً وجه تمثال )مختار(. وٌبدو المصري الذي أنسدل على جانبً الوجه, كما انس

التناسب المتقارب بٌن نسبة الرأس وطول الجسم فً كبل التمثالٌن, وٌظهر كذلك ارتباط قوي بٌن الخطٌن 

المحددٌن لكبل الجسدٌن من الجانب الذي ترتفع فٌه الٌد إلى أعلى فً التمثالٌن و إذ ٌنساب هذا الخط مبٌناً 

ثوي وممٌزاته فٌضٌق فً الوسط, ثم ٌبدأ فً البروز موضحاً الردفٌن, ثم ٌتحرك حتى حدود الجسم األن

القدمٌن اللتٌن تتباعدان فً التمثال المصري وتتجاوران فً تمثال مختار. وتضع السٌدة فً التمثال المصري 

ستؽبلً قماش ساعدها اآلخر بجانبها حاملة )بطة(, بٌنما وضع )مختار( الساعد الثانً على صدر السٌدة م

 الطرحة فً انسدال على الجانبٌن فً خطوط تكاد تكون مستقٌمة قوٌة.
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وٌإكد كل من التمثالٌن اإلحساس برشاقة المرأة ورقة األنوثة وكذا ٌبدو على سمات الوجهٌن جدٌة الحٌاة 

 وأهمٌة ما تقومان به من عمل ال ؼنى عنه.

نً القدٌم. وقد أراد مختار لهذا التؤثر أن ٌوظفه توظٌفاً وتتوالى األمثلة على مدى تؤثر مختار بالفن الفرعو

ذكٌاً مستخدماً رمزٌة اإلشارات الفرعونٌة. وقد قدمها فً رموز وطنٌة معاصرة. لقد قدم لوحات من النحت 

 النافر والؽابر فً تمثال سعد زؼلول فً القاهرة و والتً سنؤتً على ذكرها فً وقت الحق.

اإلسكندرٌة فقد قدم مختار فً أسفل قاعدته عملٌن ال ٌقبلن أهمٌة عن تمثال أما تمثال سعد زؼلول فً 

( وتمثال الوجهة القبلً 14سعد زؼلول نفسه. والعمبلن اللذان نعنٌهما هما تمثال الوجه البحري )شكل رقم 

 ( ٌذكر هذان العمبلن بتمثال األمٌرة )نفرت(.15)شكل رقم 

        

 ( مختار مع الوجه القبل15ً( مختار مع الوجه البحري               شكل رقم )14شكل رقم)        

 

إن المتؤمل لهذه التماثٌل ٌجد أن كبلً منهما ٌمثل سٌدة جالسة على كرسً بسٌط الشكل وظهرها ملتصق 

لموجودة على ظهر به. ٌختلؾ ظهر كل كرسً عن اآلخر, كما ٌختلؾ كل تمثال فً اإلضافات الرمزٌة ا

 الكرسً وفً حركة الساعدٌن.

ٌإكّد التشكٌل العام لهذه الجلسة باالتزان األساسً البسٌط عن طرٌق التنظٌم الرأسً واألفقً الصرٌح 

لشكل شابع وممثل بكثرة فً النحت المصري القدٌم كما فً تمثالً األمٌرة )نفرت( وتمثال )خفرع( 

 (. 16وؼٌرهما )شكل رقم
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نان المصري القدٌم ال ٌبعد الساعدٌن عن الجسم, ألن ذلك ال ٌتفق ومنطق التشكٌل الدٌنً الذي ولو أن الف

ٌإكد الرزانة ووقار الملوك وٌبلحظ أن األمٌرة )نفرت( تضع الٌد الٌمنى تحت القلب مباشرة وتتشابه فً 

 ذلك مع وضع الٌد الٌسرى فً تمثال الوجه القبلً لمختار.

كل من األعمال القدٌمة وتمثالً مختار عن العزة والثقة بالنفس و كما ٌشعر وٌعبر هذا التشكٌل فً 

المشاهد بصبلبة التمثال وقوة شخصٌته التً تإكد سٌطرته نتٌجة الستقامة الرأس واستقامة النصؾ العلوي 

 الواضحة فً التماثٌل المذكورة.

   

 ( تمثال خفرع من العصر القدٌم.16شكل رقم )

لقبلً نرى امرأة تجلس فً قوة تنظر الى األمام فً صرامة, تعبر عن شعب قوي فً تمثال الوجه ا

محارب منتصر, ٌحٌلنا مباشرة إلى التماثٌل المصرٌة القدٌمة فً أوضاعها المعروفة, تمسك فً ٌدها مفتاح 

ل مختار الحٌاة, على رأسها رداء ٌذكرنا هو والقبلدة التً حول رقبتها بالزخارؾ المصرٌة القدٌمة, واستعم

مسطحات المبلبس فً التقرٌب بٌن المستوٌات المختلفة للتمثال وللتمهٌد فً االنتقال بٌن هذه المسطحات 
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والربط بٌنها وبٌن القاعدة والخلفٌة, ونبلحظ الفرق الواضح فً اظهار القوة فً هذا التمثال والرقة المتناهٌة 

ثل الواضح والذي كسره بخطوط المبلبس ومساحاتها فً تمثال الوجه البحري الذي كان من أبرز سماته التما

وبإخراج إصبع الٌد الٌمنى لكسر هذا التماثل, مع رقة فً الخطوط والمساحات وبعداً عن التفاصٌل الثانوٌة 

 ومرونة فً االتصال بٌن المسطحات المضٌبة أظهرت جسماً قوٌاً شاباً. 

أبدع فٌهما موضوعٌاً وتشكٌلٌاً, مصر الجنوب والتمثاالن فً مجموعهما من أنجح أعمال مختار التً 

 ومصر الشمال, مصر الوادعة المسالمة الهادبة فً سبلمها والقوٌة فً حربها دفاعاً عن حرٌتها.

مصر المرتبطة بماضٌها الخالد و المحركة لحاضرها, الساعٌة لمستقبلها, كل هذه المعانً نراها فً 

هر فٌهما مختار كل شحنات حبه وتعلقه بمصر التً تستند على رمزي الوجهٌن البحري والقبلً, والذي اظ

ماضٌها ممثبلً فً مفتاح الحٌاة )الرمز المصري القدٌم( وفً جلستهما الفرعونٌة وفً خضرة الدلتا ممثلة فً 

 سعؾ النخٌل المستندة علٌه, دابماً نرى مختار ٌرنو لمصر متمسكة بماضٌها ثابتة على السعً إلى المستقبل.

أعمدة الكرنك وتماثٌل أبو سنبل, فً رمز الوجه القبلً كما ونرى الٌد القوٌة والقابضة على مفتاح  ونرى

الحٌاة والقدم القوٌة والتً تلتحم باألرض والٌد على صدرها وكؤنً بها تقسم على أن تجعل من المستقبل 

 واعداً مشرقاً كما كان الماضً عرٌقاً.

تمثال )عروس النٌل( إذ أنها تشابه فً بنٌتها الفنٌة مع اصطبلح متبع مثال آخر تجدر اإلشارة إلٌه وهو  

فً الفن المصري القدٌم ٌمثل الملوك عند تقدٌم القرابٌن لآللهة كما فً تمثال )تحتمس الثالث( إذ ٌركع 

احتراماً فً محراب اآللهة منتصب القامة مرفوع الرأس مرتكزاً على قدمٌه ثانٌاً ساعدٌه بما ٌحمل من 

 رابٌن على فخذٌه.ق

وتختلؾ عروس النٌل عن تلك التماثٌل, إذ تلقً الٌد الٌسرى إلى جانبها ثانٌة الساعد األٌمن لتضع كفها 

 (.17على كتفها متجهة برأسها بانحناء خفٌؾ نحو الكؾ )شكل رقم
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 ، متحف جً دو بوم ، قصر التوللٌري، بارٌس1928( عروس النٌل ،حجر ،17شكل رقم)

نسب جسم عروس النٌل ٌتجه نحو التعبٌر عن الرشاقة كما أن حركة رأسها تملً إحساسا الواضح أن 

بشاعرٌة الفتاة الشابة الحالمة المبلحظة لجمالها. إنه جسم ناعم رقٌق ٌنبض بالحٌاة ٌقترب فً تعبٌره من 

سم التً تناسب لٌونة الجسم الطبٌعً مختلفاً فً ذلك عن النحت المصري القدٌم الذي ٌمٌل إلى صبلبة الج

 موضوع التمثال.

إضافة إلى تلك األمثلة ٌمكن أن نلمح مظاهر مشتركة كثٌرة تجمع بٌن أعمال مختار ونماذج من الفن 

المصري القدٌم. ولعل أبرزها معالجة وضع الٌدٌن على الصدر فنجد فً تماثٌل )شٌخ البلد وحاملة الجرة 

تستند على صدر التمثال, فٌما نجد فً تمثال )نحو ماء النٌل( ( أن الٌد الٌسرى 18وإلى الترعة( )شكل رقم

 فقد وضعت الٌد الٌمنى على صدرها لترد على الحركة التً تنفذها الٌسرى فً معالجتها للجرة.
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 , متحؾ الفن الحدٌث, القاهرة.1931( الى الترعة, حجر, 18شكل رقم )

 

ما فً تمثال )الخماسٌن( وهً حركة نراها ونجد أٌضاً حركة وضع الٌدٌن بشكل متشابك ومتعارض ك

تتكرر كثٌراً فً الفن القدٌم كم فً تماثٌل الملوك مثل )الملك منتوحب, أخناتون, تابوت الملك توت عنخ 

 آمون(. 
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 ـ  البٌئة االجتماعٌة المحٌطة وأثرها فً أعمال مختار : 2

 

أعمال مختار, فهناك عوامل كثٌرة تكاتفت جمٌعها لم ٌكن الفن المصري القدٌم العامل المإثر الوحٌد فً 

لتقدم لنا تجربة فنٌة أصٌلة وفرٌدة. من هذه العوامل عامل البٌبة والحٌاة االجتماعٌة التً عاشها مختار فً 

مراحل مختلفة والتً تعد فً محصلتها ؼنٌة بما ٌكفً لفنان أراد أن ٌكون نقطة فارقة وعبلمة مضٌبة فً 

ارة أمته. والبٌبة الرٌفٌة كانت من أكثر البٌبات تؤثٌراً فً تجربته إذ أنه " ولد فً قرٌة جزء من تارٌخ وحض

)طنبارة( وهً قرٌة تابعة لمركز )المحلة الكبرى( وعاش فترة من الزمن ببلدة )نشا( ثم انتقل إلى القاهرة 

الشعبٌة, وتنقل فً إقامته بٌن مع أخوته ووالدته وكان ٌبلػ من العمر حوالى اثنً عشر عاماً, فعاش بؤحٌابها 

 .1حوش الشرقاوي وحً الحنفً وعابدٌن "

ومما ال شك فٌه أن للبٌبة األولى التً ٌعٌشها اإلنسان أثراً كبٌراً فً شخصٌته. وهذا ما لمسناه جلٌاً فً 

 تجربة مختار.

عٌشها أهل فً القرٌة )حٌث عاش مختار طفولته( نفر من الناس ٌعٌشون حٌاة مختلفة عن تلك التً ٌ

المدٌنة. ٌعٌش فٌها فبلحون بسطاء ٌتعاملون فٌما بٌنهم بكل بساطة كتعاملهم مع الطبٌعة, تساند المرأة الرجل 

إذ تدرك ما علٌها من واجب مقدس نحو األسرة. وأهم ما تقوم به النساء جلب المٌاه, فٌتنقّلن فً تجمعات 

ٌاه فً ثٌابهن المحتشمة وفً حركتهن الرشٌقة الهادبة, وفرادا حامبلت الجرار الفارؼة إلى الترعة ونبع الم

لٌعدن بهذه الجرار مآلنة. ٌتكرر هذا المشهد مراراً كل ٌوم, وتتحمله المرأة المصرٌة بصبر. فٌما كان 

 الفبلح ٌعمل بكد وجد مقهوراً مسحوقاً ال حول له وال قوة واجبه الطاعة لرجال اإلقطاع .

ر بما ٌعانٌه أهله فً صمت وحزن مكبوت, ولكن قدرته الفنٌة وموهبته ولقد كان مختار ٌرى هذا وٌشع

الفذة حدت به إلى التعبٌر عن ذلك بتماثٌل تعبر عما ٌشاهده فً حٌاة الرٌؾ الصعبة ولقد كان لهذا أثره 

الواضح فً أعماله النحتٌة إذ تؽلؽلت هذه األحاسٌس فً وجدانه منذ طفولته وتملكت منه وسٌطرت على 

 لتشكٌلٌة والتعبٌرٌة وٌإكد ذلك فً موضوعاته وقٌمه الفنٌة.قٌمه ا

المتتبع ألعمال )مختار( ٌبلحظ أن الؽالبٌة العظمى من مواضٌعها مستمدة من الحٌاة الٌومٌة الرٌفٌة و إذ 

تناول الفبلحة والفبلح محوراً لكثٌر من موضوعاته فمثلت الفبلحة وهً تبٌع الجبن وتعود من السوق وترفع 

ه فً الجرة وتناجً حبٌبها وتصارع الرٌاح, ومسترٌحة من عناء العمل وحزٌنة وتقؾ كرمز لمصر المٌا

 الحدٌثة الى جانب رمزها القدٌم )أبو الهول( فً تمثال نهضة مصر.

                                                 
1
,رسالة دكتوراه في الفمسفة والتربية , كمية التربية الفنية , جامعة حمواف ,  القيـ الفنية في أعماؿ محمود مختارػ أحمد حافظ محمد رشداف ,   
 . 123, ص 1978رة ,القاى
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ٌقول مختار فً هذا الصدد "...وأنً ألبحث فً فبلحات مصر عن نموذج ٌربط التً انقطع وصلها منذ 

ر مختار فً كلمات بسٌطة المكانة المرموقة التً تحتلها الفبلحة فً نظره فهً أكثر . وبذا ٌختص1ألفً عام "

 من بٌبة وأكثر من رمز. 

ولم ٌتوقؾ مختار عند الفبلحة والفبلح فقد حضرت جمٌع فبات المجتمع فً ساحة أعماله. فمّثل الفقراء 

وفً قاعدة تمثال سعد زؼلول فً  (,29فً مواضع كثٌرة )تمثال الفقراء الثبلثة, المتسول...( )شكل رقم

القاهرة نحت ؼابر تمثل إحدى اللوحات, أصحاب الحرؾ, وفٌها نرى عمال البناء أثناء العمل, والنجارٌن 

والحدادٌن ٌحملون عددهم وأدواتهم التً تبٌن صناعة كل منهم, كما نشاهد أٌضا بعض الباعة المتجولٌن 

 )بابع العرق سوس( . 

 

 

 ،  مجهول المصٌر1911المتسول، جبس ، ( 19شكل رقم )

 

وهناك نحت ؼابر آخر ٌمثل الفبلحٌن ٌحملون فإوسهم ومناجلهم, وفبلحات ٌحملن جرارهن فً أوضاع 

 مختلفة ٌسرن جمٌعا ومعهم حٌواناتهم. تماماً كما ٌحدث فً البٌبة الرٌفٌة. 

                                                 
1
 .189ػ بدر الديف أبو غازي , المثاؿ مختار , مرجع سابؽ, ص  
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تار موضوعٌن لتمثالٌن هما )اللقٌة, ولقد كان مختار ٌستمد موضوعاته من األحداث الهامة ببٌبته, فقد اخ

وكاتمة األسرار( الذٌن ٌرتبطان بما حدث فً ذلك الوقت من اكتشاؾ اآلثار المصرٌة القدٌمة الخاصة بكنوز 

)توت عنخ آمون(, التً أحدثت ضجة علمٌة وفنٌة عالمٌة. ومما ٌلفت النظر أن تمثال )كاتمة األسرار( ٌمثل 

 الموضوع. فبلحة مصرٌة فً وضع ٌتناسب مع

موضوعاته  ضوألن المجتمع المصري ٌحوي طبقات كثٌرة من مختلؾ الشرابح. " فقد قدم مختار بع 

الطبٌب, وعدلً باشا ٌكن و  مفً التماثٌل النصفٌة من كبار رجال مصر لتخلٌدهم, كتمثال علً باشا إبراهٌ

ثروت باشا وؼٌرهم. كما مثل فً موضوعات أخرى بٌبة أسوان بتماثٌله شٌخ البشارٌن وبنت الشبلل 

 (.    21)شكل رقم1"

 

 ، متحف الفن الحدٌث، القاهرة .1931( بنت الشالل، برونز، 21شكل رقم)

 

ها الخارجً. فقد كان مختار فناناً واقعٌاً, والمتؤمل ألعمال مختار ٌجد أنها قد ارتبطت بالبٌبة فً مظهر

بمعنى أنه ٌراعً الواقع الخارجً لؤلشٌاء وٌحترم ذلك الواقع. ولٌس معنى ذلك اتجاه الفنان نحو تحقٌق 

الشبه الظاهري كاآللة, ولكنه ٌنفذ الى جوهر العبلقات االجتماعٌة بالتصوٌر الصادق لحٌاة الناس 

                                                 
1
 .127, مرجع سابؽ , صمختار د, القيـ الفنية في أعماؿ محمو ػ أحمد حافظ محمد رشداف   
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.الخ, وذلك عن طرٌق احترامه لمظهرهم الواقعً فً مبلبسهم ومشاعرهم, من تعاون وعطؾ وحب..

وحركاتهم واستخدامهم ألدواتهم. وتنظٌم كل ذلك جمالٌاً فً وحدة متماسكة. وعندما مّثل )الفبلّحة( التزم 

بزٌها الممٌز مستخدماً إٌاه بقٌم تشكٌلٌة تتناسب وكل موضوع, فٌلتصق بالجسم إذا ما أراد إبراز جماله 

( وفضفاضة إذا ما استدعى 21المورفولوجً, كما فً تمثال )حاملة الجرة(و)الى النهر()شكل رقموتكوٌنه 

( الذي 22ذلك التكوٌن العام التؽاضً عن التفاصٌل الجسمٌة كما فً تمثال )عند لقاء الرجل( )شكل رقم 

هها خجبلً. كما قام ؼطاء تقٌد فً تشكٌله بما تفعله المرأة فً الحٌاة الرٌفٌة, حٌث ترفع ساعدٌها إلخفاء وج

الرأس بدور تشكٌلً هام فً تماثٌل الفبلحة, وشكل حلوالً تشكٌلٌة ذكٌة وظفه مختار بكل عناٌة لٌنسجم مع 

       كل طرح من الطروحات المتعددة .

                                 
 عند لقاء الرجل , برونز( 22شكل رقم )                  1931(, الى النير, حجر,21شكل رقم)

 ، بارٌس 1931متحف الفن الحدٌث ، القاهرة .                                          

 

وتؤثر شكل الفبلح بالحقٌقة الواقعٌة للبٌبة, فشٌخ البلد رجل تساعده مكانته باالستمتاع بالحٌاة لذا جاء 

قول ٌتمٌز بعصاه التً ٌرٌحها على كتفٌه ( وحارس الح23تمثاله ممتلا الجسم ضخم الجثة)شكل رقم 

 باألسلوب الشكلً الذي صادفه مختار ورسخ فً ذاكرته. 
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 ، متحف الفن الحدٌث ، القاهرة .1929(، شٌخ البلد ،برونز،23شكل رقم )

 

( حٌث عبر بصدق عن معاناة الفبلحات فً الرٌؾ فً تؤمٌن 13وفً تمثال )حاملة الجرة( )شكل رقم 

هذه الناحٌة المهمة فً الحٌاة. فعبر بصدق عن الصبر والجلد وقوة التحمل ألن قدرهن أراد لهن هذه المهمة 

د وظؾ انحناءات تماثٌله لتعبر األبدٌة, وأكد هذه المعانً أٌضاً فً تمثال فبلحة ترفع المٌاه من النهر, وق

عن الهدوء ذلك اإلحساس الطاؼً على جو الرٌؾ, فطابع نشاطه الرزانة والحٌوٌة الهادبة الذي ٌختلؾ عن 

 (. 25طابع المدٌنة السرٌع الحركة)شكل رقم 
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وفً تمثال حارس الحقول طبع التمثال بشًء من التقشؾ الذي ٌعٌش فٌه الفبلح الحارس, وهو ما وّظفه 

 ٌضاً فً تمثاله الفقراء الثبلثة.أ

فٌما تبدو صرامة الصحراء وقسوة البٌبة فً تمثال نحو ماء النٌل, وعلى شاطا الترعة, والسرور 

والبهجة واضحة فً تمثاله العابدة من السوق, وذلك بعد أن باعت الفبلحة حمل منتجاتها واشترت أؼلب 

 حاجتها.

ٌر فً بعض أعماله, والرموز فً الفن التشكٌلً أشكال مربٌة لقد استخدم مختار الرمزٌة كؤسلوب للتعب

تعبر عن معانً جدٌدة ؼٌر معانٌها المؤلوفة, وتنشؤ هذه المعانً الجدٌدة عن ارتباط شخصٌة فرٌدة تولد فً 

عقل ومخٌلة الفنان, وٌتطلب هذا شخصٌة فنٌة تتمٌز بالخٌال الرحب بجانب الحس المرهؾ وإدراك 

ل المربً وبٌن القٌم الرمزٌة الجدٌدة, وأكثر التماثٌل رمزٌة ببل شك هو تمثال )نهضة للعبلقات بٌن الشك

مصر( بما حمله من شحنات رمزٌة و اسقاطات عمٌقة, ولٌس تمثال )اللقٌة( سوى واحد من أكثر األعمال 

ل رمزٌة فهو رمز لفرحة مصر بما اكتشفت من آثار قدٌمة ذات قٌمة تارٌخٌة وفنٌة عظٌمة. حٌث مثّ 

)مختار( مصر على شكل فتاة صؽٌرة السن فً بداٌة التكوٌن الجسمانً, رمز الى بداٌة المكتشفات التً 

سوؾ ٌعقبها العدٌد فً سنٌن متبلحقة, حٌث تعرض هذه الفتاة على كتفٌها حٌوانٌن أسطورٌٌن ٌرمزان الى 

 قدم هذا  المكتشفات. 

 

 

 بارٌس. ،1927( ، مناجاة الحبٌب ، برونز ،24شكل رقم )
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 ، متحف الفن الحدٌث 1929( فالحة ترفع المٌاه من النهر ، حجر ،25شكل رقم)

 

استخدم مختار كثٌر من الخامات التً تزخر بها البٌبة المصرٌة كالرخام والحجر الجٌري والبازلت 

فً تمثال والؽرانٌت. حٌث وظؾ الخامة توظٌفاً ذكٌاً, ولٌس أدل على ذلك من استخدامه للبازلت األسود 

الحزن. والؽرانٌت فً تمثال )نهضة مصر( إذ انه من نفس الخامة التً استخدمها الفنان المصري القدٌم فً 

 تقدٌم األعمال التً حفظها لنا عبر الزمن المدٌد. 

وال تتوقؾ البٌبة عند ذلك بل تنخرط الحٌاة السٌاسٌة ضمن فعالٌات العوامل المإثرة, ومما ال شك فٌه 

 ة السٌاسٌة التً رافقت مسٌرة مختار الفنٌة كانت حافلة وؼنٌة, ؼنى تجربة مختار ذاتها. بؤن الحٌا

فقد كان اإلنكلٌز ٌحتلون مصر فً ذلك الوقت ٌسٌطرون على الحٌاة العامة السٌاسٌة واالقتصادٌة, 

الذي جعل من المصرٌٌن ثوار مجاهدٌن فً سبٌل التحرر من ربقة  رمهدرٌن حقوق شعبها وحرٌتهم األم

االستعمار" وظهر زعماء وطنٌون ٌتزعمون هذا الجهاد, ومنهم )مصطفى كمال( الذي عمل على ؼرس 

العلٌا, والعمل والتضحٌة فً سبٌل رفعة شؤن الببلد ونهضتها من  مالروح الوطنٌة الصادقة والتمسك بالقٌ

   1عزٌمة القوٌة. وظهر بعده )سعد زؼلول( "كبوتها بالهمة وال

                                                 
1
 .137, مرجع سابؽ , ص , القيـ الفنية في أعماؿ مختارػ أحمد حافظ محمد رشداف   
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ولقد عاش مختار ذلك الوقت متؤثراً بالروح الوطنٌة التً سادت وعمت كل فبات الشعب وقّدم مختار 

 بعض موضوعاته متؤثراً بتلك األحداث. 

ل فنحت أٌام كان طالباً بمدرسة الفنون الجمٌلة بالقاهرة, تمثاالً لـ)مصطفى كامل( وهو تمثال مجهو

 المصٌر, وتمثال نصفً لزعٌم آخر هو )محمد فرٌد( وهو تمثال مجهول المصٌر أٌضاً.

كما دفعه الحماس وحمٌة الوطن لتسجٌل بطوالت رجال العرب التً تحدثنا عنها : طارق بن زٌاد و 

 خولة بنت األزور. 

ولنا وقفة مطولة عند ولعل أبرز أعمال هذا االتجاه هما تمثاال)سعد زؼلول( فً القاهرة واإلسكندرٌة, 

 هذٌن العملٌن.

ومما الشك فٌه فإن موضوعات )مختار( الوطنٌة اختلفت فً تعبٌرها عن تلك الموضوعات التً عبر 

فٌها عن موضوع الرٌؾ وؼٌره من المواضٌع. فقد جسد فً تماثٌل )سعد زؼلول( مثبلً النشاط والحٌوٌة 

الجماهٌر له, كما عبر عن وطنٌة )سعد( فً إصراره وصبلبته  ةالقوٌة والثقة بالنفس التً اكتسبها من مساند

وجرأته فً إببلغ مطالبه عند مقابلته لؤلطراؾ المإثرة فً قضٌته. وقد عبر مختار عن دعم وتؤٌٌد الشعب 

للزعٌم سعد زؼلول كفكرة قبل أن ٌكون شخصاً. وقد أرفق كبل العملٌن بلوحات مصاحبة توضح األمر 

وهً لوحات تعبر عن شرابح مختلفة من المجتمع وهو بذا ٌعبر عن فهمه للرمز  الجلً وتزٌده وضوحاً 

وإقصابه للتعبٌر المباشر فلم ٌظهر أفراد الشعب فً قاعدة تمثالً سعد ٌقومون بمظاهرات حاملٌن األعبلم. 

 بل راح كل منهم ٌمارس عمله بعناٌة.

ها وطبعت أعماله بمسحة محلٌة واضحة فكانت وهكذا كان للبٌبة المصرٌة التً عاش بداٌاته فٌها وتؤثر ب

 تجربته انعكاساً صادقاً لواقع أمته.

ولكن مختار عاش ودرس فً بارٌس وخبر الحٌاة الفنٌة الفرنسٌة وتفاعل معها. أثرت به بشكل كبٌر 

 فحق أن نتوقؾ عند تجربته البارٌسٌة .

فً تكوٌن شخصٌة مختار الفنٌة فإن البٌبة  فإذا كانت البٌبة المصرٌة بكل جوانبها عامبلً مإثراً وفاعبلً 

الفرنسٌة كان لها الدور البارز فً صقل وتشذٌب حّسه الفنً وذلك باالطبلع على تجارب عمالقة النحت 

 الفرنسً بل العالمً أٌضاً.

" لقد كان لبارٌس أثر بعٌد فً حٌاة مختار, صقلت مواهبه ووجد فٌها الجو الحر الذي تحلق فٌه آفاق 

 .1ن وتنطلق طاقاته "الفنا

                                                 
1
 .45, مرجع سابؽ , ص المثّاؿ مختار,  ػ بدر الديف أبو غازي  
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 ـ النحت الفرنسً وأثره فً فن مختار :  3

 

" إننً أإمن أن أعظم شعبٌن فً العالم فً فن النحت هما مصر أوالً وبعدها فرنسا. لقد أوجد اإلؼرٌق 

نحتاً فٌه)رشاقة عن النحت المصري( ولكنً ال أحس فٌه صفاء نحت مصر القدٌمة وما ٌحمله من طاقات 

ة...إن فرنسا أعظم بلد فنً الٌوم, أما إٌطالٌا قبل الفاشٌة فكانت تتطلع دابماً إلى مٌشٌل انجلو القوة والحٌا

وتقلده, ولٌس لئلنكلٌز نحت قومً وإن كان لدٌهم فً فن التصوٌر تقالٌد جمٌلة, لقد وجدت الفرنسٌٌن 

لى كل فنان أن ٌتقن التعالٌم ٌطرقون تجارب جدٌدة, ولكنهم ٌستندون دابماً إلى متانة األساس الكبلسٌكً. فع

( كبلسٌكٌٌن من هذا الطراز فلقد لالكبلسٌكٌة حتى ٌستطٌع أن ٌخلق فناً جدٌداً, لقد كان )رودان, بوردٌ

درسا التشرٌح إلى حد القدرة على إخراج الطبٌعة كما هً, ولكنهما فجؤة نسٌا التشرٌح فً أعمالهما المبدعة, 

 . 2 ؾ إلى الفن خلقاً جدٌداً "وهذا هو دور كل فنان  ٌرٌد أن ٌضٌ

بهذه الكلمات عبر مختار عن شدٌد إعجابه بالفن الفرنسً وخصوصاً النحت دون أن ٌتنكر لفن ببلده فهو 

 ٌصر على أن مصر تملك أعرق تراث نحتً فً العالم.

ركة ولكنه ٌحمل االحترام الشدٌد للفن الفرنسً بعد أن خبره وتعمق فً تارٌخه وانخراط فً تٌار الح

 الفنٌة الفرنسٌة.

لقد تؤثر مختار بالفن الفرنسً وخصوصاً النحت حتى قبل أن ٌسافر إلى بارٌس وذلك فً مدرسة الفنون 

على ٌد أساتذة أجانب وخاصة المثال )الببلنً( وكان  1918الجمٌلة بالقاهرة وذلك فً بداٌة دراسته سنة 

عماله األولى التً كان ٌتطلع إلى المثل اإلؼرٌقٌة تؤثره بإنتاج المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة ٌتضح فً أ

 والرومانٌة وإلى دراسته ومحاكاة مظاهر الطبٌعة خاصة جسم اإلنسان.

وتابع مختار هذا األسلوب المدرسً وألّم بنماذج من االتجاه الكبلسٌكً الذي نقل عنه وكان إنتاجه فً 

كٌة وحسب أسلوبهم فً األداء, هذا رؼم ظهور هذه الفترة ٌفسر الطبٌعة ومشاهدها وفق النظرة الكبلسٌ

أعمال له تنزع إلى التمٌز الشخصً وإلى واقعٌة تنحرؾ أحٌاناً فتذهب إلى حد الواقعٌة المسرحٌة. ومن 

أن عاد وأنجز تمثال فً نفس  ث. ما لب1911أبرز أعمال هذه الفترة تمثال )المتسول( الذي أنجزه عام 

 (, بعد أن اكتملت دورة إبداعه هناك فً بارٌس.26الثبلثة()شكل رقم الموضوع  برواٌة أخرى )الفقراء

                                                 
2
 .191, مرجع سابؽ , ص المثّاؿ مختارػ بدر الديف أبو غازي ,   
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 ، بارٌس1929( الفقراء الثالثة ، برونز ، 26شكل رقم )

  

للدراسة كان اتصاله المباشر بالمدرسة الفرنسٌة على ٌد أساتذة بمدرسة  1911وبذهابه إلى بارٌس سنة 

وهو من أصحاب المدرسة األكادٌمٌة التقلٌدٌة التً  )كوتبلن(الفنون الجمٌلة )بونابرت( ومن أهمهم أستاذه 

 تمٌزت بؤسلوب واقعً محافظ.

ومن خبلل مدرسته البارٌسٌة تؤثر مختار بتٌارات جدٌدة حملت إلٌه بعض االتجاهات التً اتسم بها 

ى ٌدهم ومنهم النحت الفرنسً منذ القرن التاسع عشر وتؤثر بؤعمال فنانٌن من ؼٌر األساتذة الذٌن تتلمذ عل

 .   رودان, دالو, كاربو, رود()

ومن تردده على المتاحؾ وخاصة اللوفر, ألّم باالتجاهات المختلفة للمدارس الفنٌة التً نشؤت فً ذلك 

العصر, ووجد نفسه إزاء ٌنابٌع عدٌدة, أطال الّنظر فٌها وشرب منها حتى ارتوى عطش السنٌن الماضٌة, 

حٌث قدم تماثٌل مثل )خالد بن  ممدرسته متؤثراً بفن أساتذته وٌعمل على ؼرارهولكنه بقً أمٌناً لتقالٌد 

 الولٌد, عاٌدة, أم كلثوم(. 
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( للتماثٌل ن" وقد أنجز أعماالً كثٌرة متؤثراً بالنحت الفرنسً وهً تلك التً قدمها فً متحؾ)جرٌفٌ

( 1919ـ1918ٌعمل فٌه لمدة عامٌن )الشمعٌة ببارٌس والذي تولى إدارته الفنٌة بعد أستاذه )الببلنً( وظل 

حٌث أقام مختار مجموعة كبٌرة من التماثٌل الشمعٌة أهّمها )كلٌمنصو, بوانكارٌه, ولوٌد جورج, وٌلسون( 

 وبعض التماثٌل الخاصة بقادة الجٌش مثل )جوفر, فرنش, كتشنز, برشنج(. 

رٌمس, وعودة جنود الخنادق الى  ومن أعماله المستوحاة من مشاهد الحرب )حلم ؼٌوم, تدمٌر كاتدرابٌة

 بارٌس بعد النصر(. 

أن ٌختار  ركما أقام تمثال)آنا بافلوفا( أعظم راقصة بالٌه فً مطلع القرن العشرٌن. وطلب من مختا

أحسن فنانة مصرٌة لٌقٌم لها تمثال بالمتحؾ فاختار )أم كلثوم( حٌث أنجزه فً وضع طبٌعً معبر وكان 

 (.27)شكل رقم  1ترك العمل بمتحؾ جرٌفٌن "ذلك فً العشرٌنات بعد أن 

أن ٌختار مّثال من حجم مختار ـ فً أوج شهرته ـ )أم كلثوم( وهً الفنانة الناشبة وقتبذ وٌقدمها كؤحسن 

 فنانة مصرٌة, فهو ٌدل على رجاحة حكمته وعمق نظرته وسداد رأٌه. وهً مٌزات تلزم كل نحات.  

 

 ، متحف غرٌفن للشمع1924من الشمع، ( ، أم كلثوم ، تمثال 27شكل رقم )

                                                 
1
كمية الفنوف الجميمة ,  1ى, رسالة ماجستير , بحث غير منشور ف أثر الفف المصري القديـ عمى فف المثاؿ محمود مختارػ محمد أبو القاسـ ,   

 .13,ص1975جامعة حمواف , القاىرة, 
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 . 1" أن الفن الخفاق بالحٌاة ال ٌعٌد الماضً ولكن ٌكملها "

كانت هذه الكلمات المبدأ الذي سار علٌه فً فنه, والهدؾ الذي وضعه نصب عٌنٌه سواء من استفادته 

ا تؤثر مختار باالتجاهات من فنون مصر القدٌمة أو الفنون الفرنسٌة التً تنتمً الى القرن التاسع عشر عندم

السابدة فً عصره وذلك من ناحٌة الموضوع أو األداء فكان مثل رواد الفن الفرنسً عّبر بؤسلوب ٌستمد 

أصالته من أرض وطنه, كما وهب فنه للرجل العادي إذ استطاع مختار أن ٌضفً على أعماله شٌباً من 

نه من نطاق التقالٌد الجامدة ولقد أنتج مختار بعدما المرونة وأن ٌدخل علٌها النزعة الحدٌثة وبهذا أخرج ف

 تؤثر بالمدارس الحدٌثة أعماال ً تتسم بالرقة .  

فً الفن ال ٌزال قابماً وقت  ىوالتؤثٌرٌة ولقد كان المذهب الرومانس ةوأهم هذه المدارس هً الرومانسٌ

 قرن التاسع عشر. كان مختار فً فرنسا رؼم أن هذا الطراز قد بدأ فً الربع األول من ال

اتخاذه الحب موضعاً أثٌرا للكثٌر من أعماله, ولكنه لم ٌكن عنده االبتذال  ةومن مظاهر تؤثره بالرومانسٌ

السابد فً هذا االتجاه, بل كان بالنسبة له موضوع ٌعبر عن الحٌاة نفسها, وإن كان الحب ٌظهر بوضوح فً 

سادت الحٌاة فً فرنسا وقتبذ مظاهر مشوبة باإلباحٌة  , حٌثةبعض أعمال رودان التً تتجه نحو الرومانسٌ

والمباشرة, فالحب فً أعمال مختار مرتبط بالمعنى الشرقً المتحفظ, فٌه خفر وحٌاء وحساسٌة الشباب 

الشرقٌة ـ إن صح التعبٌر ـ تختلؾ تماماً عن رومانسٌة رودان وؼٌره من  ةالمرهفة. وعلٌة فإن الرومانسٌ

الذٌن ٌربطون بٌنها وبٌن الجنس الصارخ فً كثٌر من األحٌان, ولنا فً أعمال كثٌرة الفنانٌن الفرنسٌٌن 

لرودان و ماٌول أمثلة واضحة تبرز مبلمح الجسد العاري مع الكثٌر من اإلٌحاءات الؽرٌزٌة  " لقد بدأ 

فتاة حٌن أنجز تمثاله المعبر عن الحب فً مدرسة الفنون الجمٌلة فً شكل  1911مختار الموضوع سنة 

عارٌة متناسقة األعضاء قد زاغ بصرها فً األفق وكؤنها ترعى الحب وتدفعه بساعدٌها وخلفها جناحان 

 .  1وبٌن ساقٌها حمامتان بنؽمة حب عفٌفة "

صورة الحب هذه التً قدمها مختار هً انعكاس لخٌال شاب مرهؾ الحس مضطرب المشاعر. وقد عاد 

( وهو تمثال 28وأنجز نفس الموضوع بعد أن اكتمل نضوجه ذهنٌاً وقدم تمثال)نحو الحبٌب()شكل رقم

الحركة العامة,  رخامً ٌمثل فتاة تتجه نحو موعد ؼرامً فً اندفاع وتراجع فً آن معاً...اندفاٍع تدلنا علٌه

                                                 
1
, لبدر الديف أبو غازي, مرجع سابؽ,  المثاؿ مختارػ مقولة لروداف, استشيد بيا جورج جراب في مقدمة كتالوج معرض مختار بباريس, عف   
 . 164ص

1
 .15,مرجع سابؽ , ص أثر الفف المصري القديـ عمى فف المثاؿ محمود مختارػ محمد أبو القاسـ ,   
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إذ ترتكز على ساق فٌما تستعد لبلنطبلق فً الساق األخرى, وتراجع تنببنا به تلك النظرة التً تعكس 

 األفكار المتضاربة والمشاعر المتناقضة التً تتبلطم فً دخٌلة نفسها.

نطقٌاً ( حٌث قدم تسلسبلً م24وقد اتبع مختار هذا العمل بعمل آخر وهو )مناجاة الحبٌب()شكل رقم 

للعمل السابق, فاالضطراب والتردد فً العمل السابق نراه قد توارى, و ها هً ذا الحبٌبة تجلس الى حبٌبها 

 فً لحظة مناجاة صادقة عفوٌة فٌها الكثٌر من بساطة الرٌؾ وسذاجته. حٌث

ل عبلقة اقترب فً هذا العمل من تكوٌناته األخرى التً تصور الفبلحات. وقد أوجد مختار فً هذا العم

 بٌن الكتلة العامة للتمثال والفراغ العام المحٌط به فً انسجام ولٌونة فً الخطوط الخارجٌة والداخلٌة. 

 

 

 

 ، متحف الفن الحدٌث ، القاهرة .1927(، نحو الحبٌب، رخام، 28شكل رقم )
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ا لنا بتمثال وكان تمثال )نحو الحبٌب( ٌمثل جانباً من قصة الحب الفطري, الحب العفوي. حٌث أكمله

)مناجاة الحبٌب( الذي ٌمثل الفتاة بعد أن جمع بٌنها وبٌن فتاها فً حدٌث عاطفً هامس, وقد أسند الشاب 

ذراعٌه على ركبً فتاته كما اقترب وجهه من صدرها فً حركة تذكرنا بالتشابه بٌن دور الحبٌبة ودور 

من مرحلة الطفولة فً اتجاه معاكس لمسار  األم, وٌإكد ذلك التوجه بساطة مبلمح الشاب الذي ٌكاد ٌقترب

 الطبٌعة, فٌما تمٌل الفتاة برأسها فً خفر وحٌاء. 

ولقد توازنت فً هذا العمل القٌم العاطفٌة والحسٌة مع القٌم التشكٌلٌة كمظهر لنضج الفنان وتكامله فقد 

ً على الفتى والفتاة إال أن اسقط التفاصٌل كً ٌركز على الحقٌقة اإلنسانٌة العمٌقة كما نحس الهدوء الطاؼ

هناك حوار ٌدور بٌن ٌدى الفتى فً حركتها مع رأسه, وهو ما ٌفسر كل المشاعر العاطفٌة التً ٌتطلبها مثل 

 هذا الموقؾ. 

ومساحات مختار فً هذا التمثال تنسجم وتتزاوج فً تكوٌن ٌؤخذ العٌن من عنصر آلخر من عناصر 

 العمل المختلفة فً رحلة حالمة. 

ٌرتبط بالمعنى األوروبً فً مختلؾ األعمال رؼم أن  لكان الفن خبلل القرن التاسع عشر ال ٌزا لقد

الثقافة قد بدأت تتحول تدرٌجٌاً نحو مشاكل الفن البحتة حتى أصبح التشكٌل فٌما بعد هدفاً مستقبلً تكمن فٌه 

لرفض  1863ى هٌبة التحكٌم لصالون القٌمة التشكٌلٌة والجمالٌة. وكانت هذه الثورة الثقافٌة السبب الذي دع

عدداً كبٌراً من أعمال بعض من أصبحوا أعبلم الفن الحدٌث مثل)مانٌه, سٌزان, هوٌسلر, بٌسارو...( 

وبمساعدة بعض المهتمٌن بالفن من ذوي السلطة وإصرار الفنانٌن, أقٌم صالون آخر فً مكان الصالون 

خ ثقافً فنً جدٌد عاشه مختار بكل حواسه وفكره فٌما الرسمً باسم )صالون المرفوضٌن( حٌث انبثق منا

 بعد. 

لقد كان من أبرز االتجاهات التً نشؤت فً هذه الظروؾ )التؤثٌرٌة أو االنطباعٌة( حٌث عنً الفنان 

التؤثٌري أشد العناٌة بالضوء الواقع على األشكال دون انشؽاله بنوع الخامة أو ملمسها حٌث ٌفقد الشًء 

 وثباته فبل ٌبقى شًء ثابت الى األبد. المصور صبلبته 

وهو ٌقوم أساساً على استعمال لمسات منفعلة بالفرشاة أو باإلزمٌل حٌث تنتج سلسلة من التؤثٌرات التً 

تتذبذب أمام العٌن, والتً تعطً للعمل الفنً صفة التؤللإ لتساعد على اٌجاد فكرة عدم بقاء األشكال على 

ً كل لحظة. لذا تمتاز األعمال التؤثٌرٌة سواء التصوٌرٌة أو النحتٌة حال واحدة بسبب تؽٌر الضوء ف

 بالحٌوٌة التً كانت تفتقدها األعمال الفنٌة السابقة. 



92 

 

كان من الطبٌعً أن ٌتشرب مختار هذا االتجاه من خبلل أعمال فنانً بارٌس التؤثٌرٌن. ومن أعماله التً 

وهو تمثال  1929( الذي أنجز عام 26لفقراء الثبلثة()شكل رقم أنتجها تحت هذا التؤثٌر )العمٌان الثبلثة أو ا

برونزي ٌتمٌز بقوة البناء وتماسكه. حٌث وزع الكتلة والفراغ توزٌعاً مرٌحاً للحواس. فالكتلة فً الناحٌة 

التً تمثل الشخصٌن الملتحمٌن بكل ثقلها توازي الفراغ المحٌط بالرجل الممسك بالعصا, إذ ٌعطً هذا 

 فس قوة الكتلة وثقلها. الفراغ ن

إحساسا موحداً فكل  نواألشخاص الثبلثة ٌمثلون البإس, ٌنعكس هذا فً مبلمح كل منهم ولكن ال ٌقدمو

واحد ٌعكس معانً وأحاسٌس ومشاعر تختلؾ عن اآلخر رؼم أن الثبلثة ٌلتقون عند مضمون واحد, تساعد 

الخطوط فً التعبٌر عن ببلؼة هذا المضمون والذي ٌإكّدها قوة التشكٌل وتوزٌع الظبلل والفاصل بٌن الكتلة 

 والفراغ حٌث ٌتوزع الظل والنور ضمن هذه المساحة. 

ؤثر مختار فً هذا العمل من حٌث التوزٌع العام لعناصر النحت بتمثال )برجوازي كالٌه( للفنان ت

(حٌث كان مختار من محبً رودان وتؤثر به فً أعماله الرومانسٌة والتؤثٌرٌة. ومحاولة 29رودان)شكل رقم

ه القدرة لهذه مختار ترك سطوح تمثاله تحمل بصمات ٌدٌه وتؤثٌرات األدوات واضحة تهدؾ الى إعطاء

 السطوح على استقبال الضوء والتفاعل مع االنعكاس الحاصل وفق تناؼم وإٌقاع.

 

 

 أوغست رودان، متحف رودان ، بارٌس ، 1889( برجوازٌة كالٌٌة، برونز، 29شكل رقم )
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بالرؼم من أن تمثال رودان ٌحوي ستة أشخاص ٌربط بٌنهم حبل ؼلٌظ, فإن مختار قد اقتصر على ثبلثة 

أشخاص ٌرتبطون ببعضهم البعض من خبلل تعاضدهم باألٌدي. إال أن الشبه فً روحٌة العمل والشكل العام 

 والمضمون, واضح وجلً.  

الذهن ذلك التمثال األثٌر الذي نحته كل من عند الحدٌث عن تؤثر مختار برودان أول ما ٌتبادر الى 

 المثالٌن العظٌمٌن, تحت نفس االسم )أسطورة الحقول(. 

ولعل مختار أراد أن ٌإكد على شخصٌته وتمٌزه, على عكس ما ٌمكن أن ٌظن فً اختٌاره لعمل رودان 

خصوصٌة التً طالما )أسطورة الحقول( فقدم عمبلً ٌشترك مع رودان فً نقاط كثٌرة, إال أنه ٌبقً تلك ال

حافظ علٌها فً إعادة صٌاؼة األعمال الفنٌة وهو ما رأٌناه فً األعمال التً قدمها تحت تؤثٌر مباشر من 

 الفن الفرعونً القدٌم. 

( لوجدناه ٌتكون من كابن خرافً برأس مزٌج بٌن إنسان وثور. 31ولو تؤملنا عمل رودان )شكل رقم 

ات حوافر, ٌمسك بٌن ذراعٌه بقوة فتاة فً مقتبل العمر تمثل )حسب جذع بشري ٌنتهً بقوابم حٌوانٌة ذ

األسطورة( جنٌة الؽابة, والجنس هو الرابط بٌنهما وهو المسٌطر على جو العمل بشكل عام رؼم تململ 

 وعدم رضى الجنٌة. إال أنها راضخة للواقع. 

 

 

 أوغست رودان( أسطورة الحقول ، برونز، متحف رودان ، 31شكل رقم )
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( فإنه ٌتكون من نفس العناصر رجل أو ـ إن صح التعبٌرـ نصفه 31أما فً عمل مختار)شكل رقم 

األعلى رجل ونصفه السفلً ٌنتمً الى عوالم الكابنات األسطورٌة. حٌث ٌنتهً بحوافر, تجلس فً استراحة 

ها وٌدٌها ذقن ذلك وحبور فتاة فً عمر الطفولة ال تكاد مبلمح النضج األولى تظهر علٌها. تداعب بنظرت

 الكابن. 

فٌما ٌنظر ذلك الكابن الى طفلته نظرة تفٌض بالحب والحنان وكؤنما أب ٌرمق طفلته. وقد استبدل مختار 

النفور فً وجه الفتاة بالرضى والحب والتعاطؾ. لقد قدم مختار فً هذا العمل أسطورته هو بمفهومه 

رودان, عمبلً متمٌزاً فٌه روح مختار ذاته. وعمله  الشرقً, فكان رؼم التشابه الواضح بٌن عمله وعمل

متزن من حٌث التكوٌن, فالكتل والفراؼات عنده مدروسة دراسة دقٌقة بحٌث تتٌح للظبلل أن تتخللها نتٌجة 

 النعكاس الضوء على السطوح الخشنة التً أراد لها أن تّكن مساحات متؽٌرة من الظبلل الصؽٌرة المتبلبمة.

  

 ، بارٌس .1929، أسطورة الحقول ، برونز ،  (31شكل رقم )
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ولم ٌنس مختار أن ٌإكد على كتل األشخاص وإعطابها الوزن المطلوب. فكانت شخوص هذا العمل 

واضحة المعالم مكتملة الشخصٌة أكثر من عمل رودان حٌث المساحات أكبر والسطوح المعرضة للضوء 

ر أكثر فاعلٌة فبدت شخوص رودان ؼٌر ثابتة هشة, وال أكثر اتساعاً مما حدا بالظبلل واألضواء ألخذ دو

عجب أن تبدو شخوص مختار أكثر اتزانا فهو ابن حضارة نحتٌة تعتمد على قوة الكتلة النحتٌة التً ٌنساب 

علٌها الضوء ـ دون أن ٌنعكس ـ انسٌاباً ٌإكد وجود السطح المنحوت وال ٌلؽٌه. على أنه أقحم نفسه فً 

 ل فكان أحد شخوصها.تمثال أسطورة الحقو

" وقد كان أصدقابه ٌرون فً وجهه شبٌهاً من تماثٌل هذه األسطورة, أما هو فقد رسم نفسه على شكل 

أسطورة الحقول وضع تمثاالً صاغ مبلمحه من وجهه, ولكن أسطورة مختار لٌس مؽرقاً فً الحسٌة وإنما 

 .1ن ال من أجل اللذة "هو رقٌق مرح باسم هابم فً الجمال مترنم بالحٌاة من أجل الف

لم ٌصنع مختار تمثال )أسطورة الحقول( تقلٌداً ولكنه نحى على منحى الشعراء عند معارضتهم لفحول 

 الشعراء وقصابدهم لٌس تقلٌداً ولكن إلبراز موقؾ ٌتفق أو ٌتعارض مع صاحب القصٌد األول.

لم ٌقلد مختار رودان ولكنه اتفق معه, واتفاقه هذا أنتج أعماالً كثٌرة لٌس فقط )العمٌان الثبلثة( 

 و)أسطورة الحقول( التً تنسجم مع أسلوب رودان بل هناك أمثلة أخرى منها : 

(. فهناك تشابه واضح فً الشكل, فكبلهما 32تمثال )الفبلح ٌسٌر( و)القدٌس ٌوحنا المعمدان()شكل رقم

تجه نحو الواقعٌة, وٌمثل العمبلن رجبلً عارٌاً ٌمدان الخطى معبران عن السعً الجدي فً الحٌاة, ٌضعان ٌ

 الساعد األٌسر والكؾ على الفخذ وٌرفعان الساعد األٌمن.  

ٌرتفع الساعد األٌمن للقدٌس ٌوحنا المعمدان فً الفراغ, فٌما ٌمسك الفبلح فؤساً ٌرٌحه على كتفه, ٌمٌل 

 ح الشاب الى االستطالة والنحافة ربما تعبٌراً عن العمل المجهد والدابم الذي جسد الفبل

                                                 
1
. وردت ىذه المقولة كما ىي في الكتاب رغـ وجود أخطاء نحوية فضمنا نقميا 29, مرجع سابؽ , ص المثّاؿ مختارػ بدر الديف أبو غازي ,   

 حرفيًا لذلؾ وجب التنبيو. 
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   ( تمثال القدٌس ٌوحنا لرودان الى الٌمٌن، الفالح ٌسٌر للمثال مختار ، برونز32شكل رقم  )

 

الحركة.  ٌحٌا حٌاته كلها فً هذا العمل ولكنه رافعاً رأسه الى األعلى قلٌبلً, وال حاجة للتعلٌق على هذه

ٌرتبط الفبلح باألرض من خبلل القدم القوٌة تعبٌراً عن رسوخ وتمسك باألرض مصدر الحٌاة. أما جسم 

القدٌس فقوي ٌمٌل الى القسوة والجفاؾ, وٌتمٌز بعضبلت قوٌة تبرز تفاصٌل جسمه, وعظام صدره بادٌة 

المتقشؾ, ونبلحظ أن مختار قد فً واقعٌة شاعرٌة تنسجم مع الحس الدٌنً الممثل فً شخصٌة هذا القدٌس 

 ربط شخصٌة الفبلح بشخصٌة القدٌس معبراً عن رأي مإمن به. 

 وقد تقاطع مختار مع رودان فً مٌزات عامة كثٌرة أهمها :  

 ـ االعتماد على الحدس واإللهام واالنطباع السرٌع. 1

 ـ االهتمام بالرمز فً موضوع العمل الفنً.  2

 ـ التحرر من األكادٌمٌة وااللتجاء الى التحرر من القٌود السابقة.  3
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 ـ التقاط الحركة فً لحظة معٌنة, عند تصوٌر عناصر موضوعاته وعندما ٌنجز الوجوه   4

ـ إهمال دراسة التفاصٌل وخاصة فً الوجوه دراسة نهابٌة من أجل إبراز الحركة التً تمنح التعبٌر  5

 حٌوٌة, تساعد على إثارة خٌال المشاهد.  الذي ٌبدي على الوجه

أفسح فهم مختار لفن رودان واالنطباعٌة بشكل عام المجال واسعاً للعمل وإنتاج أعمال هامة تندرج 

 ضمن المذهب االنطباعً, ولكن ضمن فهم ذكً لموروث الحضارة المصرٌة القدٌمة.

رٌب الشبه من )شٌخ البلد()شكل رقم ( وهو تمثال ق23ٌمكن الحدٌث عن تمثال )شٌخ البلد()شكل رقم 

( فً الفن المصري القدٌم المنفذ فً الخشب وقرٌب الشبه من شٌخ البلد الموجود فً القرٌة المصرٌة 33

بجسمه الضخم وعصاه. وهو شخصٌة معروفة لها شهرتها ووجودها فً بطون الرٌؾ, تشارك فً توجٌه 

كون لها الرأي المسموع والكلمة العلٌا مع عمدة القرٌة سٌاسة القرٌة وفً فض النزاع بٌن المتخاصمٌن, وٌ

 باعتباره مستشاره وسنده.

 

 (  تمثال شٌخ البلد ، خشب ، من النحت المصري القدٌم ، متحف اللوفر، بارٌس33شكل رقم )

 

ولم ٌفت مختار أن ٌجعل من هذه الشخصٌة فً عداد ما فً جعبته من الشخصٌات التً اهتم بها وانفعل 

حتى آن له أوان تنفٌذها وتجسٌدها فً هذا التمثال الفارع القامة الممتلا الجسم الذي تبدو علٌه مبلمح لها. 

 القوة والصرامة والجدٌة.



98 

 

ٌمثل كتلة متزنة من البرونز ولقد أخرج ٌد التمثال لتمسك بالعصا ـ رمز القوة ـ والتً تنقلنا من كتلة إلى 

إدي الفراغ هنا ؼرض إراحة العٌن والتخفٌؾ من الكتلة العامة أخرى مع توازن فً الفراغ بٌنهما حٌث ٌ

للتمثال رؼم أن سطوحها خشنة ٌتسربل الضوء على جنباتها موحٌاً برصانتها وقوتها. ولكنه فً تمثال 

( وزع الفراؼات بشكل دقٌق متوازن بٌن الرأس والذراعٌن مع العصا على 34)حارس الحقول()شكل رقم

أفقٌة من الكتل والفراؼات متوازنة مع الكتلة الرأسٌة للجسم. وإن كانت كتلة الكلب  كتفه لتعطً لنا مساحة

الذي ٌقؾ إلى جانب الساقٌن ؼٌر متجانسة مع التمثال وؼٌر مترابطة مع الكتلة العامة ولو استؽنى عنها لما 

 تؤثر العمل بل لبقً محافظاً على توازنه وثباته .

فٌما بالػ فً حجم كتلة الحارس الذي راح ٌرمق األفق بنظرة حانٌة  وخصوصاً أنه بالػ فً تحجٌم الكلب

 تنببك أنه ٌحرس الحقول التً تقع علٌها ناظرٌه وتلك التً ال ٌراها ولكنه ٌنتمً وجدانٌاً إلٌها.

 

 . ، متحف الفن الحدٌث ، القاهرة1929( ، حارس الحقول ، برونز 34شكل رقم )
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لعامل المإثر الوحٌد فً فن مختار. فقد حضر مختار إلى بارٌس وهً هناك فً بارٌس لم ٌكن )رودان( ا

 فً أوج اإلرهاصات الفنٌة المختلفة.

على ٌد بٌكاسو وبراك, كانت من أهم الحركات الفنٌة فً  1918ولعل التكعٌبٌة التً تؤسست ببارٌس عام 

النحت أٌضاً. ومختار الذي القرن العشرٌن ولم تقتصر هذه الحركة على التصوٌر وسرعان ما انتقلت إلى 

كان ٌحسن االستفادة من كل االتجاهات وبطرٌقته الخاصة, استفاد من التكعٌبٌة بشكل ذكً دون أن ٌنصرؾ 

بكلٌته إلى عمل  تكعٌبً. فقد كان ٌقدم أعماالً واقعٌة تؤثٌرٌة رمزٌة ذات بعد تكعٌبً دون أن ٌكون هناك 

فة. ألم ٌجمع فً أعماله خبلصة الفن الفرعونً القدٌم وطلٌعة فجاجة فً الجمع بٌن هذه االتجاهات المختل

 الفن الفرنسً دون فجاجة أو تكلّؾ ؟

( فقد استخدم مختار إٌقاعات الخطوط 35ٌمكن أن نسوق مثاأل على ذلك )تمثال الفبلحة()شكل رقم 

الخلفٌة للتمثال, والتً المستقٌمة والمنحنٌة الهندسٌة لٌشٌر إلى لباس هذه الفبلحة والتً تحتل كل المساحة 

 تبدو عمبلً مستقبلً متكامبلً متوازناً عالج فٌه الكتل بطرٌقة تنبا عن فنان تكعٌبً محترؾ.

فإذا بدأنا من الرأس حٌث ؼطاء الرأس )الطرحة( نجد أنها تنحنً هندسٌاً إلى الجانب األٌمن من الوجه 

فً استقامة ٌوازٌه  تقرٌبٌاً خط آخر مواجه كما  على شكل مستطٌل تقرٌبٌاً ثم ٌنحنً الخط بصبلبة إلى أسفل

ٌنحنً خط الظهر على الكتؾ ثم ٌتجه إلى أسفل فً شبه استقامة و وفً انحناءة قوٌة واضحة ٌصل إلى 

منتهاه, تتردد الخطوط المستقٌمة فً كل أجزاء الثوب وكذلك الجزء المتدلً من الٌد الٌمنى التً ترفعها 

رد على الكتلة الهندسٌة المنحنٌة التً تظهر فً الجانب األٌسر من التمثال. قد تحت المبلءة منتجة كتلة ت

تكون المبلمح الواضحة التً وضعها مختار فً فبلحته مثٌرة لئلعجاب ولكن تلك العبلقات الهندسٌة التً 

, احترام تنتج عن هذه السطوح المبسطة والتً تحٌل جزء كبٌراً من التمثال إلى التكعٌبٌة مثٌرة لبلحترام

 الفنان للكتلة ووفاءه الدابم لها.
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 ، مقتنٌات عائلة مختار1927( الفالحة، جبس، 35شكل رقم )

 

ولن نجد عناء كبٌراً فً البحث عن أمثلة كهذه تإكد وبوضوح اعتماد مختار على التكعٌبٌة فً اٌجاد 

 ت تؽطً جل جسمها .حلول تشكٌلٌة ذكٌة ألؼلب التماثٌل وبالخصوص الفبلحات التً تلتؾ بعباءا

( لو استثنٌنا الوجه والجرة الموضوعة على رأسها الستحال العمل كله 23فهذه )حاملة الجرة()شكل رقم 

إلى عمل تكعٌبً ٌقدم عبلقات واقتراحات لتقاطعات فً الحجوم واألسطح أقل ما ٌقال عنها أنها كتلة 

 متوازنة .

من الواجهة األمامٌة كل المعانً والتلمٌحات التً ( والتً تقدم 36وهذه )زوجة شٌخ البلد()شكل رقم

تنسجم والموضوع ولكنها تختصر من الواجهة الخلفٌة على مساحة منحنٌة بسٌطة تمتد من أعلى الرأس 

حتى أسفل القدم ٌتخللها تقسٌمات لثناٌا القماش الذي تعبر عنه على شكل مساحات مختلفة متعددة تحددها 

 خطوط هندسٌة صرٌحة.
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 ، بارٌس1928( زوجة شٌخ البلد ، برونز ، 36رقم)شكل 

 

نحو التكعٌبٌة أكثر فتستحٌل الكتلة كلها  ز( ٌبالػ فً االنحٌا9لكنه )مختار( فً تمثال )القٌلولة()شكل رقم

إلى عمل تكعٌبً متكامل. وقد تحولت عناصر الجسم إلى كتل هندسٌة بسٌطة التنظٌم مع االحتفاظ بالتشكٌل 

 نسانً .العضوي للشكل اإل

وباالستمرار. وقد استؽل مختار خاصٌة الثٌاب  ةوتتحدد هذه الكتل بخطوط هندسٌة تتمٌز باالستقام

الفضفاضة التً تتدثر بها الفبلحة المستسلمة إلؼفاءة خاصة قد ال نجدها إال فً الرٌؾ المصري, ولكن هذا 

لة مستطٌلة ذات خط مقوس من أعلى ال ٌمنع الكم الكبٌر من التحوٌر الذي سمح للساق الٌمنى لتصبح كت

الركبة, وأٌضاً ذلك الخط الذي ٌحد كتلة التمثال من الجانب األٌسر والذي ٌبدأ من الكتؾ ثم ٌنحدر مع 

 الساعد وٌسقط بشكل شبه مستقٌم وٌحددها. 
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( إال دلٌل آخر ٌنضاؾ الى قابمة الدالبل التً تشهد لمختار 37ولٌس تمثال )بابعة الجبن()شكل رقم 

التكعٌبً على براعة الحرفة فقد تحول الجسم بما ٌفصله من ثٌاب الى كتلة هندسٌة متطاولة بخطوط 

 مستقٌمة حادة فٌها الكثٌر من االمتشاق.

 

 ، متحف الفن الحدٌث ، القاهرة .1928( بائعة الجبن ، برونز، 37شكل رقم )

 

وأخٌراً ال ٌمكننا أن نتجاهل الدراسة المستفٌضة والتً قدمها مختار فً تمثال )رأس سعد زؼلول( والذي 

سنتحدث عنه فٌما بعد, فهو مجموعة مذهلة من السطوح والعبلقات بٌن هذه السطوح, والتً أودع فٌها 

ٌقدم لنا من خبلل وجه سعد زؼلول فهمه لهذا الزعٌم ونضاله فً آن مختار خبلصة بحثه التشكٌلً والنفسً ل

 معاً.

ورأس سعد زؼلول من األعمال التً تختلؾ عن أؼلب )البورترهات( التً أنجزها مختار من حٌث 

 طرٌقة الترجمة للسطوح والبناء العام للرأس.  
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 الفصل الرابع

 تمثالً سعد زغلول و نهضة مصر

 

 الحكاٌة :

أزٌح الستار عن تمثال )نهضة مصر( فً مٌدان المحطة أكبر مٌادٌن القاهرة. فكان حدثاً  1928فً عام 

انتظرته الجماهٌر المصرٌة بكافة فباته وشرابحه. فقد كان التمثال رمزاً لنضال الجماهٌر وكان إزاحة 

 الستار عنه رمزاً من رموز النصر. 

ة عن تفاصٌله التشكٌلٌة. فكان ال بد من الوقوؾ وال تقل قصة ظهور هذا العمل الصرحً الكبٌر روع

 عند التفاصٌل التارٌخٌة التً سبقت ورافقت وتوجت أخٌراً هذا العمل.

فقد نشؤت فكرة التمثال )األولى( عندما كان المّثال مختار ٌنهل علماً وفناً وٌصنع مجداً وعزاً فً عاصمة 

ٌث الجماهٌر المصرٌة تخوض معاركها ضد محتلها الفن بارٌس وذلك فً أعقاب الحرب العالمٌة األولى ح

 اإلنكلٌزي الذي فرض وصاٌته على مصر.

أراد مختار أن ٌإطر مشاعره المتؤججة وؼلٌان الروح الوطنٌة التً تجتاحه. فصب كل تلك المشاعر فً 

ذها )رود( تمثاله األول الذي صاؼه على ؼرار تلك التماثٌل الثورٌة التً تتحدث عن البطولة, تلك التً نف

على قوس النصر. فمثل مصراً على أنها امرأة تشهر سٌفاً فً حركة انفعالٌة فً وجه الؽزاة. ولكنه سرعان 

ما تؤمل عمله ذاك ولمس البون الكبٌر الذي ٌفصل تلك المرأة عن واقع شعبه فما لبث أن حطمه, ولم ٌبق 

مختار ولعل المصدر الوحٌد الذي نهل عنه  منه سوى تلك األوصاؾ التً تناقلتها أقبلم مإرخً وكتاب سٌرة

 الجمٌع كان ابن أخت الفنان بدر الدٌن أبو ؼازي.

( بعد أن تجاوز تؤثٌر الفن 38عاد مختار مرة أخرى لٌقدم لنا عمله الخالد )نهضة مصر( )شكل رقم

ذاك الفرنسً تماماً واختمرت فكرته فً ذهنه وخٌاله. وعكؾ فً مرسمه فً بارٌس على تنفٌذ عمله 

استعداداً لعرضه بالمعرض األول للفنانٌن الفرنسٌٌن الذي أعلن عن افتتاحه ألول مرة بعد الحرب العالمٌة 

األولى وأثناء العمل أتٌح لنفر من الساسة المصرٌٌن الذٌن قدموا إلى بارٌس للدعاٌة للقضٌة المصرٌة, وكان 

رفٌة فً صٌاؼة الفكرة وتنفٌذها. وقد أثنى الوفد الوفد برباسة )سعد زؼلول( وقد لمسوا فً التمثال أصالة وح

 على مختار وتمثاله باعتباره من خٌرة الداعٌن للقضٌة المصرٌة.
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 , بارٌس1921( نموذج نهضة مصر , رخام , 38شكل رقم )

 

التمثال لم ٌعجب الوفد المصري فحسب بل أنه حاز على الجابزة الذهبٌة لذلك الصالون مما عزز موقؾ 

الفنً والشعبً. حٌث راحت تتناقل أخبار فوزه بالمٌدالٌة الذهبٌة الصحؾ والمجبلت العالمٌة وكذلك مختار 

المصرٌة التً كانت حدٌثة العهد بنقل أخبار الفن والفنانٌن فقد كانت منشؽلة بؤمور أكثر مصٌرٌة. ولكن 

اهتمامات الشارع )تمثال نهضة مصر( استطاع أن ٌحتل له مكانة فً صدارة تلك الصحؾ ال بل فً 

 السٌاسً المصري.

وتتالت المقاالت التً تتطرق إلى التمثال والمثال فؤوردت جرٌدة األخبار مقالة فً أربع أجزاء كتبها 

 األستاذ )مجد الدٌن حفنً ناصٌؾ( الذي ٌدرس فً بارٌس .

فً المقال األول " هذه المقالة الرباعٌة التً نشرت تحت عنوان كبٌر )النهضة الفنٌة فً مصر( تناولت 

)أهمٌة معرض الفنانٌن الفرنسٌٌن( الذي عرض فٌه نموذج تمثال نهضة مصر, وأفرد الثانً للحدٌث عن 
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)محمود مختار المصري( وجاء الثالث عن )تمثال نهضة مصر فً بارٌس( وأما الرابع فكان حدٌثاً عن 

 .1)األمة وطرٌق الوصول( "

رموز التمثال وتشرح أهمٌة حٌازة الجابزة األولى فً معرض وتتالت المقاالت والكتابات التً تشرح 

 الفنانٌن الفرنسٌٌن .

فكتب الدكتور )حافظ عفٌفً( وكان ضمن أعضاء الوفد الذٌن وقفوا على جهود مختار ببارٌس, ٌقترح 

نؽام على جرٌدة األخبار أن تقوم بالدعوة الكتتاب عام إلقامة تمثال مختار. فكانت شرارة البداٌة. وعلى أ

تفٌض وطنٌة " نشط االكتتاب وارتفعت الحماسة, وفً كل ٌوم كانت األنباء تحمل مفاجؤة,...جموع من 

صؽار العمال والجابلٌن وتبلمٌذ صؽار ٌبعثون برسابل تفٌض بالحماسة ومعها قروش كل مدخرهم, سٌدات 

نٌة كان قد تردد خافتاً ثم ٌهدٌن حلٌهن من أجل إقامة التمثال...وتوارى مع هذه الحماسة صوت معارضة دٌ

ما لبث أن اختفى, وظهر بٌن رجال األزهر أنفسهم دعاة للتمثال, وكان منهم من ٌجمع له التبرعات عقب 

الصبلة, وتلك معجزة البداٌة عند مختار فهو قد ربط بعمله األول مشاعر الناس باألثر الفنً فانزاحت 

 .1السدود أمام تٌار الوطنٌة الجارؾ "

لجو من الحماسة عاد إلى مصر لتستقبله الجماهٌر استقبال الفاتحٌن. وعلى األثر تشكلت لجنة فً هذا ا

إلقامة التمثال وكانت برباسة رشدي وعضوٌة السادة وٌصا واصؾ, واصؾ ؼالً, حافظ عفٌفً, محمد 

 محمود خلٌل, عبدة الخالق مدكور, فإاد سلطان, عبد القوي أحمد, أمٌن الرافعً.

ل طبٌعة الخامة التً ٌمكن أن ٌنفذ منها العمل حتى استقرت أخٌراً على رأي مختار نفسه ودار نقاش حو

بؤن ٌكون من حجر الجرانٌت حٌث نفذ المصري القدٌم كل أوابده فؽدى رمزاً وكذلك أراد له مختار أن 

ار إلى ٌكون رمزاً. وبعد صدور الترخٌص الحكومً بإقامته فً مٌدان محطة الحدٌد بالقاهرة سافر مخت

أسوان بحثاً عن الجرانٌت األسود الذي نحت منه المصرٌون القدماء المسلة المقامة فً مٌدان الكونكرد فً 

بارٌس. وعندما زار المنطقة التً ٌستخرج منها هذا الحجر بؤسوان تبٌن أن لونه األسود تشوبه نقط بٌضاء 

أنفها أو فً مبلمح أبً الهول فتفسد جمال واضحة خشً أن تظهر هذه النقط فً مكان حساس كعٌن الفتاة أو 

 الوجه.

وطلب من أحد الخبراء أن ٌدله على نوع من الجرانٌت األسود الخالص وراح فً رحلة البحث عن 

 مرماه حتى أعٌاه البحث فقرر استبدال الحجر الجرانٌتً األسود بالوردي حٌث ال ٌقل رمزٌة عن األسود. 

          

                                                 
1
 .72, مرجع سابؽ , ص المثاؿ مختارػ بدر الديف أبو غازي ,   

1
 75ػ المرجع السابؽ,ص  
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 ، القاهرة .1928مصر ، الغرانٌت ، ( نهضة 39شكل رقم )
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 وصف التمثال : 

وضع الفنان رموز البعث المعبرة عن تلك الحقبة من تارٌخ ببلده, ممثبلً مصر فً شكل فتاة فً زي 

فبلحة, معتمدة على ماضٌها المجٌد الممثل فً أبى الهول, الذي ٌهم بالنهوض, بٌنما هً ترفع عن وجهها 

 قٌود السلفٌة التً تعوق حركتها ونهضتها.الحجاب كرمز للتخلص من ال

وٌثب أبو الهول على قابمتٌه األمامٌتٌن وٌتطلع بوجهه ناحٌة الشرق. الفتاة تمد ٌدها الٌمنى لتبلمس رأس 

درجة تقرٌباً, تنحو خطوط رداء الفبلحة النحو  31أبو الهول لمسة رقٌقة وتصنع مٌبلً مع األفق مقداره 

ن المشاهد نحو رأس الفبلحة وحركة ٌسراها التً تزٌح الحجاب, وتتطاٌر طرحة األفقً لتحقق اجتذابا لعٌ

الفتاة خلفها ناحٌة الٌمٌن بزاوٌة تكمل الشكل الهرمً عند النظر على التمثال من الناحٌة )الٌسرى األمامٌة( 

 وكذلك من الخلؾ.

درجة. شؽل الفنان الجانب الخلفً للتمثال بتبسٌط جسم  61تصنع قابمتا أبو الهول مع جسمه هرماً زواٌاه 

أبو الهول ذو المسطحات المفتوحة مع حركة الذٌل, كما جعل جزًء من طرحه الفبلحة ٌنسدل على جسم أبو 

الهول لٌربط بٌن عنصري التمثال, كما ٌتجه قماش الطرحة   المتطاٌر مع الهواء إلى تؤكٌد المظهر الهرمً 

ة بٌنما هذا المظهر من األمام ٌتخذ شكبلً معمارٌاً رأسٌاً ٌإكد الجانب البنابً, واتجاه للمجموعة النحتٌ

الخطوط إلى أعلى تعبٌراً عن السمو وتؤكٌداً ألحد عناصر الفن الصرحً الربٌسٌة التً توجه نظر المشاهد 

 إلى أعلى وإلى السماء. 

ٌدان باب الحدٌد, مٌدان رمسٌس حالٌاً(, كان هذا أقٌم التمثال فً مٌدان محطة السكك الحدٌدٌة بالقاهرة )م

المٌدان فً العشرٌنات أوسع مٌادٌن القاهرة وٌتفرع منه سبع شوارع هامة, وٌمثل مبنى محطة القاهرة 

اإلسبلمً الذي ال ٌرتفع ألكثر من طابقٌن ولم تكن هناك عمارات حول المٌدان ترتفع  اخلفٌة متسعة بطابعه

 ألكثر من أربعة طوابق.

فقد كان تمثال نهضة مصر ٌبرز فً منتصؾ هذا االتساع مسٌطراً مهٌمناً على المكان كؤبرز وأعلى 

جسم ٌشاهد من جمٌع الجهات, وخلفه السماء بلونها المضًء محققاً قٌمته الصرحٌة فً هذا التخطٌط, بحٌث 

ل حتى ؼدا شعاراً لهذه ٌسٌطر على المشهد وٌسٌطر على عٌون المشاهدٌن لهذا كان كل هذا الحضور للتمثا

 األمة. 

وبدالً من  1952ولكن األوضاع تتؽٌر مع انتصاؾ القرن العشرٌن, وتولً الجٌش السلطة فً عام 

شعارات النهضة والتحرر بدأت أحبلم القٌادة للمنطقة العربٌة واإلفرٌقٌة, وتقرر إحبلل تمثال رمسٌس الثانً 

 مكان تمثال نهضة مصر.
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من موقعه األصلً إلى )مٌدان كوبري الجامعة( ناحٌة الجٌزة  1955مصر عام  وهكذا نقل تمثال نهضة

 .(49)شكل رقمبعد تقطٌعه إلى عدة أجزاء وإعادة تركٌبه

والمٌدان الذي ٌنتصب فٌه التمثال أقل اتساعاً, وأقل أهمٌة وازدحاماً, لهذا ٌراه عابرو الجسر إلى الجٌزة 

على عكس تمثال سعد زؼلول الذي حافظ على المكان الذي  ولكن ال ٌتبٌنوه إال قرب منتصؾ الجسر,

اختاره له مختار وحافظ على القاعدة التً صممها مختار نفسه ولم ٌعبث به وبقاعدته عابث, فٌبقى عمبلً 

 صرحٌاً محافظاً على الخصابص والسمات التً أرادها صاحب العمل.

المرتفعة نوعاً ما أدى إلى نوع من الخلل  إن نقل تمثال نهضة مصر إلى موقعه الجدٌد وسلبه قاعدته

وخصوصاً أن المشهد الخلفً للتمثال هو قبة جامعة القاهرة التً تشاهد بجانبه رؼم بعدها فتظهر أكثر 

صرحٌة منه بفخامتها وارتفاعها, وعلى الجانبٌن ترتفع أشجار )حدٌقة الحٌوان( من ناحٌة وأشجار حدٌقة 

عن التمثال مما ٌعطً إحساساً بصؽر حجمه بدالً من تؤكٌد اإلحساس  )األورمن( من ناحٌة أخرى لتعلو

بضخامته. ومع ذلك فإن للتمثال حضوراً خاصاً ٌتجاوز الظروؾ المحٌطة به مع أهمٌتها, فـ)نهضة مصر( 

عمل ٌتسم بكل مقومات الصرحٌة, فهو من ناحٌة التشكٌل ٌتسم بالمعمارٌة فٌبدو هرمً الشكل من بعض 

 سك التكوٌن من جمٌع الزواٌا, توحً ضخامته بالجبللة والهٌبة وتإدي إلى اإلحساس باإلعجاز.الزواٌا متما

معظم خطوطه تتجه إلى أعلى فً سمو وشموخ به بساطة فً التشكٌل وصراحة فً الرموز المعبرة عن 

  الهدؾ وهو النهوض والٌقظة.

ثال الفرعونً القدٌم لٌقدم روابعه خامة الجرانٌت التً اختارها مختار هً نفسها التً اختارها الم

الضخمة, والجهد المبذول فً تشكٌله ٌبهر المشاهد وٌحقق إحساس الهٌبة والجبلل. ٌتكون التمثال من 

عنصرٌن ربٌسٌٌن, تإطرهما قاعدة متفاوتة االرتفاع بحٌث تخدم التشكٌل وتحقق عبلقة بٌن العنصرٌن. 

التً ٌستند علٌها أبا الهول وقد وظفت هذه القاعدة أٌضاً لتعبر  فتقؾ الفبلحة على نقطة أكثر ارتفاعا من تلك

 عن الكثبان الرملٌة التً كانت تؤوي أبا الهول فً رقدته الطوٌلة.

وهناك وظٌفة أخرى أوكلها مختار لٌملا الفراغ المفترض ظهوره تحت بطن أبو الهول وهو ما كان 

ً الهول. فقد أراد مختار أن ٌنساب الضوء علٌه سٌإدي إلى اختبلل فً توازن الكتلة الضخمة لجسم أب

انسٌابا سلساً بحٌث ٌإدي بالعٌن التً تشاهده إلى االرتقاء بلطؾ متنقلة من أسفل إلى أعلى وتدعم هذه 

المهمة بخطوط الرداء الذي ترتدٌه الفبلحة والتً تؤخذ المنحنى العمودي لتصب كل هذه الخطوط 

 )الفبلحة( أي وجهها وهً تزٌح عنه الحجاب. والمسطحات فً مركز العنصر األول 

وٌكّون النصؾ العلوي للفتاة مع رأس أبً الهول تكوٌن ٌتوزع علٌه الضوء والظل كؤروع ما ٌكون 

التوزٌع فهذا التكوٌن فً حد ذاته عمل فنً متكامل, تشكٌلٌاً تتوزع فٌها المستوٌات بتدّرج منطقً مدروس, 
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تكون مع الرأس مساحة ظل ٌصنعها الحجاب الذي تزٌحه الٌد الٌسرى  تنقل العٌن من الٌد الٌسرى التً

والصدر ٌبرز فً كبرٌاء لٌستقبل الضوء مكوناً مساحة تهدئ من مساحة الظل المجاورة. ثم تتوالى مساحات 

الظل والنور فً إٌقاع واضح نتٌجة لتثنٌات المبلبس التً تلتّؾ حول الجسم والرأس فً لٌونة حٌناً وصرامة 

 ناً آخر.حٌ

وهذه الثٌاب تنسدل حٌناً على جسد أبو الهول سعٌاً لتوطٌد الصلة القابمة أصبلً بٌن عنصر الفبلحة 

 وعنصر أبو الهول, وتحقق من ناحٌة أخرى إلى سد ما لٌس مرؼوباً فٌه من فراؼات قد تنشا هنا وهناك.

دور العنصر األول الفبلحة فً  أما العنصر الربٌسً الثانً )أبو الهول( فهو ٌإدي دوراً مإكداً على

حركته العامة, فٌردد رأس أبو الهول ذات المعانً واالنفعاالت التً ٌإدٌها رأس الفبلحة فٌما تؤخذ ٌد 

الفبلحة اهتمام المشاهد وتوجه نظره إلى رأس الفبلحة باعتبارها مصر المعاصرة مصر النهضة وهو ما 

 أراد مختار التركٌز علٌه.

ة ألبً الهول تلعب دور توجٌه االهتمام إلى مركز العمل كله رأس الفبلحة فهذه كتلة كل الخطوط المإطر

الساقٌن األمامٌتٌن المابلة تلعب نفس الدور وهً حل تشكٌلً ٌنسجم مع الشكل الهرمً وتنسجم مع فكرة 

 النهوض واالرتقاء.

هتم بشًء من التفاصٌل وهذا فإذا كانت الوجوه وخصوصاً وجه الفبلحة مركزاً للعمل فحرى بالمثال أن ٌ

ما فعله مختار, فلم ٌلجؤ إلى التبسٌط واالختصار فً تفاصٌل الوجوه واألطراؾ بٌنما استخدم التبسٌط 

والتسطٌح ألجزاء فً جسم أبً الهول وكذلك فً ثنٌات رداء الفبلحة وهو ٌهدؾ أصبلً إلى احترام الكتلة 

ا كما ٌعامل الرخام ولعل الؽرانٌت ٌعد فً مصر رمزاً آخر وإبرازاً لقٌم الخامة النبٌلة, فهو لم ٌعامله

 ٌنضاؾ للرموز الفرعونٌة الكثٌرة التً تعبر عن كنة الحضارة الفرعونٌة.

" إن أردت أن تنصت إلى حدٌث التمثال فقؾ بالمٌدان الكبٌر فً لحظة باكرة من الصباح قبل أن ٌمتد 

مل وٌتطلع إلى الفجر وانظر إلى حركة ٌدها وهً تزٌح إلٌه الصخب والضجٌج وتؤمل وجه الفبلحة ٌشع باأل

النقاب, عندبذ ستحس تٌاراً من الحٌاة ٌنبعث فً نفسك كؤنه دعاء عمٌق منها مس مشاعرك...وانظر أبو 

الهول إلى جانبها وقد تهٌؤ للنهوض بعد آالؾ من السنٌن وأطلق بصره نحو األفق فً تحفز ومازالت فً 

بة على )التطلع إلى الخارج والنظر فً األعماق( كما ٌقول إٌلً فور ذلك سر األجداد عٌنٌه تلك القدرة العجٌ

تلقته ٌد مختار وأبرزته فً هذه الصورة اآلخاذة الرابعة, وتؤمل بعد ذلك خطوط التمثال وجماع أوضاعه 

تركٌب وتركٌز تجدها تؤتلؾ وتلتقً فً وحدة تشكٌلٌة رابعة وحده تمثلت فٌها مقدرة عجٌبة على التحلٌل وال

 الحقٌقة العمٌقة التً ٌعبر عنها التمثال فً مجموعة من الخطوط والحركات وتلك هً سمات األقوٌاء.



111 

 

إن تمثال النهضة هو دعامة فن مختار ونقطة التحول والبدء فً الطرٌق الذي ارتقاه بعد ذلك بمقدرة 

 .  1تطوره "  وبراعة حتى استطاع أن ٌقٌم فً نهاٌته تمثالً سعد وٌضمنهما مراحل

 مختار و)نهضة مصر( والنقد الفنً :

فً بٌبة متخلفة نوعاً ما استطاع مختار أن ٌنقل الفن من نشاط مستهجن إلى شًء تجتمع علٌه أمة. 

سنوات قلٌلة تلك التً كان ٌنظر فٌها على أن من ٌؤتً بهذه األشٌاء )التماثٌل( أن هو إال فعل الشٌطان 

حاب الكرامات, إلى أن أصبح النقاش الفنً ٌتصدر صفحات الجرابد وتستوجب تدخل المشاٌخ وأص

 ومجالس األدب. 

لقد تتبع المصرٌون أخبار مّثالهم وهو ٌخط طرٌقة فً بارٌس وٌحقق نجاحات فاخر بها كل مصري على 

اختبلؾ فباتهم. لقد نقل مختار وتمثاله )نهضة مصر( مجتمعة من حال إلى حالة متقدمة أكثر. فالمجتمع 

المصري الذي رزح تحت ثقل آالؾ من السنٌن التً باعدت بٌن الذوق العام والفن األصٌل. مجتمع حكمت 

فٌه األفكار المؽلوطة التً تسلح بها دعاة تحرٌم الفن. مجتمع هو من نفس النوع الذي عاش فً بقٌة أقطار 

مجتمعاً منؽلقاً على ذاته فنٌاً  الوطن العربً وخصوصاً فً نظرته إلى الفن. فلوال مختار وشدة إشعاعه لبقً

 ومتخلؾ فً هذا المجال.

" ففً خمسٌنٌات القرن العشرٌن أرادت الحكومة السورٌة إقامة تمثال نصفً للشاعر )أبً العبلء 

المعري( وعند تنفٌذ التمثال واقتراح إقامته فً حدٌقة )أبً العبلء المعري( وتصادؾ محاذاة هذه الحدٌقة 

هاء ومشاٌخ دمشق, وأصدروا فتاوى وبٌانات تهدد أصحاب هذا المشروع وتندد لجامع. عندها هب وج

بفكرة إقامة هذا التمثال. وقد لخصوا اعتراضهم فً بٌان وجه إلى )عفٌؾ البهنسً( وكان مسإوالً فً وزارة 

 الثقافة وصاحب الفكرة.

ً إقامة األصنام وثانٌاً أن فكرة إقامة التمثال أصبلً تعبر عن معصٌة بحد ذاتها وه نوجاء فً البٌا

االعتراض على صاحب التمثال )أبو العبلء المعري( فهو زندٌق ال ٌجوز تكرٌمه وثالث االعتراضات هو 

 . 1إقامة التمثال الى جانب بٌت من بٌوت هللا "

فً جو مشابه وسابق بالزمن لهذه األفكار كان إشعاع مختار وعبقرٌته أكبر من الظروؾ القسرٌة, وكما 

 ا بؤن مشاٌخ مصر وعلماء األزهر كانوا إلى جانب ومن المتحمسٌن لفكرة إقامة التمثال .وجدن

                                                 
1
قرأت الكثير والكثير عف تمثاؿ نيضة مصر وكاف كثير منيا ينيؿ مما كتبو بدر الديف ’  144بدر الديف أبو غازي , مختار , مرجع سابؽ , ص  

ثاؿ مختار . أبو غازي , بؿ أف كؿ الرسائؿ الجامعية المقدمة في ىذا الموضوع تردد نفس الكممات التي قاليا بدر الديف أبو غازي في كتابو األوؿ الم
 مختار ( فكمماتو ىذه أبمغ وأكثر دقة وأعمؽ رغـ  شاعريتيا ونحوىا النمو األدبي . ولكف وجدت أف أنقؿ عنو ومف كتابو الثاني )

1
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بدأ االهتمام بؤخبار المثال بعد عودة الوفد المصري الذي قد سافر إلى مصر للدعوة للقضٌة المصرٌة 

 وبعد أن شاهدوا تمثال نهضة مصر قبل عرضه فً الصالون األول للفنانٌن الفرنسٌٌن. 

فكرة الدعوة إلى إقامة التمثال واالكتتاب من العوامل الربٌسٌة التً جعلت أخبار التمثال تمتزج وكانت 

 وأخبار النضال الوطنً للتحرر.

فلم ٌعد ؼرٌباً على الجرابد والمجبلت المصرٌة أن تسهب فً الكتابة عن المثال مختار والتمثال بعد أن 

األخبار فً الجرابد والمجبلت الفنٌة الفرنسٌة والعالمٌة, ومما كان رجال الصحافة والسٌاسة ٌقرإون تلك 

زاد فً أهمٌة أخبار التمثال تلك الظروؾ المرافقة والنكسات التً تعرض لها أثناء التنفٌذ بفعل موقؾ 

الحكومات المتعاقبة وموقؾ القصر الثابت والمعارض لهذا المشروع من أساسه حتى إذا ما أزٌح الستار عن 

مل الفنً كانت ذروة الكتابة فً الصحؾ, فراح الشعراء ٌتنافسون على نظم القصابد فً مدح المثال هذا الع

 والتمثال.

وراح الكتاب واألدباء ٌكتبون محللٌن ومإكدٌن على الرموز الوطنٌة والقومٌة فً هذا العمل, على أن 

 الناحٌة التشكٌلٌة بقٌت بعٌدة نوعاً ما عن الطرق والنقاش.

تب واألدٌب الساخر )ابراهٌم عبد القادر المازنً( قد كسر هذه القاعدة, فكتب فً مجلة ولعل الكا

مقاالً مطوالً استخدم أسلوبه الساخر فً خلق شخصٌة معٌنة أخذ ٌحاوره عن  1928السٌاسٌة األسبوعٌة فً 

اج مختار من صمته التمثال وراح ٌنتقد العمل من الناحٌة التشكٌلٌة. وقد كان لهذا المقال دور هام فً إخر

ودعاه للحدٌث عن عمله وتفنٌد انتقادات المازنً. ولعل هذه المقالة التً رد بها مختار فً نفس المجلة من 

 المقاالت النادرة التً كتبها مختار مدافعاً وشارحاً رموز وجزبٌات عمله.

والفبلحة( وحركة أبً  وقد تركز نقد المازنً للتمثال فً ثبلثة جوانب هً تكرار لرمز مصر )أبا الهول

الهول التً كان ٌصلح لها الربوض ال النهوض. ووقفة الفبلحة نفسها. وكان من الواضح أن المازنً ٌنظر 

 إلى التمثال ال إلى أنه تشكٌل ونحت...بل واقع مجّسد.

 فجاء فً نقد المازنً : 

ٌقٌمها المّثال هناك وٌضنٌها بهذه  " هذه الفتاة المنصوبة إلى جانب أبً الهول ال أفهم معناها وال أدري لم

الوقفة المتعبة ولو كنت أنا مختار الستؽنٌت عنها جملة والجتزأت بؤبً الهول وحده, ألنه إذا كان المراد 

الرمز إلى أن مصر تنهض فإن أبا الهول بمفرده حسب من شاء أن ٌرمز إلى ذلك. ولن ٌركب الجهل أحداً 

اجٌة, ففً نهوضه وحده ما ٌكفً رمزاً لنهوض الببلد الذي اقترن اسمه فٌتوهم أن المراد به رومٌة أو قرط

بتارٌخها. زد على ذلك أن قٌام الفتاة إلى جانبه تخلٌط وذلك أنها فهمت رمزاً لمصر الحدٌثة وعلى هذا ٌكون 

عنٌٌن أبو الهول عنواناً على مصر القدٌمة إذ أن مصر القدٌمة تنهض إلى جانب الحدٌثة وفً كنفها وكبل الم
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مستحٌل ٌرفضه العقل وال ٌستسٌػ معناه, واضح من ذلك أن هناك ـ أو هنا على األصح ـ مصر واحدة 

تارٌخها سلسلة متصلة الحلقات وأنها كانت نابمة أو متفترة أو شبت ؼٌر ذلك ثم هً اآلن تستٌقظ أو تنفض 

 .1تً تفسده وال تإٌده "عنها ؼبار القرون وتهم بالنهوض, وهو معنى ال ٌحتاج إلى هذه الفتاة ال

 ٌرد مختار فً نفس المجلة وفً مقال الحق وعلى هذه النقطة بالذات : 

" أبو الهول رمز المدٌنة الفرعونٌة والعظمة الفرعونٌة ٌنهض واألمة المصرٌة واقفة إلى جانبه فخورة 

التً ظلت محجوبة بماضٌها المجٌد ٌؤللبها عزها األزلً و تنزع من نفسها الستر وتظهر لشعوب الؽرب 

 عنهم قروناً عدٌدة. 

تلك هً نهضة مصر, وإن كل شًء فً التمثال, كل إشارة, كل وقفة, كل وضع, وإن حركة الذراعٌن, 

 وطٌات الرداء وإن ذلك كله لٌساٌر تلك الفكرة السابدة الشاملة وٌدل علٌها, فكرة )نهضة مصر(.

من المجموع ال ٌنفصل عنه. حاولوا أن تقطعوا كل هذا ٌإلؾ كبلً ال ٌتجزأ و عناصره كلها أجزاء 

التمثال نصفٌن المرأة وأبو الهول. وال ٌمكن ألحدهما أن ٌكتفً بنفسه لٌمثل كبلً متجانساً حسٌاً أو معنوٌاً. و 

وٌتابع مختار .2الواجب أن ٌكون التمثال كبلً من الحس وفً المعنى وٌجب أن ٌكون كتلة و ٌشكل وحدة..."

 المازنً : رده على مقال 

" إن صدٌقنا المازنً وهو ٌدعو إلى وحدة الصورة وإلى عزله التمثال إنما ٌنكر الوضع االسمى فً 

النحت وهو وضع الجماعة التً تتمثل فٌه عبقرٌة النحات الكاملة, وما التمثال إال أثر الفن الحسً وخبلصته 

لٌه ابتكار الفن, وإن المثال ال ٌستطٌع أن ٌحس وما الجماعة إال أتم مظاهر هذا الفن بل أنها نهاٌة ما ٌصل إ

 . 1عاطفة تذهب به إلى أبعد من هذا الحد "

 أما بالنسبة للنقطة الثانٌة التً ساقها المازنً بخصوص التمثال فٌقول فٌها :

" والمرء ٌنظر إلى أبً الهول الساهد وٌفكر فً آالؾ السنٌن التً قضاها هنا على حافة الصحراء فبل 

وال ٌخالجه شًء من الشعور بالتنافً بٌن هذه الدهور الطوٌلة وبٌن مقامة هذا, وذلك أن ربضته  ٌستؽرب

تشٌع فً النفس معنى االستقرار التام وقد أحس القدماء بإٌثار الربوض له فإنه جلسة مرٌحة تقترن فً الذهن 

خلٌق حٌن ٌعود إلٌه مرة  بمعنى االستمرار ولٌس كذلك )النهوض( كما هو مصور فً تمثال مختار, والمرء

أخرى أن ٌحس أن لهذا الوضع ما بعده...إما أن ٌثب إلى األرض وإما أن ٌعود إلى الجثوم والراحة والسهوم 

مرة أخرى, أما البقاء هكذا ٌوماً بعد ٌوم وشهراً بعد شهر وعام فً عقب عام, فلٌس من السهل على العقل 
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ٌة للتمثال ونحس أن ٌكون المقصود بها أنها نبوءة وأمل أو نحو أن ٌؤنس إلٌه وٌقتنع به, وقد تكون هذه مز

ذلك. ولست أعٌب أو أنقد, فما أعنً أكثر من أنً حٌن أنظر إلى التمثال ال أحس أنً قد رأٌت كل شًء وقد 

 أتوهم أنه سٌثب عن القاعدة إلى األرض.

بعٌر إلى الهرة, حٌن ٌرٌد أن وهذا الذي علٌه أبو الهول الجدٌد إقعاء ال نهوض, فإن الحٌوان من ال

 2ٌنهض, ٌقوم على رجلٌه الخلفٌتٌن أوالً ثم على األمامٌتٌن.."

 فٌرد مختار :

" الواقع أن الفن ال ٌصبح فناً حقاً إال إذا عرؾ كٌؾ ٌنجو من الحقٌقة لٌصل إلى الخٌال والهوى, والواقع 

له...على أننً أرٌد أن أبرز وجهة نظري أننً كنت أستطٌع أن أجعل أبا الهول ٌنهض على رأسه أو على ذٌ

كً أحول دون وقوع الناس فً الخطؤ الذي وقع فٌه األستاذ المازنً. هو ٌزعم أن الحٌوان من الجمل إلى 

القط ٌنهض رافعاً ساقٌه من الخلؾ...وإنً ألدعوك إلى زٌارة حدٌقة الحٌوان إذا لم ٌكن عندك قط أو كلب 

د...وكذلك الحٌوانات المفترسة وؼٌرها وأمرها ال ٌحتمل المناقشة أنها تنهض ولنمر معاً أمام األقفاص لنشاه

 . 3رافعة ساقٌها من األمام ككل الحٌوانات ؼٌر ذوات الركب "

وٌختم المازنً انتقاده بطرٌقة وقوؾ الفتاة الفبلحة إلى جانب أبً الهول فهً واقفة كالعصا وٌمناها التً  

فها, فهً بهذه الطرٌقة ال تستنهض أبا الهول بل تكبح من نهوضه على راس أبً الهول ؼرٌبة فً وص

 )حسب رأي المازنً طبعاً(. 

وهنا ٌرد مختار أنه درس وضع الٌد بدقة, فهو إن أسندها )الٌد( فإنها ستظهر مظهر التعب وهذا ٌتنافى 

و ما لم ٌرد مختار ووضعٌة النهوض والنهضة و اإلٌقاظ. وهو إن أثنى ساقها فإن شًء من نبلها ستفقده وه

 لرمز مصر الحدٌثة.

ولعل أجمل ما فً السجال الفنً هو قٌامه بحد ذاته, فكم كانت الساحة الفنٌة والفكرٌة تفتقر الى نقاشات 

من هذا النوع, وهو ما حرك الشارع األدبً والثقافً بعد ركود طال أمده. ولطالما حرص مختار أن ٌنحت 

ٌت(, بل فً الواقع الذي تحجر, ولعل فً تحقٌقه لنهضة مصر حقق ال فً أقسى أنواع الصخر )الؽران

 نهضة فنٌة حقٌقٌة فهو بحق صاحب نهضة مصر الفنٌة.

لم ٌكن تمثال نهضة مصر, الرتباطه بفكرة القومٌة العربٌة تمثاالً مثٌراً لشعب تواق الى الحرٌة 

 فت أنظار نقاد الفن العالمٌٌن. واإلنعتاق من ربق االستعمار, بل أنه بحق كان عمبلً فنٌاً فذاً ل

                                                 
2
 .119ػ المرجع السابؽ , ص  

3
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فقد اثبت مختار فً عرٌن الفن الحدٌث, فً بارٌس ومن خبلل اشتراكه فً المعارض الفنٌة, مقدرة فنٌة 

 ال مراء فٌها. 

كان تمثاال )اللقٌة وكاتمة األسرار( قد لقٌا كل تقدٌر واحترام من قبل لجنة التحكٌم فً صالون الفرنسٌٌن 

ت نفسها إزاء استحالة مادٌة فً أن توفً التمثالٌن حقهما من التقدٌر, فؤوصت بمنحه وأشارت الى أنها وجد

 وسام جوقة الشرؾ.    

" وقد كتب )أول بجٌورسون( وكان من الشخصٌات الفنٌة المعنٌة فً عشرٌنٌات القرن العشرٌن بالعمل   

وكتب ٌدعوه الى معاونته فً  على الموابمة بٌن الفن االسكندنافى والفن المصري فتحمس التجاه مختار

مهمته وكتب )أنه لم ٌلق خبلل سٌاحاته المتعددة فً العالم أثراً هزه كتمثال كاتمة األسرار, وأنه ال ٌرى فً 

 1هذا االتجاه الرابع فناناً بل ظاهرة روحٌة فذة( " 

وقد جاء فً النشرة الفنٌة فً صالون الفن الفرنسً"...فً زمن الخداع واهتزاز عناصر التقدٌر الفنً 

 .2مازالت القٌم الجادة تحٌا, و ها هً ذي نلمسها فً أعمال مختار المصري الذي ٌذكرنا بالماضً..." 

فً بارٌس التً لم  ولن نستطٌع أن نورد كل المقاالت والكتابات الفنٌة التً تطرقت لمعارض مختار

تقتصر على الصحافة الفرنسٌة, بل تجاوزتها لتملا صحؾ أمرٌكا وإنكلترا وبلجٌكا وإٌطالٌا التً أفردت 

على صدر صفحات الصحؾ الكبرى ما مفاده عن والدة فنان حدٌث معاصر هو ابن ذلك الفنان المصري 

 القدٌم الذي أذهل العالم باآلثار واألوابد الخالدة. 

ال نستطٌع تجاوز آراء كبار نقاد الفن فً ذلك الوقت أمثال )لوٌس فوكسٌل, جورج جراب, ولكننا 

راٌمون اسكولٌٌه, جاك باشٌه, ماكسٌملٌان جوتٌٌه( ممن كان لهم دوراً بارزاً فً التنظٌر للحركة الفنٌة 

 بداٌات القرن العشرٌن. ىالمعاصرة ف

كتالوج معرض مختار فً بارٌس    " أنً ألعلن فهذا جورج جراب مدٌر متحؾ رودان ٌقول فً مقدمة 

إلٌك أسفً إذ ال ٌستطٌع زوار معرضك أن ٌشاهدوا وٌعجبوا بتمثالك الجرانٌتً الرابع )نهضة 

مصر(...وهذا التمثال ٌعّد فً نظري من أقوى وأروع قطع النحت المعاصر. وأن )أبا هولك( الذي ٌتطلع 

امنمحات الثالث فً متحؾ القاهرة, وال اظنننً مخطؤ إذا قلت إنه فخوراً لٌذكرنً ـ وهذا ثناء ـ بؤبً هول 

ٌعتبر تكرٌساً لجهودك وما حققته من مجد, وهو ٌفتح لك طرٌقاً أوسع مما سلكته حتى اآلن جدٌر بمواهبك 

 .1الفذة  "
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 : "...تستطٌع أن تقول بؤننا فً تماثٌل مختار1931وكتب )لوٌس فوكسٌل( فً مجلة إكسلسٌور فً مارس 

امتداد الفن المصري باتجاهٌه الوضعً والدٌنً, أو الشعبً والرسمً, وال ننسى أن هذا األستاذ المثال 

الشاب لم ٌحصر عمله فً التماثٌل الشخصٌة كشٌخ البشارٌن أو وجه عدلً باشا البادي األنفة, أو حامبلت 

صنع أبا هول ضخم...إن مختار الجرار وهن عابدات من النهر ولكنه كذلك صنع تمثاالً إلٌزٌس الؽامضة و

  2هو فنان واقعً شؽوؾ بالحقٌقة وصدق التعبٌر والحٌاة المحٌطة وهو كذلك من أتباع األطرزة..." 

وٌعزي ماكسٌملٌان جوتٌه  فً مجلة الفن الحً الفضل لمختار بدفع النحت الحدٌث فً مصر الى عصر 

ونة وأن ٌدخل علٌها النزعة الحدٌثة وبهذا ٌكون قد جدٌد بعد أن استطاع أن ٌضفً على أعماله شٌباً من المر

 خرج فنه من نطاق التقالٌد الى الحٌاة. 

عن والدة فنان حدٌث ٌنضاؾ الى قابمة الفنانٌن 1931وقد أعلن راٌمون اسوكولٌه فً )ال دٌبٌش( عام 

 العظام وذلك من خبلل تواصله مع روح الفن المصري العرٌق.

رأي للناقد أندري سالمون وبرؼم  1931جرٌدة )ال بتً ماتان( فً أبرٌل وهذا هنري باسنوا ٌورد فً 

نحاتاً معاصراً عنً  ؾكونه ضنٌن بالمدح متحفظ فً أحكامه حٌث تحمس لعمل مختار وكتب أنه "...ال ٌعر

الفن  أكثر من مختار بالعنصر البنابً, وباحترام الكتلة لذاتها كمقوم فً فن النحت وفقاً لما تملٌه تقالٌد هذا

  1" ثالعرٌقة ولٌس هناك فن أجدر من فنه أن ٌكون فن انبعا

واألمثلة كثٌرة على أشاده نقاد الفن الحدٌث بموهبة مختار الفذة. وال عجب فً ذلك فالفن األصٌل ال 

أن ٌقابل بترحاب نقاد الفن. وكتاب المّثال مختار لبدر الدٌن أبو ؼازي ٌعج بآراء وكتابات هإالء إال ٌمكن 

 نقاد والتً اقتطفنا منها ما وجدناه اكبر من التجاوز واالختصار. ال

 

 ـ تمثالً سعد زغلول : 

" فً أوابل القرن العشرٌن عندما فكر المصرٌون فً تخلٌد زعٌم األمة سعد زؼلول أقام مختار تمثاالً له 

عونٌة وعلٌها نحت فً القاهرة على قاعدة مستوحاة من المعبد المصري القدٌم مكونة من أربع أعمدة فر

بارز ٌترجم الحٌاة فً مصر فً ذلك الحٌن مستوحٌاً ذلك من التراث المصري الفرعونً, أقام تمثاالً آخر 

فً اإلسكندرٌة ـ العاصمة الثانٌة للوطن ـ فذكرنا بالمصري القدٌم ففً حٌن كان ٌشٌد الملك لنفسه معبدا فً 

                                                 
2
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اآللة آمون( فً الجنوب, وإن اختلفت األؼراض واألسباب الشمال كان ٌشٌد فً نفس الوقت معبداً لوالده )

 . 2إلقامة نصب مختار ومعبد المصري القدٌم" 

فً قلب العاصمة المصرٌة القاهرة وفً إحدى أهم الساحات عند نهاٌة كوبري قصر النٌل ٌطل تمثال 

سعد زؼلول رافعاً ٌده فً حركة أقل ما ٌقال عنها أنها تعبر عن العظمة, عظمة الشخصٌة التً تعبر عنها 

ال منطبعاً فً ذاكرتً حٌث وعظمة النحت الذي أبدع فٌه مختار. قمتان اجتمعتا فؤعطت نصباً تذكارٌاً ال ٌز

 (.51أنه أول معلم قابلنً فً رحلتً إلى القاهرة وأول عمل لمختار أقؾ أمامه وجهاً لوجه )شكل رقم 

 

 ( تمثال سعد زؼلول بالقاهرة41شكل رقم )

" )إن فً وجدان كل مصري ولو لم ٌكن فناناً تمثاالً لسعد زؼلول( قالها مختار عقب وفاة زعٌم األمة 

لول, قالها معبراً عن إحساس عاشه وٌعٌشه كل مصري ألن سعد زؼلول كان باختصار رمزاً سعد زؼ

لكفاح مصر ولٌس شخصاً وسلطان وإال لما عاش فً وجدان كل مصري بما فٌهم رابد النحت المصري 

 . 1محمود مختار "

اً ٌختصر نضال أمة فلم ٌكن سعد زؼلول فً وجدان مختار زعٌماً سٌاسٌاً فقط. فقد كان بالنسبة له رمز

 فؤراد أن ٌإطر ذلك فً كبل التمثالٌن فً القاهرة واإلسكندرٌة.

                                                 
2
 .32, مرجع سابؽ, صار أثر الفف المصري القديـ عمى فف المثاؿ مختػ محمد أبو القاسـ ,   

1
 .65, مرجع سابؽ , ص أثر الفف المصري القديـ عمى فف المثّاؿ مختارػ محمد أبو قاسـ ,   
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"  لم ٌرد مختار أن ٌسجل بتمثالٌه صورة للفقٌد وإنما أراد أن ٌصور رمزاً, ٌصور ما بقً من الرجل 

حول  بعد موته, آراءه وتطلعاته الوطنٌة وزعامته الشعبٌة, وٌمجد معنى عودة مصر إلى نفسها وتجمعها

 .        2زعامة مصرٌة وانتصار إرادتها على الضعؾ والظلم ومطالبة الشعب بحقوقه "

لقد كان لوفاة سعد زؼلول أثر بلٌػ فً قلب النحات المّثال مختار, فعلى الصعٌد الشخصً كانت لمختار 

 عبلقة من نوع خاص مع هذا الزعٌم الفذ.

وخصوصاً عن تلك االنتفاضة التً خاضها الشعب  فللمصادفة ورد اسم مختار فً مذكرات سعد زؼلول

 المصري ضد محتله اإلنكلٌزى.

فقد جاء فً الجزء الثانً من المذكرات الخاصة لسعد زؼلول وذلك عندما كان وزٌراً للمعارؾ عام 

. "...تظاهر كثٌر من الناس والطلبة, وطافوا الشوارع بعد أن خطبوا خطباً مهٌجاً فً حدٌقة الجزٌرة, 1919

وألقوا القبض على تلمٌذ من الخدٌوٌة ٌدعى عباس حلمً, وآخر ٌدعى مختار, من مدرسة الفنون الجمٌلة 

 . 1على رجال البولٌس بالضرب..." اٌوماً نظٌر تعدٌهم 21وحكم على كل منهما فً الٌوم التالً بالحبس 

برباسة سعد زؼلول إلى وكان لقابه األول مع سعد زؼلول فً بارٌس وذلك عندما سافر الوفد المصري 

بارٌس للدعوة للقضٌة المصرٌة فتعرؾ أعضاء الوفد على مختار عن طرٌق الجمعٌة المصرٌة التً كان 

 قوامها الطلبة المصرٌون فً بارٌس.

"...ووقفوا على جهوده وشهدوا تمثاله )نهضة مصر( قبل أن ٌعرضه كما  شهدوا أعماله فً متحؾ 

الفنٌة الفرنسٌة له فؤدركوا أن هذا الشاب المجهول هو من دواعً فخرهم جرٌفٌن ولمسوا تقدٌر األوساط 

وأنه بجهوده الصامتة ٌإدي للقضٌة المصرٌة أجل الخدمات ومن واجبهم أن ٌمهدوا له الطرٌق لٌؤخذ مكانه 

    2البلبق فً ببلده ."

ر بعض القضاٌا وقد كان لمختار مواقؾ قد ال تتفق مع النهج الذي كان سعد زؼلول  ٌنهجه  وٌسٌ

الحٌاتٌة وأصبح سعد زؼلول موضع انتقاد من قبل مختار وراح ٌهاجمه فً رسومه الكارٌكاتورٌة والتً 

 أسماها )الزؼلولٌات(.

" ولقد انقطعت األسباب بٌن سعد ومختار فترة بعد هذه الرسوم إلى أن التقٌا ذات ٌوم فً فندق )مٌنا 

ستطلع أنباء تمثاله )نهضة مصر( وزاره فً ساحة التمثال بعد هذه هاوس( فدعاه الزعٌم إلٌه وظل ٌحادثه وٌ

 المقابلة مع جماعة من الساسة واألدباء والصحفٌٌن.

                                                 
2
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ولقد كانت هذه الزٌارة من أٌام الوداع فً حٌاة سعد فلم ٌمض بعدها سوى قلٌل حتى فارق إلى جوار ربه 

التفاصٌل والخبلفات العابرة ولم ٌبق إال  قبل أن ٌزاح الستار عن )نهضة مصر(, وانقضت بذهاب سعد هذه

 . 3الرمز الذي تخلؾ منه والذي استوحاه مختار فً تماثٌله " 

وعقب وفاة الزعٌم سعد زؼلول استدعت الحكومة المصرٌة مختار من بارٌس حٌث كان  1927فً سنة 

 ٌعد لبعض أعماله الفنٌة, لكً ٌقوم بعمل تمثالً الزعٌم الراحل. 

, وأثناء افتتاح معرض 1931سٌة تم صرؾ النظر عن هذٌن العملٌن. ولكن وفً عام ثم ألسباب سٌا

ٌّر العودة إلى ببلده رؼم اإلحباط  مختار فً بارٌس دعته الحكومة مرة أخرى لنفس السبب فلم ٌتوانى وخ

فً الكبٌر الذي منً به فً المرة األولى. وبالرؼم من كل األضواء واألمجاد والشهرة التً ٌتمتع بها 

بارٌس. ترك كل شًء, بما فٌها أقبلم الصحافة العالمٌة والنقاد الذٌن كانوا ٌكٌلون له المدٌح فلم ٌكن هذا ما 

 . اٌرٌد بل أنه كان ٌحمل رسالة واضحة, وجد فً استدعاء الحكومة له للقٌام بتنفٌذ العملٌن سبٌبلً لتبلٌؽه

النماذج التً ظلت أطٌافها تعاوده منذ بدأت فكرة  ولم ٌفكر إال فً تحقٌقه مشروعه القومً الكبٌر...أعدّ 

. حٌث أخذ ٌفكر فً سعد زؼلول لٌس بكونه شخصاً بل بما ٌمثله سعد كرمز 1927إقامة النصب فً عام 

لكفاح األمة ونضالها وطموحها. فمصر قد اجتمعت حوله فً مرحلة من تارٌخها واختصرت نفسها فً 

ٌمها فعلى المثال أن ٌإطر ذلك وٌإرخ لهذه المرحلة من تارٌخ شخصه. فإذا كانت األمة قد اختارت زع

 الكفاح والنضال والطموح. 

فعكؾ مختار على تقدٌم العشرات من النماذج والدراسات التفصٌلٌة, كان سعٌه المستمر ٌتجه دابماً نحو 

فقرأ كل تصوٌر أعمال الزعٌم ونضاله, وحاول أن ٌتقمص حٌاته الروحٌة والوقوؾ على كنه تجربته, 

خطبه محاوالً الوصول الى أبعد النقاط الممٌزة لهذا الزعٌم. وقد أنجز الكثٌر من الدراسات التفصٌلٌة األولٌة 

(, وبالرؼم من كونها نماذج أولٌة إال أنها تعتبر إعماالً فنٌة حقٌقٌة, بل 41لرأس الزعٌم وجسمه )شكل رقم

 عالجته للسطوح والنظرة العمٌقة التً أودعها مختار فٌه. ومتمٌزة كالعمل الذي تحدثنا عنه سابقاً من حٌث م

ولٌس خافٌاً أن التعبٌر  1وقد انجز مختار فً هذه الفترة تمثاالً كارٌكاتورٌاً نادراً للزعٌم سعد زؼلول

 بالكارٌكاتور ٌنّم عن فهم عمٌق لشكل ومحتوى الموضوع.

                                                 
3
 . 75ػ المرجع السابؽ , ص  

1
ػ تمثاؿ سعد زغموؿ الكاريكاتوري مجيوؿ المصير , وقد حدثني عنو مدير متحؼ مختار , ماىر مراد الذي وعد بأف يمدني بصورة نادرة عنو   

مف وجود ذلؾ التمثاؿ وذلؾ مف خالؿ رحمة عممية الى مصر في  تالمعمومة التي تأكدولكف لـ يفي بوعد , ولـ أتمكف مف الحصوؿ إال عمى 
11/6/2111. 
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)كوبري قصر النٌل( الذي تربض على ٌرى تمثال الزعٌم فً القاهرة وسط مٌدان كبٌر ٌواجه جسر 

أركانه األربع أسود الفنان )جاكمار(. وارتفاع التمثال على قاعدته الؽرانٌتٌة ال ٌزال الى الٌوم مسٌطراً على 

 الموقع بشكل الفت, بالرؼم من ارتفاع عدٌد األبنٌة التً أقٌمت فٌما بعد.

 

 تحؾ الفن الحدٌث بالقاهرة ., م1927( دراسة لرأس سعد زؼلول, برونز ,41شكل رقم )

 وقد أراد مختار أن ٌعبر عن معنى واضح برفعه على قاعدة تشكل ضعفٌن ونصؾ ارتفاع التمثال نفسه. 

وقد كان الرتفاع القاعدة مشاكل مع العابلة الحاكمة والقصر. فقد أصر القصر على أن أال تكون القاعدة 

سعد زؼلول أكثر من تماثٌل األسرة الحاكمة. وخصوصاً أن بهذا االرتفاع. فبل ٌصح أن ٌكون ارتفاع تمثال 

سعد لم ٌكن شخصاً مرؼوباً فٌه من القصر. وقد حاولت الحكومة فً حركة تعبٌر عن موقؾ القصر فً ثنً 

مختار عن القٌام بمشروعه للمرة الثانٌة على أن تعوضه الحكومة أجوره وأتعابه. إال أنه رفض ذلك مصراً 

" و اضطر لمقاضاة الحكومة, وتوالت القضاٌا بٌن الجانبٌن وكانت من أشهر القضاٌا الفنٌة على إتمام العمل 

 1فً ذلك الوقت "

                                                 
1
 .  27, مرجع سابؽ , صأثر الفف المصري القديـ عمى فف المثاؿ مختار ػ محمد أبو القاسـ,   



121 

 

 وكان النصر حلٌفاً لمختار وإرادة األمة. 

(على قاعدة ؼرانٌتٌة مكونة من قاعدة مربعة مكسوة بلوحات 42ٌرتفع تمثال سعد فً القاهرة )شكل رقم 

النحت الؽابر من البرونز فوقها قاعدة أخرى دابرٌة صؽٌرة تحمل أربعة أعمدة فرعونٌة التصمٌم مؤخوذة 

عن نبات اللوتس فوقها قاعدة أخرى مربعة من ثبلث درجات )الوسطى قلٌلة االرتفاع( وٌنتصب فوقها 

زي ٌستند بٌده الٌسرى على سور المنبر بٌنما ترتفع الٌمنى الى األمام حٌث تعطً تمثال الزعٌم البرون

 للمشاهد إحساساً بخطابة الزعٌم وقدرته على سحر الجماهٌر بكلماته. 

تحتل القاعدة فً هذا العمل أهمٌة تشكٌلٌة بالؽة قد تفوق أهمٌة التمثال نفسه. صحٌح أن التمثال ٌقؾ فوق 

ته فً أهم موقع من العمل بما ٌهدؾ الى تخلٌد الذكرى وتوجٌه االهتمام إلٌه ولكنه أصر القاعدة بهٌبته وهٌب

 على االرتفاع بالقاعدة عالٌاً كرمزٌة واضحة ٌمكن التقاطها من الوهلة األولى لرإٌة النصب. 

 وحرص الفنان على االرتفاع بالزعٌم, تعبٌراً عن مكانته عند الفنان وعند الشعب, الى أعلى مكان

وهذا ٌوضح أن الفنان أراد أن ٌقٌم صرحاً  1/2.5ٌستطٌع االرتفاع به إلٌه, وجعل نسبة التمثال الى القاعدة 

لسعد ولٌس مجرد تمثال له. وفً طول القاعدة والرموز البالؽة الداللة التً حوت علٌها والتً ٌعلوها 

 التمثال, إن هً إال رمزٌة بالؽة أرادها مختار فً نصبه هذا. 

ألعمدة الؽرانٌتٌة الضخمة المماثلة ألعمدة المعابد الشامخة فً طٌبة )األقصر( تعبر بؤسلوب آخر إن ا

 عن النهضة واستعادة المجد القدٌم الذي عبر عنه الفنان فً تمثال )نهضة مصر(.
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 , القاهرة .1927( تمثال سعد زؼلول , برونز , 42شكل رقم )

 

إنها صٌؽة أخرى للنهضة المعتمدة على عراقة التراث...ٌربط بٌن هذه األعمدة نحت بارز من البرونز 

ٌعبر عن الرموز القومٌة أو أهداؾ الثورة وهً الحرٌة واالستقبلل والدستور والعدالة هذه الرموز كان 

 واإلخاء والمساواة (.  الى ما ٌماثل شعارات الثورة الفرنسٌة )الحرٌة1919الهدؾ منها أن ترفع ثورة 

ولعلم مختار بؤنه ٌقدم أفكاره ومفاهٌمه لشعب تنتشر فٌه األمٌة, فقد حرص على تقدٌم هذه الرموز 

كصور وبذا قد حول خطب وأفكار سعد إلى رموز تشكٌلٌة. قدمها فً أبهى صورها وقد أرفقها بعد ذلك 

التً تواجه الزابر الذي ٌقترب من التمثال وهً بلوحات النحت الؽابر األربعة على القاعدة السفلٌة للصرح 

فً موقعها هذا تحتمل السرد والتفاصٌل لقربها من المشاهد وتقدم لمن ٌزور المكان ما ٌختلؾ عما تقدمه 

 للعابر أو المطلع من بعٌد.
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تصور إحداها ضرٌح سعد فً المنتصؾ وقد أحاط به من الجانبٌن صؾ من النساء بمبلبس الفبلحات 

على الراحل وهن فً وضع جانبً كنهجه النحت على السطوح المنبسطة كما فعل الفنان المصري  ٌنتحبن

 القدٌم.

تصور الثانٌة النٌل كنهر عظٌم ٌحمل على صفحته المراكب الشراعٌة المحملة بالخٌرات تنقلها عبر 

ذلك الوقت باعتبارهم ( وهً المهنة الربٌسٌة للسكان فً 43وادي النٌل, تصور الثالثة الزراعة )شكل رقم 

عماد النهضة, أما الرابعة فتصور مختلؾ فبات الشعب العام من حرفٌٌن وصناع باعتبارهم أصحاب ثورة 

 (. 44الذٌن ٌحققون الرقً والنهضة)شكل رقم  1919

ولقد لجؤ مختار إلى استخدام النحت الؽابر فً هذا المكان من الصرح احتراماً للسطح والحرص على  

ل بالشكل البنابً للقاعدة, حٌث أن النحت البارز فٌه ربما ٌعطً بروزاً وظبلالً قد تقلل من عدم اإلخبل

 احترام السطح المستوي لهذا الجزء من القاعدة فٌعطٌه أهمٌة مبالؽة بها. 

وهذا ما لم ٌحرص علٌه فً قاعدة تمثال سعد زؼلول فً اإلسكندرٌة وهو ما جعل قاعدة تمثال سعد 

أهمٌة من قاعدة تمثال اإلسكندرٌة )بالرؼم من وجود تمثالً الوجه القبلً والوجه البحري(,  بالقاهرة أكثر

أراد المثال أن ٌستكمل الكتلة البنابٌة لتمثال الزعٌم لتبدو راسخة معمارٌة عن طرٌق إضافة حاجز ٌشبه 

 ظهر المنبر أٌن تستند الٌد الٌسرى, وبهذا تجنب

 

 , تمثال سعد زؼلول بالقاهرة .1927فر , برونز ,( الزراعة ,نحت نا43شكل رقم )
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 , تمثال سعد زؼلول بالقاهرة .1927( أصحاب الصناعة ,نحت نافر , برونز ,44شكل رقم )

 

الفراؼات بٌن الساقٌن وحقق حبلً ذكٌاً لمشكلة التفاصٌل التً ٌمكن أن تظهر وخصوصاً ذلك الفراغ الذي 

 بشكل ؼٌر مرٌح للنظر وٌعمل على األخذ من الكتلة.ٌسمح للنور أن ٌتسلل بٌن الساقٌن 

فؤلصق الساق الٌسرى والفخذ فً الضلع الشمالً لظهر المنبر بٌنما التصقت الٌمنى بالضلع الخلفً له, 

وقد شؽل المّثال مسطحات المنبر الكبٌرة من الخلؾ بؤن أسند المعطؾ علٌه فشؽل هذا الفراغ بطرٌقة 

ناحٌة الشرق فٌقوم الضوء طول الصباح بتؤكٌد المبلمح التً ترى من بعٌد, بٌنما موفقة, ٌنظر تمثال الزعٌم 

الٌد المرفوعة تحقق من جانبها ظبلً عمٌقاً ٌتوازى مع الظبلل العمٌقة فً منطقة الساقٌن وتحت سترة 

 الزعٌم, والتً أراد لها أن تكون ببل ثنٌات حتى ال ٌزدحم الشكل بظبلل أخرى مضافة.

ة مختار فً كل مرة تشاهد عمبلً له بل فً أوقات مختلفة من أوقات الٌوم فبل ٌتوقؾ اهتمام تتؤكد عبقرٌ

 المثال عند الشكل الذي ٌقدم, بل ٌتجاوزه إلى الظروؾ المصاحبة التً سترافق مشاهدة ذلك العمل.

, بٌنما الٌد الٌمنى إن الخط الخارجً المحدد لتمثال الزعٌم ٌحقق شكبلً بنابٌاً ٌكمل عمارة القاعدة المرتفعة

التً تخرج من هذا اإلٌقاع تبرز لتإكد التعبٌر عن الثورة بؤسلوب تشكٌلً ٌضفً أهمٌة خاصة على الٌد 

 الممدودة وٌجعلها فً بإرة النظر ربما بشكل واضح أكثر من الرأس.  
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لى أعلى وٌؤتً والخطوط الرأسٌة فً األعمدة الؽرانٌتٌة األربعة تعمل على دفع نظر المشاهد وتوجٌهه إ

دور تلك القواعد الثبلثة المربعة الشكل الهرمٌة التً تإكد وتمهد الطرٌق أمام النظر لٌتنقل بكل مهابة إلى 

 تمثال الزعٌم.

لقد أراد مختار أن ٌكون هذا العمل تمثاالً صرحٌاً وٌتؤكد ذلك فً أسلوب معالجة التفاصٌل التً تتضمن 

ون القدماء مع عدم اإلخبلل بالشكل الواقعً, لهذا نجح التشكٌل فً تحقٌق التبسٌط المماثل لما اتبعه المصرٌ

 إٌقاع متبلبم مع أسلوب الرإٌة عن بعد, وفً نفس الوقت لم ٌفقد التمثال عبلقته بالرموز التً ٌعبر عنها.

فمن بعٌد ٌمكن للمشاهد أن ٌرى وٌقؾ على عظمة الزعٌم " وهو ٌطل من رأسه الشامخ وٌده تشٌر إلى 

لبعث واالنتصار, ال تكاد تلوح هذه الٌد من بعٌد من الشاطا اآلخر للنٌل حتى تهزنا وتشٌع فٌنا شعوراً ا

بالنصر حٌث أن المثال حول أحادٌث وخطب سعد من كلمات بشرٌة إلى خطوط منحوتة وانتقل بنا من 

 .1العبارة إلى الرمز "

فإننا نجد هناك تمثاالً آخراً لسعد زؼلول أبدعه مختار فإذا انتقلنا إلى العاصمة الثانٌة بمصر )اإلسكندرٌة( 

 نفسه ولنفس الزعٌم ولكن بطرٌقة تختلؾ عن تلك التً قدم فٌها سعد فً القاهرة.

ٌقؾ تمثال سعد فً اإلسكندرٌة وقفة تحفز قابضاً ٌدٌه ماضٌاً فً عزم وإرادة قوٌة إلى هدؾ واضح, 

 .خبت تحطم القٌود وتؽٌر مجرى التارٌفهو هنا رمزاً لكفاح األمة وعزٌمتها التً ه

عن مبدأه األثٌر القابم على احترام الكتلة مع تحقٌق الثبات والحركة باتزان. وهو هنا  دومختار هنا ال ٌحٌ

فً هذا العمل ٌظهر حّبه للنور والتبلعب به على المسطحات حٌث أبعد التفاصٌل لٌحقق السبلسة فً انتقال 

 (.45رقم العٌن حول العمل كله )شكل 

وقد زود مختار تمثاله بنظرة عمٌقة تخترق األفق بإصرار ٌنسجم وإصرار الحركة العامة للجسم والتً 

تختصر فً اإلصرار والعزٌمة فً ٌدٌه, وألن القاعدة هنا أقل ارتفاعاً منها فً القاهرة فقد تعٌن على مختار 

إضافات هناك, لتحقٌق التوازن كما فعل فً أن ٌدرس كتلة تمثاله أكثر, بحٌث ال ٌعتمد على إضافات هنا و

القاهرة, بل كان عمبلً متكامبلً ٌحقق مٌزة رإٌته من كل الزواٌا دون صرؾ النظر عن التمثال بؤشٌاء 

 أخرى.

                                                 
1
 .1984ي لمفنوف التشكيمية, القاىرة, , وزارة الثقافة, المركز القومكتالوج متحؼ المثاؿ محمود مختارػ بدر الديف أبو غازي,   
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 , متحؾ الفن الحدث بالقاهرة.1927( نموذج لتمثال سعد زؼلول باإلسكندرٌة , برونز ,45شكل رقم)

 

أبسط منها فً قاعدة تمثال القاهرة وأقل ارتفاعاً, وقد درس مختار الدرج قاعدة التمثال فً هذا العمل 

 الملحق بالقاعدة وكذلك تخطٌط الحدٌقة المحٌطة بالصرح.

والقاعدة مربعة الشكل أكثر اتساعاً من األسفل فهً شًء من الهرم. وحولها أربعة من العناصر النحتٌة 

( 15ا للقاعدة, إحداهما تعبر عن )الوجه القبلً()شكل رقم منها تمثالٌن مجسمٌن المرأتٌن جالستٌن ظهرهم

(, وقد نحى على نحو القدماء المصرٌٌن فً مباٌعة 14واألخرى تعبر عن )الوجه البحري()شكل رقم 

الزعماء, وعلى األطراؾ نجد عملٌن من النحت البارز, تصوران موقفٌن تارٌخٌٌن من أحداث الثورة, تمثل 

اقه ٌقدمون مطالب الشعب المصري للقابم البرٌطانً, والثانٌة عندما حمل إحداهما سعد زؼلول ورف

 المتظاهرون سعد زؼلول على أكتافهم وباٌعوه زعٌماً للشعب وقابداً لمسٌرته.
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وٌحتل التمثال منتصؾ الحدٌقة المتسعة لمنطقة الرمل )مٌدان محطة الرمل باإلسكندرٌة(, واجهته تطل 

المشهد حوله عبارة عن منازل ترتفع أربعة طوابق فقط, فهً التزٌد عن على البحر األبٌض المتوسط و

ارتفاع التمثال إال قلٌبلً ولكن اتساع الحدٌقة حوله وتوسطه إٌاها تحتفظ له بحضوره وقوة تؤثٌره, وإن كان ال 

 قوة وصرحٌة تمثال القاهرة. ػٌبل

ع عمبلً نحتٌاً فً كل جهة من هذه حرص المثال مختار على أن ٌرى هذا العمل من جهاته األربعة فوض

الجهات, وقد عالج عناصره التشكٌلٌة تلك بؤسلوب كبلسٌكً لكل من تمثال الزعٌم ولوحتً النحت البارز 

فً جانبً العمل, فٌما لجؤ إلى األسلوب المصري القدٌم فً معالجته لكل من تمثالً الوجه البحري والقبلً 

و العام للعمل مما أثر حتى على العمل األساسً نفسه, لٌؽدو تمثال اللذان ٌفرضان نفسٌهما بقوة على الج

 الزعٌم عنصراً مكمبلً لهذٌن العملٌن.

تتجه واجهة التمثال إلى الؽرب لهذا فهً تستجٌب إلى ضوء النهار ابتداءاً من الظهٌرة حتى ؼروب 

 الشمس, وهذا ٌنطبق أٌضاً على تمثال الوجه البحري فً قاعدة التمثال. 

عب الظبلل دوراً بارزاً فً عناصر لوحات النحت البارز فً جانبً العمل, ولكن نوعاً من الحركات وتل

المسرحٌة التً تقترب من الرسم التوضٌحً مما ٌضعفها نوعاً ما, بل أنها تعتبر هنة من الهنات التً ٌمكن 

 توجٌه النقد إلى من تعود أن ٌقدم لنا فً أعماله التمٌز.

وة, بل لعل وجود عملٌن من أهم أعماله ـ ونقول عملٌن ألنهما ٌستحقان أن ٌكونا ولكن لكل جواد كب

 البارزٌن أدى إلى بروز هذه المفارقة. نقابمٌن بذاتهما ـ لعل وجودهما جنباً إلى جنب مع هذٌن النحتٌٌ

تمثال الوجه ولعل التمثاالن من أنجح األعمال التً أبدعها المثال مختار موضوعٌاً وتشكٌلٌاً, إذ نرى فً 

القبلً امرأة تجلس فً قوة تنظر إلى األمام بشًء من الصرامة, تعبر عن شعب قوي محارب ومنتصر 

تذكرنا بتمثال المصري القدٌم فً أوضاعه المعروفة, تمسك فً ٌدها مفتاح الحٌاة على رأسها رداء وفً 

 قة مضت.جٌدها قبلدة من التراث المصري القدٌم, تحٌلنا بكل لطؾ إلى عصور سحٌ

وقد استعمل مختار المسطحات التً تظهر فً المبلبس فً التقرٌب بٌن المستوٌات المختلفة للتمثال, 

وللتمهٌد فً االنتقال بٌن هذه المسطحات والربط بٌنها وبٌن القاعدة الخلفٌة, ونبلحظ الفرق الواضح فً 

 ال الوجه البحري.اظهار القوة فً هذا التمثال والرقة المتناهٌة التً أبرزها فً تمث

وأهم ما ٌمٌز هذا العمل هو التماثل الواضح والتناظر الذي كسره بخطوط المبلبس والمسطحات الناشبة 

عنها, وكذلك بإخراج إصبع الٌد الٌمنى لٌكسر هذا التماثل, وألنها تمثل الوجه اآلخر من وجوه الشعب 

ً الخطوط والمساحات وبعد عن التفاصٌل المصري وجه الوداعة المسالمة الهادبة, فقد عمد إلى رقة ف

 ومرونة فً االتصاالت بٌن مسطحات مضٌبة أظهرت لنا جسماً قوٌاً شاباً ورقٌقاً.
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فً هذٌن العملٌن نرى أن مختار قد قدم كل شحنات حبه وعواطفه لمصر التً تستند إلى ماضٌها الخالد 

د والمبلبس ونوعٌة الجلسة التً اختارها بكل وحاضرها الواعد, ماضٌها ممثبلً بمفتاح الحٌاة وتلك القبلب

 عناٌة, وخضرة الدلتا ممثلة فً سعؾ النخٌل الممسكة به مع استنادها أٌضاً إلٌه.

دابماً نرى مختار ٌرمز إلى مصر متمسكة بماضٌها, ثابتة على المضً فً حاضرها ومستقبلها, على أن 

ا أراد أن ٌصور رمزاً, ٌصور ما بقً من الرجل بعد مختار  " لم ٌرد أن ٌسجل بتمثالٌه صورة للفقٌد وإنم

موته, أثره وآماله الوطنٌة وزعامته الشعبٌة وٌمجد معنى عودة مصر إلى نفسها وتجمعها حول زعامة 

مصرٌة وانتصار إرادتها على الضعؾ والظلم ومطالبة الشعب بحقوقه وحرٌاته, ولقد كان تمثاال سعد باشا 

أسلوب التناول وصورة من التعبٌر خرجت عن تفاصٌل الواقع ودقابق ثورة فً الموضوع وثورة فً 

 .1المبلمح لتخلد معنى رمزي وحقٌقة عمٌقة "

 ولعل رأس تمثال سعد زؼلول ٌنبا بكل مرامً ومقاصد الفنان. 

 

 , متحؾ الفن الحدٌث, القاهرة .1927( رأس سعد زؼلول, برونز, 46شكل رقم)

( فً موقعٌن سابقٌن ولكنً 46وفً حقٌقة األمر كنت فً صدد الحدٌث عن رأس سعد زؼلول)شكل رقم 

 خٌرت أن أرجا الحدٌث عنه لٌؤتً فً سٌاق الحدٌث عن تماثٌل سعد زؼلول.

                                                 
1
 , مرجع سابؽ . كتالوج متحؼ المثاؿ محمود مختاربدر الديف أبو غازي ,   
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فعند الحدٌث عن تؤثر مختار بالفن الفرنسً وبالخصوص تؤثره بالفنان )رودان( كان الحدٌث عن تمثال 

مبرراً, فمعالجة مختار للسطوح وعبلقتهما ببعضها ودراسة الظل والنور فً الرأس تفٌد  رأس سعد زؼلول

 بشكل جلً مدى تؤثر مختار برودان.

وإذا ذهبنا أبعد من ذلك لوجدنا صدًى واضحاً لرأس بلزاك لرودان, ٌتردد واضحاً فً رأس سعد زؼلول 

 لمختار.

ون فً رأس سعد زؼلول لمختار تكرٌراً وإعادة صٌاؼة حتى أن نقاد الفن الحدٌث فً الببلد العربٌة ٌجد

فً فن النحت المعاصر فً الوطن  ة, إن رأس تمثال سعد زؼلول ٌؽدو من األعمال المتمٌز1لتمثال بلزاك

 العربً وإنه بحق ٌعد تمثاالً متكامبلً.

وأبدى قدرة  فقد أودع فٌه مختار معنى اإلرادة واإلصرار وقوة االعتداد بالذات وكبرٌاء شعب ناضل

فابقة على المقاومة, وقد عالج ارتباط المسطحات وتردٌد الخطوط المحددة العارمة بعمق وإدراك للقٌم 

التشكٌلٌة واستخدامها على نحو ٌدل على تعمق فً تجارب الفن الحدٌث, ولكن روح التمثال المصري القدٌم 

 تحؾ بهذا الرأس.

أؼلب البورترهات التً أنجزها مختار من حٌث طرٌقة ورأس سعد زؼلول من األعمال التً تختلؾ عن 

الترجمة, وهذا ما حدا بنا إلى تؤجٌل الحدٌث عنه مرة أخرى عند حدٌثنا عن التماثٌل الشخصٌة وفن 

 البورترٌه.

فرؼم أن رأس سعد زؼلول ٌعد من تلك التماثٌل التً نفذها ألشخاص محددٌن, ٌلعب الشبه دوراً فً 

عمل, إال أن الرأس كان أكثر من أن ٌكون بورترٌه لشخص معٌن فقد اعتمد الطرٌقة مدى نجاح أو إخفاق ال

التكعٌبٌة فً ترجمة السطوح المكونة للرأس والبناء العام الذي أنجزه معتمداً على إعطاء كل سطح كٌاناً 

وٌن العام, خاصاً مستقبلً ٌرتبط بعبلقة خاصة مع المسطحات األخرى, دون أن ٌإدي ذلك إلى إخبلل فً التك

ولٌإدي فً نهاٌة األمر إلى توزٌع للظل والنور حٌث ٌإدي بدوره إلى حٌوٌة فً تنقل النظر من جانب إلى 

 آخر و ٌقودنا المّثال ضمن هذه اللعبة إلى مركز االنفعاالت فً العٌنٌن.

عزٌمة والتً وقد أودع مختار فٌهما نظرة عمٌقة ثابتة, وقد أرفق هذه النظرة ودعمها بقوة اإلصرار وال

ترجمتها تلك المسطحات الهادبة التً تحٌط بالفم, وكؤنً بالزعٌم هنا ٌكاد ٌنطق بكلمة وأي كلمة, لعلنا 

 نسمعها ال بآذاننا بل نستدل علٌها من خبلل االنفعاالت الداخلٌة التً تظهر على الوجه بشكل عام.

                                                 
1
 , تونس . 2111عفيؼ بينسي , حديث خاص , أكتوبر   
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ل بالنحت الفرنسً عامة وبرودان خاصة, فإنه وإذا كنا قد تحدثنا عن التمثال على أنه نتٌجة لتؤّثر المّثا

ٌجوز لنا أن نتحدث عنه أٌضاً على أنه نتٌجة لتؤثر عمٌق بالنحت المصري القدٌم فً أسلوب رإٌته وبناءه 

المعماري الهندسً, وال عجب فً ذلك حٌث أن المدارس التعبٌرٌة والتكعٌبٌة الؽربٌة قد أخذت عن 

 حضارة المصرٌة الكثٌر.الحضارات القدٌمة وبالخصوص عن ال

( " ففً عهد هذا الملك بدأ المثال 47حٌث ٌذكرنا هذا العمل برأس الملك )أمنحات الثالث()شكل رقم

المصري فً االبتعاد عن أسلوب التقشؾ وأخذت مظاهر الشموخ والكبرٌاء التً كانت تمٌز التماثٌل المبكرة 

"1. 

ه الزعٌم لٌضعه فً تمثال سعد زؼلول بالقاهرة لقد نفذ مختار تمثال رأس سعد زؼلول كدراسة لوج

 ولكنه أبدع فً دراسته تلك حتى ؼدا عمبلً قابماً بذاته ٌحتل مكانه الممٌز فً متحؾ الفن الحدٌث بالقاهرة.

 

 ( أمنحات الثالث ,من النحت المصري القدٌم , المتحؾ الفرعونً , القاهرة47شكل رقم )

 

 

 

                                                 
1
 . 1979حسيف بيكار , محاضرة , بعنواف ) فف مختار ( , ألقيت في إطار أسبوع ثقافي عف المثاؿ محمود مختار في متحؼ مختار ,   
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 الفصل الخامس

  

 والتشكٌلٌة فً فن محمود مختارالقٌم الفنٌة 

 

واإلسكندرٌة( أمر ذا  ةأن ٌكون للفنان أعمال بحجم )نهضة مصر, وتمثالً سعد زؼلول فى القاهر

وجهٌن, األول ٌجعل للفنان مشروعٌة ومرجعٌة خاصة تحٌطه بهالة معٌنة ٌصعب تجاهلها, أما الوجه الثانً 

ه تجاهلها, األمر الذي ٌجعله ٌدور فً فلك تلك األعمال, هو هذه الهالة نفسها والتً ٌصعب على الفنان نفس

أن تكون أقل قٌمة من تلك  ىوكم من فنان قضى علٌه عمله, فٌتوقؾ الفنان عن اإلتٌان بؤعمال ال ٌرض

الكبٌرة, ناهٌك عن نظرة النقد التً تحّجم بقٌة األعمال والتً قد تمتلك قٌماً فنٌة أكبر, ولكن فً حالة مختار 

هذا التعمٌم, فؤعماله )الصؽٌرة( قد القت قبوالً لدى العامة والخاصة ٌساوي أو ٌفوق ما القته  حقد ال ٌص

أعماله النصبٌة تلك, فقد أنتج مختار أعماالً كبٌرة وصؽٌرة, قبل وبعد أعماله النصبٌة الكبٌرة, لقد تعامل 

فس الروح, أو ٌمكن أن نقول أن مختار مع أعماله الكبٌرة كما تعامل مع تلك الصؽٌرة, بنفس األسلوب وبن

أعماله الصؽٌرة الحجم لٌست سوى مشارٌع نصبٌة مإجلة, لما تمتلكه هذه األعمال من سمات ومظاهر 

نصبٌة, سواء من حٌث معالجته للكتلة واحترامه الشدٌد لها أو من حٌث معالجته للسطوح وتوزٌعه المحكم 

 ومواءمتها للموضوع.  للظل والنور, أو من خبلل اختٌاره الذكً للخامة 

والمتتبع ألعمال مختار البد له من تلمس ذلك الخٌط الذي ٌربط أعماله وٌنضدها كعقد فرٌد كل عمل فٌه 

 ٌشكل جوهرة فرٌدة ٌصعب على الخبٌر الحاذق تمٌٌز األفضل بٌنها. 

 

 

 مختار وفن البورترٌه والتماثٌل الشخصٌة :  ـ 1

 

عندما كان مختار طفبلً ٌلهو مع أقرانه على شاطا الترعة, كان على موعد مع اإلبداع واإللهام. فقد أخذ  

ٌشكل من الطٌن أشكاالً إنسانٌة أثارت إعجاب رفاقه الصؽار, ومن ثم اخذ هذا اإلعجاب ٌنتقل الى الكبار من 

الطفولً. وخصوصاً أن تماثٌله أخذت رجال القرٌة بعد أن ثبت أن ما ٌقوم به خارج نطاق اللهو والعبث 

 تزداد شبهاً بؤشخاص معٌنٌن فً القرٌة. 
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فهذا التمثال ٌشبه شٌخ البلد, وذلك ٌشبه العمدة نفسه واآلخر ٌشبه ذاك الوجه المؤلوؾ فً القرٌة وهذه 

 المجموعة من التماثٌل تشبه مجموعة األطفال الذٌن كانوا ٌلهون معه. 

ر على طرٌق النحت, كانت التماثٌل الشخصٌة والبورترٌهات تؤخذ حٌزاً كبٌراً منذ أن بدأ مختار فً السٌ

من اهتمامه وٌجد لها متسعاً فً دابرة إبداعه. خصوصاً أنها تنسجم واالتجاه العام الذي ٌسٌر علٌه. وقد 

النحتٌة  كانت دراسته فً مدرسة الفنون الجمٌلة فً القاهرة على ٌد نحاتٌن فرنسٌٌن, نقلوا إلٌه الخبرات

الؽربٌة, حٌث قدم تماثٌل شخصٌة لزمبلبه وتماثٌل متخٌلة لرموز البطولة العربٌة. ومن ثم التحاقه بمدرسة 

, ومن خبلل زٌارة المتاحؾ والوقوؾ ىالفنون ببارٌس حٌث  أخذ عن أساتذته األسلوب المدرسً األكادٌم

 على روابع الفن الؽربً وخصوصاً فً هذا االتجاه. 

وأفاد منها وخصوصاً محاولة الوصول الى الشبه الظاهري ومن ثم الؽوص فً  ةألكادٌمٌوقد تشرب ا

دخٌلة النفس والخروج بؤسرارها ومن ثم تقدٌمها مدعمة بالشبه الظاهري. ولعل عمله فً متحؾ )جرٌفٌن( 

زاً فً صقل هذه للشمع فً بارٌس ومن ثم تولً إدارته لمدة عامٌن خلفاً ألستاذه )الببلنً(, كان له أثراً بار

الملكة, وتوجٌه جزء من هذه الطاقة الى االهتمام بتقدٌم الشبه, فتماثٌل الشمع تقوم على ركٌزة أساسٌة وهً 

 الوصول الى الشبه الكبٌر, وكلما كان الشبه أكبر كان العمل أكثر تحقٌقاً للهدؾ. 

تها ـ كما الحظنا فً فنه عامة مرت التماثٌل الشخصٌة فً فن مختار بمراحل من التطور, فكانت فً بداٌ

ـ تسٌر على المنهج الؽربً الذي اكتسبه من المدرسة الفرنسٌة, ومن تماثٌله األولى فً هذا المٌدان تمثال 

 )محمد حسن( وهو محاولة إلبراز المبلمح النفسٌة والمادٌة. 

واهتمام النقاد ألسباب  وقد تكون هذه الناحٌة من إبداعات مختار من أكثر النواحً التً لم تلق الرعاٌة

عدة. أهمها األعمال الكبرى التً أقامها مختار مثل )نهضة مصر( والتماثٌل الصرحٌة وخصوصاً تلك التً 

نفذها لزعٌم األمة سعد زؼلول فً القاهرة واإلسكندرٌة. حٌث تحمل هذه األعمال هالة كبرى تطؽى على ما 

 حولها. 

لشخصٌة التً أنجزها مختار فً فترة دراسته األولى والثانٌة والسبب اآلخر هو اختفاء بعض األعمال ا

فً بارٌس والتً لم تحفظ جٌداً, وتلك التً احتفظ بها أصحابها بعٌداً عن أعٌن المشاهدٌن وتناقلتها األٌدي 

 كمٌراث عابلً, ومن الصعب توثٌقها ودراستها. وال نعرؾ المصٌر الذي آلت إلٌه. 

حقول( كعمل فنً قدم فٌه مختار نفسه من خبلل الكابن األسطوري على أنه إذا جاز لنا طرح )أسطورة ال

من التماثٌل الشخصٌة. فٌمكننا الوقوؾ على فهم مختار لهذا الفن. الذي لم ٌوقفه عند حد الشبه الظاهري 

للشخصٌة المقترحة بل الذهاب أبعد من ذلك. فما أسهل أن ٌقدم مختار نفسه من خبلل بورترٌه ٌتوقؾ عند 

الشبه الظاهري لنفسه أو لسواه من الشخصٌات التً وقعت تحت دابرة اهتمامه. ولعل أوج هذه المرحلة 
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كانت مع تماثٌل سعد زؼلول سواء فً القاهرة أو فً اإلسكندرٌة أو تلك البورترٌهات  المتعددة التً نفذها 

 كدراسات أولٌة. 

 ٌث عنهما. وألهمٌة هذٌن العملٌن رأٌنا أن نفسح مجاالً أوسع للحد

لقد قام مختار بتنفٌذ تماثٌل شخصٌة كثٌرة بعد عودته الى مصر, نذكر من بٌنها تمثال )حرم راتب بك( 

الذي نفذه بالرخام, وهو محاولة إلبراز الشكل مع إضافة شًء من فهمه لهذه الشخصٌة التً جلست أمامه 

للخروج من دابرة تؤثٌر المدرسة الفرنسٌة,  فنفذه بؤسلوب فٌه كثٌر من البساطة والنقاء. وفٌه محاولة أٌضاً 

( معبراً بهذا العمل عن قدرته 48وأخذ ٌنحو على هذا النحو مطوراً أسلوبه فقدم تمثال )ثروت()شكل رقم 

على فهم الممٌزات النفسٌة مع المبلمح الشخصٌة الخارجٌة والتعبٌر عنها من خبلل فهم المبلمح فهماً ال 

 ظاهرٌاً . 

 

 

 ، مجموعة خاصة .1927( تمثال عبد الخالق ثروت و رخام ، 48)شكل رقم 
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وكذلك فعل مع  تمثال)عدلً( و )حسٌن سري, علً إبراهٌم , ب.أ. نٌس, أرمان مجلٌه( وهو فً هذه 

 ( . 49 األعمال قد تمكن من أسلوب ممٌز فً المعالجة التشكٌلٌة)شكل رقم

طع تشكٌلٌة ٌخضعها ببراعة الى نسق واحد وفً هذه حٌث أصبح قادراً على ترجمة مبلمح الوجه الى مقا

التماثٌل الشخصٌة التً أنجزها مختار لٌنتقل من تصوٌر الشخص الى التعبٌر عنه. ٌقول الناقد )جورج 

جراب( مدٌر متحؾ رودان السابق : " نلمح شٌباً من سر الحٌاة فً أعمال الفراعنة قد أقبل علٌنا منتصراً 

ذلك التقابه مع المثال الفرعونً فً تصوٌر الحقابق الداخلٌة لؤلشخاص واالستفادة على الزمن, ولعل مرجع 

من تجارب هذا المثال القدٌم الذي عنً بالشبه وبالرمز, بالمثالٌة والواقع, بالحاضر وبالخلود, وجمع بٌن 

 .1تجاربهم " هذه العناصر جمٌعاً فً تماثٌله وما كان مختار فً ذلك مقلداً ألسبلفه, وإنما هو استوعب

كؽٌرها من النواحً المختلفة فً فن مختار كان للخامة حضوراً واضحاً, فقد كان ٌنتقً بعناٌة فابقة 

الخامة التً تتناسب والشخصٌة التً ٌقدمها وٌتعامل معها بكثٌر من الحرفٌة والمهارة, أي أنه وظفها توظٌفاً 

 دورها التشكٌلً.ذكٌاً بحٌث أنه أسند لها دوراً رمزٌاً مضافاً الى 

    

 

 ، متحف الفن الحدٌث ، القاهرة .1927( تمثال على باشا ابراهٌم ، برونز ، 49شكل رقم )

 

                                                 
1
 .26, مرجع سابؽ, صالمثاؿ مختار ػ بدر الديف أبو غازي ,   
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 ـ النحت البارز والنحت الغائر فً فن مختار :2

 

لعل من أوابل أنواع النحت التً تعرؾ علٌها اإلنسان كانت هً النحت على المسطح, حٌث كان ٌرسم 

ران الكهوؾ مستخدماً أدواته الحادة نفسها تلك التً كان ٌستخدمها فً الصٌد طرابده على سطوح وجد

 والتقطٌع وقضاء شبونه األخرى.

ولعل هذا الفن قد وجد له صدى واسعاً فً حضارة تعتمد فً تدوٌن لؽتها على هذا النوع من الفنون, 

معاناً فً تخلٌدها فقد عمد لؽة المصرٌٌن تقوم عل رسم أشكال ورموز على المسطحات وإ ةفالهٌروؼلٌفٌ

الفنان المصري القدٌم إلى اعتماد شتى أنواع الصخر لٌخط علٌه كلماته التً أضحت ٌوماً بعد ٌوم تتحول 

 إلى أعماالً فنٌة.

إن المتؤمل لمخطوط مصري قدٌم, ٌستطٌع الوقوؾ على عظمة وإبداع هذا الفنان الذي نقشه فً دقة 

ل مع هذا النوع من الفنون, وكان حرٌاً بفنان مصر األول الذي أخذ عن صنعه وحرفٌته العالٌة فً التعام

 جده المصري القدٌم تعالٌم وطرٌقة النحت أن ٌبدع أٌضاً فً هذا االختصاص.

 ؾعندما عاد مختار إلى مصر بعد زٌارته األولى إلى بارٌس حٌث انهى دراسته أخذ ٌتردد على المتاح

 التزال فً طور البداٌة.ومواقع التنقٌب األثري التً كانت 

" ٌقول الدكتور سامً جبره العالم األثري المعروؾ : ولما عاد إلى مصر لقً إعجاب الجمٌع, وفً هذه 

األثناء كنت أراه عدٌد المرات فً المتحؾ المصري حٌث كان ٌحب أن ٌنعزل فً قاعات الطابق األول أمام 

. وذات ٌوم رأٌته فً إحدى القاعات منذ الصباح الباكر روابع الدولة القدٌمة وخصوصاً لوحات النحت الؽابر

وعند مروري بعد انقضاء ساعتٌن انتابتنً الدهشة إذ رأٌته فً نفس المكان ؼارقاً فً تؤمبلته ودراسته 

العمٌقة للنحت الؽابر وعندبذ قال لً : إن إعجابى بهذه األعمال ٌفوق الوصؾ حتى أننً لم أحس انقضاء 

إلى حد الهوس, وكان بهذا ٌشٌر إلى ذروة الكمال الفنً التً بلؽها المصرٌون حٌنبذ,  الوقت...إنه إعجاب

 لقد أحب مختار النحت الؽابر وأبدع فٌه.

( فً قاعدة تمثال سعد زؼلول, ففً هذه اللوحة تفوق 43وإنً ألتؤمل اآلن لوحته عن الزراعة)شكل رقم 

ٌراً تصوٌرٌاً وحٌاة عمٌقة مركزة ولم ٌخضع مختار على أجداده حٌن أضفى على مبلمح األشخاص تعب

 . 1للقواعد الجامدة التً كانت التقالٌد الدٌنٌة تفرضها على الفنانٌن الفراعنة " 

                                                 
1
 . 144, مرجع سابؽ , ص  محمود مختار وضمير األمةعالء الديف وحيد , شخصيات المعة ,   
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إن حب مختار للنحت الؽابر جعله ٌوظفه توظٌفاً دقٌقاً, بحٌث تؽدو تلك اللوحات ملخص مرّكزاً 

 للموضوع المإطر له.

من أنواع النحت ٌقوم الفنان بتجسٌم العناصر على سطح منبسط والنحت على السطوح المنبسطة نوع 

 ولكن وحتى هذا النوع من النحت فٌه مذاهب واتجاهات.

ٌتمتع النحت عل السطوح المنبسطة بحرٌة فً التشكٌل ال ٌتمتع بها النحت المدور وتتركز هذه الحرٌة 

و من هذه الزاوٌة ٌقترب جداً من فً قدرة المثال على تشكٌل العناصر منفصلة تماماً عن بعضها, وه

التصوٌر الزٌتً إذ أنه ٌعتمد على الرسم وٌستخدم الظل والنور وما ٌحققه الؽابر والبارز من اختبلؾ فً 

 درجات الظبلل كبدٌل للتلوٌن.

والنحت على السطوح المنبسطة ال ٌشترط مسطحاً مستوٌاً أفقٌاً, فؤحٌاناً ٌكون السطح مقعراً أو محدباً 

 لشكل السطح الذي تنحت علٌه. وفقاً 

 " هناك ثبلثة أنواع من النحت على السطوح المنبسطة : 

األول : هو نحت شدٌد البروز, وفٌه تتخذ العناصر والمشخصات شكبلً ٌكاد ٌقترب من التجسٌم الكامل 

لمصري للعناصر, وإن كان ٌلتصق بالسطح المنبسط الذي ٌضم هذه العناصر وٌربط بٌنها, ولنا فً الفن ا

قطعة ولم ٌعثر إال  42القدٌم مثال على ذلك وهً تماثٌل )منقرع( الثبلثٌة األشخاص والتً كان ٌبلػ عددها 

 على أربع.

ظهر الملك فً ثبلث منها واقفاً فً الوسط بٌن اآللهة )حتحور( فً جانب وممثله اإلقلٌم فً الجانب 

إال أنها شدٌدة البروز ومع ذلك فهً تنطوي تحت اآلخر ورؼم أنها بنٌت بشكل مستقل عن الجدران الثابتة 

 لواء النحت البارز.

الثانً : هو النحت البارز الذي تبدو فٌه األشكال كما لو كانت رسماً على السطوح ولكنه ٌرتفع عنه 

عن بوصة واحدة, وٌعالج المثال تشكٌل عناصر النحت البارز باستدارات  دبطرٌقة متدرجة بما ال ٌزٌ

جعلها تبدو للناظر كما لو كانت كاملة االستدراة وهو النحت البارز األكثر انتشاراً وخصوصاً وانحناءات ت

 فٌما ٌسمى بنحت المٌدالٌة.

والنوع الثالث : وهو النحت الؽابر, وفٌه ٌبدو السطح الخلفً وراء األشكال والعناصر مرتفعاً وقد ٌزٌد 

تمٌٌزه بسهولة بواسطة ذلك القطع الرأسً عند  أو ٌساوي أعلى مستوى تصل إلٌه تلك العناصر, وٌمكن
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مناطق اتصال النحت بالخلفٌة المرتفعة بٌنما تتدرج األشكال فً استدارتها لتبدو مجسمة كما فً النحت 

 . 1البارز" 

وهكذا, ٌتخذ الفراغ أهمٌة تزٌد على أهمٌة األشكال من الناحٌة التشكٌلٌة, وهو النوع المعنً فً حدٌثنا 

لى المسطحات إذ أن المثال مختار قد أخذه عن الفنان المصري القدٌم, ولعل الفن المصري هو عن النحت ع

 المعنً باألول فً هذا النوع فؤصبح ممٌزاً له.

تركها لنا الفنان المصري القدٌم على جدران المعابد واألسطح  –إن صح التعبٌر  –تلك اللوحات النحتٌة 

جنابزٌة المصرٌة, فقد كان النحت البارز والؽابر وسٌلة من أهم وسابله فً المعمارٌة وفً المقابر واألبنٌة ال

 التعبٌر عن حٌاته وعقابده وأفكاره ومشاعره.

فهً تعبر عن أساطٌر آلهته وقصص ملوكه وحروبه وعن إٌمانه بعودة الحٌاة, لٌس بالنسبة له وحده بل 

 لكل مظاهر الطبٌعة بما فٌها من حٌوان ونبات.

لذلك من النحت البارز والؽابر فً النهضات الثبلثة التً مرت بها تارٌخ مصر القدٌم  " وقد ازدهر

)الدولة القدٌمة والمتوسطة والحدٌثة( لما ٌملك هذا النوع من الفن من إمكانٌات ومٌزات تختلؾ عن المجسم, 

هو أنه ٌجب على فهو ٌجمع بٌن مزاٌا النحت ومزاٌا التصوٌر, ومن خبلله حقق هدفاً عقابدٌاً هاماً, و

المتوفى أن ٌرى كٌؾ كانت تسٌر حٌاته األولى لٌسٌر على نهجها فً حٌاته الثانٌة عندما تعود إلٌه الروح, 

 فكان النحت على المسطحات كما كان التصوٌر الحابطً وسٌلته إلى ذلك.

ة الزمن من ومما ٌزٌد من أهمٌة النحت البارز عند المصرٌٌن هو أنه أكثر بقاء أو قدرة على مقاوم

التصوٌر كما أن الفنان كان ٌقوم بتلوٌنه مما أكسبه كذلك خصابص التصوٌر, على أن النحت البارز 

الفرعونً ال ٌفقد قٌمته الجمالٌة إن ذهب عنه اللون, واألمثلة الباقٌة عن هذا التراث الخالد خٌر دلٌل على 

 ذلك.

أعطى للفنان المصري القدٌم حرٌة فً التعامل إن الفهم العمٌق لجسم اإلنسان والحٌوان على حد سواء 

وخصوصاً فً التلخٌص البلٌػ فً مسطحاته النحتٌة حرٌة جعلته ٌنوع كثٌراً فً مواضٌعه وأشكاله وقد 

اعتمد الفنان المصري طرٌقة التكرار فً الوحدات لتعطً حركة تنطلق من الثبات, فالناظر للوحات النحت 

ة مع أن كل شخص أو كل وحدة من الوحدات ثابتة فالساقان على األرض المصري القدٌم ٌشعر بهذه الحرك

ثابتة والحركة تنبع من التكوٌن العام فهً حركة بعٌدة عن االنفعال المسرحً ولكنها بلٌؽة التعبٌر تسبػ هذا 

 التعبٌر على العمل كله.

                                                 
1
 . 38, ص 1993, الدار المصرية المبنانية القاىرة, , فف النحت في مصر القديمة وبالد ما بيف النيريف, دراسة مقارنةػ صبحي الشاروني  
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منا منها هً تلك التً نشاهد فٌها هنالك الكثٌر من اللوحات النحتٌة التً ٌمكن أن تؤخذنا بعٌداً, ولكن ما ٌه

النبع الذي استقى منه مختار لوحاته النحتٌة, ونعنً اللوحة الموجودة )بمعبد سٌتً األول بابٌدوس(, حٌث 

تمتاز هذه اللوحة بالقوة والحٌوٌة التً تمثل السمة الربٌسٌة لهذا النحت, ٌتمٌز هذا النحت بعمق الخطوط 

ر مما ٌضفً شًء من المهابة والجبلل وهذه الخصابص ذاتها التً وببساطة التكوٌن وتوازن العناص

 استعارها مختار واختط بها لنفسه خطاً فؤخذ ٌمزج القوة بالرقة ٌعبر عن الخلود بشً من المعاصرة.

تؤثر مختار بطرٌقة األداء عند المصري القدٌم فقام بتنفٌذ أعمال من النحت البارز والنحت الؽابر 

ٌقة التً مٌزت النحت المصري حٌث ٌعمد إلى الؽوص داخل المسطح مستخدماً منه وخصوصاً تلك الطر

 الشكل المطلوب متبلعباً بكمٌة الظل والنور المتفاعلٌن.

تقنٌاً  كان للحفر العمٌق لخطوط األشكال الخارجٌة شؤن حفظ األشكال المنحوتة وحفظ حوافها من التلؾ 

امل الطبٌعة وهذا ٌنسجم مع عقٌدة الخلود التً آمن بها المصري مما ٌمكنها من البقاء ومقاومة الزمن وعو

 القدٌم والمصري المعاصر الذي ٌعبر عن مواضٌع قومٌة كتمثال زعٌم خالد. 

كما كان من شؤن النحت الؽابر أحاطه خطوط األجسام بهالة تتؽٌر تحت ضوء الشمس فتبعث ما ٌشٌع 

 عالم الحركة.فٌها من الحٌاة وٌخرجها من عالم السكون إلى 

والنحت الؽابر هو ما استخدمه مختار فً إنجاز لوحاته التً نفذها على قاعدة تمثال سعد زؼلول بالقاهرة 

 . 1فً مادة الؽرانٌت "

وإن كان مختار قد طرق فً موضوعاته الحٌاة الٌومٌة وتصوٌر الحرؾ والصناعات والطبٌعة تمجٌداً 

لٌس لنفس األفكار التً كانت تسٌطر على فن مصر القدٌمة, فلقد جعل  لئلنسان وتسجٌبلً لها لؤلجٌال القادمة,

مختار لؽة التعبٌر على الجدران مستساؼة تفهمها العامة دون أن ٌإدي ذلك إلى االنتقاص من جبللها, فهً 

قوٌة التعبٌر قرٌبة من مشاعر الناس على اختبلفهم متحررة من القٌود والتً كان ٌخضع لها كل مثال 

 .فرعونً

لقد قدمت لنا اللوحات النحتٌة على جدران المعابد والمقابر شرٌطاً ناطقاً ألحداث الحٌاة وطرٌقتها فً 

العصور القدٌمة, وأدت لمعرفتنا بالكثٌر من العادات والتقالٌد والكثٌر الكثٌر من دقابق األمور وأسرار الحٌاة 

  تتٌحها أعمال النحت المدورة.إذ أنها كانت أبقى وأوسع نطاقاً إلبراز الحٌاة فً حرٌة ال

كذلك أراد مختار أن ٌقدم لنا ـ ومن خبلل إمكانٌات هذا النوع من النحت ـ شرٌطاً  ناطقاً  للحٌاة فً 

مصر ولشعبها وطبٌعتها على نفس الخامة األثٌرة لدى المصري القدٌم ولدٌه )الؽرانٌت( وبنفس األسلوب 

                                                 
1
 .49, مرجع سابؽ, ص أثر الفف المصري عمى فف المثاؿ محمود مختارمحمد أبو القاسـ,  ػ  
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ا كل أعماله, وتتعاون القٌم التشكٌلٌة والروحٌة فً فن مختار ولكن بفكر متجدد وبحٌوٌة وعصرٌة تتسم به

على تخلٌد صورة مصر التً انعكست فً أعماله فجاء فنه جامعاً لشخصٌة الوطن ولروح مصر وصورة 

 البٌبة الطبٌعٌة وأصداء الحٌاة االجتماعٌة فً توازن مدروس.

ا وصاؼها وجوهاً سمحة طٌبة ونسمات عذبة إن مصر كلها من إٌقاع هذا النهر الخالد بعثها مختار أنؽام

 رقٌقة, هذه الصور لمصر ترتسم فً فن مختار خطوطاً هادبة تنساب فً نؽم شجً.

فصور النٌل والرٌؾ وأصحاب الحرؾ وجعلهم رمزاً ٌترجم روح الجماعة وٌصور أمانٌها ومشاعرها, 

نرى أربع لوحات تمثل )الزراعة( وحٌن نستعرض لوحات النحت الؽابر فً قاعدة تمثال سعد بالقاهرة 

 و)الحرؾ( و)أقالٌم مصر( و)النٌل(.

وفً هذه اللوحات كان اهتمام مختار بالخط الخارجً لكل شكل واضحاً وهو فً ذلك ٌسٌر على القاعدة 

 العامة للنحت الؽابر ولكنه فً تكوٌنه ٌذكرنا بالتصوٌر الحابطً للمقابر الفرعونٌة.

الخطوط ونقابها وإٌقاع التكوٌن ومرونته ونحن نجد كل هذا فً تكوٌن  ةاعٌفنبلحظ فً لوحة الحصاد طو

مختار ورسومه األولى فً هذه اللوحات مما ٌربطها ببعض أعمال النحت على المسطحات التً تعود إلى 

 عصور الدولة القدٌمة.

ث منها الحركة ولوحة )الزراعة( التً عبر مختار فٌها عن القرٌة المصرٌة كلها فً خطوط رابعة تنبع

وتتخللها فراؼات تهدئ من التكوٌن ومن أبلػ عناصرها تعبٌراً الشكل المكون من الثورٌن وصاحبهما 

والمساحة التً تحوطهما خطوط بسٌطة فً ؼاٌة الدقة والببلؼة, ولقد تؽلب مختار على الفواصل التً كانت 

 ٌقودون البصر نحو بقٌة عناصر اللوحة.تعترض تسلسل الفكرة بؤن أكد التسلسل بتكرار األشخاص اللذٌن 

وٌبدو )أصحاب الحرؾ( فً تكوٌن ٌرتبط أفقٌاً بمجموعة من الخطوط تتمثل فً األكتاؾ وخط العصى 

للحدادٌن, وخط الوسط واألٌدي مع خطوط نهاٌة المبلبس كلها تبدو مترابطة وتنقل العٌن فً سهولة وٌسر 

 من أقصى اللوحة إلى نهاٌتها.

الحدادٌن شكبلً ٌكونا مركزاً للوحة حٌن وضعهما فً الوسط جاذباً االنتباه إلٌهما, ثم ٌقودنا وجعل من 

بالخط والمساحة إلى باقً أجزاء اللوحة. ورؼم التبسٌط المعتمد فً أجزاء اللوحة كلها إال أنه اسبػ على 

وكسراً للتكرار والرتابة ٌمسك عناصره شٌباً من الحٌوٌة والنشاط, فقد جعل من أحد الحدادٌن بحمله السندان 

 بالحبل المتدلً فً وسط اللوحة خالقاً جواً تفاعلٌاً بٌن العناصر بعضها ببعض.

( فهً رمزٌة تذكرنا بلوحات تقدٌم القرابٌن فً النحت المصري 51وفً لوحة )تحٌة األقالٌم()شكل رقم 

ا المعاصرة, وتكرار العناصر فً القدٌم رؼم اعتماد مختار فً إكساء شخوصه بلباس الفبلحات إلكسابه

العمل كله ٌشد البصر إلى وسط اللوحة حٌث مركز االهتمام الذي ٌفضله مختار دابماً. فؤقالٌم مصر تسٌر 
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كلها فً اتجاه زعٌم األمة للتؤكٌد على وحدة التوجه. وقد فضل مختار أن ٌرمز ألقالٌم مصر بالفبلحات دون 

قد أنجز رمزاً لكل إقلٌم على حدة من األشكال الصؽٌرة تمهٌداً لتكبٌرها  أن ٌفرق بٌنها." مع العلم أن مختار

 .1فٌما بعد ولكنه لم ٌفعل "

 

 

 ، قاعدة تمثال سعد زغلول ،القاهرة.1927( تحٌة األقالٌم، نحت نافر، برونز ، 51شكل رقم )

عب واحد وحتى ال ولعل مختار فضل عدم التفرٌق بٌن هذه األقالٌم حتى ٌعطً وحده رمزٌة تعبر عن ش

 )سعد زؼلول(.   لتإثر على مركز االهتمام األول تمثا

وقد اعتمد فً الربط بٌن هذه المجموعة على خط األرض وعلى تكرار األشخاص فً اتجاه واحد وخط 

األكتاؾ, وقد وزع مختار فراؼاته الناشبة عن حدود األشخاص توزٌعاً متناؼماً استطاع أن ٌتعامل معه بكل 

 خدماً المبلبس التً أتاحت له حرٌة التعامل مع هذه الفراؼات.دقة مست

أما لوحة )النٌل( فهً تمتاز بتكوٌن قوي ٌقوم على الخط المرسوم بعناٌة وهو من أهم مقومات نجاحه, 

 وٌدل تنفٌذ هذه اللوحة على قدرة فابقة فً األداء وعلى تمكن الفنان من الخامة التً ٌتعامل معها.

                                                 
1
 .158ابؽ , صمرجع س المثاؿ مختار , ػ  بدر الديف أبو غازي ,   
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الخطوط المنحنٌة األفقٌة فً محاولة إلٌجاد التوازن البصري لهذا الكم الهابل من الخطوط  ونراه قد اعتمد

العمودٌة والتً ٌعج بها النصب بكامله. وفٌها شًء من الهدوء البصري وخصوصاً أنها تقع فً خلفٌة 

 العمل, فجاءت بسٌطة ؼٌر مزدحمة العناصر.

لبارز على قاعدة تمثال سعد زؼلول ٌعدان من تجارب ولٌس خافٌاً أن التمثالٌن اآلخرٌن من النحت ا

 .ةمختار الهامة فً هذا المجال, وكذلك تلك اللوحات التً أرفقها بقاعدة تمثال سعد زؼلول باإلسكندرٌ

ولكنه ولحبه الشدٌد لهذا النوع من الفن, فقد نحت لوحة من النحت البارز على قاعدة تمثال إٌزٌس )شكل 

ما ٌتناسب وطبٌعة العمل الربٌسً, فجاءت قاعدة تمثال إٌزٌس وكؤنها قطعة نحتها  ( وطبعاً اختار51رقم 

 المثال المصري القدٌم بإزمٌٌل حفٌدة مختار.

 

 .,متحؾ الفن الحدٌث, القاهرة 1929( نحت نافر على قاعدة تمثال اٌزٌس, رخام ,51شكل رقم )

 

تابعة ألي من األعمال األخرى ولعل مختار أرادها لوحة واحدة استوقفتنً وهً لوحة قابمة بذاتها لٌست 

(, وقد نفذها بالبرونز 52أن تكون مختلفة فً كل شًء وجـاءت كذلك, وهً )ملكة سبؤ وسلٌمان()شكل رقم

فً خروج عن العادة فً اختٌاره لخاماته فً هذا المجال, وكذلك األسلوب المتبع, فجاءت اللوحة نؽماً 

لكننا ال نستطٌع أن نقول بؤنه نشاز, إذ فٌها فهم عمٌق لطبٌعة الفن الحدٌث وهنا مختلفاً عن طبٌعة أنؽامه و

 ٌذكرنا مختار بؤعمال ماتٌس فً النحت و ٌجدر ذكره أن هذا العمل هو أخر أعمال مختار .
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 ، مازال فً بارٌس1933(  ملكة سبأ، برونز، 52شكل رقم )

 

 ـ كلمات وآراء لمختار :3

 

لم ٌقؾ مختار عند موهبته الفذة ولم ٌكتؾ بإبداع الروابع الفنٌة وكفى, بل شاء أن ٌنهض بهذه األمة 

نهضة فنٌة تلٌق بؤحفاد حضارة فنٌة. نهضة كـ)نهضة مصر( وبمستواها الرفٌع. فكانت مقاالته الفنٌة األولى 

ذا العالم الذي لم ٌعد كما كان والذي بمثابة دعوة الى جلب الماضً التلٌد الى آفاق الحٌاة المعاصرة, الى ه

تَقزمت فٌه اآلمال والتطلعات, كما كانت مقاالته الفنٌة التً نشرت فً مناسبات عدة, دعوة الى االرتفاع 

 بالذوق العام, والى أن ٌسود الفن كل مظاهر الحٌاة.  

ه وخصوصاً بعد للنهوض بالفنون التشكٌلٌة صدى ألفكار 1924وقد وجد فً اللجنة التً شكلت سنة 

تطورها الى اللجنة االستشارٌة للفنون الجمٌلة والتً كانت تنشط من خبلل وزارة المعارؾ وقد كان من 

اهتمام هذه اللجنة مسؤلة تعلٌم الفنون الجمٌلة وإنشاء المتاحؾ واقتناء األعمال الفنٌة وإقامة المعارض الفنٌة 

 وإنشاء نظام للبعثات الفنٌة الى الخارج. 
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بلل هذه اللجنة والتً كان لمختار باع طوٌل فً تسٌٌر دفتها وٌتردد صوته عالٌاً مطالباً بتنظٌم من خ

دراسة الفنون الجمٌلة ونشر التذوق الفنً لجمٌع مراحل التعلٌم وقد كان ألفكاره أهمٌة بالؽة تحقق بعضها 

ذي حمله على مدى سنوات عمره وبعضها اآلخر مازال ٌنتظر علماً آخر من أعبلم الفن لٌؤخذ عنه المشعل ال

 القصٌرة الحافلة بالعطاء. 

والفن سواء أكان مضافاً الى الفابدة كما "…ولنا فً كلماته هذه خٌر مثال على فكر متقد وحس مرهؾ: 

فً القصر أم منعزالً كما فً التمثال والصورة إن هو إال عمل من أعمال النشاط اإلنسانً. ؼٌر أن هذا 

فٌه من حرٌة وتجرد عن المنفعة ولٌس القصد منه إرضاء حاجة وقتٌة عاجلة, وإنما ٌرمً النشاط ٌمتاز بما 

الى إٌقاظ شعور وإحداث أثر قوي من اإلعجاب وإدخال اللذة على النفس وإرضاء ما طبعت علٌه من حب 

بشًء من التطلع واالكتشاؾ, وربما ذهب اإلؼراب برجل الفن الى أن ٌعمل عمبلً فنٌاً ٌحس من ٌنظر إلٌه 

 الخوؾ والذعر.

لما كان المقصود من الفن اٌجاد شعور فً نفس كل إنسان ٌستعرض أعماله فهو بذلك وبوجه خاص 

ظاهرة اجتماعٌة...ٌقوم الفن على أساس واحد وهو محاولة تقلٌد الطبٌعة فمنها ٌستمد رجل الفن كل أجزاء 

لو أنه من المحتم على كل رجل فنً أن ٌدرس عمله, وهً التً تسهل له الكلمات التً تتكون منها لؽته, و

بهٌام وصبر هذه الطبٌعة. وال فابدة أبداً من فن أصله وؼاٌته الطبٌعة. وعلى ذلك فهناك عامبلن أصلٌان فً 

نحن ال نرؼب كثٌراً فً تصوٌر الحقٌقة كلٌاً ألننا …كل األعمال الفنٌة, تصوٌر الحقٌقة وتصوٌر الخٌال

لٌه, وعلى كل حال فإن العاملٌن مقضً علٌهما باإلجماع الٌوم كما اجتمعنا باألمس نقطع باستحالة الوصول إ

فً كل ما صنع أساتذة الفن, ألن تصوٌر الحقٌقة ٌصلح ؼالباً لستر ما فً الصانع من نقص فً الذوق أو 

ارة وقلة التخٌل أو إدراك كنه الطبٌعة كما أن تصوٌر الخٌال قد ٌكون ؼالباً المقصود منه ستر قلة المه

 الكفاءة.

 ٌجب أن ٌبلحظ فً كل عمل فنً عوامل ثبلثة أصلٌة هً التً ٌتجه إلٌها حكم الناقدٌن لذلك العمل:

 أوالً ـ الفن أي المادة واألسالٌب المتبعة.  

 ثانٌاً ـ التعبٌر والتركٌب.

 ثالثاُ ـ التنفٌذ أو الشكل. 

 .  1ركٌب والتعبٌر "وبدونها ال ٌتم عمل رجل الفن مهما كانت قدرته فً الت

                                                 
1
 .145ػ  144ػ المرجع السابؽ, ص   
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لقد آمن مختار بدور الفن فً النهوض بالمجتمع ككل بل بدوره الذي ٌفوق دور العلم واألدب ألن الفن 

لؽة عامة تنطق بها كل الشعوب. أما العلوم واآلداب فٌفصل بٌنها مختلؾ اللؽات. واألثر الفنً مهما طال 

 ته لؤلرواح التً هذبها العلم وصقلتها المدنٌة. عمره ومهما نؤى موطنه ٌناجً األرواح البسٌطة مناجا

وال ٌتوقؾ دور الفنان فً مناقشة القضاٌا الفنٌة والتنظٌر الفنً, بل ٌتجاوز ذلك للتصدي لكل ما ٌمس 

رموز هذه الحضارة التً جادت بنفابسها ولعله أحد هذه النفابس, فكان علٌه أن ٌقؾ فً وجه دعاة الزٌؾ 

 والهزال.

طق وإٌماناً منه برمزٌة العملة النقدٌة الخاصة بالبلد, حٌث تعتبر من أشد الرموز الوطنٌة ومن هذا المن 

 ببلؼة وحساسٌة. 

فقد سابه أن ٌؤتً صك الجنٌه الجدٌد على نحو ٌفتقر الى أبسط القواعد التشكٌلٌة. فكتب مقاالً ٌعبر فٌه 

النقدٌة بما تعبر عن حضارة بكاملها. فكٌؾ  عن موقفه من هذا الصك الجدٌد, معبراً عن مكانة النقد والقطعة

بحضارة تعد من أعرق الحضارات وخصوصاً فً مجال الفن. وهذا بالضبط ما جعل مختار ٌفرد هذا المقال 

: " ..العملة رمز بل شعار اتخذته ببلد العالم َطراً على تعاقب الزمن وبخاصة منذ أن اشتدت حاجتها للعملة 

عامل فٌها من نشاط...فالعملة تعبر عن شخصٌة كل بلد ألنها مٌزة خاصة فهً بسبب ما طرأ على حركة الت

تحفة من تحؾ الفن, وعلى هذا االعتبار ٌجب أن تكون كجمٌع التحؾ الفنٌة مظهراً من مظاهر الجمال تدل 

على ذوق اآلونة التً صنعت فٌها وذوق الشعب الذي هً رمزه...ٌجب أن تكون العملة قطعة فنٌة تتجلى 

ها أثار الفن وممٌزاته, فهً صورة مجسمة للمثل األعلى, بل هً رمز بما ٌقصد من المعنى األول لهذه فٌ

 الكلمة, فإذا كانت األحجار النفٌسة حلٌة األمراء  فٌجب أن تكون العملة حلٌة الشعب. 

ها األٌدي فً فكٌؾ ٌتمالك اإلنسان نفسه من الدهشة بل والؽٌظ حٌن ٌرى هذه القطعة الذهبٌة التً تداولت

مصر للمرة األولى, حٌن أرادت المملكة المصرٌة أن تسك لها عملة ـ كٌؾ ال ٌدهش المرء وال ٌتؽٌظ حٌن 

ٌنظر الى هذا الجنٌه الجدٌد وقد تجرد من كل قٌمة فنٌة...إن الجنٌه الجدٌد قطعة من القطع العادٌة صاؼته 

عن أن تكون بلداً عادٌاً سواء اعتبرنا تارٌخها  ٌد عادٌة لبلد عادي, فً حٌن أن كل شًء فً مصر ٌبعدها

 القدٌم أو كٌانها الحالً. 

ولو كان لنا رجاء نرفعه وأمنٌة نعرب عن تحقٌقها فً القرٌب العاجل المستطاع فهو أن تكؾ الحكومة 

 .  1عن سك الجنٌهات الجدٌدة بل علٌها أن تبادر فتسحبها من التداول صوناً لكرامة وشرؾ الببلد "
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بح الطرٌق معبداً أمامنا, نحن شباب الخمسٌنات, وأمام جواد سلٌم رابدنا فً التفكٌر بنشؤة جماعة اص

. وهنا وبعد أن خبر جواد دور الجماعات الفنٌة ولمس أهمٌتها القصوى ال فً وجودها وحسب بل 1جدٌدة "

ن أفراد الجماعة هو حب على الجماعة الفنٌة أن ٌكون لها منهجا ورسالة واضحة وأن ال ٌقتصر الرابط بٌ

الفن ومجرد المشاركة, كما حصل فً التجمعات السابقة عندها أدرك أهمٌة بعث تجمع فنً فاعل ٌكون 

انعكاسا الزدهار الوعً االجتماعً والثقافً لجٌل الخمسٌنات ولبلعتزاز بالحضارة العربٌة العرٌقة فً 

تً تعد منارة مضٌبة فً تارٌخ الحركة التشكٌلٌة الفن, فكانت جماعة بؽداد للفن الحدٌث. هذه الجماعة ال

 العراقٌة المعاصرة, ال بل فً الحركة التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .94, مجمة آفاؽ عربية , مرجع سابؽ , ص  , جماعة بغداد لمفف الحديثػ شاكر حسف آؿ سعيد   
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  الباب الثاني

 النحت المعاصر في العراق, جواد سليم نموذجا  

 

 

 

   : النحت المعاصر في العراقالفصل األول  

 العراق  ىالحركة الفنية ف  الفصل الثاني : جواد سليم رائد 

   المؤثرات الفنية والحضارية في فن جواد سليمث :  ثالالفصل 

 نصب الحرية:  رابعال الفصل 

 الفصل الخامس : القيم الجمالية في فن جواد سليم 
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 الفصل األول

  النحت المعاصر فً العراق

   :بعض التارٌخ  

هاما فً  ومركًزا ,فً العصر العباسً اإلسبلمٌةالعربٌة  لئلمبراطورٌةعاصمة  باعتبارها   

 وموقعا ممٌزا بٌن المدن العربٌة. هاماً فقد كانت وال تزال بؽداد رقما  ,العثمانٌة اإلمبراطورٌة

والمدٌنة تعٌش فترات مّد وجزر, فقد  ,مٌبلدٌة(762)هجرٌة  (145)م ومنذ أن بناها أبو جعفر المنصور عا

وكانت دابًما تنهض من  ,إحداها أي مدٌنة أخرى احتمال ت وحشٌة تنإ عنهجماو التزال شهدت المدٌنة 

, الحقٌقة الوحٌدة التً ٌمكن أن تقال أنها مدٌنة عصٌة على الزواللتعلن أنها مدٌنة سرمدٌة  األنقاضبٌن 

 العمرانٌةوشحبت معالمها  فتضاءلت نفوسها بؤكملهالمدٌنة الصامدة كما قاسى العراق  هذه" لقد قاست  باقٌة

"1. 

إال أنها كانت تعٌش بٌن الفٌنة والفٌنة فترات  ,المدٌنة من وٌبلت الحروب وبطش الحكام هذهوكما قاست 

درجة ٌمكن  أقصىالعراقً فً عٌش تلك اللحظات الى  أبدع ـ على قلتهاـ من الرخاء وساعات من الصفاء 

العراقً. ولطالما كانت الطبٌعة العباً أساسٌاً بل الطبٌعة مذهباً و فلسفًة, آمن بها  هذهأن ٌستؽلها. فكانت 

 ربٌسٌاً فً بناء الشخصٌة العامة لئلنسان.

كلها فً ٌدٌه, تقوم هنا أسرات  األمورلقد كان الحكم فً مصر والعراق الى حاكم مطلق ٌجمع  "...

لها األمر فً  قراستاألسرة التً  هذهولكن  .الملك واحد بعد واحد أفرادهاسبلالت ٌلً  أو آسراتوهناك 

فً القلٌل, وعلى حٌن جرت األحوال بٌنها فً مصر شبه  إالمصر فً الكثٌر لم ٌستقر لها األمر فً العراق 

الحال  الستتبابوكان  ,بعض ىبعضها علرضٌة جرت فً العراق بٌنها فً خصومات وحروب شّنها 

ً مصر وعدم التمكٌن لهم فً العراق, للجالس على العرش هنا وعدم استتبابها هناك أثره فً التمكٌن لهم ف

                                                 
1
 .7, ص1983, الجزء األوؿ , وزارة الثقافة واإلعالـ, بغداد ,  فصوؿ مف تاريخ الحركة التشكيمية في العراؽ,  دػ  شاكر حسف آؿ سعي  
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على  ثم ظهور ملوك مصر على حال من الهٌبة والجبلل زادت مع الزمن حتى رفعتهم الى مصاؾ اآللهة,

, وحٌن آمن المصرٌون بؤن لآللهةوؼاٌة ما بلؽوه أن كانوا أولٌاء  حٌن لم ٌظفر ملوك العراق بهذه المنزلة,

وكان األمر على العكس من هذا  أخلدوا الى الطمؤنٌنة وسكنوا الى مستقبلهم,ملوكهم هم آلهتهم بٌدهم أمرهم 

و  محاضرهالى  االطمبنانمنهم الى اآللهة, فخلت حٌاتهم من هذا  إلٌهمملوكهم أقرب  فً العراق,

ن ال ٌطمبنون الى وعلى حٌن كان إخوانهم العراقٌ وادعٌن, قارٌنفعاش المصرٌون دنٌاهم ...مستقبلهم

هنا والقلق هناك كانا لهما أثرهما فً فنً  االطمبنانفعاشوا دنٌاهم فزعٌن هلعٌن وما من شك فً أن أخراهم 

, على حٌن بدا الفن العراقً علٌه مسحة واطمبنانمصر والعراق, فبدا الفن المصري علٌه مسحة من دعة  

 1 ".من صرامة وعنؾ

فبنى المصرٌون مدافنهم . حضارتٌن الفنًومن هنا نستطٌع أن نلمح الفرق الواضح فً نتاج كل من ال 

بل  ,أقل فخامة وأكثر بساطة مأوابدهنجد أن العراقٌٌن كانت  ,حتى تبقى خالدة توصلهم إلى الدار اآلخرة

كان لوجود األحجار فً مصر وندرته فً العراق أثر واضح فً اختبلؾ النتٌجة التً وصل إلٌها كل من 

 .الفنان المصري والعراقً

أي بطرٌقة أخرى  ,ببلد النهرٌن عن الحجر باللبن ابنزنا حقبة من آالؾ السنٌن حٌن استعاض وإذا تجاو

رابدي  (موجواد سلٌ)محمود مختار  فإننا سنقؾ عند فنانٌنا. لجؤ إلى خامات أخرى ٌترجم أعماله الفنٌة

أٌضا وبشكل فطري إلى لوجدنا أن األول حفٌد الفنان المصري القدٌم قد لجؤ هو  النهضة الفنٌة فً بلدٌهما,

بٌبته  ابنفالفنان ...بٌنما راح الثانً ٌنوع إبداعه على خامات أخرى كالخشب والبرونز ,الحجر والؽرانٌت

  .شاء ذلك أم آبى ٌتؤثر بها وتكون له الباعث األول

ذلك  انعكسفقد  االختبلؾأخر من  باً وشٌ من التماثل فً البٌبة,باً وألن كؤل من مصر والعراق تملكان شٌ

لفنونهما فً كل من فنونهما القدٌمة, )والتً ال ٌتسع المجال هنا للحدٌث عن هذه الفنون( وكذا األمر بالنسبة 

وإذا كنا قد تحدثنا عن نشوء وتطور الفن التشكٌلً المعاصر فً مصر . والذي هو محور بحثنا, ةالمعاصر

 مختار كباعث فن النحت المصري مرة أخرى,وهو ما قادنا للحدٌث عن  بالعموم وفن النحت بشكل خاص,

لمصر ال فً مجال الفن فقط بل إنه بات ٌشكل حلقة الوصل والخٌط الواصل  ةالرموز القومٌرمزاً من  اوؼد

 ؟ )مختاراً( فهل كان للعراق, بٌن عدة من آالؾ السنٌن

ً العراق فظل هذا الفن الفن التشكٌلً ف منصبا على االهتماملم ٌكن  قبل ثبلثٌنٌات القرن العشرٌن,  

ولطالما كانت . المخطوطاتأصبل من فقد كانت تقالٌده تقترن بتلك الرسوم المصؽرة المتؤتٌة . مجهول الهوٌة

                                                 
1
 .121,ص1971, دار المعارؼ بمصر , , تاريخ الفف المصريػ د.ثروت عكاشة 
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فقد حّجمت وفهمت على أنها شروح لتلك . بشكل مستقل ال تقومتلك الرسوم تعامل كعامل مضاؾ 

بل  فاقتربتالتعبٌر( بالشكل المعاكس.  أخذت تتطور )إن صح بافشٌ ٌباوش المخطوطات ووسابل إٌضاح.

 تقوقعت فً أسالٌب الفنون الشعبٌة )الفن الساذج(.

ٌمتلك تارٌخاً طوٌبل ٌمتّد بجذوره إلى األصول  إن الفن التشكٌلً الحدٌث وكمظهر من مظاهر الثقافة,

ة لتبلقح وتفاعل وكؤي مظهر من مظاهر الثقافة البد له إال أن ٌكون نتٌجاالجتماعى. الحضارٌة والمحٌط 

بل وٌتحدد أٌضا بمبلمح الشخصٌة الخاصة التً  األجنبٌة والمحلٌة على حد السواء. اتالحضارات والثقاف

 تمٌزه كمدرسة فً الفن العربً عن سواه من المدارس األخرى عبر التارٌخ.

مهور ومدى تقبل ذلك الفنان بالج التقاءولكن مما الشك فٌه أن تطور الفنون التشكٌلة الحدٌثة ٌرتبط بمدى 

لتعاقب شعوب وحضارات قد تمتّد طوٌبلً فً  استمرارمن أفراد شعب هو  اً فلٌس الفنان إال فرد الجمهور لها.

 أعماق التارٌخ.

مروراً بكل  ,الثقافات ٌجب أن تكون محل متابعة منذ عصور ما قبل التارٌخوومن هنا فتطور الشعوب 

 (من سومر الى آكاد وبابل آشورـ)ٌعج بهذه المراحل فوالذي العراق  ولعلبها,  المراحل الكبرى التً مّرت

ومن هنا  ,وحتى العصور الحدٌثة )نسبٌاً( كالعصر اإلسبلمً التً مّر أٌضاً بدوره بمراحل كبرى

فع األول لتطور الفنون التشكٌلٌة فً لداكانت منذ بداٌة العصر الحدٌث ا لهوٌة( كمفهوم. ولعلهااى)لتتج

 العراق.

 أنهبل  األوقات,قد ٌكون من نافل القول بؤن الحركة التشكٌلٌة فً العراق لم تكن مفقودة فً أي وقت من 

 لها.  انطبلقةٌصعب تحدٌد فنان بعٌنه أو تارٌخ محدد على إنه نقطة 

والواسطً نقطة فارقة فً تارٌخ الفن التشكٌلً  أنه ٌمكننا الوقوؾ مطوالً عند فنان كالواسطً. إال

به,  هوتؤثر هوأخذه عن مطوال عندهوقوؾ الفنان العراقً  رما ٌبروهو , كله ولٌس فً العراق وحده العربً

 مشروعٌة.ال أعطاهبل إنه 

تسع المجال هنا فً هذه اللمحة المبسطة إلعطابه حقه ٌوالواسطً فنان ٌستحق إفراد بحث خاص به, ال 

الفنٌة  الحركةحجر الزاوٌة الذي بنً علٌه صرح  والذٌن ٌشكلون الفنانٌنلذا سٌقتصر حدٌثنا على جٌل من 

صالح زكً,  عبد القادر الرسام,)ن أوابل من أمثال : ووإن كان قد سبقهم الى ممارسة الفن فنان, فً العراق

 أخوه(. ونزار سلٌم ـ  والد جواد سلٌمـ   عاصم حافظ, الحاج محمد سلٌم
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أن ٌضعوا  استطاعوالى تسمٌتهم بالرواد ألنهم هذا الجٌل والذي اصطلح بعض نقاد الفن و منّظرٌه ع

 ومن خبلل ذلك تؤسس معهد الفنون الجمٌلة عام ,ةٌالمدرس من خبلل القواعد ,عربة الفن على سكتها

(1939)
1

. 

القادمة من تلك و القرن التاسع عشر حافبلً بالتؤثٌرات المحلٌة أواخرلقد كان الفن التشكٌلً فً العراق 

على الطابع  انعكاسهاوكان لؤلحوال السٌاسٌة  ,ى مشارؾ الحضارة اآلسٌوٌةلالعراق عآسٌا بحكم موقع 

تلك المإثرات بالهوٌة المحلٌة حتى كادت هذه المإثرات الطاربة أن تطمس الهوٌة المتؤصلة  فاختلطتالفنً, 

هذه منذ فجر التارٌخ. ولكن كانت هناك صحوات وصرخات تؤبى أن تنساق فً التٌار الجارؾ, ومن 

الصرخات نستطٌع أن نسمع ولو بشًء من الخفوت صوت )نٌازي مولوي بؽدادي( الذي كان بارعاً بالخط 

فكان الخط العربً )القلعة األخٌرة( التً  والزخرفة والرسم وكانت أعماله أشبه بما ٌسمى بالفن البصري

 الفنً. هثونقاء تراحافظت على أصالته 

فً مسٌرة الحركة التشكٌلٌة العراقٌة. حدث  تارٌخا هاماٌعتبر فً عشرٌنٌات القرن العشرٌن والذي 

ومهرجان  تشٌٌد تمثال الجنرال مود تطور ونهوض الحركة الفنٌة التشكٌلٌة وهما: ىأثرا علأمران هامان 

 فنٌة مرافقة لهذه التظاهرة. أعمالسوق عكاظ الشعري وما احتواه من 

 الحركة الفنٌة المعاصرة. انطبلقة كان لهذٌن الحدثٌن أثرهما الواضح على عملٌة

تهدؾ الى طمس حضارة ضاربة فً التارٌخ وتطبٌع شعب ذا  ةاستعمارٌصحٌح أن اإلنكلٌز وكسٌاسة 

ومن ثم تمّثلها من قبل الذهنٌة  ,فً العراق األوروبٌةالمستعمر فرض الحضارة  اأراد هذفقد  ,تراث مجٌد

الحكم الملكً وضمان استمرار  نبعد إعبللعبلقات ٌهدؾ إلى استمرار وتواصل ا نوقد كا المحلٌة.

واقع الحال فً بلد سرٌع التمثل للمإثرات الحضارٌة بحكم ظروفه الجؽرافٌة والمناخٌة  أنوصاٌتهم"...بٌد 

ي الرافدٌن بالمصطلح الحضاري( هوٌته الفنٌة منذ دالعراق )وا اكتسابلى اوالتارٌخٌة سرعان ما أدى 

فً العصر  (األفندٌة)بٌن عقلٌتٌن تمثل إحداهما الفبة المثقفة أو فبة  عبعد صرامنتصؾ القرن العشرٌن 

 أىوتمثل األخرى الفبة المحافظة من السكان المحلٌٌن  بٌٌن فٌما بعد,والعثمانً والمتشبهٌن باألور

 انعكس المزارعٌن والتجار والطبقات الشعبٌة التً ظلت متمسكة بذوقها الفطري وهً من أكثر الشعب. ولقد

على التمسك باألسالٌب الحدٌثة  تجرإهذا الموقؾ بالضبط على فن الرسم فجاءت األعمال الفنٌة وهً ال 

                                                 
1
 .6,ص1981, وزارة الثقافة واإلعالـ, دار الرشيد, بغداد, الحركة التشكيمية المعاصرة في العراؽ مرحمة الروادػ عادؿ كامؿ,   
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 تطورا تقنٌاً  اقتباسهافظلت مشوبة بالبدابٌة فً التعبٌر وإن لم تكن واعٌة ألهمٌة القٌم الشعبٌة التً ٌتطلب 

 .1مسبقاً وهو ما لم ٌتهٌؤ إال بعد "

من قبل الجمهور العرٌض بعامة  اهتمامموقع فً دثٌن فً وضعهما الناتج الفنً تؤتً أهمٌة هذٌن الح

 وجمهور المهتمٌن بالفن خصوصا.

أرادت السلطات البرٌطانٌة المحتلة أن تحًٌ  بؽداد, اعندما مات الجنرال مود القابد البرٌطانً الذي ؼز

ظهر حصانه  وظل تمثال مود ممتطٌا (1923) الستار عنه فً أزٌحوقد . فكانت فكرة إقامة تمثال له. ذكراه

 1 1958زأمام دار المندوب السامً فً جانب الكرخ حتى أطاح به أبناء الشعب فً الرابع عشر من تمو

  . (53شكل رقم)

فقد لمس العراقٌون طرٌقة مبتكرة . وكان إلقامة التمثال واإلطاحة به دور بارز فً تطور الحركة الفنٌة

بهم وهذا شا ؼرٌب عن العادات العراقٌة فً العصور الحدٌثة وخصوصاً تلك  واالحتفاءلتكرٌم أبطالهم 

 (.54, وكان فً بؽداد العدٌد من التماثٌل التً تمجد رموز السلطة آن ذاك )شكل رقم العثمانٌة منها

 

 

 .1958( الجماهٌر تسقط تمثال الجنرال مود , بؽداد 53شكل رقم )

                                                 
1
 .17,ص1992, 1, المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ , ط الفف التشكيمي العراقي المعاصرف آؿ سعيد , ػ شاكر حس  

1
 .33, بغداد , ص 1985ػ آفاؽ عربية , العدد الحادي عشر ,   
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ماثٌل أصٌل أصالة الفنون البابلٌة اآلشورٌة أصالة وأدي الرافدٌن ولكن على أن إقامة األنصاب والت

وكما أسلفنا فإن اإلطاحة اً. ؼرٌب اً )مود( حدث         قطٌعة زمنٌة امتدت آالؾ من السنٌن جعلت من إقامة تمثال

  .بهذا التمثال الرمز كان راسخاً فً وجدان الفنانٌن وهذا ما جاء فً مذكرات )جواد سلٌم(

وأما سوق عكاظ وما حواه من أعمال فنٌة تعّبر عن نتاج تلك الشرٌحة المهتمة بالفنون التشكٌلٌة وبالخبرة 

العاملٌن فً الجٌش العثمانً  طمن الضبافؽالبٌتهم كانوا  التً اكتسبوها من خبلل احتكاكهم بالثقافة التركٌة,

 .حٌث تعلموا مبادئ الرسم

 

 كانت قابمة فً بؽداد فً العهد االستعماري . ( بعض التماثٌل الت54ًشكل رقم )

 

ولكن نقاد الفن . ولعل عبد القادر الرسام والحاج محمد سلٌم )والد جواد( أبرز األمثلة على ذلك

. بٌٌن وبالخصوص منهم البرٌطانٌٌن الذٌن كتبوا منتقدٌن األسلوب والسذاجة فً الطرح واألسلوبواألور

بٌة للتزود بمعٌن الخبرة وخبلصة التجارب وبالبلدان األور االلتحاق( الرسامٌنمما حدى ببعضهم )
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ركوب  المحرض علىن الشرارة التً أطلقتا العنان للفنان العراقً وكانت ان الحدثاوبذا ٌكون هذ. بٌةواألور

 .قاطرة الفن المعاصر

الفنً و والدة الفنان لفترة المخاض استمرارا والتً تعتبر  1941و 1931ة بٌن عامًواقعفً الفترة ال

" وفً أقل من ربع قرن, نمت الحركة بسرعة على نحو  العراقً المبدع ذا الشخصٌة والهوٌة الواضحتٌن

 . 1أكسبها شخصٌة خارقة تمتاز بالجرأة وقوة التعبٌر"

. الهوٌة العراقٌة أو العربٌة فً العمل الفنً الكتشاؾعن تلك النتابج الواضحة  تتمخضصحٌح أنها لم 

كان جل ما حققته هو الوصول إلى أسلوب فً التعبٌر ٌعتمد مبدأ محاكاة الطبٌعة ولكن بشًء من و

ولكنها مع ذلك تبقى ؼٌر كافٌة للبدء بتحدٌد . الموضوعٌة وتعد بقابلٌات كامنة للتعبٌر باألسالٌب الحدٌثة

 .مبلمح الشخصٌة الحضارٌة العربٌة من خبلل العمل الفنً

اء شخصٌات فذة كان لها قصب السبق فً التعامل بشًء من الوعً النسبً تجاه ونستطٌع أن نذكر أسم

البعض مثل سعاد  شذ عنهموإن فنانٌن. على أنهم كانوا ٌعتبرون أنفسهم مدرسٌٌن للفنون ال  ,هذه المسؤلة

ر فقد ظه 1وأكرم شكري الذي استطاع أن ٌكون المبعوث األول للدراسة فً خارج العراق سلٌم )أخو جواد(

بٌة ووقبل عودة المبعوثٌن األوابل للدراسة فً المعاهد األور ,جٌل جدٌد فً العقد الثالث من القرن العشرٌن

 .وقبل ظهور معهد الفنون الجمٌلة على مسرح الحٌاة الثقافٌة

الذٌن ال ٌعترفون بالحواجز التً تفصل تعلٌم الرسم على الرسم  الفنانٌنولقد تعامل هإالء المدرسٌن 

فً تعلٌم  إلخبلصهوله ٌدٌن معظم الفنانٌن بالفضل  ,كان األبرز بٌنهم (شوكت سلٌمان الخفاؾ)ولعل نفسه 

 .مع إتقان المنظور برسم الموضوع من الطبٌعة مباشرة, كاالهتمامالرسم وفق القواعد الصحٌحة 

فاروق عبد وفٌما بعد  رشاد حاتم, محمد خضر, عبد الكرٌم محمود, وقد أخذ عنه كل من )ناصر عونً,

 (.العزٌز

بٌنما اقتصر كل من )فتحً ثروت وناهدة الحٌدري . كل من هإالء الرسم وتعلٌمه ذلك وقد مارس بعد

  .على التدرٌس دون سواه 2(وسعاد سلٌم وعٌسى حنا وبهجت عبوش وصدٌق أحمد

 معابؽداد وكما حفل سوق عكاظ الشعري بتظاهرة فنٌة, كذا ضّم المعرض الزراعً والصناعً فً 

من الفنانٌن كانوا ٌنشطون بشكل شخصً وقد ضّم هذا المعرض نتاج جٌل  جمعأعماالَ فنٌة هً نتاج  1932

(. عبد القادر الرسام ومحمد صالح زكً ومحمد خضر وشوكت سلٌمان الخفاؾ)الفنانٌن األوابل من أمثال 

                                                 
1
 . 188, ص1967, المكتبة العصرية , بيروت, الرحمة الثامنة ػ جبرا إبراىيـ جبرا,   

1
 .82, مرجع سابؽ, صفصوؿ مف تاريخ الحركة التشكيمية في العراؽيد, ػ شاكر حسف آؿ سع  

2
 .83ػ المرجع السابؽ , ص  
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الذي قّدم رسوم مابٌة  (سعاد سلٌم)الذي كان ٌدرس فً لندن وكذلك  (أكرم شكري)ومن جٌل الشباب 

 .الصبً الٌافع تجربته النحتٌة األولى (جواد سلٌم)ورسوم كارٌكاتورٌة وقّدم 

فؤرسل فابق حسن إلى بارٌس  منابع الفن, بحثا عنتجوب أصقاع أوروبا  المبعوثٌنوأخذت طبلبع  

جواد أولى  فٌما سافر .بري إلى روماصوسافر كل من حافظ الدروبً و عطا . وقاسم ناجً إلى برلٌن

 .سفراته العلمٌة إلى بارٌس

ٌّزت هذه المرحلة  "  أسالٌببكونها مرحلة تحضٌر وصقل للمهارات الفنٌة معتمدة على  (1945ـ  1941)تم

الفن فً  ىالتخصص فعلمٌة فً التعلٌم واكتشاؾ القابلٌات الفنٌة والتسابق من أجل التمّكن من دراسة 

المثقّؾ العراقً من سباته وخوفه من أن ٌفوته  أٌضا إفاقةولكّنا نستطٌع أن نجد فٌها . بٌةواألور المعاهد

 .1" من ٌنابٌعهافً فرض سٌطرتها على طراز الحٌاة اإلنسانٌة بعد أن لمس نجاح الثقافة  الركب العالمً,

ذلك بعد أن أضٌؾ فرع بعد عودة المبعوثٌن األوابل وتوفر الكادر المبلبم تّم افتتاح معهد الفنون الجمٌلة و

 .1939وذلك فً العام , الرسم والتصوٌر إلى معهد الموسٌقى

أصبحت بارٌس محتلة من قبل األلمان وبعد أن وبعد عودة جواد سلٌم من إٌطالٌا حٌث انتقل إلٌها بعد 

كن تلم ا ولكنه أوروباالحرب كان على جواد العودة إلى العراق قبل إنهاء دراسته العالٌة فً  إٌطالٌادخول 

ٌّن فً المتحؾ الوطنً حٌث أُتٌح له . نهاٌة المطاؾ أكثر من تراثه المجٌد وكان  االقترابفلدى عودته ُع

الحرب العالمٌة قدوم بعض مجندي الحرب العالمٌة من  أٌضا وأثناءوترافق ذلك . كمن وقع على كنز عظٌم

 .تفاعلوا مع هذا الجٌل من الفنانٌن العراقٌٌنبولندا حلٌفة برٌطانٌة إلى العراق وكان منهم الفنانٌن الذٌن 

قد  فً أرض هذا الجٌل الخصبة 1941ولعّل البذرة التً ألقاها المربً الكبٌر ساطع الحصري فً عام 

فقد تلقفهم من ٌؤسهم وقنوطهم بعد عودتهم قبل إنهاء دراستهم فً أوروبا ووّجههم نحو األعمال أتت أكلها, 

. التً خلّفها أجدادهم لٌكونوا على موعد مع وعٌهم بالتراث والفكر الحضاري آلثاراالفنٌة التراثٌة ونفابس 

با أن وفكان ذلك علم ال تستطٌع مدارس أور, وأّدى بهم إلى فهم معنى الثقافة الفنٌة المحلٌة والهوٌة الفنٌة

 .حلقة اإلبداع اكتملتتعلمهم إٌاه وبذا 

ولما كان التصوٌر أكثر الفنون انتشارا, لٌس على الصعٌد المحلً بل على الصعٌد العالمً,  فقد انعكس 

ذلك أٌضاً على مجموع الفنانٌن الذٌن هبوا لنهل الفن من الؽرب, فقد عاد جل الموفدٌن من الؽرب وقد 

قامة التجمعات, حتى أنه كانت تسلحوا بالتصوٌر سبلحاً وراحوا ٌنشطون من خبلله فً التظاهرات الفنٌة, وإ

                                                 
1
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وتختفً دون أن ٌكون من بٌن أعضابها أي نحات, ولكن المسؤلة بالنسبة للحركة التشكٌلٌة  تتظهر تجمعا

 العراقٌة كان مختلفاً بعض الشًء.

فقد تمٌزت الحركة التشكٌلٌة العراقٌة ومنذ انطبلقتها باالعتماد على النحت وسٌلة أساسٌة للتعبٌر عن 

ما ٌحظى به النحت من مكانة تارٌخٌة وسمت الحضارة المحلٌة بمٌسم النحت. إال أن النحت العراقً نفسها, ل

المعاصر وإن أرتكز على تراثه التلٌد, إال أنه ومن جهة أخرى ـ وهو من أهم ممٌزاته ـ ٌبدو امتداداً 

وتجرٌدٌة القرن للمراحل التطورٌة التً شهدها النحت المعاصر عموماً بٌن كبلسٌكٌة عصر النهضة 

العشرٌن, وقوفاً عند أبرز التجارب النحتٌة العالمٌة )رودان, بوردٌل, أبشتٌن, جٌاكومٌتً, هنري مور, 

ماٌٌول...(. ولقد كانت تجربة جواد سٌلم أولى نتابج هذا التبلقح وأهمها لما تمٌز به من بحث معمق سعى 

ن خبلل التراث الفنً, ولعل من أهم ما مٌز تجربته فً إلى ربط العالمٌن الشرقً بالؽربً فكرٌاً وإبداعٌاً م

أنه لم ٌكتؾ باإلنتاج الفنً األصٌل بل حاول نقله وبؤمانة إلى طبلبه وأصدقابه, من خبلل الحوارات 

 دوالملتقٌات والتجمعات التً أضفى علٌها مسحة خاصة, حٌث أنتقل بها من كونها تجمعات ألفراد قد ال ٌوح

مامهم بالفن, إلى تجمعات منسجمة ٌإلؾ فٌما بٌنهم هم البحث ـ كما فً جماعة بؽداد فٌما بٌنهم سوى اهت

للفن الحدٌث ـ وبذلك ٌكون جواد قد أسس لحالة البحث اإلبداعٌة, و ٌكون قد )أعطى الصٌاد شبكة بدل أن 

فتاح, ٌعطٌه سمكاً(. ولعل من أبرز )صٌادي( النحت والذٌن أخذوا عنه : )محمد ؼنً حكمت, إسماعٌل 

خالد الجادر, محمد الحسنً, صالح القره ؼولً, عبد الرحمن الوكٌل...( " فقد خلق جواد بٌنهم تشابه فً 

المعالم الحضارٌة التً تإكد وضوح الشخصٌة و فرادتها من جوهرٌات التارٌخ وتجارب  ضقضٌة استنها

 . 1العصر الوسٌط الذي استطاع فنانوه أن ٌخلقوا مكونات إبداعٌة لفنونهم "

ولم تقتصر المجموعة على هإالء بل ظهرت أسماء كثٌرة أضافت الكثٌر للحركة النحتٌة العراقٌة و 

ساهمت تجاربهم فً إثراء الساحة الفنٌة وأسبؽت علٌها مسحة )نحتٌة( من هإالء نذكر )نداء كاضم, مٌران 

هنداوي, هشام سٌدان, اتحاد السعدي, عبد الجبار البنا, مكً حسٌن, صادق ربٌع, عٌدان الشٌخلً, سهٌل ال

كرٌم, باسم التكرٌتً, احمد الشٌخلً, لٌث فتاح, مرتضى حداد, منقذ شرٌدة...( وبالرؼم من أن تجارب 

قد أعطوا المادة حقها وفهموا أسرارها  مهإالء تبدو متؤثرة أكثر بتجارب وصٌاؼات ؼربٌة, إال أنه

إطار البحث فً الشخصٌة المحلٌة, وإبراز موقعها فطوعوها بما ٌتبلءم مع أهدافهم المنصبة أساساً فً 

 الممٌز على الخارطة الفنٌة العالمٌة.
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" إن طبٌعة المادة المستعملة و البٌبة واالستعداد التقنً والثقافة العامة واالستجابة الفكرٌة واختٌار 

ر الرابع الذي الحس وتوافر عنصر اإلبداع وقضاٌا فهم أسرار العمل الفنً وخلق األث ةالموقؾ وصٌاؼ

ٌكون بداٌة نظام جدٌد فً استخدام مواد النحت...كل ذلك شروط أساسٌة مهمة فً هذا النوع من الفنون لكً 

, لعل كل هذه المقومات التً تحدثنا عنها هً التً 1تعبر عن مواقفنا من األشٌاء واألحداث فً العالم "

رة الحركة الفنٌة, لٌس العراقٌة فحسب بل فً جعلت من هذه المجموعة تترك أثراً وعبلمة بارزة فً مسٌ

 الحركة التشكٌلٌة العربٌة بعامة. 

سوؾ لن ٌسعنا المجال للحدٌث عن كل هذه التجارب, وعلٌه سوؾ نتعرض ألبرزها على أن هناك 

الكثٌر من التجارب التً تستحق منا الوقوؾ مطوالً ألهمٌتها كتجربة جواد التً سنفرز لها حٌزاً كبٌراً من 

حدٌثنا, حٌث سٌكون محور بحثنا الثانً, ولكن إلى جانبه كانت هناك تجارب هامة مثل تجربة النحات محمد 

ؼنً حكمت, مع االحتفاظ بالمكانة المرموقة التً ٌحتلها والتً تستحق دراسة متعمقة تتجاوز هذه السطور, 

نوات طوٌلة من البحث والتقصً, على أن تجربته تؤخذ أهمٌتها من أنها نتٌجة لمحاوالت وتجارب امتدت لس

حتى استطاع أن ٌبلور موقفاً ممٌزاً من العملٌة اإلبداعٌة نفسها واكتساب خبرة تقنٌة وثقافٌة نمت مع نمو 

األثر الفنً, وذلك من خبلل رإٌة الفنان ومخٌلته وأفكاره, فً سبٌل االرتقاء بالعملٌة اإلبداعٌة. ولعله 

ٌال فً عملٌة اإلبداع الفنً من خبلل النحت, مع مواكبة للخلفٌة الثقافٌة بجمعه بٌن البصٌرة والتبصر والخ

والتارٌخٌة للعناصر المكونة لوحدات العمل الفنً وفهم أدوات الحوار بٌن الفنان والمتلقً, هو ما جعل من 

 تجربته تؤخذ هذا الزخم وهذا الدور. 

بنابه رصٌناً, كان الشكل ممتلباً  فبقدر ما ٌكون العمل النحتً ؼنً باإلشارات والرموز وٌكون

والمضمون منسجماً معه, عندها ٌبلػ األثر الفنً درجة الثراء وتفصح دخٌلته عن مكنوناتها الجمالٌة, مما 

 ٌدفع المتلقً إلى الحوار عندها تكتمل حلقة اإلبداع وتصل الرسالة إلى مبتؽاها.

لتً تمتد على مساحة عقدٌن من الزمن إن نظرة تؤملٌة ألعمال محمد ؼنً حكمت و وخصوصاً تلك ا

)أوابل الستٌنات وحتى أواخر السبعٌنات من القرن العشرٌن(, عندما كان ٌبحث فً المعمار النحتً حٌث 

وجد ضالته فً هٌبة المرأة الممشوقة القوام والمتدثرة بلباسها التقلٌدي, وحركات جسدها اللٌنة وحركة الٌدٌن 

(. حٌث تنطلق حركة الخطوط 55ما وٌتبلءم مع امتشاق المنحوتة)شكل رقم المنسجمة مع الحركة العامة ب

المبلبس, حٌث تضفً حساً من التورٌق اإلسبلمً, قاده هذا األسلوب إلى استلهام  تالزخرفٌة المتضمنة طٌا

حركة الخط العربً وتوظٌفه فً تجاربه التجرٌدٌة, من حٌث هو جوهر الفن العربً اإلسبلمً. وقد برع 

                                                 
1
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ستخدام الخامات المتاحة وأبدى حرفًٌة فً استخدام هذه المواد )الخشب والحجر والمرمر والنحاس فً ا

 والبرونز والحدٌد(.

 

 

 . محمد غنً حكمت( نساء , خشب , 55شكل رقم )

 

 محمد غنً حكمت( استلهام الخط العربً , رخام , 56شكل رقم )

 

فً قطعة واحدة, على شكل سرٍد قصصً داخل  وقد امتاز أسلوبه بادئ األمر فً جمع عدة مواضٌع

 إطاٍر واحد كما ٌتحرك الشكل فً قصص ألؾ لٌلة ولٌلة وكلٌلة ودمنة ومقامات الحرٌري.



157 

 

ومن ثّم ٌتحول إنتاجه إلى العمارة الزخرفٌة وطرز الرقش العربً, حٌث توّصل إلى نظام التكرار 

(, وخصوصاً تلك الموجودة فً سامّراء, إذ تجمع 55مستلهما إٌقاع الوحدات والتناظر فً الكتل )شكل رقم 

هذه األضداد عناصر الحركة الظاهرة فً أجزاء القطعة النحتٌة الواحدة فاتجه إلى إنجاز )أبواب( ضخمة, 

لٌتم لوال المتابعة  نمسٌرته ما كا ىحٌث بلؽت أعماله فً هذا اإلطار سبعة عشر باباً. هذا التطور البلفت ف

نقلت به من التشخٌصٌة الى التجرٌدٌة, تخلى حٌنها عن اإلنسان كموضوع مرتمٌاً فً والمحاولة التً ت

عاد مجدداً لموضوعه األثٌر ) اإلنسان ( لٌثبت مرة أخرى  نبعدها إال أ ثأحضان الزخرفة والرقش, ما لب

 قدرته فً تمجٌد اإلنسان المبدع ألنه ٌشكل حرٌته.  

عدد مناهله, دوراً فً إثراء تجربته, فركَز حٌناً على الكتلة وحٌنا لقد كان لتنوع بحثه واختبلؾ مشاربه وت

...ومن هنا ٌمكننا الوقوؾ على تجربة فنٌة فذة أضافت الكثٌر نعلى الحركة واإلٌقاع والمعمار المتواز

 للمسٌرة النحتٌة العراقٌة.

النحات )خالد الرَحال(  عنها ؼنًى وثراباً وهً تجربة لإلى جانب هذه التجربة الهامة نجد تجربة ال تق

الذي أكتسب خبرته النحتٌة من خبلل استلهام جمالٌة النحت اآلشوري, وذلك فً بسط الموضوع على 

مساحة واسعة فٌها الكثٌر من التبسٌط, وعمد إلى تبسٌط حركة األشخاص مع اتساع فتحة العٌون )وهً 

ه البساطة واالقتصاد فً الخطوط, مما (, وٌؽلب على أسلوب57سمة من سمات النحت اآلشوري( )شكل رقم 

أكسبه أسلوباً ممٌزاً سعى إلٌه حتى فً الرسم, ولم ٌتوان عن االستعانة برموز ومفرداٍت شعبٌة وفلكلورٌة, 

وهو فً أعماله التصوٌرٌة ـ على قلتها ـ ٌنببنا بكونه نحاتاً وذلك من خبلل التؤكٌد على الخط الخارجً. وقد 

عامل مع كٍل منها بطرٌقٍة تنَم عن فهٍم لطبٌعة المادة فتعامل مع الخشب والحجر نَوع الرحال خاماته وت

بؤسلوب ٌختلؾ عن تعامله مع البرونز والحدٌد. فطرٌقة األخذ من الكتلة وتقطٌع أوصالها تختلؾ عن طرٌقة 

نحت العراقٌة البناء واإلضافة لها, وهو هنا بتعدد الرإى واألسالٌب ٌعلن عن تجربة هامة أضافت لمسٌرة ال

 الكثٌر.
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 . خالد الرحال( استلهام التراث , خشب , 57شكل رقم )

 

ولم ٌكتؾ النحات )نداء كاظم( بالفنون التراثٌة, بل وسع مجال اهتمامه لٌشمل التجارب الؽربٌة و 

بالخصوص أعمال )بوردٌل وابشتٌن( وخصوصاً فٌما ٌتعلق بتعاملهما الممٌز مع الكتلة, وبؽض النظر عن 

مدى تؤثره بهما, فإن سمة البحث التً تمٌز بها والتجرٌبٌة تحسب له, كسمة ٌجب أن ٌتمٌز بها الفنان 

 (.58 الباحث, وتجاربه النحتٌة وأعماله الممٌزة تشهد على ذلك)شكل رقم
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 . نداء كاضم( امرأة , برونز, 58شكل رقم )

 

ال المواد الخام النابعة من المناخ التقلٌدي فٌما عمد )صالح القره ؼولً( فً تجاربه األخٌرة إلى استعم

الفلكلوري, مثل الصوؾ والحبال والوبر والنحاس والحدٌد, فً محاولة منه لتّمثل الفن المحلً للتعبٌر عن 

 الحس الشعبً الممٌز, وقد حقق نوعاً من األصالة والجدة فً تجربته.

ع ؼرابة الطرح من جهة الصٌاؼة التقنٌة, وذلك فتاح( الى جمالٌة الكتلة بصرٌاً م لوتمٌل أعمال )إسماعٌ

 لمن أجل الوصول إلى صٌؽة ٌتبلءم فٌها الشكل بالمحتوى, على أنه فً صٌاؼته ألعماله ٌذكرنا باألشكا

التً أبتدعها )جٌاكومٌتً( وأصبحت اتجاها أَثر فً شرٌحٍة واسعة من النحاتٌن الشبان, لٌس فً العراق 

 (. 59 ل رقموحده بل فً العالم أجمع )شك
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 إسماعٌل فتاح( موضوع إنسانى, مواد مختلفة, 59شكل رقم )

 

وأهتم الفنان )محمد الحسنً( بمواضٌع تتعلق بمشاكل الحٌاة وهمومها والضؽوط التً ٌتعرض لها 

اإلنسان فً محنه الفكرٌة وتشابكات الحٌاة, وقد عالج هذه المواضٌع بكثٌر من الحساسٌة من خبلل خامات 

, مع تركٌزه على الخشب حٌث أتاح له التعامل بؤرٌحٌة وخصوصا أنه ٌمٌل إلى طرٌقة األخذ من متنوعة

الكتلة, ولكنه لم ٌؽفل المواد األخرى كالحدٌد والنحاس, وقد رَكز على موضوع أثٌر لدٌه وهو )صلب 

من خبلله أن ٌنوع المسٌح( حٌث رأى فٌه تلخٌصاً مرَكزاً لمحنة اإلنسان وكان هذا الموضوع رمزاً استطاع 

 فً استخداماته.

واعتمد )خلٌل الورد(على الموروث الشعبً وقدم لنا أعماالً ترتبط حسٌاً بالسمات العربٌة المحلٌة 

 والشعبٌة. 

وأؼرق آخرون فً الواقعٌة التارٌخٌة  ـ إن صح التعبٌر ـ وذلك من خبلل الطرق المباشر للفنون 

المتؤتٌة من الفنون الفرعونٌة القدٌمة, ولعل )جمٌل حمودي( أبرز هإالء, اآلشورٌة والسومرٌة, وحتى تلك 

حٌث نجد فً تماثٌله الواقعٌة صدى ألسبلفه اآلشورٌٌن, وقد تمٌزت أعماله هذه بالنصبٌة وهو هنا ٌسٌر 

آثارٌة وذلك  توهو تحسس إلمكانا سعلى خطى )محمود مختار( من حٌث مرونة الشكل الخارجً, والملم

 واجده المهنً فً اآلثار. بحكم ت

وهناك أسماء كثٌرة ٌمكن أن ٌكون من المناسب ذكرها بل وتستحق وقفة مفردة مطولة مثل )مٌران 

السعدي, وعبد الرحمن الوكٌل, مكً حسٌن, اتحاد كرٌم, عبد الجبار البنا, باسم التكرٌتً( لعل كل واحد من 
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دابم على تطوٌر الخبرة اإلبداعٌة وإٌجاد مفردات هإالء ٌملك تجربة ؼنٌة, أساسها البحث واإلصرار ال

 جدٌدة لؤلشكال الفنٌة. 

 لجؤ عٌدان الشٌخلً إلى الحلى ببعدها الشعبً والفلكلوري باحثاً عن قٌمٍة شكلٌة لٌوظفها فً مجال النحت.

واهتم مٌران السعدي بإظهار الجانب الواقعً فً نصبه الكبٌرة الموزعة فً ساحات بؽداد, والتً مّجد  

فٌها الرموز القومٌة )الفارس العربً وثورة تموز( حٌث تتقاسم مع أعمال إسماعٌل فّتاح تزٌٌن الساحات 

ة )الرصافً, أبو نّواس, الشهٌد ( العامة, والتً أّرخ من خبللها لرجاالت بؽداد و أعبلمها الفكرٌة والقومٌ

 وكذلك أعمال محمد ؼنً )المتنبً, كهرمانة, شهرٌار وشهرزاد وحمورابً(.

ولعّل بؽداد تعد من أكثر المدن العربٌة التً تتزٌن ساحاتها العامة بالنصب التذكارٌة التً تمَثل أعبلم  

الكندي وأبو جعفر المنصور وكثٌّر من الفكر واألدب والفن )الفراهٌدي والجاحظ والفارابً وابن سٌنا و

الشخصٌات العربٌة واإلسبلمٌة والتً كان لها دوراً ممٌزاً فً تارٌخ الحضارة العربٌة. " ٌظل النحت 

المعاصر واعداً بمعطٌاته عبر العصور منذ المبلمح األولى لعصور ما قبل التارٌخ وهاهو ذا ٌوم ٌتقلب فً 

 .1فكر المعاصر, سواء بمعناه العالمً أو المحلً"مسٌرته من خبلل النسق الثقافً لل

إن نظرة تؤملٌة لمسٌرة النحت فً العراق تإكد لنا بؤنه فن باٍق, ففً هذا البلد ورؼم أنه مّر بمراحل خبت 

فٌها جذوته إال أنها سرعان ما عاودت التؤلق مرة أخرى, فبعد أن أذكى جواد سلٌم ناره, ووضع قاطرته 

, حتى أرتبط هذا الفن عضوٌاً به, كان موت جواد ضربة قاسٌة لمسٌرة هذا الفن " على السكة مرة أخرى

ولكن سرعان ما أخذ تبلمذته  2فقد ظل مرتبطاً باسم جواد سلٌم...الممثل األول لفن النحت العراقً الحدٌث "

تح حصون الشعلة منطلقٌن بها, متسلحٌن بؤصالة هذا الفن وبتوجٌهات معلمهم جواد سلٌم, باعتباره فا

األولى فناً إنسانٌاً بل إن مشكلة هذا الفن بالذات نشؤت مع هذه  هالنحت. " لقد ظل النحت العراقً منذ نشؤت

فً العصور القدٌمة( قد توشحت بوشاح  لكانت أول األمر )كما هو الحا االنزعة وترعرعت معها ولو أنه

ٌاً عبر األسلوب الفنً وإنما هو عنصر من التعبٌر الحٌوي أي أن ال ٌنفرد اإلنسان وحده مضموناً وشكل

عناصر مدرسة أخرى أكثر شمولٌة, وهً التً عنٌت بالحٌوان والنبات وربما الجماد فٌما عنٌت به. وقد 

انطلق النحات العراقً قدما فى نزعته اإلنسانٌة )خاصًة فٌما ٌتعلق بالقٌمة التذكارٌة للنصب التً احتلت 

للنحت العراقً قلما  ةالوظٌفٌة(. من هنا فنحن إذا إزاء مدرسة إنسانٌمكانة مرموقة من حٌث مهمتها 

 ن. ماعدا عبد الرحٌم الوكٌل و عٌدان الشٌخلً وعبد الرحمةتطورت إلى مدارس أخرى تجرٌدٌة أو حرفٌ

الكٌبلنً ومكً حسٌن وراكان دبدوب وصالح القراؼولً ومحمد الحسنً واتحاد كرٌم وطالب مكً الذٌن 

                                                 
1
 . 198, مرجع سابؽ ص  مقاالت في التنظير والنقض الفنيػ شاكر حسف آؿ سعيد ,  

2
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وحتى سورٌالٌة, فإن النحت العراقً بقضه وقضٌضه  ةأو تجرٌدٌ ةعمالهم قٌماً تراثٌة أو حرفٌعالجوا فً أ

مدرسة بحد ذاته, إلى النحاتٌن  ٌلحق بالمدرسة اإلنسانٌة االجتماعٌة ابتداء بجواد سلٌم الذي ٌمكننا اعتباره

 .1ولٌث فتاح " نالشبان من أمثال صباح فخر الدٌ

فً الساحة الفنٌة العراقٌة وخصوصاً بعد الثورة, وذلك بسبب دعم الدولة له  احتل فن النحت منزلة هامة

والرعاٌة الكبٌرة التً حضً بها, بعد أن لمست فٌه ضالتها فً تخلٌد مناسباتها ورموزها فً المرتبة 

فقد األولى, و لما ٌتمٌز به هذا الفن من قدرة على التواصل مع الجمهور, ولنا فً نصب الحرٌة خٌر مثال, 

كان أول عمل فنً ـ رابع ـ تنجزه الخبرة الفنٌة العراقٌة, فقد كانت التماثٌل الموجودة فً ساحات بؽداد من 

صنع فنانٌن أجانب, وما لبثت ساحات بؽداد أن إمتبلبت بالنصب التذكارٌة, والتً ابتدأها جواد كما أسلفنا 

نفذها تبلمذة جواد بعد عودتهم من بلدان  بتكلٌؾ من قٌادة الثورة, وبعدها توالت إقامة النصب والتً

دراستهم, ولم تقتصر األعمال على مدٌنة بؽداد, بل ؼشت كل مدن العراق, حتى أصبح النحت أمراً منسجماً 

مع الحٌاة االجتماعٌة فً العراق, ومع التطور الملحوظ الذي شهده اتجاه النحت الصرحً فً العراق كان 

مجال النحت الرواقً, أي المنحوتات التً ٌبدعها الفنان لتعرض فً  هناك تطور موازي ومواكب له فً

صاالت العرض, أي بطرٌقة أخرى تلك األعمال التً ٌقوم الفنان بتنفٌذها بدافع داخلً, دافع جمالً, وهو 

ٌة ما ٌتٌح للفنان التعبٌر وبالشكل الذي ٌرٌد وبالخامة التً ٌراها مناسبة, وبالحجم الذي ٌروم, ناهٌك عن حر

اختٌار الموضوع. وهذا ما ٌتٌح ممارسة حقٌقٌة لفن النحت, وقد توالت إقامة المعارض النحتٌة أو تلك التً 

ٌكون فٌها النحت حاضراً وبقوة بعد أن كانت المعارض تخلو من منحوتة واحدة, وأصبح له منظرٌه ونقاده, 

اق أن ٌفرض نفسه, مذكراً بالماضً واألهم من كل هذا أصبح له مرٌدوه, من هنا استطاع النحت فً العر

 التلٌد الذي كان ٌحظى بها فً هذه الربوع.

 ولٌس من باب المبالؽة أن نقول أن النحت فً العراق شهد وٌشهد تطوراً ملحوظاً, بالمقارنة مع وضعة

 فً باقً الببلد العربٌة, وهً حالة لمسناها أٌضاً فً الحركة التشكٌلٌة المصرٌة. 
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 الثانًالفصل 

 العراق ىجواد سلٌم رائد الحركة الفنٌة ف

 

الرسم من أهم أدوات النَحات, وعلى النَحات إجادة هذه الملكة إلنجاز الدراسات والتخطٌطات التً تسبق 

 إنتاج العمل النحتً.

عَل فبة قلٌلة من النحاتٌن تجاوزوا امتبلك هذه المهارة, لتنمو وتتطور جنباً إلى جنب مع ملكة النحت. ول

 ٌدفعان بصاحبهما إلى الصفوؾ األولى من مصافً الفنانٌن فً تارٌخ الفن. نترافق وتبلزم هذٌن الفنٌٌ

ولعَل جواد سلٌم ٌنتمً إلى تلك الفبة القلٌلة المبدعة فً كبل المجالٌن, بحٌث ٌصعب الحدٌث عن جانب 

 من جوانب هذا اإلبداع دون التطرق بشًء من اإلمعان فً الجانب اآلخر.

ًَ الرسم والنحت فً العراق على حٍد سواء. بل إَن  وتكمن أهمٌة جواد فً إبداعه وتؤثٌره فً تطور فن

سب إلٌه فضل تطور العمارة العراقٌة. ًُ ًِ ًِ ًِ  جواد أّثر فً الحركة الثقافٌة العراقٌة بشكل عام, حتى أنه ٌِن

ً بنٌوٌة الفن والعمارة( : كتب رفعت الجادرجً وهو من أهم منظري العمارة العربٌة فً كتابه)حوار ف

"... إن استعراضا سرٌعاً للتطور المعماري فً البلدان العربٌة ومختلؾ اتجاهاته, ٌوحً لً, بؤَن هناك 

 اتجاهات أو مدارس فً العمارة العربٌة المعاصرة ككل, وبضمنها العمارة العراقٌة.

تجاه الثانً, اتجاه الفنان ابتدأه جواد ...اال1924ابتدأ هذه االتجاهات المعمار )حسن فتحً( فً مصر عام 

أٌضاً وقد توصل إلٌه نتٌجة تماسه مع حضارات وادي الرافدٌن القدٌمة إبان  1924سلٌم فً العراق عام 

عمله فً المتحؾ العراقً وٌفٌد هذا االتجاه بؤن السبٌل المناسب الستحداث فن عراقً معاصر ٌتطلَب 

 1العراقٌة..."بالتحدارٌة*فً الوقت نفسه, ٌقتضً ارتباط المعالجات استٌعاب الفنون الؽربٌة المعاصرة و

لم أطلع على كتابات تخص تطور الموسٌقى العراقٌة, ولكن أظن بؤن بعض نقاد ومتتبعً تطور 

الموسٌقى العراقٌة أحالوا بشًء من الفضل لجواد سلٌم فً هذا التطور. قد تكون هذه مبالؽة ولكنها لٌست 

ة فالفنان إضافة لكل من النحت والرسم أجاد الموسٌقى وكتب الشعر...لقد عاش جواد سلٌم بعٌدة عن الحقٌق

 فناً ومات فناً حتى آخر قطرة من قطرات دمه.

فً أنقرة, حٌث كان أبوه الحاج سلٌم ضابطاً فً الجٌش العثمانً وُعرؾ أبوه  1919ولد جواد سلٌم عام 

لطبٌعٌة وألَم بالمنظور الجوي وله لوحة صؽٌرة فً المتحؾ بقدرته على الرسم فقد حذق تصوٌر المناظر ا

                                                 
1
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, تدل هذه اللوحة على 1911الوطنً فً بؽداد هً كل ما تبقى من إرثه الفنً صور فٌها سراي بؽداد عام 

 براعة فً استخدام الخط وحساسٌة استثنابٌة للون.

ب واألهلة التً تعلوها وروابع الفن لعل والدة جواد فً أنقرة ـ حاضرة العثمانٌٌن ـ حٌث المساجد والقبا

المعماري فً قصور السبلطٌن والخلفاء أضافت بعداً آخر ٌنضاؾ إلى العوامل المإثرة فً تكوٌن شخصٌة 

الفنان فهً ُبعد آسٌوي وحضارة تتشابه فً أشٌاء وتختلؾ بؤخرى مما ٌجعل من مرحلة الطفولة ذات ثراء 

رع فٌها )العراق( حٌث فنون )سومر وآكاد وآشور وبابل(, مما ٌنضاؾ إلى البٌبة األساس التً نشؤ وترع

 ترك كبٌر األثر فً نتاج الفنان اإلبداعً وقد بقٌت أصداء هذه الفنون تتردد فً كل نتاجاته.

ٌّض له  وحتى تكتمل حلقة اإلبداع عند جواد كان علٌه اإلطبلع على فنون أوربا بشرقها وؼربها وهو ما ق

هٌؤ الظروؾ كلها لتجتمع معاً فً حالة نادرة كانت هً )جواد سلٌم( فالفن البولندي ذلك, وكؤن بالقدر قد 

وشًء من الفن الفرنسً وآخر إٌطالً وأخٌراً ولٌس آخراً الفن اإلنكلٌزي...لٌس هذا فحسب بل أن بٌبته 

األعمال الخزفٌة األولى كانت تعج بالتجارب الفنٌة. فإذا تجاوزنا تجربة والده, لوجدنا أمه التً كانت تهوى 

بل وكانت تلهً طفلها بعمل شخوص وعرابس لطالما لهى بها فامتزجت بذاكرته األولى وتؽلؽلت فً حناٌا 

. فضبلً عن تجارب أخوته الذٌن ٌكبرونه سناً أٌضاً فهم بحق عابلة فنٌة )لعل جواد كان واسطة 1ال وعٌه

 العقد فٌها(.

" وقد كان نبوغ جواد فً الرسم والنحت أمراً بارزاً منذ الصؽر, أٌام الدراسة االبتدابٌة والثانوٌة, حتى 

لٌكاد أقران جواد وأصدقابه ال ٌذكرونه إال فناناً ـ كاإلله أثٌنا التً ولدت كاملة من رأس زٌوس ـ ؼٌر أن 

 الموهبة شًء, وتحقٌق قواها شًء آخر. 

الحكومة العراقٌة منذ الثبلثٌنات, كانت قد بدأت بإرسال البعثات, مهما كانت  فكان من حسن الطالع أن

, حٌث قضى قرابة السنة. 1938عام  سقلٌلة, إلى أوروبا لدراسة الفن, وكان جواد ممن أرسلوا إلى بارٌ

ً , وعندما دخلت إٌطالٌا الحرب بعد حوال1939وباندالع الحرب الثانٌة, ذهب إلى روما فً أواخر عام 

السنة, عاد إلى بؽداد, وعٌن مدرساً للنحت فً معهد الفنون الجمٌلة الذي كان قد أفتتح حدٌثاً, وفً الوقت 

نفسه عمل فً المتحؾ العراقً على ترمٌم التماثٌل والتحؾ اآلشورٌة والسومرٌة ولم ٌكن حٌنبٍذ قد تجاوز 

 .1الحادٌة والعشرٌن من العمر"

ال تتعدى كونها نتاج فنان ٌتعامل مع موهبته كؤي فنان عادي ٌنتج فً هذه الفترة كانت أعمال جواد 

رسومه التقلٌدٌة لعارٌات فً خطوط بسٌطة, تنم عن مهارة الصنعة ولكنها أبداً ال تعبر عن مهارة فكرٌة 

                                                 
1
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إبداعٌة. ولكن بٌن الحٌن واآلخر كانت تظهر على أعماله مسحة عراقٌة خالصة ربما تكون مصادفة, أو 

 ة لما كانت تفٌض به ذاكرته.ربما نتٌج

وقد كانت تلك األعمال تثٌر فٌه راحة وأجوبة على تساإالته ونتٌجة لبحثه. وشٌبا فشٌبا أخذت خطوطه 

 تزداد عنفاً, تؤطٌراً للحركة وتنفٌساً عن اضطرام النفس وجٌشانها بسإال الهوٌة.

السندباد الثانٌة( وهً لوحة قدمها فً  كانت هذه األعمال تتبدى رسماً ونحتاً و تتعنون بؤسماء مثل )رحلة

و)موكب ملك آشوري( وهً منحوتة كبٌرة نوعاً ما  1942معرض جمعٌة أصدقاء الفن فً بداٌة عام 

 . 2ارتفاعها المترٌن  زٌتجاو

وأخذت قصص ألؾ لٌلة ولٌلة وأجوابها السحرٌة تسٌطر على مخٌلته. وراحت تتطور أفكاره حول هذا 

 الموضوع.

 

 .1943( تخطٌط لقصة الحمال )من ألؾ لٌلة ولٌلة ( 61)شكل رقم 

وقد ترك لنا من الرسوم التخطٌطٌة واللوحات ما ٌكفً لتإرخ لهذه المرحلة الهامة فً تارٌخه, مع أنه  

فً بداٌة األمر كان ٌتطرق لهذه المواضٌع بعٌون ؼربٌة, متؤثراً بالطبعات المترجمة لهذه األساطٌر, حٌث 

ا على الناحٌة الحسٌة والجنسٌة, متجاهلة خصوصٌة الواقع العربً. ولكنه وإن قَدم أعماالً كان التوكٌد فٌه

  ( .61شكل رقم تتشابه وتنسجم مع هذه الرسوم الؽربٌة,)

جادة الصواب. وقد أخذ ٌطوع هذه المواضٌع, والتً تعج  ىولكنه كفنان أصٌل سرٌعاً ما ٌعود إل

بالنواحً الحسٌة والجنسٌة, بطرٌقة مختلفة بما ٌتبلءم مع الحس العربً المشحون بالفلكلور والتارٌخ. ولعل 

                                                 
2
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, 1957من أجمل لوحات هذه المرحلة تلك المسماة )حكاٌة عن كٌد النساء وإن كٌدهن عظٌم(. وذلك فً العام 

 (.61 شكل رقمصوت الواسطً ٌتردد عالٌاً فً أرجابها ) والتً ٌسمع

 

 .1957( كٌد النساء , 61شكل رقم )

كان وإن اكتشؾ الواسطً بطرٌق الصدفة, من أشد المتحمسٌن له, كمن وجد طرٌقه وسط الصحراء, 

 ألٌس من األجدى السٌر على هذا الطرٌق وعدم الحٌاد عنه, وهو ما فعل.

( فً كتاب منشور عن المكتبة الوطنٌة ببارٌس, ىه الرسام )عطا صبراكتشؾ الواسطً عند صدٌق

فؤحس بؤن أعمال الواسطً, هً المفتاح الذي سٌفتح له كل األبواب الموصدة, لما شعر به من انتماء تلك 

 األعمال للحس العراقً األصٌل, وقد التزم ذاك الطرٌق حتى أخر أٌامه.

وقد أكد تعلقه بالواسطً من خبلل كتاباته ورسابله : "...خذ الواسطً, أعظم من ظهر من المصورٌن 

فً العراق...أنه خلَد العراق بصوره وألوانه...مجموعة مقامات الحرٌري, أنها صورة تمثل مجموعة جمال. 

ري العظٌم كل جمل بلون وجمال العراق تعرفها جٌداً ال ٌتعدى لونها لون التراب. لقد صورها هذا العبق
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. وبرؼم عدم اكتمال فهم جواد لؤللوان وعدم تكامل شخصٌته الفنٌة وعدم 2ٌتناسب مع اللون الذي بجانبه " 

انسٌاقه الكامل للتقالٌد الفنٌة نحو الفن العراقً, إال أنه أطلق على المرحلة التً تعرؾ بها على )الواسطً 

 .  1كتراث( باالنقبلب الهابل

الحرب )العالمٌة الثانٌة( قد حطمت طموحه الى حٌن, وقد قال عنها أنها حرمته من كل شًء صحٌح أن 

 تقرٌباً إال أن األقدار تشاء أن تسوق له معلمً الفن إلى حٌث هو.

إبان الحرب, حل فً بؽداد عدد من الفنانٌن البولونٌن الذٌن هربوا من االحتبلل األلمانً والروسً 

لرسامٌن قد تتلمذوا على ٌد أعظم الفنانٌن الفرنسٌٌن من أمثال )بونار( وهو من أهم لببلدهم, وكان هإالء ا

 االنطباعٌة. دبحركة ما بع ىمن استعمل اللون الوهاج فً ما ٌسم

وقد أخذ البولونٌون عن أساتذتهم حب واحترام اللون وهذا ما نقلوه معهم إلى العراق وفنانٌه وكان جواد  

 إلى هإالء الفنانٌن.من أوابل الذٌن ٌجلسون 

وراح ٌجتمع معهم بشكل دوري, هو وصدٌقه الرسام فابق حسن, حتى تكَون بلقابهم والحوارات التً 

 كانت تدور بٌنهم أولى التجمعات الفنٌة.

وأخذ جواد ٌتلقؾ ثمرة تجاربهم ومن ثم ٌعود إلى بٌته متؤمبلً مسترسبل ً منتشٌاً, وكؤنً به قد وجد السر 

طالما كان ٌبحث عنه, ٌقول فً بعض مذكراته :"...اآلن عرفت اللون وكٌؾ تستعمل األلوان, األعظم الذي ل

اآلن أخذت افهم صور سٌزان ورنوار...وؼوٌا, والتصوٌر الشرقً...إنً ألشكر األقدار لتوصلً لمعرفتً 

 همظلماً ال تنٌر الجدٌدة. وسؤبدأ منها مفتوح العٌنٌن مفتوح الفإاد, ألن طرٌقً منٌر. قبل سنة كان طرٌقً

 .2المعرفة "

لم ٌتعلم جواد من أستذته البولونٌن احترام اللون فقط, بل تعلم حب شًء أسمى ووازع أكبر وهو حب 

 الوطن .

فقد تعلم عن )جابسكً( أن حب الوطن هو حب الذات وأحترام األرض هو المولد األكبر لفن الفنان. 

 ساعة رحٌله, وانطفا أخر ضوء فً عٌنٌه. وظَل مولد جواد ٌعمل بكفابة عالٌة حتى أزفت

وكما الزم جواد الفنانٌن البولونٌن وأفاد منهم, وكانت األقدار إلى جانبه مرة أخرى, فقد كان الرسام 

, وكان كنث وود هو 1944العامة البرٌطانٌة وقد حَل ببؽداد عام  تاإلنكلٌزى )كٌنث وود( موظفاً فً العبلقا
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لوحاته وأعماله, وراح ٌكٌل له المدٌح, ولكن أكثر ما أثار جواد فً هذا الفنان الذي اكتشؾ جواد من خبلل 

 لٌس موقفه الشخصً منه, بل مقدرته الفابقة على تحلٌل العمل الفنً والولوج الى دخٌلة النفس. 

ولربما كان كنث وود اضافة الى الواسطً والبولونٌن المحّفز التالً الذي دعاه الى اٌجاد فن عراقً 

لص, وخصوصاً بعد درس )جابسكً( الذي علمه وأصحابه حب ما ٌرسمون وخصوصاً عند رسمهم خا

لببلدهم. وبعد أن شاهد أعمال كنث وود مصوراً أحٌاء بؽداد ومشاهدها وخصوصاً تلك المشاهد المربٌة و 

بابا( اذا ما البلمربٌة منها. عندها أحس أنه واقؾ على باب الكهؾ وما علٌه سوى الدخول الى مؽارة )علً 

 رام حٌازة الكنز.

وكفنان حقٌقً كان دابم السإال, وأول أسبلته كانت حول هوٌته وكٌنونته. وإنشطاره بٌن رسام ونحات 

كان من أكبر التساإالت, فكان عندما ٌنجز عمبلً نحتٌاً, بقدر شعوره العارم بالرضى والحبور, كان ٌشعر 

, نوالعكس صحٌح. وظل الرجل مشتتاً الحترامه الشدٌد لكبل الفنٌٌبالٌؤس والقنوط إلبتعاده عن اللون والخط 

بل أنه عندما بدأ بتعلم العزؾ على الؽٌتار على ٌد أستاذ الموسٌقى فً المعهد )معهد الفنون الجمٌلة( 

والحترامه لكل أنواع الفنون ٌكتب : "...فً هذه األٌام أرى أعمالً تضٌق علً الخناق وأحس أن ابتدابً 

القراءة, الترجمة,  لؽٌتار ٌرهقنً فً العمل...هناك مبات من األعمال التً ٌجب أن أنجزها :تعلم ا

الرسم...الحرب على وشك االنتهاء وعندي قطع صخرٌة كثٌرة, ال أوَد تركها. ثم عندي أصباغ ومواد 

 .1..."للرسم أرٌد أن أقضً علٌها جمٌعاً. منذ سنة لم أقم بؤي صورة زٌتٌة وكرست كل وقتً للنحت

فً هذه األثناء قام جواد بنحت )البَناء( وهً قطعة كبٌرة من المرمر أمضى شهوراً طوٌلة فً نحتها 

وتعد هذه القطعة من أجمل أعمال جواد وأكثرها نضجاً, قبل ذهابه الى إنكلترا لمتابعة ( 62 شكل رقم)

 الدراسة. 

بمناقشة الفكرة األولٌة مع الرسام اإلنكلٌزى وقد عمل على وضع التصامٌم والدراسات األولٌة لها وقام 

)وود(, فكانت حصٌلة نقاش معمق لذا جاءت متوازنة ومتكاملة. وهً خبلصة بحثه وتعمقه فً مإثرات 

النحت العراقً القدٌم, وهو ما تشربه فً المتحؾ العراقً. وإن هً إال مإثرات الزمته طٌلة سنٌن حٌاته. 

 ع النحت اآلشوري, واكثر من ذلك النحت الفرعونً والذي لطالما أعجب به.وقد جاءت نحتاً بارزاً ٌنسجم م

 

                                                 
1
 . 28ػ المرجع السابؽ, ص   



169 

 

 

 .1945( , البناء , رخام , 62شكل رقم )

من أفضل السمات التً تمتع بها جواد أنه كان ٌكتب مفصبلً عن أعماله فبل ٌدع مجاالً للشك والتؤوٌل 

 ن للنقد ودوره فً دفع عجلة الفن قدماً.وهذا ما ٌجعلنا نصنفه من ضمن الفنانٌن المتفتحٌن والمتفهمٌ

ورؼم المدة الطوٌلة التً استهلكها التفكٌر فً )البَناء( والمدة األطول فً التنفٌذ إال أنها كانت ال ترضً 

طموحه. فعند عودته من بارٌس و روما بداعً الحرب كان ٌجد صعوبة فً التفكٌر بإنتاج أعمال خبلَقة. 

دد سؤم السنٌن الطوٌلة التً قضاها قبل االنتقال الى إنكلترا حٌث "...وقفت فٌها ولكن )البناء( كان عمبلً ب

بارٌس و أوروبا عن العمل الجمٌل, لم تكؾ فٌها بؽداد عن العمل, كانت تعمل ببطء وصمت, كانت فقٌرة 

ٌها تمثاله هذا ما كتبه جواد عن تلك الفترة التً أبدع ف  1وجاهلة, ولكنها كانت تشتؽل خبلل هذه الفترة."

المذكور, حٌن كانت بارٌس و روما ؼارقتان فً بحر حرب ضروس. حٌن كتب هذه الكلمات واصفاً فٌها 

والجاهلة ومع ذلك كانت تعمل, كان فً حقٌقة األمر ٌكتب عن نفسه فقد عمل, ببطء ربما  ةبؽداد بالفقٌر

 ولكنه لم ٌتوقؾ عن العمل. 
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حات ٌمكن أن تنتمً ألي فنان عادي, رسوم وتخطٌطات لفتٌات الى جانب البَناء عمل جواد أعماالً ولو

جمٌبلت, قبٌحات, عارٌات, أمهات ثكلى, نادبات, شخوص فً حالة انتظار, مواضٌع شتى, ورجال 

هابمٌن فً عوالم المقهى والمبؽى, فً الشارع...بالمحصلة كان جواد ٌعكس شخصٌته الٌابسة           ضابعٌن 

رب التً حطمت وعاثت فساداً فً البلدان األوربٌة, ولكنها وهذا هو األهم حطمت وإحباطه من وٌبلت الح

 فً نفسه الكثٌر, وهٌهات مقدار الدمار الذي حاق بكبل الطرفٌن.

وما إن حطت الحرب أوزارها حتى بدأت األطراؾ المتضررة بلملمة جراحها وبناء ما تهدم, فكان علٌه 

 م.أن ٌهٌا نفسه هو أٌضاً وٌعٌد ما تهد

بعد بارٌس و روما كان علٌه أن ٌنتقل الى لندن. فقد تقرر أن ٌتابع دراسته فً )مدرسة سٌلد الفنٌة( وهو 

 ما حصل.  

وصل جواد إلى لندن بعد أن بدأت بلملمة جراحها, وؼدت ورشة كبرى تعٌد ما تهدم, أما على الصعٌد 

فقد كانت الحرب وحٌاً وإلهاماً لجموع االجتماعى والثقافً فقد أفرزت الحرب حركة فنٌة قوٌة ونشطة. 

الفنانٌن الذٌن شهدوا المحن وناموا فً المبلجا مع آالؾ األشخاص, وشاهدوا بإس اإلنسان وعزٌمته. 

صوروا كل ذلك فً أعمالهم وكفى بالملهم صدقاً, حتى تمخض فن ولٌد قوامه الصدق والصبلبة والقوة ؼٌر 

قبل سنً الحرب, وال عجب فهو ابن بٌبة ضبابٌة تمسح أؼلب أوقات  ما تعود الفنان اإلنكلٌزى التعبٌر عنه

 السنة, وال ٌتذكر أن هناك شمساً ساطعة ٌمكن أن تجلو الحقٌقة.

عند وصوله الى لندن كانت الحركة الفنٌة الجدٌدة فً أوج عطابها, فراح ٌتتبع نتاجها من معرض الى 

ذي كان ٌبحث عنه, الذي لطالما داعب مخٌلته آخر ومن متحؾ إلى صالة, حتى وقؾ على ذلك السر ال

 وحلم به وهو الصدق فً اإلحساس وترجمة هذا الصدق. 

ولكن ومن منطلق أنه فنان لٌس مجهول الهوٌة, بل أنه فنان ٌنتمً الى حضارة عرٌقة, حضارة جدٌرة 

 بؤن ٌعبر عن أصالتها, فكان علٌة اإلقدام.

سبنسر, ورأى رسوم وتماثٌل النحات هنري مور...لقد خرجت "...لقد رأى صور بول ناش, وستانلً 

تماثٌل هنري مور كمن ٌخرج نقٌاً معافى من مرض وبٌل. أنها تمثل شٌباً أبدٌاً أزلٌاً فً إحساس اإلنسان 

بالحٌاة والخلق واألٌمان بالبقاء. وهكذا أجتمع هذا المإثر العمٌق الى المإثرات األخرى فً فن جواد سلٌم 

"1  . 
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ن هنري مور أستاذا للنحت فً مدرسة سٌلد عندما التحق بها جواد, وكانت لدٌه الفرصة لبلقتراب كا

أكثر من هذا الفنان الكبٌر الذي بقً تؤثٌره فً نفس جواد طوٌبلً, وتبَدى ذلك فً أعمال كثٌرة, لعل أبرزها 

ألم( الذي نفذه الخشب) شكل رقم تماثٌل عدٌدة مثل )ا ةوأكثرها جبلءاً ذلك العمل الهابل )نصب الحرٌة( وفٌ

63.) 

 

 ,1951( أمومة , خشب 63شكل رقم )

(, على أنه كان ٌحتفظ بحسه 64قروٌتان وهو من النحت البارز ومنفذ بالبرونز)شكل رقم  وتمثال

وشخصٌته الخاصة وال ٌتعدى تؤثٌر )مور, مارٌنو مارٌنً( تؤثٌر المولَد ال المقلد, ولعل ذلك ٌنحصر فً 

أسلوب المعالجة والتعامل مع الكتلة وصفاء الخطوط. وانتقاإه لمادة البرونز. وهذا ٌنطبق على تؤثٌر) 

 لخط العربً, واهتمام هذا بٌكاسو( أٌضاً والذي اتفق معه على احترام ا
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 , الى الٌسار تمثال جواد قروٌتان ,برونز .هنري مور( أمومة لـ 64شكل رقم )

 

الفنان األسبانً العالمً بالزخرفة العربٌة, حٌث أشتؽل بها طوٌبلً, حتى كتبت الناقدة )ؼرترود ستاٌن ( 

تؤثره بالخط العربً والزخرفة :"..أن أهم األدوار التً مر بها بٌكاسو هو الدور الذي ظهر فٌه 

 .1العربٌة...وهذا طبٌعً, بٌكاسو أسبانى, واألسبان عرب "

فما بالنا بفنان عربً من ألفه الى ٌابه. وهو ما تبدى ولو بشكل خفً فً )نصب الحرٌة( وفً مجمل 

 أعماله.

شاببة بعد أن خبر أربع سنوات جاد بها القدر على جواد, قضاها فناً خالصاً فً لندن دون أن تشوبها 

تقلبات الزمن. أربع سنوات عاشها جواد بٌن المتاحؾ والمعارض متابعاً الحركة الفنٌة ونشاطاتها, حتى تلك 

 التً كانت تقام فً بارٌس فقد كان ٌتنقل هنا وهناك مستذكراً أٌاماً وشهورا قضاها قبل الحرب.
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له خبلصة تجربتها الفنٌة من خبلل فنانٌها, لندن التً قدمت له استمرارٌة التعلٌم دون انقطاع وقدمت 

الفنانٌن الذٌن  ةالحدود, فها هً تزؾ له عروسه, فنانة أخرى تنضاؾ إلى قابم دكانت كرٌمة معه إلى أبع

 ٌنتمون الى عابلة )سلٌم(. فنانة ال تصلح إال أن تكون زوجاً لجواد. إنها )لورنا(. 

د العراقً فً صؾ واحد, فهً فً قسم الرسم وهو فً قسم "...لم تجمع الظروؾ البنت اإلنكلٌزٌة والول

النحت...ولكن وألن جواد ٌعزؾ على الؽٌتار, وألنها كانت تعزؾ الكمان فقد جمعتهما الهواٌة الموسٌقٌة 

وصار ٌلتقٌان لٌعزفا سوٌة...لقد كان جواد فً لندن فنان بوهٌمً لم ٌكن ٌبدو عراقٌاً بشكل واضح, بل كان 

شخصٌة خاصة به, متفتحة  مد عن أنماط التصرفات التقلٌدٌة للطلبة العرب وٌسعى إلى رسٌحاول االبتعا

 .1على كل ما هو جدٌد ومختلؾ "

الشاب الؽرٌب الممٌز, الملم بالؽٌتار, واإلنكلٌزٌة  كانجذبت البنت الخجولة, الطالبة المبتدبة إلى ذل

ٌرة وبرقصات الفبلمنكو, فكان جواد بالنسبة لها والفرنسٌة واإلٌطالٌة وطبعاً العربٌة, وكذلك بتجارب كب

 كنزاً كبٌراً, حٌث أخذ ٌعلمها بعض مهاراته, واألهم من كل ذلك أنه كان ٌعلمها أصول الرسم وقواعد الفن. 

ٌحمل فً حناٌاه الكثٌر من الطموح واالندفاع وقد تفتحت فً 1949بصحبة زوجته عام  درجع إلى بؽدا

 ذهنه براعم رإاه الفنٌة.

البلد الخصب فنٌاً ولكنها أرض بكر. عاد إلى أرض طٌبة تنتظر من ٌحرث وٌزرع  قعاد إلى العرا

 وٌحصد فكان جواد أول الزارعٌن.

"...وللعراق مستقبل باهر فً النحت الفتقار متاحفنا 15/1/1944 ٌقول فً مذكراته التً أرخها بتارٌخ 

فً أوربا حركة واسعة بعد الحرب العظمى إلقامة النصب إلى إنتاج النحات. وكما كانت  اومٌادٌننا وبٌوتن

التذكارٌة, واشتراك النحات والمعمار فً عمل دنٌا جمٌلة, فإن انتهاء هذه الحرب سٌفتح باباً واسعاً الشتراك 

 . 2الفنان فً بناء دنٌا جدٌدة مفرحة وصالحة..."

فنون الجمٌلة, وراح ٌنتج أعماالً توجها عندما عاد جواد سلٌم إلى بؽداد عٌن أستاذاً للنحت فً معهد ال

حٌث بٌعت أؼلب هذه األعمال, ولسوء الحظ لم توثق هذه  1951بإقامة معرض لتلك األعمال وذلك فً العام 

 ةاألعمال ولم ٌكتب عنها أي شًء, وتشتت بٌن المقتنٌن ولم ٌقٌض لنا اإلطبلع علٌها. ولكونها تعتبر نهاٌ

 لك خصوصٌة خاصة.مرحلة وبداٌة أخرى فؤنها تمت
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 . 22,ص1998, بيروت , 1, دار الجديد ,ط , لورنا سنواتيا مع جواد سميـإنعاـ كجو جي  ػ 

2
 .68,ص1972, وزارة اإلعالـ ,بغداد, جواد سميـػعباس الصراؼ ,  
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وشؽل رباسة قسم النحت فً المعهد وتتلمذ على ٌده أهم النحاتٌن العراقٌٌن المعاصرٌن من أمثال )محمد 

ؼنً حكمت وخالد الرحال ومحمد الحسنً ومٌران السعدي وإسماعٌل فتاح وطالب مكً ونداء كاظم 

 وعٌدان الشٌخلً(.

بهاجس األسلوب والشخصٌة, ٌنصهر فً تٌار الحٌاة من الؽرٌب أن جواد, حامل فكرة الهوٌة والمؤخوذ 

األوربٌة الحدٌثة وٌنجرؾ ـ ظاهرٌاً ـ فً تٌار الفن الؽربً وكؤن بجواد فً إجازة من نظرٌاته وأفكاره 

المتعلقة بتكوٌن أسلوب خاص. ولكن فً الحقٌقة أن جواد فً هذه الفترة كان ٌشحن طاقاته الداخلٌة لٌوم 

خبلل هذه الفترة ٌرسم المناظر الطبٌعٌة مجرباً أسالٌب شتى تراوحت بٌن الوحشٌة االنفجار العظٌم. راح 

وما بعد االنطباعٌة والتعبٌرٌة. فً هذه الفترة لم ٌقم جواد بعمل أعمال ذات شؤن كبٌر بل كان كمن ٌزٌد 

 تجربته عمقا.

الصلة بٌن الجمهور  كان جواد مإمناً بٌوم ٌستطٌع فٌه أن ٌترجم كل أفكاره وٌحقق طموحاته فً ربط

والعمل النحتً وخصوصاً أنه واعٌاً ألصول هذا الجمهور وعبلقته بالنحت. وكان ٌعً أٌضاً بؤن الطرٌق 

 الذي ٌسلك سٌكون شاقاً وعلٌه أن ٌواجه صعاباً, كان مدركاً لبعضها وؼافبلً عن أخرى.

  ـ بعض اإلخفاقات:

التً ٌستطٌع فٌها أن ٌترجم أفكاره وٌسمح لفٌض العطاء بعد عودته إلى بؽداد وانتظاره للفرصة السانحة 

 الذي ٌزدحم فً صدره أن ٌنطلق وٌشق عنان السماء مبدداً ظبلماً كان ٌحس به وحده.

أخذ ٌتلقؾ الفرص وٌلقً بنفسه فً تجارب كان ٌعلم علم الٌقٌن أن تجاربه تلك ستصطدم بحواجز العقلٌة 

 ومع ذلك لم تثبط عزٌمته بل كان فً كل كرة ٌزداد عزٌمة وإصراراً. المتخلفة التً هٌا نفسه للتعامل معها.

كلفته أمانة العاصمة ـ بؽداد ـ بنحت نافورة لوضعها فً أحد المٌادٌن, فراح ٌقدح فكرة  1945فً العام 

لعمل تصمٌم ٌتناسب مع أفكاره وٌستطٌع من خبلل هذا العمل أن ٌمرر شًء من مشروعه العمبلق. ولكن 

أٌقن أن التصمٌم المطلوب ٌجب أن ٌحوز على إعجاب المسإولٌن. بل أكثر من ذلك ٌجب أن وبعد أن 

ٌترجم أفكار هإالء المسإولٌن بما ال ٌتناسب مع الجمالٌات التً آمن بها وٌتعارض مع كل ما آمن بها فترك 

 العمل بها.

عقوبة( وكان مدركاً أن وكذلك األمر عندما كلفه مدٌر شركة السكك الحدٌدٌة بعمل ٌزٌن به محطة )ب

المشروع سٌنتهً إلى الفشل ألن اإلمكانات المتاحة لن تؽطً جزءاً من المشروع وكان ما توقع وفشل 

 المشروع الثانً, ألن الدولة أمرت بتوقؾ العمل لعجز الدولة عن دفع التكالٌؾ.

تٌن هابلتٌن مقترحاً وكانت صدمة أخرى عندما تعهد بتزٌٌن صالة سٌنما. وكان االقتراح أن ٌقدم لوح

الجو الفارسً ألن صالة السٌنما كانت تدعى بسٌنما الخٌام. ولكن هذه المرة كانت أزمة ثقة أدت بصاحب 
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الصالة إلى االعتماد على فنان إٌطالً مؽمور, و لو أن صاحب الصالة كان ٌدرك ما سٌحتله جواد من 

 كان له شؤن كبٌر.منزلة فنٌة رفٌعة لكان سمح لنا باإلطبلع على عمل ربما 

ؼٌر أن الصدمة كانت أخؾ عندما طلب منه صنع رمز لمصلحة الركاب, الذي اندفع بكل قواه لتكبٌره 

( وبعد اإلنتهاء من العمل قدمت له الحكومة مبلػ ثبلثٌن دٌناراً بما ٌتناسب مع 65من مادة اآلجر )شكل رقم 

كافؤة مكتفٌاً بانتصاب هذا الرمز على مصلحة أجر أي عامل من العمال المساعدٌن له, فكان أن رفض الم

 الركاب فً )باب المعظم(.

 

 

 ( شعار مصلحة الركاب .65شكل رقم )

 

وهذا الشرؾ لم ٌتحقق فً منحوتة من أجمل المنحوتات التً قدمها جواد لما فٌها من عمق وصرامة, 

واجهة للبناء الجدٌد للبنك. فنحت تقدٌم اقتراح لتزٌٌن ال 1955وذلك عندما طلب إلٌه البنك الزراعً عام 

ولكن الفكر الجمالً السابد عند المتحكمٌن فً هذه األمور  (66)شكل رقم المصؽر الذي ٌعتبر عمبلً فنٌاً فذاً 

 لم ٌكن لٌرقى الستٌعاب مثل هكذا عمل. ولكن هذا العمل سٌسمع صداه ٌتردد الحقاً فً )نصب الحرٌة(.



176 

 

 

 .1955نموذج مصؽر , ( اإلنسان واألرض ,66شكل رقم)

 

وكذا نجد فً عمل ٌمثل النفط فً العراق. بعد أن طلبت شركة نفط العراق أن ٌقدم لها عمبلً نحتٌاً لتزٌٌن 

أحد الواجهات وهكذا ٌعمل جواد عمبلً مصؽراً ولكنه ال ٌسلم من مسؤلة المماطلة والتسوٌؾ وٌبقى المصؽر 

(. وٌنضاؾ إلى اإلحباطات 66هور العرٌض)شكل رقم فً أروقة الفنان دون أن ٌتاح له مواجهة الجم

تصمٌمه لشعار الجمهورٌة العراقٌة , إذ أن تصمٌمه أدخل علٌه تحوٌرات وتعدٌبلت, فقد قدم عمبلً متؤثراً 

 بمسلة )نرام سن( اآلكادٌة التً تعلوها نجمة ثمانٌة الزاوٌة وخلفها خٌوط الشمس المتعرجة.  
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 لنفط .( شعار مصلحة ا67شكل رقم )

 

كل هذه اإلحباطات  لم تنل من عزٌمة الفنان الذي كان ٌنتظر بحدسه الصادق ذلك الٌوم الذي كلفته 

الحكومة وأطلقت ٌده فً إبداع نصب الحرٌة الذي جَب كل اإلحباطات السابقة, فكانت سمفونٌة برونزٌة 

 رابعة أبدع الفنان فٌها فكراً وعمبلً تقنٌا.
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 جواد سلٌم 
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 :مالمح شخصٌته

كان جواد سلٌم وسٌماً دون تكلؾ, أقرب إلى القصر منه إلى الطول, عسلً لون العٌنٌن, كبٌر األنؾ 

التزم إطبلق لحٌته منذ شبابه, كؤنً به مقتدٌاً رموز الفن العالمً, ٌمٌل إلى الهدوء فً طبعه وحدٌثه وكذلك 

تلوح علٌه البراءة الوجدانٌة والصفاء الروحً,  فً مشٌته, طٌب المعشر دمث األخبلق ٌحمل قلباً كبٌراً,

 ٌتقبل النقد بصدر رحب, ٌؤنس بالوحدة واالنفراد.

عندما ٌكون فً حالة إبداع, ٌصل لٌله فً نهاره ؼٌر آبه بما حوله, كان ٌحمل هم االرتقاء بالذوق العام 

الفنً( و)الفن للجمهور(  ورفع المستوى الفنً للناس. وقد ألقً عدة محاضرات من أجل ذلك منها )العمل

وقد مارس النقد الفنً وكان موضوعٌاً فً أحكامه, وكان دابب الحرص على النشر فً المجبلت والجرابد 

 .1متطرقاً إلى أحوال وأوضاع الفن فً ببلده والعالم

 قارئ نهم لؤلدب ومتذوق شره للموسٌقى, وخصوصاً منها الكبلسٌكٌة, ٌجٌد العزؾ على الؽٌتار والعود.

ٌنتمً جواد, إلى أسرة محافظة تمٌل إلى التدٌن, " ولكن جواد لم ٌكن متدٌناً ولم ٌبتعد عن طبٌعة الحٌاة 

األوربٌة, ال بد أنه كان ٌوفق بٌن ثقافته العالمٌة والمحلٌة بما ٌملٌه علٌه ذوقه وقناعاته. لكن جواد مع 

ٌها بالمحافظة على الروح التراثٌة فً فنه, محافظته على طبٌعة الحٌاة العصرٌة الٌومٌة كان ٌحاول أن ٌلؽ

لم ٌلػ تماماً ماضٌه من أجل مستقبله ولم ٌقطع جذوره باسم )التجدٌد( بل استطاع أن ٌجد فٌها ما ٌحقق له 

هذا التجدٌد. وهكذا استطاع أن ٌعاٌش الفن السومري واآلشوري واإلسبلمً, لكً تكون له رإٌة فنٌة 

ٌضاً. وباختصار فقد استطاع أن ٌتؤمل مسٌرته العالمٌة من المنظور الثقافً معاصرة بل وذات مد مستقبلً أ

 .1القومً. وهذا ما جعل من اآلخر ممراً له ٌقوده نحو توحد الذات مع العالم "

لقد جعل جواد من نفسه تلمٌذا ًباحثاً منفتحاً على العالم. وقد حاول أن ٌصهر ثقافته بوجوده ووجوده 

بكل طاقته فً ببلد الؽرب, وارتباطه بزوجته اإلنكلٌزٌة, حافظ على طموحه فً إنشاء بثقافته, فرؼم عٌشه 

مدرسة للفن العراقً, تحفظ الطابع الخاص لهذا الشعب. وقد كان ٌشعر أنه ٌحمل أمانة إٌصال الرسالة 

رٌة( قادم ال وتبلٌػ الفكرة وأن عمبلً عادٌاً لن ٌقٌض له هذا المجد, فقد كان ٌعً بؤن مشروعاً كـ)نصب الح

 محالة.

                                                 
1
 . 72, مرجع سابؽ , ص  جواد سميـػ عباس الصراؼ ,   
  .11,ص 1991, 1, وزارة الثقافة واإلعالـ , بغداد ,ط جواد سميـ الفناف واآلخروفػ شاكر حسف آؿ سعيد , 2
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شخصٌة, فكان علٌه االنتظار  ةوالعمل ؼٌر العادي الذي ٌنتظر, ال ٌمكن تحقٌقه بشكل فردي أو بمبادر

 حتى تشاء الظروؾ وتطلب منه الحكومة العراقٌة, بل قٌادة الثورة تنفٌذ العمل. 

ٌطلقوا ٌده فً كٌفٌة وماهٌة  لم ٌكن ٌنتظر الدعم المادي الذي ٌسلبه الحرٌة, بل كان ٌنتظر من طالبٌه أن

 وأسلوب التنفٌذ, وهذا األمر كان له من األهمٌة لدى جواد أكثر من مجرد الدعم المادي. 

ورؼم الوعد الذي إعطً له فً كٌفٌة تنفٌذ العمل, إال أن ملحمة كتلك التً نفذها, ٌجب أن تمر بمصاعب 

 تتناسب مع حجمها.

معٌنا لنهاٌة هذه الطفرة الفنٌة, فبموت جواد سلٌم توقفت إحدى أهم من السهل على المرء أن ٌحدد تارٌخاً 

العجبلت الدافعة للفن التشكٌلً العراقً المعاصر, ولكن األمر بالنسبة النطبلقه ٌبدو مختلفا, فانتمابه إلى 

تداعبه  أسرة فنٌة, تجعل من الصعب تحدٌد تارٌخ محدد النطبلقه فً عالم الفن والتجدٌد فٌه, فؤمه التً كانت

وتلهٌه بالتماثٌل الطٌنٌة والتً إنزرعت فً ال وعٌه, وأبوه الذي كان ٌقضً أوقاته فً تصوٌر لوحة, وأخوه 

 األكبر الذي ٌعتبر وأبوه من رواد وطبلبع الحركة الفنٌة فً العراق. 

ٌة عراقٌة التً حولها الى فنانة عرب ةكلهم إضافات للحركة الفنٌة العراقٌة ناهٌك عن زوجته اإلنكلٌزٌ

أصٌلة ناهٌك عن تجربته الفنٌة الفذة, وال أحد ٌعرؾ أٌن ومتى خط أول رسومه أو نحت أول تماثٌله. فقد 

ولد جواد فناناً متكامبلً لعابلة فنٌة. ولكنه رؼم والدته فناناً إال أن أهم سمة وسمته هً البحث والتعلم فلم ٌزل 

امه. ولم ٌكن ٌرضى تمام الرضى عن عمل ٌقوم به ودابم ٌتعلم من اآلخرٌن ومن نفسه حتى آخر ٌوم من أٌ

االعتقاد بؤنه كان باإلمكان صنع ذلك العمل على نحو أفضل. ٌقول فً معرض حدٌثه عن قطعة فنٌة, أخذت 

 من وقته الكثٌر قبل التنفٌذ وأخذت أكثر أثناء التنفٌذ.

ذه القطعة لو استمهلت عملها قلٌبلً (: "...أعتقد أن ه62وهو هنا ٌتحدث عن منحوتة )البناء( )شكل رقم

لجاءت فً قالب أصح وأنسق. وسوؾ ٌؤتً ٌوم الذي أرى فٌه كل أخطابها. هذا أول عمل فنً عملته أحبه 

وأعجب كل شخص, وأهم تهنبة وأعمق مدٌح حصلته فً حٌاتً هو عندما تسلق البناءون المجاورون 

 . 1عجاب. وكان ٌتعرؾ كل شخص بنفسه فً القطعة "للمعهد ومعهم الصناع لمشاهدتها وأعجبوا بها كل اإل

)والبناء( تعتبر من أوابل المنحوتات التً تدل على نضج ووعً بالذات. وهً قطعة كبٌرة من الرخام 

األبٌض المحلً )موصلً( وقد أطلق علٌها جواد هذا االسم مقتبساً االسم عن مسرحٌة مشهورة لـ)هنرٌك 

 ة وتؤثر ببطلها.ابسن( حٌث كان قد قرأ المسرحٌ

                                                 
1
 .34, مرجع سابؽ , ص جواد سميـ ونصب الحريةػ جبرا إبراىيـ جبرا ,   
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تجًء قطعة البناء قبٌل سفره إلى إنكلترا لمتابعة الدراسة أٌام كان ٌقضً الساعات الطوال متحدثاً إلى 

)كنث وود( حٌث ساهم هذا األخٌر فً تعمٌق نظرة جواد واستمراره فً دراسة القطعة أشهر طوٌلة, 

 التفكٌر والدراسة, وكذا فً التنفٌذ.وأمضى فٌها سنة كاملة فً التنفٌذ, فؤخذت نصٌبها الوافر من 

حٌث أتاح لمإثرات الفنون القدٌمة من عراقٌة ومصرٌة...أن تظهر جلٌاً فً منحوتته هذه, حٌث كان 

 قرٌباً من هذه الفنون بحكم عمله فً المتحؾ العراقً فً تلك الفترة.

ٌعبر عن وعً متقدم "...استقر ولعل ما كتبه جواد عنها ٌعد عمبلً فنٌاً بحد ذاته وإضافة ٌحمد علٌها, و

فً رأسً فكرة إنشاء هذا الموضوع منذ عدة سنوات. وقد استوحٌت الشكل عند رإٌتً اسطى )طه( البناء 

الوحٌد فً العراق فً عمل الزخارؾ, وهو ٌعمل بكل دقة وهدوء فً زقاق القصر العباسً, وقد أعجبنً 

..ثم العظمة التارٌخٌة فً الشًء الذي ٌحاول شكله وما جاوره من الصور والحركة واهتمامه بعمله.

إصبلحه فاضطررت وأنا أدرس هذا الموضوع إلى االتكال على الماضً, على القباب القدٌمة التً هً أهم 

شًء ٌفخر به العربً أو هو الشًء الوحٌد الذي أعطاه للفن المعماري. وشًء أخر, وهو الذي استمددت 

ة, وهو قراءتً لمسرحٌة ابسن عن ذلك األسطى الذي مات لفنه...وإذا منه االسم, على األخص باإلنكلٌزٌ

أردت أن أشرح ما حفرته على هذه الحجرة فسوؾ ال ٌتعدى الشًء الشكلً الحاصل ولذا فإنً أفضل 

السكوت, ولكن ٌجب أن أذكر هنا أنً ببل شك قد استعنت, زٌادة على نفسً والطبٌعة واالتجاهات الحدٌثة, 

فنٌة مصرٌة, آشورٌة, ؼوطٌة, وهذا شًء طبٌعً. وكان فً اإلخراج اتجاهان أحدهما هو ما بعدة اتجاهات 

بدأت فٌه عملً لئلنشاء, وكان نوعاً من االبتدابٌة الخشنة النقٌة الخطوط الهابجة العواطؾ, والثانً اتجاه 

 كبلسٌكً مثقؾ.  

ولكن أثناء العمل على األخص فً إخراج الٌد الٌسرى لؤلسطى والتً حاولت فٌها وهً تلمس أعلى قمة, 

وأنا أستذكر كلمات )اٌلً فور( عن اإلعرابً, أن أعطٌها كل شًء مثالً وروحً, كنت أحاول اظهار 

دقة اإلخراج  العقل والروح معاً. وعلى نعومة المادة الصخرٌة ظهرت الٌد وفٌها أكثر مما أردت من

وابتعدت عن الفكرة الجامعة لئلنشاء, ولكن عوضت عن هذا النقص نوعاً ما فً الٌد الٌمنى التً حاولت 

فٌها أن أمثل القوة والشدة الجنسٌة, أي الٌد التً تصنع وتحس وتلمس, ال الٌد التً تفكر. أردتها أن تمثل 

ثم كٌؾ ٌمكننً أن أبتعد عن الجمال ورقة  القوة الجسدٌة فقط, االحتمال والصبر  والعرق المتصبب.

الخطوط والجاذبٌة الجنسٌة فً إخراج الصناع الصؽار...أظهرت هذه الفكرة كإظهار الفنان اآلشوري القدٌم 

بالنسبة لتوجٌه العمل فً القطعة الفنٌة وإعطاء كل شخص فً موضعه قدره من الزخرفة واإلتقان. فزٌادة 
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ملك, مثبلً, كان ٌهتم بدقابق عضبلته وزخرفة مبلبسه أكثر من الوزٌر, على ما ٌعطٌه من نسب أكبر لل

  1وٌتدرج إلى أن ٌصبح األسٌر مجرد خطوط بسٌطة..."

بكتابته محلبلً عمله )البناء( ٌكون جواد سلٌم قد سن سنة حمٌدة فً إضافة شًء آخر إلى العمل الفنً, 

ان شاب ٌقضً اشهر طوٌلة من البحث والتحلٌل رفقة فهو بهذا ٌكون على استعداد للحوار والنقاش. وهو كفن

الفنان اإلنكلٌزي )كنث وود( ومن ثم قضابه سنة ونٌؾ فً عمل القطعة ٌكون بذلك أثبت أنه فنان باحث 

 ٌرٌد أن ٌقول شٌباً وأظنه قد فعل.

ولكنا نحس  ربما فً تحلٌله لقطعة البناء قد بالػ قلٌبلً, فبل نرى فً المنحوتة كل ذلك الذي تحدث عنه 

الكم الهابل من الوقت الذي قضاه الفنان أمام العمل وهو ٌصارع تلك المادة الصماء قبل أن  ٌبدأ فً النحت, 

حٌث كان ٌمر بذلك المخاض القاسً األلٌم والذي سٌتمخض عنه والدة فنان مكتمل المبلمح وكلماته التً 

اعتمده إال أنه ٌسمح بقراءة ما بٌن سطورها, فقد وصؾ بها )البناء( ومراحل العمل فٌها رؼم اإلٌجاز الذي 

ضمن هذه الكلمات أبعاداً أخرى تتجاوز منحوتة )البناء(. فلم تكن منحوتته هذه سوى رمز انطبلقه فً 

تؤسٌس لفن متمٌز وهو حٌن ٌتحدث عن أشٌاء أكبر مما نجد فً البناء فهو بهذا كان ٌتطلع إلى كل تلك 

تقبل بما فٌها تلك السمفونٌة العمبلقة والتً ال ٌزال ٌتردد صداها فً ساحة األعمال التً سٌنجز فً المس

 التحرٌر فً بؽداد.

لقد كان جواد سلٌم صاحب مشروع نهضوي سعى إلى إلرسابه وتوطٌد أركانه, ال من خبلل العمل الفنً 

اولة لم شمل فحسب بل من خبلل النقاش والحوار. فكان علٌه النشاط فً تؤسٌس الجماعات الفنٌة. ومح

الفنانٌن الذٌن كان كل واحد منهم ٌصدح بنؽم ٌختلؾ أو ٌتفق مع زمبلبه من الفنانٌن. فتضٌع وتتشابك 

وتتداخل تلك األصوات الخافتة. فكان على جواد كـ)ماٌسترو( أن ٌنظم وٌقود تلك الجوقة لنسمع صوتها قوٌاً 

 صداحاً.

 

 

 

 جواد والجماعات الفنٌة :

 

                                                 
1
 .34ػ المرجع السابؽ وص  
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تجمعات السٌاسٌة وخبر جٌداً قوة هذه التجمعات وقد جربها مع العثمانٌٌن واإلنكلٌز, عرؾ العراق كنه ال

فكان من الطبٌعً أن ٌنتقل فكر هذه التجمعات إلى المجال الثقافً. وللموضوعٌة فإن فكرة إنشاء أول تجمع 

 فنً لم ٌكن لجواد, ولكنه انخرط فٌه وأضحى عامبلً فعاالً فً أول تجمع.

صدقاء الفن( بمبادرة من عٌسى حنا  وأكرم شكري إضافة إلى كرٌم مجٌد وقد كان كانت )جمعٌة أ

فً محاولة للم شمل الفنانٌن. حٌث شهد  1941مسرحٌاً ومصوراً فوتوؼرافٌاً وقد ظهرت هذه الجمعٌة عام 

بل أن ٌنضم هذا العام نشاطاً فنٌاً, فقد استطاع حافظ الدروبً بعد عودته من إٌطالٌا أن ٌإسس المرسم الحر ق

إلى الجماعة ومن ثم انخرط فً الجمعٌة واضحى مرسمه الحر مركز لهذه الجمعٌة ٌلتقى أعضابها 

وٌتداولون شإون الفن وتدور نقاشات تتمحور حول ضرورة إٌجاد هوٌة واضحة ألبناء هذا الشعب فكان 

 مناخاً مهٌؤ لنمو البذرة الطٌبة فً هذه التربة الخصبة.

م فابق حسن بتؤلٌؾ جماعة موازٌة لجمعٌة أصدقاء الفن. حٌث التؾ حوله جماعة من وفً هذه األجواء قا

الفنانٌن الهواة والمحترفٌن وقد كان فً ؼمرة حماسه لتؤسٌس جماعة فنٌة أسوة بالجماعات الفنٌة األوربٌة " 

. وبحكم 1الفرنسٌة "( بsociété primitifعبارة     ) ( هما مختصرs.pوقد أسماها جماعة البدابٌٌن ورمز لها )

الصداقة انخرط جواد ضمن هذه الجماعة ولم ٌكن ٌربط أعضاء هذه الجماعة إال الصداقة وحب الرسم ولم 

(. فلم ٌكن التجمع هو الؽاٌة ثٌكن من بد أن ٌؤخذ جواد زمام المبادرة وٌإسس )جماعة بؽداد للفن الحدٌ

 والهدؾ ولكن كان تجمعاً ٌعً بؤنه ٌحمل رسالة.

"...كان جٌلنا باألحرى ٌنهض بؤعباء نهضة إنسانٌة وفكرٌة وحضارٌة لم نتبٌن قٌمتها فً حٌنه, هً فً 

الواقع خبلصة أزمة الفكر الرافدي فً الخمسٌنٌات ما بٌن تشبثه برصٌده من المعرفة المنطقٌة المستقاة من 

ة نفسها...من الرحلة والعمل الفنً الكتاب والصحٌفة الٌومٌة ومؽامرته فً تكوٌن معرفته من تجاربه العملٌ

   . 2الجماعً " 

لم ٌكن جواد عضواً هامشٌاً فً هذه الجماعات فقد كان ٌحظى باحترام وتقدٌر زمبلبه وطبلبه الذٌن 

 ٌشترك معهم فً هذه التجمعات.

ماته "...والواقع أن من دوافع احترامنا لهذا الرجل, نحن أصدقاإه وطبلبه, كانت معاناته المضنٌة لخا

ووسابله التعبٌرٌة. فهو ٌقبع وراء كل تلك األناقة اللونٌة, ورهافة الخطوط. كما ٌكمن عند كل تلك النعومة 

التً ٌسبؽها على سطوح منحوتاته. ذلك أنه لم ٌكن لٌطفو على سطوح أعماله أبداً بل كان ٌتؽلؽل فً 

                                                 
1
 .28, مرجع سابؽ , ص , الفف التشكيمي العراقي المعاصرػ شاكر حسف آؿ سعيد  

2
 . 96, ص1978, بغداد ,  2, آفاؽ عربية , السنة الرابعة العدد  جماعة بغداد لمفف الحديثػ شاكر آؿ حسف سعيد ,  
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جربة وتؤمل داخلً. فاستبطن, هو دواخلها. لقد احتسب منذ البدء بها وجوده. ال كمظهر خارجً بل كت

 .1اإلنسان إنسانٌته وهذا ما أمكنه من استشفاؾ وعٌه الحضاري "

لم ٌكن ظهور التجمعات الفنٌة تعلة بذاتها, بل عبرت عن وعً الفنان العراقً فً واقعه ومحاولة 

جماعة الرواد( للنهوض بهذا الواقع. وجواد الذي كان من مإسسً أول التجمعات )أصدقاء الفن( ومن ثم )

 آمن بضرورة بعث تجمع فنً ٌجسد تطلعاته وٌوصل من خبلله رسالة لطالما آمن بها وسعى لتحقٌقها.

لقد وعى جواد بؤن التجمعات الفنٌة ال ٌجب أن تكون نتٌجة لعبلقات الصداقة ومحبة العمل الفنً, بل 

 ة.ٌجب أن تتعمق أكثر بحٌث ٌعبر التجمع الفنً عن وحدة فكرٌة وأسلوبٌ

" نحن لم نظهر كجماعة من الهواة بل على الضد فً ذلك ٌحكم فً ظهورنا كوننا رسامٌن فحسب. أعنً 

أن جماعتنا لم تنشؤ وهً مشروطة بالخروج إلى الضواحً بقصد الرسم والتروٌح عن النفس وسماع 

نا أول ضرورة الموسٌقى كما كان ٌفعل الرواد بل بالبحث عن )هوٌة( فنٌة جماعٌة. وعلى هذا األساس ك

فكرٌة واجتماعٌة تتجسد فً صعٌد العمل الفنً وهً وثٌقة الصلة بالحضارة و كان من أول ما أشرنا إلى 

أهمٌته هو أهمٌة التعبٌر عن )الطابع المحلً( فً الفن بالعودة إلى التراث و ومن هنا أٌضاً أقنعت هذه 

 . 2الضرورة جواد سلٌم بالخروج على مفاهٌم الرواد "

ألسلوب األكثر شٌوعاً فً فترة الخمسٌنٌات من القرن العشرٌن ٌقترب من االنطباعٌة فكان على كان ا

حركة مجددة أن تحاول التعمق أكثر من هذا األسلوب " فكان المٌل األشد ٌتجه نحو هجر االنطباعٌة التً 

عن مضامٌن النفس, عن  التزمها معظم الرسامٌن العراقٌٌن فً الفترات السابقة, من أجل شًء أعنؾ تعبٌراً 

 الؽضب عن التمرد.

كانت الوجودٌة فً تلك اآلونة قد ؼزت أذهان الشعراء واألدباء والفنانٌن فً العراق بنظرٌات فٌها كثٌر 

من اإلبهام الفلسفً, ولكن فٌها كثٌراً من الحث على المخاطرة والتفرد ـ وفً الوقت نفسه على االلتزام 

الرأي واإلنتاج, تؤلفت )جماعة بؽداد( لتحاول شًء ربما كان قرٌباً من ذلك ولكنه اإلنسانً ـ وفً خضم هذا 

أٌضاً ٌتخطاه, إٌجاد أسلوب عراقً ال تؤخذ من قوته نظرٌات التبسٌط والقول المباشر والذي كان ٌهم جواد 

ق كل شًء أن سلٌم فضبلً عن ذلك, هو أنه ٌرٌد أن ٌشارك البشرٌة كلها فٌما ٌرٌد أن ٌقول. كان ٌهمه فو

 .                                  1الفنان رفع اإلنسانٌة, عّرفها بالنبل, عّرفها بالحب, بالخٌر, بالجمال "

                                                 
1
 .98ػ المرجع السابؽ , ص 

2
 .98ػ المرجع السابؽ ,ص 

1
 . 46, مرجع سابؽ وص يـ ونصب الحريةجواد سمػ جبرا ابراىيـ جبرا ,  
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ولكن وكؤي حركة تجدٌدٌة ال بد لها من االنتقاد بل والتجرٌح أحٌاناً. فقد هاجم بعض المشتؽلٌن فً مجال 

 ث( فً إحدى مقاالته فً إحدى الصحؾ.الثقافة جماعة جواد )جماعة بؽداد للفن الحدٌ

 فؤنبرى جواد متصدٌاً لهذا النقد وهذا التجرٌح بكثٌر من الدبلوماسٌة :

" هنا فً هذا المعرض إننا نحاول أن نناسب ما تنتجه البشرٌة ولو إلى حد ضبٌل باللؽة العالمٌة 

قد نعتنا شاعر طٌب القلب بؤننا )التصوٌر( كعراقٌٌن مستلهمٌن ما ٌثٌرنا فً طبٌعتنا ومحٌطنا المحض...ل

أعداء الشعب, فً حٌن أن ؼذاء الشعب مسامرات الجٌب ومجلة االثنٌن واألفبلم المصرٌة والمبلهً النتنة 

هذا هو ؼذاء الشعب...والزمرة التً تتذوق الفن والتصوٌر من جمهورنا تفرض إرادتها علٌك بصورة 

تحتها )تفاحة( أو منظر الؽروب على دجلة وتحتها عجٌبة...هإالء ٌرٌدوننا أن نرسم تفاحة ونكتب 

ٌعبر عن تعقٌدات العصر: القلق, الخوؾ, التباٌن الهابل فً أكثر  ن)الؽروب(...إن على الفنان أن ٌفعله هو أ

األشٌاء, المجازر البشرٌة, وابتعاد اإلنسان عن هللا, ثم النظرة الجدٌدة إلى األشٌاء بما أحدثته النظرٌات 

 .2إننا سنستمر, وقد فتحنا ما فً صدورنا بإخبلص..."الجدٌدة...

بالكاد وفً إحدى الهوامش الفرعٌة من أحد الكتب ذكر اسم ذلك الشاعر الذي هاجم جماعة بؽداد للفن 

الحدٌث وعلى رأسهم جواد وال أجد دافعاً لتكرار اسم ذلك الشاعر حتى فً هوامش البحث. ولكن التارٌخ 

 . 3جواد وألعضاء جماعته )جماعة بؽداد للفن الحدٌث(احتفظ بمكانته العالٌة ل

ألنهم فتحوا و بصدق صدورهم حتى تدفق منها درر أتحفت الحركة التشكٌلٌة العراقٌة والعربٌة, ولم ال 

 الحركة التشكٌلٌة العالمٌة فالكل لٌس سوى أجزاء اجتمعت.

عمه )جماعة بؽداد للفن الحدٌث( ومن نافل القول بؤن انفصال جواد عن )جماعة الرواد( وتؤسٌسه وتز

أدى لتؤجٌج روح المنافسة مع فابق حسن وجماعته )الرواد( مما أثرى الحركة التشكٌلٌة العراقٌة, وحَرك 

, فكانت هذه الجماعة تنظم معرضاً فتدعو األخرى إلى ندوة, وٌلقً زعٌم هذه محاضرة ةمٌاهها الراكد

كان كل ذلك ٌصب فً صالح الحوار الذي سترسى قواعده فٌنبري األخر لتنظٌم تظاهرة كاملة. وهكذا 

 وٌسَن كسنة حمٌدة, تدفع العجلة إلى األمام.

                                                 
2
 . 47ػ المرجع السابؽ , ص  

ػ مرت ثالث سنوات عمى تأسيس جواد سميـ لجماعة بغداد لمفف الحديث حتى تبمورت بشكؿ صحيح وأخذت تنشط في إقامة المعارض و إلقاء  3
, بوغوص بابالنياف, جبرا ابراىيـ جبرا, خالد الرحاؿ , خميؿ الورد المحاضرات والندوات الفكرية وقد بمغ أعضائيا التسع عشر عضوًا وىـ :جواد سميـ 

, ,رسوؿ عمواف , شاكر حسف آؿ سعيد , طارؽ مظمـو , عبد الرحمف الكيالني , عمى الشعالف ,فاضؿ عباس , فرج عبو ,قحطاف عوني ,لورنا سميـ 
. وىنا تجدر المالحظة الى أف سبعة مف ىؤالء نحاتيف , في حيف لـ تضـ  محمد غني حكمت , محمد الحسني , ميراف السعدي, نزار سميـ , نزيية سميـ

 مف أعضاء الجماعة ينتموف لعائمة جواد سميـ. عالتجمعات السابقة أي نحات, ونالحظ أرب
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على أن جواد لم ٌكن لٌتوقؾ عند تطور الحركة الفنٌة فقط لتصبح عرجاء وتزداد الهوة اتساعاً بٌن الفنان 

ٌإلؾ الجمهور أحد  أخرى ٌقؾ الجمهور, فالمسؤلة عبارة عن معادلة ةوعمله الفنً من جهة ومن جه

 .نأطرافها الربٌسٌٌ

من هذا المنطلق كان ٌسعى فً محاضراته التً كان ٌلقٌها سواء على أعضاء الجماعة أو فً منتدٌات 

فنٌة موجهة أصبلً للجمهور العرٌض. على أن ٌقترب العمل الفنً أكثر من الجمهور, ولعل ملحمته الشهٌرة 

صر األقرب من الشرٌحة الكبرى من الشعب, فؤراد أن ٌكون عمبلً نصب لحرٌة, الذي فهم كونه سٌكون العن

ال ٌبالػ فً التجرٌد بل نحى نحو التشخٌص مع تحمٌل هذه العناصر شًء مما ٌمكن تحمٌلها من الحداثة 

التً حمل لوابها, ولكنه عرؾ تماماً متى ٌطلق العنان لهذه الحداثة ومتى ٌشد لجامها. ومع ذلك لم ٌقدم عمبلً 

صٌاً كؤن ٌمثل أحد رموز الثورة أو رأسها, وٌكون بذلك قد أختصر الطرٌق على نفسه, ولكنه فضل تشخٌ

المواجهة, مع نفسه أوالً ومع قٌادة الثورة ثانٌاً, ألنه أراد لهذا العمل أن ٌبقى وٌستمر وال ٌختَص بحقبة 

ي سٌتفاعل مع العمل أن ٌرقى زمنٌة قد تطول أو تقصر , واألهم من هذا وذاك أنه أراد لهذا الجمهور الذ

 بحسه وذوقه .

ولهذا اضطلعت جماعة بؽداد للفن الحدٌث بوظٌفة مزدوجة فهً تهتم بالفنان من ناحٌة أولى وتعٌنه على 

تكوٌن رإٌة فنٌة ثقافٌة, وتستقً من الحضارات المحلٌة السابقة لها طابعها وشخصٌتها القومٌة, كما تهتم 

عٌنه على اتخاذ الموقؾ الواقعً المعاصر فً تذوق الفن بشكل عام, وما ٌستجد بالجمهور من ناحٌة ثانٌة وت

 من تطور, وهو ما تمثله أعمال جماعة بؽداد للفن الحدٌث.

وظلت جماعة بؽداد للفن الحدٌث تنشط على كبل المحورٌن على مدى عقد من الزمان. حتى ؼدت ومضة 

رك هذه الجماعة, وكان قبل ذلك سفر أؼلب أعضاء مشرقة فً تارٌخ الفن وخصوصاً بعد وفاة جواد, مح

الجماعة منهم للدراسة و آخرون للعمل فً البلدان األوربٌة وانسحاب بعد األعضاء اآلخرٌن وعودتهم إلى 

 جماعة الرواد أو لتؤسٌس جماعات فنٌة أخرى أخذت مناحً خاصة.

راقٌة المعاصرة بل فً تارٌخ وهو ما أدى إلى طً صفحة هً من أنصع صفحات الحركة التشكٌلٌة الع

 الفن العربً ككل.

ولكن لماذا كان لجماعة بؽداد للفن الحدٌث هذه الهالة وهذه الهٌمنة, وحتى نكون موضوعٌٌن ٌجب أن 

نبرز دورها فً إثراء الحركة التشكٌلٌة العراقٌة المعاصرة عموماً, فبل ٌكفً أن ٌكون جواد مإسسها حتى 

 فً بحثنا. ننحاز لها ونفرد لها حٌزاً 
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 جماعة بغداد للفن الحدٌث  

تنطلق أهمٌة جماعة بؽداد للفن الحدٌث من تؤكٌدها على الهوٌة واألصالة, مع إقحام الحركات الحداثٌة 

 للفن.

"...أن كبلً من الهوٌة واألصالة, كمفهومٌن مقترنٌن بمعٌارٌن مزدوجٌن : مكانً وزمانً, بهما ومن 

, فٌؤخذ معناه ـ مبناه الكلً, هنا سٌصبح التعبٌر عن ةز اإلبداعى لجٌل أو حركخبللهما ٌتم ضبط وتعٌن الحٌ

النموذج التجدٌدي القابم على أسس حداثٌة واضحة من شواؼل الفنان العصري باعتباره النموذج األمثل لفكر 

ٌد, أول ما تشكل أكثر فاعلٌة وأشد تؤثٌراً فً بناء النظرة إلى العصر وفً وجود اإلنسان فٌه. فقد تشكل التجد

تصوراً ثم أضحى صورة مجاوزة عتبة الوقوؾ عند كل ما ٌنتمً إلى المحددات التقلٌدٌة فً الفن واألدب, 

 . 1أو فً الحٌاة "

الوعً  قتقوم الهوٌة على إبراز الخصوصٌة وإظهارها فً أجلى صورها بٌنما تقوم األصالة على تعمٌ

 والجؽرافٌة.بهذه الخصوصٌة وإدراك األبعاد التارٌخٌة 

وعند حدٌثنا عن جواد سلٌم فإننا نكون قد عبرنا تعبٌراً دقٌقاً عن االنتماء الذي ٌتجلى فً أعماق هذا 

الفنان وذلك االمتزاج بٌن مادٌة األرض وماهٌة اإلنسان والصلة التً تربط بٌنهما, لٌصبح الفن متكٌفاً 

هذه األرض التً ٌنتمً إلٌها الفنان كإنسان  بمظاهر هذه الشخصٌة بنفس الوقت الذي فٌه انعكاس لطبابع

أوالً. "... تقوم فكرة جواد سلٌم عن الفن وفً الفن على أساس وانطبلقا من فهم اإلنسان وإدراك العالم, من 

حٌث العبلقة والحركة. وفً إدراك ما هو فنً ٌمثل ما ٌمكن دعوته بالعبلقة المضاعفة, وبتحقٌق التزامن 

بٌن العالم والشعور بٌن المبدع والُمبدع. من مثل هذا الفكر وبهذا التوجه انبثقت  بٌن الذات والموضوع.

األسبلة الجدٌدة فً الفن التً ننسبها تارٌخٌا إلى جماعة بؽداد للفن الحدٌث, التً استطاعت أن تجٌب عنها 

مع جدٌد, وجمهور بفنها وبفكرها وقد قالت بالحداثة, واتخذتها منطلقاً, والحداثة عندها هً فً خلق مجت

جدٌد, بما ٌجعل للفن ضرورات جدٌدة تستلزم, بدورها تحقق إمكانات جدٌدة تضع األفكار على مسار 

 . 1التطور الفعلً "

تتبعنا مسٌرة جماعة بؽداد للفن الحدٌث بما قدمت من معارض ومحاضرات وتبنت طروحات  اولعلنا إذ

فً مجتمعها البؽدادي )كما تسّمت( وال العراقً بل  تعطً فكرة واضحة عن كونها جماعة فنٌة متمٌزة ال

 تتجاوز ذلك لتكون على أقل تقدٌر جماعة فنٌة عربٌة حملت لواء التحدٌث وقالت به.

                                                 
1
 .52, ص1998نامة , , الم16ػ ماجد السامرائي , اليوية واألصالة في تجربة جماعة بغداد لمفف الحديث , مجمة البحريف الثقافية , العدد   

1
 .53ػ المرجع السابؽ , ص  
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فالمنطلقات األساسٌة التً آمنت بها وعملت على نهجها وما نّظرت به من توجهات مستقبلٌة نجد صداها 

ٌن العرب وأسست لحاضر تشكٌلً عربً والذي ٌنحو اآلن ٌتردد لدى األجٌال البلحقة من جموع الفنان

 منحنٌٌن كان لجماعة بؽداد قصب السبق فً الكشؾ عنهما وهما :

 ـ تؤكٌد الهوٌة الذاتٌة والشخصٌة التارٌخٌة بما تعنٌه من مساحة زمنٌة قد تمتد بضع من آالؾ السنٌن.

شتى المجاالت ٌتٌح المجال الكتشاؾ الذات ـ التفتح على معطٌات الفن الحدٌث بما تحوٌه من تطور فً 

 والتعمق بها قبل االنطبلق إلى اآلفاق الفسٌحة.

وحتى نحكم على تجربة مثل تجربة جماعة بؽداد للفن الحدٌث ٌجب أن نتعرؾ على مكونات هذه 

بداع الجماعة, وحتى ال نذهب أبعد من الهدؾ المراد, فلنا أن نقٌس شخصٌة مإسس هذه الجماعة بمقٌاس اإل

ومن ثم لنا أن نسحب هذه االعتبارات على باقً أفراد الجماعة على اعتبار أنهم ٌتفقون وهذه السمات. 

 فاجتماعهم لم ٌكن إال لما ٌحملون من سمات وقواسم مشتركة.

إذا اعتبرنا أن شخصٌة الفنان المبدع تتكون من خصابص مثل : الموهبة الفردٌة بما تعنٌه من مقدرة 

البتكار وتحقٌق الجدة فً العمل الفنً وإعطابه قٌمة مطلقة تستند الى الذهن الوقاد الناشا عن على الخلق وا

 تكوٌن ثقافً وفً الوقت ذاته على ملكة الخٌال بما تحوٌه من عناصر ال ٌمكن حصرها.

وٌنضاؾ إلى الموهبة الفردٌة الخصابص المكتسبة عن المنبع التارٌخً الحضاري والذي ٌعبر بشكل 

عن ثقافة األمة وتراث الشعب. وبالنهاٌة الهوٌة التارٌخٌة وٌنضاؾ إلى ذلك القٌمة الفنٌة المتحققة من آخر 

التبلقح الناتج عن مواكبة روح العصر بما تعنٌه من منجزات ومكتسبات واالحتفاظ فً الوقت عٌنه بما 

ماعة بؽداد ( وّظؾ التراث لؤلمة من تراث, ولعل فنان كجواد سلٌم )كحالة خاصة, ٌمكن أن تنسحب على ج

الخاص بببلده )وادي الرافدٌن(, ففنه فً مجمله أقرب إلى الفنان العراقً القدٌم بما نجد فً أعماله خشونة 

 ممزوجة بحرٌة التعبٌر )ولنا فً نصب الحرٌة دلٌل(.

وصا فً كما واستفاد من الزخارؾ الشعبٌة ووظفها أٌضاً فً طرح أعماله العدٌدة حٌث أكد علٌها وخص 

 مجموعة الرسوم المسماة البؽدادٌات.

وكذلك استفاد من عبقرٌة المعمار العربً. وبالخصوص تلك التً عبرت عن الفن المعماري العباسً فً 

 العراق, وفهم كنهها والتؤكٌد على أبرز سماتها.

نتاج منطقً  ولعل توظٌؾ رموز ومفردات المدٌنة )بؽداد( فً العمل الفنً, بحٌث تبدو األعمال الفنٌة

 لتظافر العوامل المحٌطة.

ولكن مإسس وأعضاء الجماعة لم ٌقفوا عند هذا بل كانوا ٌحملون فكراً تجدٌدٌاً ومشروعاً تحدٌثٌاُ ٌنطق 

 من رإٌة واضحة لمعنى ودور الفن فً المجتمع  ووعٌاً لحركة التارٌخ. 
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ونات شخصٌته الفنٌة ولم ٌكن ٌكتفً فالتجدٌد عند جواد لم ٌكن منفصل عن تكوٌنه الممتد فً أعماق مك

بالدور الذي طالما ركن إلٌه أؼلب الفنانٌن بإنتاج األعمال الفنٌة. بل كان ٌحاول أن ٌإدي دور الناقد 

)ألعماله( أوالً. ولعل كتابته لمذكراته )وبما أنه كفنان ٌعٌش فناً( تؽدو مذكراته كتابات فنٌة ومنبراً ألفكاره 

ً ضمنها نزعته نحو الحداثة وٌنسحب هذا على أؼلب أعضاء الجماعة, فقد تركوا لنا فً الفن والحٌاة. والت

كماً هاببلً من األعمال الفنٌة األصٌلة وكم معادل من التنظٌر بل أن بعضهم انحاز أكثر فؤكثر نحو النقد  كـ 

 )جبرا ابراهٌم جبرا ـ شاكر حسن آل سعٌد ...(.

بعد وفاة مإسسها ومحرك نشاطها, ومن ثم تفرق أعضابها  بالرؼم من أفول نجم الجماعة وبالخصوص

الخاصة. ورؼم المعارضة الشدٌدة التً ووجهت بها من قبل النشطٌن فً المجال  موانصرافهم إلى شإونه

الفنً وأصحاب المدارس األخرى. إال أن األفكار التً نادى بها جواد وأعضاء جماعته, أصبح منهجاً 

عن هوٌته فً الحركة التشكٌلٌة فً العراق حتى ٌومنا هذا. فاألسس التً وضعتها وطرٌقاً معبداً لكل باحث 

جماعة بؽداد للفن الحدٌث, أسس صحٌحة تصلح لكل عصر وكل أوان. ومن هنا تنبع أهمٌة جماعة بؽداد, 

 وتكمن عبقرٌة باعثها ومنظرها جواد سلٌم.

مبهمة اإلشارات, ولٌست هاربة عن جذور  "...كان جواد سلٌم حثٌث الخطى باتجاه )حداثة( تقنٌة, ؼٌر

عراقٌة, أو موضوعات شعبٌة...لقد استعار بعض تقنٌات الشكل ولم ٌؽٌب الهوٌة, وإن أعاد إنتاج روحٌة 

فلم ٌكن الواسطً إال تراثاً عراقٌاً 1)ٌحٌى الواسطً( من القرن الثالث عشر المٌبلدي, إلى القرن العشرٌن "

 تً استند إلٌها جواد وجماعته الفنٌة. ٌنضم إلى قابمة التراثات ال

على أن "...نهضة الفن العراقً الحدٌث, إن لم نقل المعاصر, منذ بداٌة األربعٌنٌات من القرن العشرٌن, 

 .2اقترنت بدعوى استلهام التراث الحضاري فً الفن وذلك منذ أن ارتفع صوت جماعة بؽداد للفن الحدٌث "

الذي قالت به جماعة بؽداد للفن الحدٌث, عن البحث الواعً للفنان العراقً لقد عبر البٌان الفنً األول 

عن الجذور الحضارٌة والمكونات التارٌخٌة للشخصٌة العراقٌة, والتً من خبللها ٌمكنه تحقٌق نهضة فنٌة 

 حقٌقٌة, تستطٌع أن تدفع عجلة الفن والثقافة بشكل عام نحو األمام.

تبط بوعً سٌاسً قومً نادى به وحّرض علٌه )ساطع الحصري( حٌث وقد تفاقم هذا الوعً بعد أن ار

كان مدٌراً للمتحؾ القومً ببؽداد وٌتصادؾ عمل جواد سلٌم فٌه, وكان لساطع الحصري أثر فً حٌاة 

جواد, فقد كان رفٌقاً وزمٌل طفولة البنه خلدون. وباألصل كان الحصري صدٌقاً لوالد جواد. وعلٌه فقد 

 ومً وآمن به. فكانت دعوة الحصري الستنساخ أعمال الواسطً نقطة البداٌة.تشَرب بالفكر الق

                                                 
1
 .12/5/2111, 619)مف التأسيس إلى ا لحداثة (, جريدة الزماف ,عدد الظاىر والمستورػمحمد الجزائري ,   

2
 .25, ص1973, منشورات وزارة اإلعالـ , بغداد , البيانات الفنيةػ شاكر حسف آؿ سعيد,   
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وفً معرض الجماعة األول كان صدى هذه األفكار ٌتردد عالٌا ًمتجسداً فً لوحات ومنحوتات صاؼها  

 .1951جواد ورفاقه وذلك فً العام 

طاق التراث وإلباسه لبوس وتتالى المعارض الفنٌة للجماعة وتتطور وتتعمق بالبحث فً الجذور. واستن

المعاصرة. فٌنفتح أمام الفنان العراقً باب, ما إن دخله حتى وجد نفسه ٌإسس لمدرسة عراقٌة معاصرة, 

 تعبر عنه شخصٌاً.
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 ثثالالفصل 

 المؤثرات الفنٌة والحضارٌة فً فن جواد سلٌم

  

زٌادة على نفسً  استعنتإنً ببلشك  " كتب فً مذكراته: (الّبناء) منحوتته مجواد سلٌعندما نحت    

ٌلّخص لنا  1" فنٌة مصرٌة وآشورٌة وؼوطٌة وهذا شًء طبٌعً اتجاهاتالحدٌثة بعدة  واالتجاهاتوالطبٌعة 

فهناك الكثٌر , ه لٌس آت من فراغنولك فالعمل المبدع ما هو إال ّشًء جدٌد, اإلبداع الذي فهمه وعمل به هكن

ٌبقى على الفنان الحقٌقً أن ٌتعامل مع هذا  ٌجاً ؼنٌا,زظروؾ التً تنتج عند تبلقٌها مال و تمن المإثرا

 .المزٌج لٌجلً صورة العمل وٌدفعه إلى مصاؾ األعمال المبدعة

ألن  وأقول تصادفت, جواد سلٌم حالة تنطبق علٌها هذه المعادلة : فما أكثر المإثرات التً تصادفت 

دون العنصر  ٌباً هذه المإثرات ال تكفً ألن تخلق ش واجتماع , تكون إالّ صدفةهذه المإثرات ال اجتماع

 .األمور أحٌاناً قد تزٌد األمر تعقٌداً وتشتٌتاً  فاختبلط ,األساس فً هذه المعادلة وهو الفنان نفسه

شرابح  كل اجتاحتومسؤلة تؤّثر الفنانٌن بالناتج الفنً السابق لعصرهم وذلك المعاصر لهم مسؤلة قدٌمة 

ٌُكرر عمبلً لفنان آخر,, الفنانٌن تقرٌباً  بل على العكس فلربما قام  وهً مسؤلة ال ُتنقص من شؤن الفنان الذي 

 .فنان ذا شؤن كبٌر فً تارٌخ الفن بإعادة صٌاؼة عمل لفنان مؽمور والعكس صحٌح

ٌّن ٌرٌد الفنان الذي ٌكرر  وهذا الموقؾ قد ٌتعلّق . أن ٌسّجله العملفالمسؤلة لٌست سوى موقؾ مع

 .األصلً نفسه نأو بالفنابالموضوع المطروق أو بالمادة 

تلك , لموازٌات الفنٌةلوقد خلقت هذه المسؤلة ما ٌسّمى بالفن المقارن وهو ما ٌتطّرق بالبحث والتحلٌل 

ففً تارٌخ الفن  .األعمال التً أنتجها فنانون بإٌحاء من أعمال فنٌة سابقة لفنانٌن آخرٌن, أو حّتى ألنفسهم

من الفنانٌن قد قاموا بإعادة إنتاج أعمال لهم ولكن بطرٌقة مختلفة قلٌبلً أو كثٌراً وذلك  اً نجد كثٌر العالمً

        اً.جدٌ  اً حسب معطٌات جدٌدة تطلّبت موقف

ولعّل , ومدارس مختلفة واتجاهاتإلى عصور ٌنتمون  وفً هذا اإلطار نستطٌع أن نصادؾ أسماء فنانٌن

( مّمن أنتجوا موازٌات لفنانٌن قد سبقوهم من عصور وبٌبات ...سماء مثل )بٌكاسو, وبراك, وسٌزانأ

وهنا تختلط قوابم أسماء الفنانٌن الذٌن ٌنتجون موازٌات  ن بإنتاج موازٌات ألعمالهم,ووقد قام آخر ,مختلفة

ن القابمة تطول وتطول وإذا كّنا قد وفً كبل الحالتٌن نجد أ. ومن تكون أعمالهم نقاطاً تستهوي فنانٌن آخرٌن

                                                 
1
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مختار من الفن الفرنسً  استلهماتطّرقنا فً بحثنا فً فن )محمود مختار( وأشرنا إلى تلك األعمال التً 

 .(نوبالخصوص أعمال )رودا

وبالخصوص ذلك العمل المسّمى )رٌاح ه. فنٌة من وحً أعمال ا نجد من جاء بعد مختار وقّدم أعماالً نفإن

فجواد سلٌم من الفنانٌن الذٌن أنتجوا الكثٌر من الموازٌات  وهذا ما نجده أٌضاً لدى جواد سلٌم, .الخماسٌن(

لٌس سوى صدى لتؤّثره  فعمل )محفل الخلٌفة(اتجاهاتهم.  اختبلؾالفنٌة من أعمال فنانٌن سابقٌن وعلى 

 .(68رقمشكل ).و بالخصوص العمل المّسمى )مجلس الطرب ( بؤعمال جده الروحً )الواسطً(

فً متاهة الهالة القوٌة للعمل  االنزالقخطر  ومسؤلة تكرار الفنان لعمل آخر مسؤلة محفوفة بالخطر, 

أن ٌجانب روحٌة الموضوع المطروق مع إخفاء الطابع  استطاعوال تتجلّى عبقرٌة الفنان إالّ إذا  .األصلً

 اءاً.الشخصً للفنان بحٌث تزٌد تجربته ثر

 

 

 الخلٌفة لجواد , ومجلس الطرب للواسطً . ( محفل68شكل رقم )

 

ٌتردد فٌها أصداء )واسطٌة( ٌبقى حس جواد  والتًفعمل جواد سلٌم )محفل الخلٌفة( وعدة أعمال أخرى 

 .سلٌم واضحاً فً هذه األعمال

تتجلّى هذه العبقرٌة فً حٌوٌة فن جواد وة تمّتع بها جواد سلٌم, ٌومن هنا نستطٌع الحدٌث عن عبقرٌة فن

 .بتؤّثره وتؤثٌره فً الفن

 ةعناصر خارجٌعناصر فردٌة كامنة فً مكونات الشخصٌة تنضاؾ إلى  اجتماعفالعبقرٌة هً نتاج 

المإثرات الخارجٌة بما تحوٌه من عناصر ثقافٌة تختلؾ مع  واصطدامالعناصر من تبلقح  هذهتتؤتى 

 الموروث الخاص مما ٌزٌده ثراء وٌعمق أفق المخٌلة.
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بحجم جواد سلٌم, ٌتوجب  اً لتقدم لنا فنان واصطدمتوتبلقحت  اجتمعتلك المإثرات التً لت واستقصاء

 حث فً الظروؾ المختلفة التً واجهت الفنان.بعلٌنا ال

ن أ بعد الحدٌثة, الفنٌة االتجاهاتعلى  هوإطبلعبالفن الؽربً  احتكاكهولعل أهم هذه الظروؾ هً مسؤلة 

والتً كانت له بمثابة المخزون الهابل الذي ٌمده بوسابل  اقً القدٌم,تشّرب من مناهل الفن العربً والعر

 التعبٌر.

من أهم األحداث التً أثرت فً تكوٌنه النسبً هناك  واستقرارهبالدراسة  لبللتحاقسفره إلى لندن  وٌعد

أول ما تعلمه جواد فً الؽرب هو احترام الذات والبحث  كانو حٌث أتٌح له بناء شخصٌة فنٌة قوٌة.كفنان 

فحري بفنانٌه   ,ًالشرقالفن فً أعماق الشخصٌة المحلٌة, فإذا كان كبار الفنانٌن العالمٌٌن ٌنهلون من مناهل 

 وفاعلٌة فً ترجمة مواضٌع تتعلق بشرقهم. أكثر صدقاأن ٌكونوا 

) ـف .ةأو جؽرافٌأمام حدود تارٌخٌة  ؾال ٌتوقمبدع أهمها أن ال ,مبدبٌة وأسسم جواد قواعد كما تعلّ 

ل كلً...( قد تؤثروا وب جورج براك, خوان مٌرو, بٌكاسو,  ,ؼوؼان تولوز لوترك, وفان ؼوغ, دوالكروا,

بؤسالٌب ال تمس محٌطهم وتارٌخهم كالفن الٌابانً والزنجً والفنون اإلسبلمٌة وفنون آسٌا. وقّدموا أعماالّ 

من تارٌخ الفن ٌتجزأ جزءاً ال  أصبحت كنها أعماالل الفنون ولٌست جزءاً منها و لهذهتنتمً فنٌة حقٌقٌة ال 

 العالمً.

أمامه  انكشؾد أن ع)ماتٌس و بٌكاسو وسٌزان وبول كلً و لوترك( بكـ  ومن هنا راح جواد سلٌم ٌرسم

فقد كان حرٌصاً على اإلطبلع على كل المعارض  ,منهل آخر ٌنضاؾ إلى مناهل اإلبداع التً توفرت له

 وكل األعمال التً تموضعت فً متاحؾ العالم. وٌتابع كل الحركات الفنٌة والتظاهرات التشكٌلٌة. 

مور( هنري معه, حٌث كان ٌدرس وكان ) واحتكاكهمنه  وباقترابهوبمعاصرته لفنان بحجم )هنري مور( 

للكتلة, كما وسنجد أصداء )هنري  احترامهأعلى له فً  مثبلً  اتخذهٌدّرس فً نفس المدرسة )مدرسة سٌلد(, 

 .ملجواد سلٌمور( تتردد بوضوح فً أعمال كثٌرة 

ولم ٌقتصر تؤثٌر الؽرب فنٌاً فً إنتاجه الفنً, بل تجاوز ذلك لٌجتاح فكره ونمط عٌشه وخصوصاً عندما 

 كان ٌعٌش فً لندن. 

حتى عن كان ٌكتب الفنٌة, فنجده بعد ذلك  أعمالهج الكتابة عن بالؽرب قد نهج منه التحاقهوإذا كان قبل 

فً مذكراته حول  هما كتبأفكاره وآماله وطموحاته, وحتى فً هذا أصبح ٌكتب كعمالقة الفن. فعندما نقرأ 

 تردده فً تقسٌم موهبته بٌن الرسم والنحت.
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نتذكر تلك الجملة الشهٌرة التً  1" "...إنً ال أصلح ألن أكون رساماً...الرسم لً كلهو بسٌط ال ٌهمنً

أنا مٌكل أنجلو النحات ...عندما رسم سقؾ كنٌسة السكستٌن " كتبها عمبلق عصر النهضة )مٌكل أنجلو(

شرعت الٌوم فً رسم المصلى...وٌضٌؾ بعد سنة حٌن شارؾ على اإلنتهاء من إحدى روابع الفن العالمً : 

 "  "...لٌس الرسم مهنتً إننً أضٌع الوقت عبثاً 

وٌكون أكثر وضوحاً فً موقع آخر حٌن ٌذٌل لوحه له باألسلوب التكعٌبً )لوحة رجل نابم وكلب( 

) فإنا نستطٌع أن نتلمس تؤثٌر قوي لبٌكاسو علٌه االعترافات هذه. ودون أن نقرأ (على نهج بٌكاسو)وٌكتب 

سلٌم, فبٌكاسو فنان شؽل الناس  على جواد (بٌكاسو)الفنان  اتؤثٌر هذ. واألمثلة كثٌرة على مدى (69شكل رقم

فلم ٌكن , وملا الدنٌا فناً وخصوصاً تلك الفترة التً كان جواد ٌنهل من معٌن الفن فً عواصم الؽرب

 .كان ا ًبجواد أن ٌتؤثر به وهو مامستؽرب

 

 ( على نهج بٌكاسو.69شكل رقم)

 عن بٌكاسو هو ذلك المنهج فً تنوٌع المواد الخام المستعملة فً إنتاج العمل الفنً.  أخذما  أهمعلى أن 

                                                 
1
 .117, مرجع سابؽ ,ص ـ, جواد سميػ عباس الصراؼ   
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أي خامة تقع تحت ٌدٌه فتنوعت خاماته لتشمل )الخشب  استخدامفقد عرؾ عن بٌكاسو أنه ال ٌتوانى عن 

 وأستنبطنٌن(. الفنا ااستعمالهدرج على  ىالتقلٌدٌة التناهٌك عن المواد  ,والورق والطٌن والجلد واللدابن

لتتناسب مع الموضوع الذي حرص على تقدٌمه بصٌؽه المتعددة لٌقترب أكثر  الخامةطرق جدٌدة فً تقدٌم 

فلٌس تعدد الخامات هدفاً بحد ذاته بقدر ما هو وسٌلة  من حقٌقة التعددٌة التً تتمٌز بها الفكرة اإلنسانٌة.

 اه.لى خطعبرع بها بٌكاسو وأراد جواد أن ٌسٌر  ,رللتعبٌ

من هذا المنطلق كان لبٌكاسو فكراً ومنهجاً وفناً حضوراً قوٌاً لدى جواد. إالّ أن جواد لم ٌكن مقلداً ساذجاً 

عن هدفه ومرماه, فؤخذ عنه ما ـ رؼم قوته ـ ولم ٌحٌده هذا التٌار  لبٌكاسو ولم ٌنجرؾ فً تٌاره الهادر,

دو تؤثٌرات بابلو بٌكاسو إزاءه مجّرد تؤثٌرات ومن هنا تب ٌتوجب على فنان باحث أن ٌؤخذ وترك سواه. "

 االلتقاءنقطة  اكتشاؾتقنٌة أو قل إنها أسلوبٌة ـ مستلبة ـ إذن فإن تقٌٌمنا لفن هذا الرجل تنهل من لوعته فً 

بٌن هوٌته المحلٌة بكل ؼناها الحضاري أو)ثراءها الرافدي العظٌم( وبٌن وجوده اإلنسانً بل البشري اآلنً. 

األوروبً على ؼرارهم بل كان ٌجرب التقنٌات التً  أسلوبهن لٌتؤثر بالتقنٌة األوربٌة لكً ٌحقق فهو لم ٌك

 .1تضمن له التعبٌر عن الروح الحضارٌة فً فنه "

ورؼم المدى الهابل الذي أثر بٌكاسو بعصره إال أنه لم ٌكن وحده على الساحة الفنٌة فقد كان هناك 

وإذا وقفنا أمام لوحة جواد المسماة )لورنا(  ...( فؤخذ جواد عنهم جمٌعاً.لوترك  مانٌة, سٌزان, )ماتٌس,

, لعادت بنا الذاكرة إلى إحدى لوحات )ماتٌس( حٌث رسم فٌها زوجته )تلبس شاالً توحً (71 شكل رقم)

زٌارته بشرقٌة المنبع. وذلك بعد  االنطباعالتً تعطً  تاللوحابؤنها تلبس زٌاً شرقٌاً(, وقد رسم ماتٌس عدٌد 

باألوان والخطوط  وانبهارهفً الحٌاة الٌومٌة و إبحاره فً زخرؾ الفنون اإلسبلمٌة  وانخراطهإلى الجزابر 

وكانت إحدى  تاللوحاكل ذلك وعكسه فً مجموعة من  وأكتسبالتً تؽشى كل شًء وقعت علٌه عٌناه, 

 الموجودة فً  تاللوحا هذه

مع )لورنا(  ةاللوحهناك وأحس بؤنه مدفوع لتكرار هذه  علٌها جواد اطلعمتحؾ )بال( فً سوٌسرا حٌث 

 وتحت هذا التؤثٌر. االسمبهذا  تاللوحاوأنتج عدٌد 

                                                 
1
 .72,مرجع سابؽ , مقاالت في التنظير والنقد الفنيػ شاكر حس آؿ سعيد,   
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 .1948( لورنا , ألوان زٌتٌة , 71شكل رقم )

 

عدة موازٌات نذكر منها )زٌنب وأمها( متؤثراً بلوحة له أسمها )بول وأمه(  له وعن بٌكاسو ٌمكن أن نعد

 متكبة, عارٌة مستلقٌة...(امرأة فً ) ها ٌترددنجد صداف)ساعة القٌلولة( حة وأما ل

)لوحة مقهى فً بارٌس عام  ونفذها بؤسلوبه لتصبح وعن )فان ؼوغ( أخذ )لوحة مقهى لٌلً فً آرل(

1945).  
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 .1954, ألوان زٌتٌة ,  ل( لوحة لعب األطفا71شكل رقم )

 

  نجد لها مرجعٌة عند )بول كلً( فً )أطفال ٌلعبون(.ف (71)شكل رقم أما لوحته )لعب األطفال(

                         استجابالذٌن من كبار الفنانٌن ل وأعمال كثٌرة جواد أعمال نبٌمقارنات كثٌرة  هناكو

بالؽرب ـ ولكنه كان قد تلّمس  اللتحاقه وما بعدها ـ وكان ذلك سابقاً باالنطباعٌة لهم جواد, ولعل معرفته 

ته مع الفنانٌن البولونٌٌن فً بؽداد, وذلك عندما إلتقاهم فً معرض أصدقاء الفن عام نقاشاأصالتهم من خبلل 

 االجتماعاتفكانت اللقاءات و بعد أن فرضت علٌهم ظروؾ الحرب العالمٌة المكوث فترة فً بؽداد, 1942

 23/9/1943 ىمذكراته فوقد جاء فً  لتٌارات الفكرٌة والفنٌة.وتبادل اآلراء والنظرٌات والبحث فً ا

جدا عظٌما تؤثٌراً  اسٌكون له "...وتعرفت منهم بؤشٌاء لم أحلم بها, فً حٌاتً. أخذت أعرؾ من هم  ًً ًً

وكٌؾ ٌستعمل, اآلن أخذت افهم صور سٌزان  عرفت اآلن ما هو اللون. .االنطباعٌةوما بعد  االنطباعٌٌن

هذه المعرفة  1صور عظماء المدرسة اإلٌطالٌة وصور ؼوٌا والتصوٌر الشرقً..." وغ,ورٌنوار وفان ؼ

الخالدة, وبعد أن وجد لنفسه المبرر للنهج  األعمالالسابقة والتً تعززت عندما وقؾ وجهاً لوجه أمام هذه 

س فٌها والحٌاة الصامتة والصور الشخصٌة التً نلم ةالطبٌعٌرسم مجموعة من المناظر , على مناهجهم

                                                 
1
 .118, مرجع سابؽ, ص جواد سميـػ عباس الصراؼ ,  



198 

 

الخطوط وتراقص األلوان وحركة الفرشاة الحرة.  انعدامنفحات )مانٌه وسٌزان ولوترك( وذلك من خبلل 

ومجموعة طبٌعة جامدة ومجموعة البورترٌهات ( 72)شكل رقم  الحٌدرخانة(جامع األعمال ) هذهومن أهم 

 و)الجسر التاسع ( و)الهندٌة(.

 

 .1953زٌتٌة ,( جامع الحٌدرخانة ,ألوان 72شكل رقم )

 

أما بالنسبة للنحت فقد تؤثر بالعدٌد من األسالٌب التً صادفها فً الؽرب, وقد انتج أعماالً موازٌة نجد 

 منها :

علٌها  أطلقفلو تؤملناها ملٌاً لذكرتنا بمنحوتة )جٌاكومٌتً( التً  (73)شكل رقممنحوتة)السجٌن السٌاسً(

 )القصر فً الرابعة(. اسم

. وعن )ؼونزالس( أخذ (74)شكل رقم لتماثٌل بٌكاسو أصداءالتً صور بها حٌوانات وسنجد فً أعماله  

 )طفل فً كنؾ أمه(.اسم منحوتة )رأس( وأطلق علٌها 
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 .1953( مصؽر السجٌن السٌاسً المجهول , معدن , 73شكل رقم )
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 .1954( حٌوانات أسطورٌة , مواد مختلفة , 74شكل رقم )

 

خصوصاً تلك التً ٌتطرق بها  من التماثٌل التً أنجزها متؤثراً بهنري مور,ناهٌك عن مجموعة كبٌرة 

 . ..باإلضافة إلى عمله الخالد ) نصب الحرٌة(.لموضوع األمومة

ٌمثل )رأس فتاة زنجٌة( نجد تؤثٌرات الفن الزنجً على ؼرار )ماتٌس له و الذي فً تمثال خشبً و

 (.75)شكل رقم وبٌكاسو(

 ,وٌروضها لحساب رإٌته الخاصة تالتؤثٌرابؤن جواد كان ٌتمثل هذه اللمحة من نستطٌع أن نستشؾ  

فهو فً هذا العمل ٌبقً على المبلمح ؼارقة فً مسحة من البساطة. فالصدر والعنق عبارة عن أسطوانة 

 .كؤنه جذع شجرة

 

 .1954( رأس زنجٌة , خشب , 75شكل رقم )
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فاء الطابع المحلً من خبلل الزخرفة بالخطوط ضإإال أنه عندما تعامل مع الظفابر األربع حاول 

المتقاطعة وهذا ما كان جواد ٌسعى إلٌه فً التعبٌر عن رإٌته الفنٌة التً كان قد بدأ بإستٌحابها من الفكر 

فتاة الزنجٌة( ل)األم والطفل(, فقد بقٌت مبلمح )ا ىاألخر المسماإلسبلمً وما حاول أن ٌطوره فً تمثاله 

بالشكل العام للحركة العامة ـ حركة الٌدٌن ـ وهما تحمبلن الطفل فوق  استبدلتابر حٌث معظمها عدا الظف

 .(63()شكل رقم بٌضة)األم وقد تحول شكل الطفل إلى الشكل البٌضوي  المرأةرأس 

مسٌطرة على الموضوع مترجماً رإٌته فً تحوٌر األحجام, وخصوصاً  ةفٌما بقٌت األشكال األسطوانٌ

 .حٌث كان لهذه المادة أثراً كبٌراً فً نفس جواد فالخشب كان شجرة والشجرة أم ,دة الخشبعند تعامله بما

ومن المعروؾ أنه قد رسم لوحته )الشجرة القتٌلة( متؤثراً بمنظر  ةبالشجروثٌق  ارتباطكان لجواد  لقد 

 وسٌكون لنا وقفة عند هذه اللوحة.  قطع شجرة.

كان لها الدور البارز فً تكوٌن شخصٌة جواد اإلبداعٌة, إالّ أنها لم  الؽربٌة الفنٌة وإن االتجاهاتعلى أن 

 تمثل فً مدرسة بؽدادموال )والذي ٌعتبر الواسطً رابده(فكان إلى جانبها التٌار اإلسبلمً  تكن الوحٌدة,

معالمها بعد سقوط بؽداد فً أوابل ذلك  اختفتوالتً ظهرت فً أوابل القرن الثالث عشر للمٌبلد والتً 

 بالمدرسة المؽولٌة. وانصهارهاالقرن 

هذا الفنان أباً روحٌاً  اوؼد ,هو أهل لها مقدسةولكن جواد كان ٌرى فً الواسطً عبقرٌاً أحاطه بهالة 

 سابقابه وقد ألمح لذلك فً عدٌد المواضع من مذكراته وقد أشرنا  اقتدىومصدر إلهام روحً و قدوة 

ة أسلوب إسبلمً ؼن أستاذه هو تمّكن هذا األخٌر من بلورة وصٌاأهم درس تعلّمه جواد م ن. على ألبعضها

وهو ما تلقّفه جواد لٌصٌػ لنا مجموعة  طابع محلً رؼم التؤثٌرات )المسٌحٌة الشرقٌة والفارسٌة( يجدٌد ذ

 .بدع أعماله والمسماة )بالبؽدادٌات(أمن 

أصدقابه من أفراد الجماعات الفنٌة وقد حرص جواد بعد أن وقؾ على كنز )الواسطً( على تقدٌمه إلى 

 .التً كان جواد ٌنشط فٌها

أحادٌثهم قد ولّدت لدٌها الرؼبة فً  ربما كانتو ,جواد قربا منولعل )لورنا( زوجته من أكثر الناس 

"أوابل الفنانٌن الذٌن     ستقر بها المطاؾ لتصبح فنانة بؽدادٌة, بل لتصبح مناطرق هذه المواضٌع حتى 

التً تتباهى  ةالذهبٌوبالحلى  بؽداد الشعبٌات بؤثوابهن ذات األلوان المشرقة والنقوش المشجّرة, رسموا نساء

 .1"...بها كل سٌدة وفتاة

                                                 
1
 .63سابؽ , ص, مرجع  لورنا سنواتيا مع جوادػ إنعاـ كجو جي ,  
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 ,ولم ٌقتصر تؤثٌر جواد على زوجته بل تعداه كما أسلفنا إلى تبلمذته وأصدقابه فً التجمعات الفنٌة

ٌقول شاكر  ,انٌن كان جواد هو حلقة الوصل بٌنهموٌمكن أن نلحظ تؤثٌرات واسطٌة لدى جٌل كامل من الفن

لوال تؤكٌد جواد سلٌم … "حسن آل سعٌد وهو أحد تبلمذة جواد وأحد أعضاء جماعة بؽداد للفن الحدٌث 

على هذا المثال الرابع للفنان العراقً المتؤلق فً آخر أٌام عز العرب قبل سقوط إمبراطورٌتهم تحت براثن 

جٌل الخمسٌنات فٌما بعد من الفنانٌن العراقٌٌن الرواد, بل لوال دراستً  اهتمام ولوال م,1258المؽول عام 

وحضارٌة ثم لوال المناخ  اجتماعٌةالشخصً بالقٌم الفنٌة المشدودة إلى خلفٌات  واهتمامى االجتماعٌةللعلوم 

من الجو النفسً  لبلنسبلخالسٌاسً والصراع ما بٌن الجو النفسً الجدٌد والمحافظة على القدٌم كنتٌجة 

لوال كل هذه األسباب  الحرب العالمٌة الثانٌة والمتفسخ بسبب ظروؾ العهد البابد أقول : انتهاءالمتؤزم بسبب 

 ًّ  .1" بالواسطً اهتممتلما  مجتمعة وأسباب أخرى قد تكون خفٌة عل

ذا العبقري ففً فقد حرص جواد على تقدٌم أستاذه إلى جماهٌر الفنانٌن وكلما سنحت له الفرصة أشاد به

معرض مشترك  افتتاحعند  1951كلمة ألقاها الفنان جواد سلٌم بعنوان الرسم المعاصر وذلك فً العام 

 : لمجموعة من الفنانٌن العراقٌٌن كان واحداً منهم 

نٌة فً بارٌس كتاب بالػ طالو , عرض فً المكتبة1939الحرب العالمٌة الثانٌة فً عام  اندالعقبل  ..."

ٌضم هذا الكتاب الذي ألّفه الحرٌري فً بداٌة القرن الثانً  (كان ذلك الكتاب )مقامات الحرٌري األهمٌة,

نسخة الرّسام البؽدادي الكبٌر  الوطنٌةمة كانت النسخة التً عرضتها المكتبة امق خمسٌن قصة أو ,عشر

 .القرن الثالث عشربؽداد للرسم فً  مدرسة)ٌحٌى الواسطً( الذي ٌعد واحداً من أبرز مإسسً 

إّن عمل الواسطً الفنً ٌمّثل النقٌض الكامل لمدرسة المنمنمات والتزوٌق الفارسٌة فً القرنٌن السادس 

ٌّزت  بالشهوانٌة الحسٌة المنجرفة نحو  باالنؽماسعشر والسابع عشر التً كانت حصٌلة فترة ثقافٌة تم

الواسطً جدٌر بؤن ٌوضع جنباً إلى جنب مع  كتب ناقد فرنسً معاصر للواسطً قاببلً بؤن عمل. التحلل

ومتانة فً األسلوب رقدت  اإلدراكروابع الفن العالمً لما ٌحتوٌه من ثروة فً اإلبداع التخٌلً وجرأة فً 

بؽداد لخمسة قرون بعد سقوطها فً ظبلم دامس وبإس مرٌع. وأستمر ذلك حتى بعد سنً الحرب العالمٌة 

العراق بلدا جدٌداً وأصبحت بؽداد قلبه النابض. وكانت الخطوة األولى فً عندما أصبح  1918 -1914األولى 

ًّ أن أتحدث عن الرسم المعاصر فً العراق  الصراع من أجل الثقافة هً تطوٌر الفنون. الٌوم وقد طلب إل

                                                 
1
 .26, مرجع سابؽ ,ص مقالت في التنظير والنقد الفنيػ شاكر حسف آؿ سعيد ,  
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عدت بمخٌلتً إلى أمجاد بؽداد القدٌمة وسؤلت نفسً : هل بٌن فنانٌنا اآلن رجل ٌمكن أن ٌبلػ عظمة 

 .2اسطً ؟ الجواب هو ال "الو

إن نقد جواد سلٌم للتؤثٌرات الفارسٌة هنا ٌجعلنا إزاء وعً أعمق لنقد التؤثٌرات التً تمسخ الشخصٌة وال 

م المصادر الفنٌة والثقافٌة هوهذا فعله المهم ـ ٌدرس وٌبحث وٌستل كان جواد ـ. تساعدها على النمو والتقدم

بؽداد ولٌس  ىالعربٌة فوهذا ما حققته المدرسة  .ا بالدرجة األولىإؼنابه العالمٌة للحفاظ على شخصٌة و

 .اد سلٌموالمدرسة البؽدادٌة كما ورد فً كلمة ج

إلى تساإله الكبٌر حول مشروعٌة مدرسة  محاوال الوصولبها جواد  اهتدىلقد كان الواسطً منارة 

اً بهذا التساإل بقدر ما كان ٌوحً باإلشارة بؽداد للرسم وعلٌنا التؤكٌد مرة أخرى أن نقول بؤنه لم ٌكن إقلٌمٌ

 ٌجسد مرآة الواقع األصٌل. باعتبارهالفنً  اإلخبلصإلى عمق 

الموروث الثقافً. وهذا ما حدا  تبؤصالة مكوناوعلٌنا أن نسجل لجواد أنه كان من المتفابلٌن والمإمنٌن  

 به الى التؤكٌد على عناصر هذا المورث.

جواد وذلك بحكم كونه باحثاً  وهً خاصٌة تمتع بها هاأخرى ٌمكننا الحدٌث عنكان هناك  تؤثٌرات  وقد 

 ةالمإرخؼٌر منؽلق على نفسه من خبلل إطبلعه على تلك الفنون سواء بشكل مباشر أو عن طرٌق الكتب 

ددة والفارسٌة بعهودها المختلفة, والمؽولٌة بؤمكنتها المتع على المدارس اإلسبلمٌة, فاطلعلتلك الفنون. " 

لى المدارس المسٌحٌة الشرقٌة منها واألوروبٌة, والزخارؾ العربٌة, ع اطلعوالهندٌة و الصٌنٌة, وكذلك 

 1وفن العمارة التركً . "

وكنا قد تحّدثنا دلٌل على مصداقٌة هذه المقولة, ولنا فً عدٌد اللوحات التً قّدمها جواد تحت هذا التؤثٌر 

لوحة جواد )محفل الخلٌفة( وأشرنا إلى تؤثره فً هذه اللوحة بلوحة  مثلداٌة حدٌثنا ب فًعن بعضها 

ٌرٌد ساذج لما التقلٌد ال الى انه اتبع فً تنفٌذها أسلوباً خاصاً ٌبتعد فٌه عنالواسطً )مجلس الطرب( وأشرنا 

ق من العمل األصلً لٌصل بنا ل, بل ٌنط)معارضته( ونحى نحو الشعراء فً معارضتهم للقصابد العصماء

 , لٌصل بنا الى نتٌجة )تشكٌلٌة منطقٌة(.ومن خبلل محاكمات تشكٌلٌة واعٌة وتوظٌؾ العناصر توظٌفاً ذكٌاً 

حٌث تحول صاحب المجلس إلى خلٌفة ٌعتلً "…  :(68)شكل رقم  )محفل الخلٌفة( ملٌا عندفإذا توقفنا  

 اتوسط المجلس فً كلتوصاحب العود , منصة على ٌمٌن المحفل بحركة رأسه ولحٌته ونظرته المعبرة

وندٌم صاحب المجلس ٌقابله أحد وعاظ السبلطٌن جنب منصة الخلٌفة,  اللوحتٌن وهو ٌداعب أوتار عوده

                                                 
2
لمجموعة مف الفنانيف كاف واحدًا منيـ, وقد كتبيا  ؾػ مف كممة ألقاىا جواد سميـ بعنواف الرسـ المعاصر في العراؽ ,عند افتتاح معرض مشتر   

 1951باإلنكميزية , بغداد 
1
 .124, مرجع سابؽ , ص جواد سميـػ عباس الصراؼ ,   
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والمشربٌات التً تدور بخمرتها المنعشة بٌن  وؼلمان مجلس الطرب تحولوا إلى جوار بحضرة الخلٌفة,

 1."كرت القوم ولعبت برإوسهمعلى األرض فً محفل الخلٌفة بعد أن أس استقرتأٌدي الندامى 

أن ٌعبر عن نضج فنً وأن ٌعبر  استطاعفً هذه اللوحة والتً تعتبر من أهم لوحات جواد )البؽدادٌة( 

 .عن نموذج فنً أصٌل ذا مرجعٌة فنٌة إسبلمٌة

)موسٌقى فً  و و)الشٌخ والراقصة( وقد نحى هذا المنحى فً العدٌد اللوحات منها )الفرقة الموسٌقٌة(

 (ألؾ لٌلة ولٌلة)و( 61()'شكل رقم إن كٌدهن عظٌم و)حكاٌة تتضمن مكر النساء,( 76)شكل رقم رع(الشا

 .و)عاشق الطٌور( و)الكوفة( و)الشجرة القتٌلة( الثبلث( اإلوزاتو)بابع الشتول( و)قصة 

 

 .1953( موسٌقٌون فً الشارع , ألوان زٌتٌة , 76شكل رقم )

 

 هعل الفنان لما ٌراه وٌعٌش حولفوتتمٌز )البؽدادٌات( بؤنها ذات ألوان صافٌة بخطوط حركٌة تعكس ردة 

 .بشًء من األلم والسخرٌة وكثٌر من الحب والعطؾ

وبٌنما كان جواد ٌتمشى فً أحد شوارع بؽداد رأى جماعة من الناس ٌنهالون  1958فً أحد أٌام عام ف

مما جعله ٌرسم رابعة ي ولّد لدٌة إحساساً بالقهر, فقد رأى فً الشجرة رمزاً األمر الذعلى شجرة ٌحطبونها 

                                                 
1
 ػ نفس المرجع السابؽ .  
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وأطلق علٌها ساخراً )عٌد الشجرة( لٌإكد على المفارقة بٌن عٌد تزرع فٌه الشجرة وبٌن قتل  وابعهمن ر

ها والتسمٌة كان قد أطلق (77)شكل رقم )الشجرة القتٌلة( وقد عرضت...وقد آلمه هذا المشهد ؼضهلشجرة 

علٌها الفنان جبرا ابراهٌم جبرا وله ٌعود الفضل أٌضاً بتوثٌقها فقد بٌعت اللوحة بمبلػ عشرة دنانٌر لمدٌر 

 التقطهاالمعرض ولوال الصورة التً  انتهاءمعه حالما  اصطحبهات اإلنكلٌزٌة فً بؽداد الذي سامركز الدرا

 .1ر من أعمال جواد جبرا لسمعنا عن هذه اللوحة دون أن نراها كما حصل مع الكثٌ

 

 .1958( الشجرة القتٌلة , 77شكل رقم )

 

 .ر فً نتاج جواد الفنً بشكل واضح وهو آثار العراق القدٌموٌبقى تٌار آخر أثّ 

حٌن عاد عودته األولى من دراسته والتً أوقفتها الحرب قسرٌاً, عمل فً المتحؾ الوطنً فً مدٌرٌة ف

إلى جنب مع األختام األسطوانٌة والفخارٌات السومرٌة والزقورات فكان ٌقضً جل وقته جنباً  اآلثار,

والحٌوانات األسطورٌة كاألسود المجنحة  (ؼودٌا)و (اآللة آبو)و (قٌثارة أور)ومسبلت صٌد األسود, و

عادت إلٌه تلك القشعرٌرة التً كانت تنتابه وهو واقفاً مؤخوذاً أمام  .والثٌران المقّدسة واألوانً والحلى

                                                 
1
 .65, مرجع سابؽ , ص جواد سميـ ونصب الحريةػ جبرا ابراىيـ جبرا ,   
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دٌة فً متحؾ )اللوفر( ببارٌس ونفابس الفن الرافدي والذي ٌفاخر أي متحؾ فهة المخصصة لآلثار الراالرد

 .باحثاً عن سر الخلود (جلجامش)شًء منها كتماثٌل )ؼودٌا( ونقابش  باقتناء

عمة بالكبرٌاء والفخر تنبعث من كونه ٌنتمً إلى هذه الحضارة فحٌنها كانت هذه القشعرٌرة تمنحه طاقة م

 .الموؼلة فً القدم والتً لطالما بددت ظبلم ؼربته

كان ٌقضً كّل وقته باحثاً متؤمبلً ف اآلن وقد عاد إلى بؽداد مإلها األصلً, وعهد إلٌه ترمٌم بعضها,

وراحت تداعبه فكرة إعادة مجد )سومر وآكاد , بابل  .كل تلك النفابس أنتجتعظمة هذه الحضارة التً 

 .وآشور( بؤسلوب جدٌد

إلى لندن هذه المرة ـ حٌث المتحؾ البرٌطانً والذي ال ٌقل أهمٌة  سة مّرة أخرى ـراعاد إلى الد ولبن

 .لكم هابل من اآلثار والنفابس الرافدٌة امتبلكهعن )اللوفر( فً 

ٌة فابقة, لتكون هذه اأخذت البذرة تنمو وتنمو حتى صارت شجرة عظٌمة بعد أن وجدت أرضاً طٌبة وعن

 .الثالث فً مسٌرة هذا الفنان الفذالشجرة المإّثر 

وإذا أردنا أن نعدد أعماالً تندرج تحت هذا التؤثٌر فلٌس أدل من نصب عمبلق بحجم )نصب الحرٌة( 

لعظٌم  وأٌنعمبلق وبذلك ٌكون جواد قد ختم حٌاته بهذا الختم,  ىاسطوانتبحٌث ٌبتدئ كؤثر لدحرجة ختم 

 ؟ أن ٌكون ختمه بهذا الحجم

 ومنحوتةعن أعمال أخرى تندرج تحت هذا اإلطار مثل )موكب ملك آشوري(  ثالحدٌوٌمكننا أٌضاً 

والتً تحمل سمات  (78)شكل رقممن بؽداد( نعروساولوحة ) (66 )شكل رقم)اإلنسان واألرض( اء( و)البنّ 

ٌّل, هذه العٌون التً عممها جواد على أؼلب أعماله  آشورٌة لجهة العٌون المتسعة المحّدقة فً أفق متخ

 .مازجاً بٌن عدة تؤثٌرات
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 .1953( عروسان من بؽداد , ألوان زٌتٌة , 78شكل رقم )

 

فتكوٌن  .تمّثل رجل بؽدادي وعروسه 1953وهً لوحة رسمها فً عام  األخٌرةولنا فً هذه اللوحة 

سمة مشتركة فً كبل العملٌن  واالبتهالالخشوع مسحة من اللوحة العام ٌذكرنا بتمثال )آبو وزوجته(, 

إضافة إلى وضعٌة الوجوه المتشابهة باألخص منها العٌون المتسعة التً تحٌلنا إلى نظرة حابرة متعمقة فً 

 .وإذا أضفنا وقوؾ الزوج فً كبل العملٌن إلى الٌمٌن وهو تقلٌد بابلً قدٌم .مستقبل بعٌد

تؤثر بفن الرسم  إلى التؤثٌرات اللونٌة تاركٌن )التمثال( جانباً, فإننا نجد بؤن جواد الرسام قد " انتقلنافإذا 

السومري والبابلً واآلشوري المتمثل برسوم القاشانً الجدارٌة ذات األلوان البراقة, ولم ٌؽفل أي لون من 

فقد ظهرت ...والفضً والذهبً واألزرق والقرمزي واألرجوانىواألبٌض  األسود ألوان برج بابل السبع:

مكانهما فً  ابنسب متباٌنة فً لوحاته, وحتى الذهبً و الفّضً اللذان ٌرمزان للشمس والقمر عند البابلً أخذ

 .1"...عض اللوحاتب

 

 

                                                 
1
 .126, مرجع سابؽ , ص , جواد سميـػ عباس الصراؼ   
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 ( تمثال آبو وزوجته .79شكل رقم )

هٌك عن عدٌد التخطٌطات ر البابلً السومري باد فً اللوحة بل فً كثٌر من اللوحات واألعمال, ناٌفالتؤث

بشكل مباشر حتى أنه كان ٌستعملها كرموز مباشرة  (79 )شكل رقمالتً قام بها جواد لتمثال )آبو وزوجته(

الكتب  أؼلفةاألؼلفة مثال )التراث الحً( وخصوصاً أنه كان ٌهتم بتصمٌم  أحدفً تصمٌم  استعملهاوقد 

 .ودواوٌن الشعر

, إال أن هناك مإثرات أخرى لٌست اً فذّ  اذبت فٌما بٌنها وأنتجت لنا فنانهذه هً المإثرات الكبرى التً تجا

 .بنفس التؤثٌر الواضح ولكن جواد قد أفاد منها بشكل أو بآخر

 هذهأن ٌجانب روحٌة  استطاععلى أنه لم ٌختلس أو ٌقلّد بشكل سطحً وهو شًء نحتفظ به لجواد كفنان 

 ؾ وعلى طرٌقته الخاصة إلى كل من هذه المإثرات. المإثرات دون الوقوع فً أسرها. بل أنه أضا

ٌقاس على تجربته فإن الفن التشكٌلً المعاصر فً العراق ـ وٌمكن أن ٌنسحب هذا  أنوكفنان رابد ٌمكن 

التراث  استلهام  خبللمن نهضته  اقترنتعلى كل الفنون التشكٌلٌة المعاصرة فً الوطن العربً ـ 
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من فهم وهضم  االنطبلقوالتقوقع, بل على العكس ٌجب  االنؽبلقوهذه لٌست دعوة إلى  .الحضاري فً الفن

   .نحو الذات االنطبلقالعالمً ومن ثّم  الموروث
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 رابعال الفصل

 نصب الحرٌة

 

 الحكاٌة :ـ  1

 ة" لعل أول ما ٌسترعً انتباه القادم إلى العاصمة العراقٌة, إذ ٌعبر جسر الجمهورٌة نحو ساح 

التحرٌر, هو هذا اإلفرٌز النحتً الكبٌر الذي ٌواجهه مباشرة ـ نصب الحرٌة ـ بتماثٌله البرونزٌة التً 

فنان العراق الراحل  تمتد على قاعدة طولها خمسون متراً...إنها منحوتات جواد سلٌم, التً وضع فٌها

 .1خبلصة عبقرٌته, وجعل منها أضخم نصب نحتً عرفته الببلد ألكثر من خمسة وعشرون قرناً "

 

 ( نصب الحرٌة , ساحة التحرٌر ببؽداد .81)شكل رقم 

"ٌقع اإلفرٌز ضمن وضوح العبلقة بٌن التراث العظٌم للحضارة العراقٌة القدٌمة وتراث الحضارة 

 2ة وبٌن طبٌعة العصر التكنولوجٌة" العربٌة اإلسبلمٌ

تؤتً عظمة العمل الفنً من عوامل عدة, ما إن تجتمع معاً حتى تؤتً النتابج على أحسن ما ٌرام, 

 وهذا ما حصل فً )نصب الحرٌة(.

فنان شاب ٌتقد حٌوٌة ونشاط, ٌؽلً بؤفكار وطروحات, مصقولة ومشذبة, ٌسعى من خبلل أفكاره 

 فنٌاً, واستنهاض كوامن اإلبداع فً أحفاد آشور وسومر وآَكاد.للنهوض بحس الشعب 

                                                 
1
 .58, 1972مديرية الثقافة العامة,  , وزارة اإلعالـ ,بغداد , الفف العراقي المعاصرػ جبرا إبراىيـ جبرا,   

2
 .118, ص1987, 2, عدد12, مجمة آفاؽ عربية , بغداد , السنةىأعالـ الفف التشكيمػ شوكت الربيعي ,   
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شاب ٌحلم بمشروع نحتً ضخم ٌوازي ضخامة اإلرث الفنً الذي ٌملكه هذا الشعب, ودعم حكومً 

 ؼٌر محدود, وحرٌة مطلقة كانت أولى الشروط المطلوبة لتنفٌذ هذا العمل.

ثورة )ثورة الرابع عشر من تموز /جوٌلٌة , بعد النكان فً أوج حماسه عندما طلب إلٌه المسإولو

( أن ٌصمم نصباً للثورة ٌقام فً ساحة التحرٌر ـ إحدى أكبر ساحات بؽداد ـ وأعطً الحرٌة مطلقة 1958

 فً التعبٌر والتنفٌذ.

لقد آمن جواد بشعبه ووطنه, وقد سَخر فنه وإبداعه كله لتمجٌد هذا الشعب والنهوض به. وقبل   

مؤساة تلؾ أبناء هذا الشعب على اختبلؾ شرابحه, فكان ذلك جرحاً نازفاً ٌقض الثورة كان ٌحس ال

مضجع الفنان. فكان ٌنعكس كل ذلك فً نتاجه, فالفقر والمرض والظلم وانعدام الحرٌة السٌاسٌة 

 والفكرٌة, من أكثر الموضوعات التً عالجها.

عنها جواد, متحدثاً عن طموح شعب  فكانت الحرٌة مطلباً أساساً لدى كل فبات الشعب, لذلك فقد عبر

تواق إلى الحرٌة, شعب ٌشعر بضرورة كسر الطوق المضروب حول عنقه, فكان البد من حركة 

تموز وكانت بكل عنفها نتٌجة منطقٌة لتمرد 14تحررٌة تعٌد للشعب بعضاً من توازنه "...فكانت ثورة 

 . 1كما عرفه الشعب..." نالفنا عرفه ؾالشعب على الطؽاة من أجل حرٌته, وكان ثمة شعور جار

 وهكذا كانت الثورة دافعاً حقٌقٌاً لجواد, ولم تكن مجرد جهة مسإولة تطلب إلٌه إنجاز عمل.

وقد عمل جواد على إتمام العمل بالنصب بالوقت المحدد رؼم كل الصعاب التً اعترضت طرٌق 

صنادٌق وإرسالها إلى بؽداد, وكان العمل. وقد أنهى صب القطع البرونزٌة ومن ثم تجزبتها وشحنها فً 

 علٌه العودة إلى بؽداد لئلشراؾ على تنفٌذ التركٌب, حٌث كان ٌنتظره قدره المحتوم.

بعد فترة وجٌزة من عودته إلى بؽداد لئلشراؾ على وضع القطع البرنزٌة فً مكانها, أصبح موقع 

لنوبة القلبٌة الثانٌة تضرب قلبه المتعب العمل فً ساحة التحرٌر, ورشته األخٌرة التً ٌعمل بها. فها هً ا

جانفًٌ  23وتحٌله خبلل أٌام معدودات إلى أثر بعد عٌن, وتضعه فً ذمة التارٌخ, لقد وافته المنٌة فً 

وهو لم ٌكمل عامه الثانً واألربعٌن وكؤن بالقدر قد أراد أن ٌعبر له عن تقدٌره لهذا العمل الفذ, 1961

حبه تارٌخاً حافبلً فبل ٌكون بذلك قد رحل أربعٌنً السن, ولكن فنصب الحرٌة عمل فنً ٌعطً صا

 (.81بنصب الحرٌة هذا ٌكون جواد كسلفه المصري مختار من أكثر الفنانٌن تعمٌرا )شكل رقم 

                                                 
1
 .75, مرجع سابؽ , صجواد سميـ ونصب الحريةػ جبرا إبراىيـ جبرا ,   
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 .1961( آخر صور لجواد أمام نصب الحرٌة 81شكل رقم )

بموت جواد سلٌم توقفت إحدى أهم العجبلت الدافعة لحركة النحت, ال فً العراق بل فً الوطن 

العربً عامة, على أنها لم تتوقؾ كما لم ٌتوقؾ العمل فً تركٌب القطع البرونزٌة وبذلك ٌكون قد كسب 

 . 1961تموز/ جوٌلٌة  16الرهان فً تنفٌذ العمل فً الموعد المحدد حٌث أزٌح الستار عنه فً 

, عاش أثنى وأربعٌن عاماً قد ال نبالػ إذ قلنا أنها أثنى 1961وموته عام  1919بٌن والدة جواد عام 

 وأربعٌن عاماً من اإلضافة إلى الحركة الفنٌة العراقٌة والعربٌة عموماً.

بعد أن أسند لجواد شرؾ إقامة النصب, راح ٌقدح فكرة للوصول إلى الفكرة المطلوبة, حٌث راحت 

طدم األفكار وتزدحم المواضٌع وما أكثرها من مواضٌع أثٌرة ادخرها لمثل هذا الٌوم ولكن لكثرة تص

األفكار والمواضٌع كان علٌه أن ٌبلور فكرته بشكل نهابً. وإذا كان قد حصل على الحرٌة المطلقة فً 

باسم الشعب وفً  تصمٌم وتنفٌذ العمل فإن علٌه أن ٌحقق المعادلة بما ٌناسب أفكاره وتطلعاته ناطقاً 

 الوقت نفسه علٌه أن ٌلبً حاجة الدولة وأصحاب الثورة.

أولى تلك العقبات كان علٌه تحدٌد األبعاد المكانٌة للعمل والشكل الذي ٌجب أن ٌكون علٌه والصٌؽة 

 التً ٌجب أن ٌحددها أهً نحت مجسم أم نحت نافر.

المهندس المعماري ومنّظر العمارة  ولعل وجود صدٌق إلى جانب جواد من نوع )رفعت الجادرجً(

العالمً, كان له الدور الكبٌر فً اإلٌحاء ومن ثم الوقوؾ على كنه العمل. وقد كان له الفضل فً تحدٌد 

 حجم وأسلوب العمل, بل وأكثر من ذلك, ٌقول الجادرجً فً معرض حدٌثه عن النصب قاببلً :
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تموز وقلت : هذه الفتة طولها  14"...زرت جواد سلٌم وعرضت علٌه التصامٌم األولٌة لنصب 

خمسون متر وارتفاعها عشرة أمتار, فهل تستطٌع ملبها بنحت برونزي ؟ فتؤمل قلٌبل وبان علٌه الفرح 

 .1وقال : إن هذه أعظم فرصة فً حٌاته, وإن هذا العمل سٌجعلنا نرتبط باآلشورٌٌن "

نسب الجادرجً الكثٌر لنفسه لعل أهمها أنه هو صاحب فكرة إسناد العمل لجواد. حٌن ٌقول فً وهنا ٌ

تموز وطلبت منه أن ٌهٌا لً فكرة عن  14نفس الموقع "...فعرضت علٌه أن موضوع التكوٌن هو ثورة 

 2كٌفٌة ملء الجدار.."

تقسٌم العمل إلى ثبلثة وٌتابع الجادرجً نسب أكثر األمور خصوصٌة حٌن ٌدعً بؤنه صاحب فكرة 

أقسام وطرٌقة نحت العناصر, وإنً ألشك فً ذلك, فماذا سٌبقى لجواد من فضل فً إبداع النصب بعد 

 أن نقرأ :

"... بعد ٌومٌن زرت جواد ثانٌة ألتحرى فكرته فؤعلمنً بؤنه لم تسنح له بعد فكرة واضحة فً ذهنه 

إلى ثبلثة أقسام : قبل الثورة, وٌوم الثورة, وبعد لٌعرضها. عندبذ قلت له المهم هو تقسٌم الجدارٌة 

الثورة, على أن ٌبرز الجٌش فً قسم ٌوم الثورة وأن ٌتوسط النصب. أما قبل الثورة فٌرمز إلى التهٌإ 

لها, وأما بعدها فٌرمز إلى االزدهار المتوقع فً الصناعة والزراعة. فاستحسن جواد الفكرة وقال: 

د أٌام زرته واقترحت أن ٌبتدئ تسلسل النصب من الٌمٌن إلى الٌسار, أي أصبحت لدي مادة للعمل...بع

أن تكون رموز ما قبل الثورة فً الٌمٌن وما بعدها إلى الٌسار ألن اللؽة العربٌة تكتب من الٌمٌن إلى 

 3الٌسار و فاستحسن جواد ذلك ."

فً متابعة تنفٌذ العمل وتذلٌل صحٌح أن الجادرجً لعب دوراً مهماً فً إنشاء القاعدة, وله فضل أٌضاً 

كل الصعوبات التً كانت تعترض طرٌق العمل, ولعل أكثر األمور أهمٌة وله فٌها الفضل فً إقصاء 

تدخل العسكر فً فرض وجهة نظرهم فً العمل, حٌن تدخل )خالد الرحال( ـ بدافع الؽٌرة ـ لدى عبد 

جً قد الؽوا صورة عبد الكرٌم قاسم من الكرٌم قاسم قابد الثورة وهمس فً أذنه أن جواد والجادر

 النصب, وأنه مستعد لتنفٌذ العمل وإضافة الصورة إذا ما رفض جواد ذلك.

ومسؤلة مثل هذه كانت ستودي بالنصب وتلؽٌه من أساسه لو أنهم أجبروه على ذلك, وقد تؽلب 

إلى تلك اإلشاعات الجادرجً على هذا األمر بؤن تجاهل تلمٌحات قاسم, وطلب من جواد أن ال ٌستمع 

                                                 
1
 .111-99,ص1991, 1والنشر , لندف , ط, رياض الريس لمكتب األخيضر والقصر البموريػ رفعت الجادرجي ,  

2
 ػ المرجع السابؽ.  

3
 ػ نفس المرجع السابؽ.  
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والوشاٌات ـ رؼم صدقها ـ وٌتابع عمله بشكل عادي وهو ما تم. ولكنا نلمح شًء من االستطراد فً 

 نسب أشد األمور خصوصٌة ونسبها لنفسه. 

الجادرجً فً إبداع العمل ككل, إال أنه ومما ال شك فٌه أنه كان  ةبؽض النظر عن مدى مسإولٌ

ًً كبٌراً لجواد, سواء فً  ً بداٌة العمل أو فً مراحل تنفٌذه, أو فً نهاٌته, وإذا لم ٌكن صحٌحاً بؤنه عونا

صاحب الفكرة واللمحات اإلبداعٌة فً النصب, فعلى األقل فإن جواد قد توصل إلى تلك األفكار 

واللمحات اإلبداعٌة من خبلل النقاشات التً كانت تدور بٌنه وبٌن الجادرجً, أو على األقل فله ٌعود 

صمٌمه ذلك اإلفرٌز العرٌض الذي ٌمتد لمسافة خمسٌن متراً وبارتفاع عشرة أمتار وتعلو حافته الفضل لت

السفلى عن األرض مسافة ستة أمتار, بحٌث ٌؽدو البناء الذي ٌحمل النحوت شبٌهاً بالبوابات اآلشورٌة 

 كل ٌوم تؤٌٌداً للثورة.  الكثٌرة التً كان المتظاهرون ٌخرجون بها تالقدٌمة, إضافة إلى أنها تذكر بالبلفتا

وكان إزاء ذلك من المناسب أن تكون النحوت بشكل ناتا, وكؤنها نتٌجة لدحرجة ختم أسطوانى 

 عمبلق, حٌث كان فن األختام األسطوانٌة فناً عراقٌاً قدٌماً.

"...فً فلورنسا راح جواد ٌخطط خطوطه األولى على هذه الرقعة الفسٌحة, فتبٌن له أن ملحمته 

ؾ من وحدات متوالٌة. وإذ راح ٌستدر تجارب سنٌه الطوٌلة وتراكمات الرإى والرموز التً ستتؤل

عالجها وعاناها مراراً دون أن ٌتاح له أن ٌبلورها على مثل هذا النطاق الرحب, وجد أن بإمكانه أن 

ر صوفٌة, ٌجعل فً النصب أربع عشر وحدة, والعدد ٌمثل تارٌخ الثورة, والذي أصبح له قٌمة تكاد تعتب

 .1الذي ٌمثل فً الوعً الناس معناً رمزٌاً منذ أقدم األزمان " (7)أو قدسٌة, كما أنه ضعؾ العدد 

اضافة إلى كل هذه الرموز األولٌة وعند مشاهدة العمل من بعٌد تتبادر إلى الذهن أن التكوٌنات األربع 

وخصوصاً أن الوحدات تبدأ من عشر تمثل وحدات من الخط العربً الذي عنً به جواد عناٌة خاصة. 

الٌمٌن إلى الٌسار فتشكل مع بعضها البعض وحدة متكاملة كؤنها بٌت من الشعر, خطه شاعر النحت 

 العراقً على رقعة أبدع صنعها الجادرجً.

كان جواد طوال عمره مشتت بٌن الرسم والنحت, وكان قد قضى فترة طوٌلة من الوقت لم ٌبدع فٌها 

رسماً وتخطٌطاً. وكؤنً به قد أختزن طاقته النحتٌة حتى اذا ما لجاء إلٌها, وجد مارداً نحتاً فكان نتاجه 

عمبلقاً ٌنتظر أن ٌفتح ؼطاء القمقم لتنطلق من بٌن ٌدٌه هذه الوحدات البرونزٌة. ولكن الرسم الذي لطالما 

رسم منه إلى أقتسم مع النحت شٌباً من نفس جواد, قد فرض نفسه, فجاء أسلوب النصب أقرب إلى ال

                                                 
 .78, مرجع سابؽ , ص جواد سميـ ونصب الحريةػ جبرا إبراىيـ جبرا ,  1
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النحت. ولكن شًء من هذا حل فً ذاك. فرسوم جواد السكونٌة انصهرت فً حركٌة نحوته فجاء العمل 

 الصرحً بحٌث طؽت الحركٌة على الطابع العام للوحدات األربعة عشر.

ثل وقد اتبع جواد فً إخراج الوحدات النحتٌة اسلوباً ابتعد فٌه قلٌبلً عن األسالٌب التً كان ٌستوحٌها م

النحت العراقً والمصري, وكانت الحركٌة التً مٌزت العمل بكامله قد أبعدته عن األسالٌب الحدٌثة التً 

لطالما تؤثر بها مثل أسلوب )هنري مور(. فقد أراد أن ٌقدم أسلوباً ٌكون فٌه جواد سلٌم حاضراً وأكثر 

 وضوحاً من أي أسلوب أخر والتً تؤثر بها.

ً الصرٌح مبتعداً عن التجرٌد, ألن المسؤلة لم تكن مسؤلة جمالٌة بحتة بل هً وقد أراد التعبٌر اإلنسان

 قضٌة درامٌة, فٌها توتر وفٌها مؤساة وفٌها أٌضاً حلول.

عندما اكتملت مراحل بناء القاعدة وأرادت قٌادة الثورة استباق األحداث أرسلت تطلب من جواد كً 

القاعدة التً اكتست بالرخام, فاختار جواد جزءاً من ٌبعث إلى بؽداد شٌباً من العمل لتركٌبه على 

المجموعة الوسطى وهو تمثال الحرٌة حاملة الشعلة. فؤتم عمله وصبه فً مسبك متخصص فً بلدة 

)بستوٌا(. وقد كان الفنان )محمد ؼنً حكمت( ٌتابع دراسته للنحت فً روما وكانت فرصة كً ٌعمل مع 

 العمل منذ بداٌته حتى نهاٌته فكان خٌر تلمٌذ وخٌر رفٌق.أستاذه القدٌم جواد سلٌم فقد رافق 

ولكن أٌن لعمل جبار كنصب الحرٌة أن ٌتم دون أن ٌؤخذ الكثٌر من نفس جواد. أولم ٌعطً جواد من 

نفسه لهذا النصب الكبٌر بمنحوتاته األربعة عشر. بل أن جواد قد اقتطع هذه األعمال قطعة قطعة من 

 ب وكان ٌتفاعل مع أي خط ٌجد أنه فً موقعه وٌتفاعل مع كل كتلة.حناٌا قلبه الكبٌر المتع

وقد كان دابم النقد لنفسه والشك فً الوحدة األسلوبٌة لمجموع المنحوتات وكان ٌإرقه أن ٌستطرد فً 

عمل دون آخر. وقد أدت به هذه العواطؾ الهابجة إلى الشك والقلق والٌؤس وخلقت لدٌه اضطرابات 

د القدرة على العمل فكان علٌه أن ٌقضً ثبلث أشهر فً مصح فً فلورنسا, كانت نفسٌة حادة حتى فق

عبارة عن راحة قسرٌة أعادت له صفاء الذهن والقدرة على التحكم بعواطفه واألهم من ذلك كله أعادت 

 له الثقة فً نفسه وفً فنه.

ؼنً وكذلك زوجته ومما ال شك فٌه أن العناٌة التً أحاطه بها كل من رفعت الجادرجً ومحمد  

لورنا كان لها الدور البارز فً إعادة ما تهدم. وهكذا عاد جواد مرة أخرى إلى مشؽله ٌنكب على العمل 

فً جهد جبار إلنجاز العمل والذي  1961بكل ثقة وعزٌمة أكبر على تحقٌق الرهان. لهذا فقد قضى عام 

ه ولكن جواد أنجز العمل كامبلً بمدة كان ٌحتاج إلى خمس أو سّت سنوات من العمل المتواصل إلتمام

سنة ونصؾ ولقاء مبلػ ثبلثة آالؾ دٌنار, وهو مبلػ ال ٌتناسب إطبلقاً مع حجم العمل ومكانته ولكن 

 جواد لم ٌكن ٌقؾ عند هذه الجزٌبات.
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 دراسة تشكٌلٌة ـ   2

  

المادٌة , مقاٌٌسعند تعرضنا لنصب الحرٌة بالدراسة والتحلٌل, فإننا سنكون إزاء عمل ضخم بكل ال

  والفكرٌة, الزمانٌة والمكانٌة.

الزابر لمدٌنة بؽداد البد أن ٌلفت نظره ذلك اإلفرٌز النحتً العمبلق الذي ؼدى معلماً ممٌزاً لمدٌنة 

بؽداد بتماثٌله البرونزٌة المنتشرة على ذلك السطح المرمري األخاذ فً ساحة من أهم ساحات بؽداد 

العناصر البرونزٌة الهابلة التً تنتشر على  هذهعند مشاهدة النصب للوهلة األولى, فإن )ساحة الحرٌة( ف

مة لما ظنوع من الدهشة وإحساس بالع النفس  الضخم األبٌض بؤلوانها الممٌزة تثٌر فً اإلفرٌز حسط

ا شوارع عنها أنها تتموضع فً ساحة مزدحمة ٌنفتح علٌه لما ٌقا. أقل خاصة ٌتمتع به من أبعاد مكانٌة

الشوارع مرور  هذهزدحم فً ٌ ,الساحة أبنٌة ذات طابقٌن أو ثبلث هذه أطراؾلى عفع تعدٌدة وتر

 بشكل واضح.  االزدحامولكن النصب ٌفرض نفسه ضمن هذا  ,السٌارات والعابرٌن

سرٌعاً  انطباعاعند مشاهدته تخطؾ لحظة التركٌز فً التفاصٌل. وتخلّؾ التً تتولد والدهشة األولى 

وحً بالحركة. وخصوصاً هذا التباٌن الضوبً الذي تفرضه خامة البرونز الداكنة على خلفٌة المرمر ٌ

 إلى ذهن المشاهد هو تلك المخطوطات التً تعج بالمنمنمات. رولعل أول ما ٌتباد األبٌض.

, بل إن شبت هً جمل شعرٌة علٌه فنان عمبلق جمله وعناصره وإذا بنا أمام مخطوط عمبلق خطّ 

قل تننكبلمنا هذا ٌبقى مشروعاً إذا ما تنقلنا ببصرنا وفق هذا التمشً, أي أن أ من الٌمٌن إلى الٌسار,  تقر

  .ببصرنا من الٌمٌن إلى الٌسار, وهو أقرب إلى القراءة منطقٌاً 

وهو ما ٌنطبق على عناصر العمل  .فطبٌعة اإلنسان البصرٌة تتنّقل تدرٌجٌاً من الحركة إلى السكون

وؼلٌان الشخوص على الٌمٌن لٌنتهً الذي ٌنتقل بٌن الحركة العنٌفة لٌنتهً بسكون, بٌن جموح الحصان 

 بشخوص مستكٌنة وادعة راكنة إلى حاضر آمن ومستقبل واعد.

سٌتلقفه  وال أظن أن هذه النظرة السرٌعة توحً عكس ما أراد الفنان. فجواد كان ٌدرك أن عمله هذا

الجمهور بنظرة سرٌعة أولٌة, فؤراد لعمله أن ٌكون كبلً متكامبلً حامبلً لفكرة معٌنة بسٌطة وعمٌقة فً آن 

 معاً ولو بنظرة سرٌعة. فكرة جمالٌة ذكٌة تفرز لنا عدة مستوٌات من التلقً. 

المتلقً ـ فقبل الؽوص فً التفصٌبلت الكثٌرة ٌجب إدراك العمل كوحدة جامعة وهنا تبدأ عبلقة 

 بالتفاعل مع هذا العمل ـ هنا ٌجب االحتفاظ بتفاوت درجات التفاعل. 
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فللعمل النصبً قدرة على المواجهة أكثر من أي عمل فنً آخر وهنا مكمن األهمٌة والخطورة فً 

التعامل مع الشرٌحة األكبر, وٌكون على العمل النصبً أن ٌثٌرنا وٌوحً لنا بالروعة وذلك من خبلل 

 أوالً, وتناؼم كتلته, وذلك قبل أن ٌستطٌع جذبنا إلى كنهه, وتعرٌفنا بما ٌرٌد أن ٌفصح. تمظهره

إن المظهر الخارجً واألبعاد البصرٌة للعمل النصبً هو أول ما ٌتلقفه المتلقً, وقد ٌكون آخرها, 

الذي تتركه عندها سٌكون المؽزى الكامن فً العمل متوارٌاً فً المرتبة الثانٌة بعد التؤثٌر البصري 

"...إننا ننفعل بؤسد بابل لكتلته الحجرٌة الهابلة, وال ٌؤتٌنا معنى التمثال بؤن بابل تطؤ العالم كما ٌطؤ األسد 

رجبلً, إال بمتعة ثانوٌة الحقة, فٌها إحساسنا بالمفارقة, وسخرٌة القدر: ذهبت بابل وبقً التمثال الحجري 

قٌت متعتنا العظٌمة فً أبعاد العمل نفسه فً كونه من حجر وبقً عمل الفنان, وب ةاندرست اإلمبراطورٌ

 .1و فً كون الحجر ٌكاد ٌشّب بضراوة حسٌة جّسدها لنا الفنان عبر األحقاب واألزمان " 

ومن هذه الناحٌة نستطٌع القول أن نصب الحرٌة بؤبعاده البصرٌة الهابلة قد حقق هذه المعادلة ونجح 

عة وفرض نفسه بقوة مسٌطراً على المشهد البصري. هذه المعادلة كانت فً اقتناص النظرة األولى السرٌ

 نتٌجة لصراع ومشاكل تقنٌة بحجم العمل نفسه. 

من هذه المشاكل, هذا االتساع الكبٌر الذي تفرضه المسافة الهابلة التً تفصل بٌن بداٌة العمل 

واإلحاطة بكامل الوحدات المنشرة ونهاٌته, حٌث ٌصعب على العٌن التنقل بسهولة بٌن العناصر الكثٌرة 

 المسطح.  اعلى هذ

فرضت هذه الوحدات على الفنان أن ٌنوع فً المعانً المتراكمة والمتدافعة فً مخٌلته وٌخرجها بما 

ٌتماشى مع الهدؾ المنشود دون شطط أو استرسال. فالنصب لم ٌكن عمبلً فردٌاً قام به الفنان من تلقاء 

تنتظر منه عمبلً ٌعنٌها, عمبلً ٌمثل ثورة. إال أن هامشاً كبٌراً من الحرٌة فً  نفسه. كان هناك جهة معٌنة

تنفٌذ العمل كان ٌملكه ـ بل أنه كان من ؼٌر الممكن أن ٌنجز العمل بدون هذا الهامش ـ فقد طلب النصب 

ا فهمها )عبد الكرٌم قاسم( قابد الثورة وهو عسكري, وعلٌه فقد كان على جواد أن ٌمثل ثورة, ثورة كم

هو, وكان علٌه أٌضاً أن ٌظهر دوراً للعسكر, كما كان فً الواقع, فجاء القسم المركزي من النصب. إال 

التدخل الفاضح, فلوال تجاهل تلمٌحات )قاسم( بوضع صورته فً النصب النتهى  لأنه أٌضاً كان ال ٌحتم

تابع العمل فٌما لو أن )عبد الكرٌم النصب إلى ؼٌر هذه النهاٌة. ألنه  كان من المستحٌل على جواد أن ٌ

قاسم( أصّر على موقفه الذي أوحً إلٌه من قبل بعض المؽرضٌن, ولكن األقدار شاءت أن ٌنفذ العمل 

                                                 
1
 .132, مرجع سابؽ , ص جواد سميـ ونصب الحريةػ جبرا ابراىيـ جبرا,  
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ا خالصاً, مما حدا به إلى االستمرار, حتى بعد مضً فترة  ًٌ دون هذا التدخل الصارخ, لٌخرج عمبلً فن

 ستمرار فً كل العصور. )عبد الكرٌم قاسم( ألنه فكرة عامة قابلة لبل

ولم ٌكن وجود الجندي المتوسط للعمل نتٌجة لمثل هذه الضؽوط بل أن جواد كان ٌرى فً الثورة 

نقطة تؽٌٌر جذري وذروة الصراع المحتدم للوصول إلى الحٌاة الحرة الكرٌمة فلم تكن هذه النقطة إال فً 

لذي ٌعتمل فً نفوس الشعب بمجمله, هً من انطبلقة العسكر تعبٌراً عن حالة من الؽلٌان واالهتٌاج ا

العظمة بحٌث أنها كانت تعبٌراً شعبٌاً عما كان ٌظطرم من صراعات. وكانت فكرة رمزٌة كان علٌه أن 

ٌجسدها نحتٌاً. وتوجب علٌه أن ٌجد األسلوب األنسب لتحقٌق صٌؽة مثلى تنسجم فٌها روعة الفكرة 

 الرمزٌة مع جبلل الكتلة والشكل. 

الهابل الذي اكتسبه  هذه الصٌؽة الذكٌة, الواقعٌة ظاهراً والرمزٌة باطناً. حٌث سمح لمخزونفجاءت ه

 من خبلل تجاربه الكثٌرة وكذلك من خبلل إطبلعه على الفن الرافدي القدٌم والفن الؽربً الحدٌث. 

ها تجتاح النصب كله روحاً واحدة بالرؼم من اختبلؾ أسالٌب طرح بعض الوحدات. فقد جاء بعض

 رمزٌاً فً حٌن جاء بعضها اآلخر واقعٌاً فٌما اختلط األسلوبان فً مجموعات أخرى. 

نفذت كل مجموعات النصب بطرٌقة النحت الناتا, ولم ٌشذ عن هذه القاعدة سوى عنصر واحد وهو 

 الطفل الذي جاء نحتاً مدوراً. إال انه لم ٌكن شاذاً أو نشازاً بل زاد العمل ؼنى.

بٌن األسالٌب والرإى تعبٌر عن ؼنى فكري ووعً متقدم استطاع من خبلله أن ٌوفق هذا االمتزاج  

 بٌن القوى المتضاربة فً ذهنه, بٌن الحقٌقة الداخلٌة وتلك الخارجٌة بٌن تجسٌد النحت وتجرٌد المعنى. 

كل هذا أراده جواد وحرص على إبراز أفكاره قبل أن ٌنفذه نحتاً. قضى جواد أشهراً ستة فً 

رنسا( عامبلً على ترجمة وتنقٌح أفكاره وعواطفه وذكرٌاته متنقبلً بٌن أزمان وأزمان وهو ما جعل )فلو

نفسه المرهفة تعٌش قلقاً واضطرابا أحالته إلى نفس معذبة مشوشة تعٌش السإل الكبٌر حول وحدة العمل 

 . ةونجاعة اختٌاراته, بسبب اختبلؾ المصادر التً استقى منها هذه الرابع

ل لمحة سرٌعة للنصب استطعنا الوقوؾ على المستوى األول, وكانت القراءة األولى. ولكن من خبل

ماذا لو توقفنا قلٌبلً, رامقٌن العمل بنظرة أعمق, مفصلٌن متؽلؽلٌن بٌن أجزابه, فً محاولة للوقوؾ على 

 المستوى الثانً من قراءة العمل.  

ٌصطدم باإلفرٌز المرمري األبٌض الطوٌل قبل كل شًء وعندما ترفع ببصرك نحو النصب فإنه س

 المشوب بهذه البقع البرونزٌة المنفصلة واقعاً, المتصلة روحاً من خبلل أربع مجموعات ربٌسٌة. 
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حركة عنٌفة تشّد النظر إلٌها, فٌنساق ٌمٌناً نحو هذه المجموعة بفعل هذه )الزوبعة( اللولبٌة التً 

معاكساً اتجاه الجسد الواثب نحو الٌمٌن منطلقاً بكل قواه تاركاً ٌإدٌها الحصان حٌث إشربّب برأسه وعنقه 

 قابمتٌه األمامٌتٌن تبحثان عن مستقر لهما. 

تبدأ المجموعة األولى للنصب إذاً بهذه الحركة الهابجة للحصان وٌإازره فً هذه رجل ٌماهً 

الحصان وكذا فعلت ساقه الحصان بهذه الحركة فقد استدار ظهره وأدار برأسه بطرٌقة تنسجم مع حركة 

فٌما رفع بذراعٌه عالٌاً حامبلً شًء ما أو باحثاً عن شًء ما, وقد ارتدى زي الفبلحٌن العراقٌٌن, ٌنضّم 

إلٌهما فً هذه المجموعة )رجبلن آخران( ٌندفعان باالتجاه المعاكس, فً محاولة منهما إلثناء الحصان 

ا اإلمساك بزمام الحصان, ورجل توسط كل ذلك والرجل األول عن االنطبلق خارجاً. فكان علٌهم

الهٌاج, فوقؾ ثابتاً رافعاً ٌدٌه المقٌدٌن إلى أعلى بقوة وشموخ فً محاولة لتحطٌم األؼبلل أو ذلك الشًء 

 (.82الذي ٌؽلؾ كلتا ٌدٌه)شكل رقم

 

 ( المجموعة األولى من نصب الحرٌة , تفصٌل .82شكل رقم )
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 الثانٌة من نصب الحرٌة ,تفصٌل .( المجموعة 83شكل رقم )

 

( والتً ٌنتمً إلٌها كبلً من الرجل والمرأة الذان 83ومن هنا تنطلق المجموعة الثانٌة)شكل رقم 

ٌنطلقان بحركة احتجاج رافعٌن مستطٌبلت ومربعات وكؤنً بهم ٌخرجان فً مظاهرات عارمة تجتاح 

لطفل أٌضاً لهذه المجموعة بالرؼم من تمٌزه من المدٌنة كلها برجالها ونسابها وأطفالها. وهنا ٌنضم ا

 (.84حٌث طرٌقة تنفٌذه كما أسلفنا)شكل رقم 
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 ( الطفل , نصب الحرٌة , تفصٌل.84شكل رقم )

 

ثم الثكلى الذٌن ٌندبون  (85ثم المرأة الباكٌة والمنطلقة فً نفس الوقت فً تحّد وطموح)شكل رقم 

 (. 86شهٌداً)شكل رقم 

ه المجموعة أٌضاً األم الحانٌة على طفلها محاولة افتدابه بجسدها من خبلل التكور تنضم إلٌهم فً هذ

 (.87والتقوقع واإلحاطة به) شكل رقم 
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 ( المرأة الباكٌة ,تفصٌل من نصب الحرٌة .85شكل رقم )

 

 ( الثكلى , تفصٌل من نصب الحرٌة .86شكل رقم )
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 تفصٌل من نصب الحرٌة .( األم الحانٌة على طفلها , 87شكل رقم )

 

 

 ( السجٌن السٌاسً والمفكر , تفصٌل من نصب الحرٌة .88شكل رقم )
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و تنطلق المجموعة الثالثة حٌث ٌهم )رجبلن( بالخروج من السجن مستفٌدان من تحطٌم الجندي 

 (. 88لقضبان السجن. ولٌس هذٌن سوى السجٌن السٌاسً والمفكر)شكل رقم

)بالجندي( الذي ٌنفذ وثبته العمبلقة, محطماً بهذه الوثبة جدران السجن بٌدٌه وٌرتبط )الرجبلن( شكبلً 

 (.89 وقدمٌه)شكل رقم

 

 ( الجندي ,تفصٌل من نصب الحرٌة .89شكل رقم )

 

انطلقت قدمه من كٌان السجٌن والمفكر حامبلً بٌدٌه شًء كالبندقٌة أٌضاً ٌستمدها من جهة الشعب, 

سجن عن بعضها, وفً األفق تنطلق)دابرة( ربما كانت شمس الحرٌة وبالٌد األخرى ٌبعد قضبان ال

 المنشودة.

وفتاة تحمل مشعبلً وكؤنى بها تنٌر درباً لمن خرج من سجنه للتو وتشٌر بٌدها األخرى نحو األفق 

(. وأخٌراً نجد فً هذه المجموعة الكبٌرة 91البعٌد, وقد ؼابت القدمٌن من هذه المرأة الرمز)شكل رقم 

. فتحولت ةوعلٌها عبلمات الهدوء والسكٌنة, بعد أن تحولت قضبان السجن إلى أؼصان مورق امرأة

الوجوه المشدودة إلى ابتسامة وادعة ورضى وترقرق الثوب على الجسد األبٌض, ووقفت حمامة على 

هرٌن وكؤنً كتفها األٌمن, فٌما نّفذت بكلتى ٌدٌها حركة تذكرنا بالحركات الطقسٌة الدٌنٌة لببلد مابٌن الن

 (. 91بها فً معبد تنّفذ صبلة)شكل رقم
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 ( حاملة الشعلة , تفصٌل من نصب الحرٌة .91شكل رقم )

 

 ( المرأة الخصب ,تفصٌل من نصب الحرٌة, المجموعة الثالثة.91شكل رقم )

خٌل ومن هنا تبدأ المجموعة الرابعة واألخٌرة ونجد فٌها )امرأتٌن( و)صبٌة( تعالج إحداهما سعؾ الن

وتحمل األخرى سنابل القمح باإلضافة إلى كونها حامبلً وتقؾ بٌنهما هذه الصبٌة التً تحمل على رأسها 

طبقاً ـ اعتادت فبلحات العراق حمل ما لّذ وطاب من ثمار فً هذا الطبق ـ فمن تكون هاتان سوى نهرّي 
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ول رأسها, وهً هنا تمثل نهر )دجلة والفرات( فقد مّثل إحداهن فارعة الطول وانتشرت أوراق النخٌل ح

 (.92دجلة ـ ولو عدنا إلى معنى دجلة باللهجة العراقٌة لعرفنا أّنها تعنً النخٌل) شكل رقم 

 

 ( تفصٌل من نصب الحرٌة , المجموعة الرابعة .92شكل رقم)

 

. ونرى وأما األخرى وٌظهر أّنها حبلى فإنها تمّثل الفرات الذي ٌعنً بالعراقٌة المحلٌة أٌضاً الخصب

أٌضاً فً هذه المجموعة فبلحٌن اثنٌن, ٌقفان بثبات وثقة, ٌنظران باتجاه المرأتٌن وهما ٌشكبلن توازناً 

فً مقابلتهما. وربما هناك رمزٌة أكبر كتبلحم كبلً من العرب و الكرد وهما المكونان الربٌسٌان للشعب 

 لثور من اقدم الرموز فً العراق.(. وٌظهر الثور أٌضاً فً هذه المجموعة وا93العراقً)شكل رقم 
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 ( تفصٌل من نصب الحرٌة , المجموعة الرابعة .93شكل رقم )

 

ولعّل وضعه هنا جاء كمعادل لوجود الحصان فً بداٌة العمل ككل. وقد أرفق هذا الثور بعنصر 

تردٌداً إنسانً قد تجّرد من كل شًء سوى أنسجة جسمه, وقد أراد أن ٌربط جواد بٌن هذٌن العنصرٌن 

 لمنحوتة األرض والتً كان قد نّفذها قببلً.

ومن ثم ٌؤتً رجل الصناعة, هذا العامل المنتج الذي ٌحمل المطرقة فً ٌدٌه ووقؾ وقفة استعراضٌة  

واعداً بإنتاج وفٌر بعد أن تحققت الحرٌة وعّمت العدالة واالخّوة. ومن هنا كانت وقفته االستعراضٌة هذه 

 وقفة إباء وشموخ ووقفة شعب متفابل بالمستقبل.

ل نستطٌع القول بؤن الثورة نجحت وحققت مبتؽاها. قهر وقمع وذل, طال بٌن الحصان الجامح والعام

أفراد الشعب األبً الذي لم ٌرض بالذل والهوان فانطلق ٌعبر عن موقفه من هذا الوضع بتظاهرات 

واستنكارات ما لبثت أن اجتاحت كل فبات الشعب من القرى حتى المدن. الحصان رمز من رموز 

العربٌة, النخب خرجت فً تظاهرات ترفع الراٌات والبلفتات. هذه  األصالة والفحولة والقوة

االضطرابات تقض مضجع المتنفذٌن فٌلجبون إلى القوة لضعفهم, مستخدمٌن أقسى األسالٌب وأشرس 
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الوسابل, فتسقط الضحاٌا وتمتلا السجون, حتى هإالء  الذٌن ٌستخدمون الفكر سبلحاً للتؽٌٌر ٌزج بهم 

 فً ؼٌاهب السجون. 

ومع ذلك لم ٌستكن الشعب ولم ٌعرؾ الٌؤس, فٌعاود الكرة وٌنهض من انتكاسته وٌحتدم الصراع 

لدرجة تصل الذروة, حٌث ٌقؾ الجندي هذه المرة مع أهله, لٌقود ثورة عارمة تحطم األؼبلل والسجون 

ع وتنطلق شمس الحرٌة وٌشرق فجر جدٌد لتنطلق الحرٌة تحمل شعلتها وتنٌر طرٌقاً أمام الجمو

المندفعة, لتإمن للشعب حٌاة كرٌمة ملإها االستقرار والرخاء, ترفرؾ حمامات السبلم وتترعرع أشجار 

الزٌتون وٌعم الفرح بٌن أرجاء الوطن وٌستبدل المؤتم بؤعراس والنادبات بمزؼردات وٌؤتً موسم 

ات الخصب حٌث تخصب األرض والنساء على حد سواء, والرجال الذٌن كانوا ٌحملون البلفت

ٌتظاهرون, أصبحوا ٌحملون أدوات الفبلحة والصناعة حٌث ٌعالجون أرضهم وموادهم الخام فً 

 مصانعهم. إنهم ٌعٌشون حٌاة جدٌدة ملٌبة بالجد والعمل لبناء مجتمع أفضل وحٌاة أرؼد.

تموز فً العراق(. هذه الجمل البسٌطة كانت  14بهذه الكلمات والجمل البسٌطة ٌمكن أن نإرخ لثورة )

مفردات تشكٌلٌة قالها لنا جواد سلٌم ٌحدثنا عن ثورة شعبه. وهو ما ٌمكن أن ٌكتفً به من ٌكتفً بما 

 ٌشاهده دون الؽوص فً أعماق األحداث, بمن ٌرى الحوادث الفردٌة بمعزل عن الكون الكبٌر. 

سل األحداث ولكن ألٌست هذه األحداث والجمل البسٌطة ٌمكن أن تإّطر ألي ثورة فً هذا العالم؟ وتسل

هذه أال ٌمكن أن نسحبها على فترة زمنٌة تطاول التارٌخ نفسه ومكاناً ٌّتسع لٌشمل األرض وتإرخ 

 لصراع اإلنسان نفسه مع القدر؟

لٌست هذه الشخوص الثابرة تخص العراق وحده, بل أن كل ثابر فً هذا العالم ٌستطٌع أن ٌجد 

إنها سجل خالد للثورة بكل تجرٌد, وٌمكن اعتبارها صورته منقوشة على هذا اإلفرٌز المرمري الضخم. 

 أبجدٌة الثورة.

ٌقول زكرٌا إبراهٌم "ٌإكد علماء الجمال أنه ال بد لطالب المتعة الفنٌة من أن ٌعود إلى العمل مرة بعد 

أخرى حتى ٌستطٌع أن ٌستشؾ ما فٌه من جوانب ؼامضة ؼابت عنه فً المرات السابقة, فما كان للعمل 

بوح بسره للمتؤمل العابر أو الناظر المتعجل, وهو اإلنتاج البطًء الجهٌد الذي لم ٌتولد إال بعد الفنً لٌ

 .1صراع ضّد المادة "

                                                 
1
 .1977, دار مصر لمطباعة, القاىرة,رتبة مص, مشكالت فمسفية, مكمشكمة الففػ زكريا ابراىيـ,   
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عمل كبٌر كالنصب ٌتطلب لئلحاطة به وبكل تفاصٌله وقتاً ٌتناسب وحجمه الكبٌر, وكعمل فنً 

نه ٌلخص تارٌخ شعب محض ٌجب النظر إلٌه مرات ومرات عدٌدة والؽوص فً دقابق تفصٌبلته أل

 عرٌق وتارٌخ فنان أصٌل. 

ألن تركت النظرة األولى ـ البانورامٌة ـ للعمل دهشة وانطباعا سرٌعاً ملًء بالحركة والسكون, 

ودعتنا تلك النظرة ـ فً اآلن نفسه ـ إلى التعمق أكثر بحٌث أفرزت لنا النظرة الوصفٌة الى تقسٌم العمل 

 ت لنا بالؽوص قلٌبلً فً التفاصٌل. إلى مجموعات ربٌسٌة أربع وسمح

واستجبلء للقٌم الجمالٌة والتشكٌلٌة التً ُتبطن أكثر ما ُتظهر هذه دعوة للوقوؾ مطوالً هذه المرة فً 

 نظرة تشكٌلٌة جمالٌة تحلٌلٌة لمفردات هذا الصرح.

  

 ـ دراسة تحلٌلٌة : 3

 

ة والفحولة والقوة. وقد تعلق جواد بهذا كان الحصان ٌعتبر من أبرز الرموز العربٌة الرتباطه باألصال

(, وأدخله فً عدٌد األعمال مشدداً على هذه 94الرمز ورسم له العدٌد من اإلسكتشات والرسوم )شكل رقم

الرمزٌة. وللوهلة األولى فإن الحصان البادي فً هذا النصب ٌوحً بالعنؾ والتمّرد وكؤنه القدر الذي ال 

 لرجال الثبلثة فً ثنٌه عن انطبلقته هذه.مرد لضرباته, وهٌهات محاوالت ا
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 ( تخطٌط أولً للحصان فً نصب الحرٌة .94شكل رقم )

فً بداٌة العمل كان على جواد أن ٌتعامل مع نقطة معقدة, فقد كان علٌه أن ٌوفق بٌن عدٌد األفكار 

ها تضاربت مع حادثة مإثرة المتضاربة فً آن معاً, فرمزٌة الحصان والتً لم ٌرد جواد أن ٌتخلى عن

 حفرت آثارها فً ذاكرته. 

ٌهتموا بإقامة التماثٌل التً تخلّد ذكر القادة أو المصلحٌن فلقد  ا"...المعروؾ أن العراقٌٌن لم ٌكونو

كانوا خاضعٌن للحكم العثمانً ثم البرٌطانً فً الحرب العالمٌة األولى. فعندما مات الجنرال )مود( فاتح 

ارتؤت السلطة البرٌطانٌة المحتلة أن تحًٌ ذكراه, فؤقٌم له تمثال له ٌمثله ممتطٌاً جواده,  1917بؽداد سنة 

وظل منتصباً أمام دار المندوب السامً فً  1923وقد أزٌح الستار عنه ٌوم الرابع من كانون األول سنة 

ذلك الٌوم  , حٌن أطاح به أبناء الشعب ف1958ًجانب الكرخ حتى ٌوم الرابع عشر من تموز سنة 

 1الفاصل من تارٌخ العراق..."

وهنا أراد جواد أن ٌصور صبٌحة هذا الٌوم وذلك عندما هبّت الجماهٌر حول تمثالٌن من التماثٌل 

ٌّن بؽداد وهما للجنرال )مود( وتمثال )الملك فٌصل(, حٌن راحت الجماهٌر تحاول اقتبلع  التً كانت تز

                                                 
1
, 1985السنة العاشرة, بغداد,  11, مجمة آفاؽ عربية, العدد, ثالثة تماثيؿ ببغداد حكمت في العشرينيات والثالثينياتػ عبد الرزاؽ الياللي  
 .34ص
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خلّصها من اإلرث القدٌم. وظلّت تحاول حّتى انتزعتها بواسطة هذه التماثٌل من أماكنها تعبٌراً عن ت

 (. 53الحبال واألٌدي وأسقطته)شكل رقم 

وعوٌد على بدء إلى هذه المجموعة التً تختلط فٌها العناصر ما بٌن الحٌوان واإلنسان وأدوات العمل. 

له, لقد أوقعته  ونرى بوضوح فكرة تحطٌم التمثال الرمز لبلستعمار. فالحصان الجامح ال فارس

الجماهٌر, وهنا نجد أن رمز االستعمار قد انهار فٌما بقً الحصان واثباً حراً ومتحرراً من فارسه. وبهذه 

الطرٌقة استطاع جواد أن ٌمزج بٌن نبل الحصان كفكرة ورمز, وبٌن هذه الحادثة والرمز الذي ٌجب 

 تحطٌمه وجاءت النتٌجة على هذه الشاكلة المعقدة.

جاءت االتجاهات المإلفة لهذه الوحدة متقاطعة متعارضة, تبدأ بالفوضى بحركة الحصان  تشكٌلٌاً 

القافز نحو الٌمٌن بحركة لولبٌة تإكدها حركة الرأس والقابمتٌن األمامٌتٌن, وٌنسجم مع هذه الحركة 

 وضعٌات الشخوص المكملة لهذه الوحدة وهم المتظاهر األول الذي ٌنجرؾ بجسده مع حركة الحصان

العنٌفة محاوالً تخفٌؾ حركة االندفاع هذه وقد أمسك بكلتى ٌدٌه سرج الحصان مشٌحاً برأسه نحو 

الٌسار, وثمة آخر ٌبدو سابحاً فً االتجاه المعاكس لحركة الحصان وٌبدو ساحباً لجام الحصان, ضاماً 

 قواه إلى قوى رفٌقة فً ثنً الحصان عن انطبلقته. 

ظاهر الذي ٌنشر الفتة قماشٌة, فً محاولة للرد على  الحركة العامة, هناك اتجاه عمودي ٌفرضه المت

هذه الحركة العمودٌة تضٌؾ تعقٌداً لهذه المجموعة المعقدة, وتحقق نوعاً من الفوضى )المنظمة( التً 

 أرادها لنا الفنان كبداٌة لعمله وفً نفس الوقت ٌنطلق بنا نحو التحفز للتمرد, من خبلل ٌد المتظاهر والتً

 انطلقت تماماً من قلب المتظاهر حامل البلفتة. 

اعتمد جواد فً هذه الوحدة أسلوباً تعبٌرٌاً ٌشوبه شًء من التكعٌبٌة. ولكن الطابع الفنً القدٌم باٍد فٌها 

أٌضاً وذلك من خبلل الخطوط المتموجة وكذلك ملمس السطوح, وكمثال على هذه الخطوط المتموجة 

 ٌات القماش فً أردٌة المتظاهرٌن وكذلك فً البلفتة التً ٌرفعها المتظاهر. نجد شعر الرقبة للحصان وط

نهج جواد منهج النحت النافر الذي كان ٌنتشر فً وادي الرافدٌن, ولكنه حاول أن ٌطور هذه الوسٌلة 

لٌحقق أفضل الوضعٌان بإضافة ُبعد رابع لؤلبعاد الثبلثة من حٌث قراءة العمل. وذلك فً تنوٌع زواٌا 

لٌبدو الجسم الواحد متحركاً فً جمٌع الجهات. وهو هنا ٌعكس معنى تكامل األبعاد األربع فً فن  ةالقراء

النحت البارز وهً خاصٌة النحت المدور. ومن هنا نجد خلقاً جدٌداً و اسلوباً مبتكراً. وهذا ما ٌبرر 

قماشٌة حٌث استقى هذه وضعٌات وأسالٌب تنفٌذ الرإوس سواء رأس الحصان أو رأس حامل البلفتة ال

الرإوس من عمل ملحمً لبٌكاسو فً لوحته )الجورنٌكا( فً حٌن جاء الرأس جاذب اللجام مختلفا حٌث 

 ٌبدو من منظور مختلؾ فقد ركب تركٌبؤ على جسد نراه منظوراً من الخلؾ فً حٌن جاء الرأس مقلوباً.
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لفوضى( المقصودة تكون قد تحققت وإذا تتّبعنا حركة األٌدي واألرجل فً هذه المجموعة فإن )ا

 وسادت إٌقاعٌة نكاد نسمعها تتردد فً أصداء هذه المجموعة إٌقاعٌة )الضوضاء( المفتعلة.

وقد ساهم فً خلق هذه اإلٌقاعٌة ذلك التناوب بٌن الحركة والسكون, بٌن األفقً والعمودي, وشًء ما 

 متظاهر األول(.بٌنهما وهً الحركة اللولبٌة )رأس الحصان وجسده, وجسد ال

تعّبر هذه المجموعة والتً تشّكل نقطة انطبلق الملحمة عن الزخم الهابل المتدافع فً فكر جواد عند 

تنفٌذه لهذه المجموعة, والتً مّهدت بقوة للمجموعة الثانٌة والتً تكاد تنطلق من خضم هذه العناصر 

ل أن تتواصل مع هذه المجموعة وتؤخذنا المتدافعة. فهذه ٌد المتظاهر حامل البلفتة وكذلك ساقه, تحاو

 وعمقابٌسر وسهولة الى المجموعة الثانٌة والتً تكاد تتكون فً الواقع من وحدات كثٌرة ال تقل أهمٌة 

 عن المجموعة األولى كوحدة متكاملة. 

وحدات هذه المجموعة تبدأ بنسق واضح ٌرمً إلى تكرٌس االنتظام وتوجٌه الجهود والطاقات باتجاه 

مل )المتظاهر األول والمتظاهرة( ونحن هنا إزاء جملة أخرى من جمل المنظومة العامة للعمل وعلٌه الع

ٌكون تصنٌفنا لهذه الوحدة )الكلمة التظاهر( تتبعها )كلمة( أخرى وهً التحدي )المرأة( ٌنضاؾ إلى هذه 

 والطفل(.المنظومة )الضحاٌا, االستشهاد, العبلقات األسرٌة( )الطفل, النابحات, األم 

رؼم انفصال وتفكك عناصر هذه المجموعة بصرٌاً, إال أنها تإكد على كونها منظومة كتابٌة تنطلق 

 من القبل وتهٌا للبعد.

تنم الوضعٌات المتنوعة التً تإلؾ هذه المجموعة عن )نظام( وتنسٌق فً العبلقات بٌن الشخوص 

لتً ال تتم بشكل فوضوي بل بشكل منّظم و وحركات األجسام, فهً تعبر عن طبٌعة السٌرورة الحركٌة ا

 .ةبخطوات عملٌة مدروس

ٌبدأ المتظاهر األول برقصة ذات خطوات واسعة, حٌث تنطلق قدمه وذراعه من المجموعة األولى 

وذلك بحركة أفقٌة من خبلل الٌد الممدودة وحركة مابلة من خبلل ساقه. أما ذراعه الثانٌة فهً تقوم 

الحركة العامة للمتظاهرة الثانٌة, حٌث ترفع كلتا ٌدٌها إلى األعلى, و توحً لنا بحركة عمودٌة تتماشى و

برفعها للشعارات, على أن جسدها ٌنفّذ رقصة تشبه رقصة المتظاهر األول. وتنضم إلى هذه الرقصة 

 ناالستعراضٌة )المرأة المتحدٌة(. تبدو كل هذه العناصر متجهة من الٌمٌن الى الٌسار وتعبر ع

تها فً الثورة وذلك من خبلل رفعها للشعارات المعبرة عن )تطلعات الشعب( ومطالبة, حٌث مشارك

 تنسجم والحركة العامة التً تتجه بهذا االتجاه .
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مثل حركة )الطفل( الذي ٌبدو خارجاً عن اتجاه المجموعة, )لٌس المجموعة  باستثناءاتمع االحتفاظ 

المدّور. والمرأة الحانٌة على طفلها وحركة الشهٌد  ترٌقة النحالثانٌة( فقط بل عن كل العمل حٌث نّفذ بط

 المتجهة من الٌسار إلى الٌمٌن وثّم إلى األسفل بشكل منحٍن.

إال أّن االتجاه العام لهذه المجموعة هو اتجاه أفقً ٌنطلق من الٌمٌن إلى الٌسار وٌتداخل مع هذا 

 االتجاه وضعٌة المجابهة )وضعٌة البلفتات, والطفل(.

وقد سعى )جواد سلٌم( أٌضاً فً هذه المجموعة لتحقٌق الوضع األمثل )على ؼرار الفن العراقً 

 القدٌم والفن اإلسبلمً( حٌث ٌتزامن ذلك فً الموضوع الواحد من خبلل جسم اإلنسان. 

ومن خبلل ملمس السطوح فً هذه المجموعة نستطٌع أن نستشؾ المبلمح التعبٌرٌة التً انطلقت من 

عة األولى قد الزمته فً هذه المجموعة أٌضاً حٌث نصادؾ مناطق فً جسم اإلنسان )وكؤّنها المجمو

( وخصوصاً طرٌقته فً إخراج المبلبس, حٌث ٌعّبر هذا األسلوب عن مبدأ الشفافٌة. ةمحفورة أو مهترب

نتقابٌة التً ولكن هٌهات لمبدأ واحد أن ٌسود فً هذه المجموعة دون أن ٌحاول اإلضافة إلٌه وهو مبدأ اال

طالما حرص جواد على انتهاجه حٌث ٌمزج بٌن عدٌد المناهج ولعّل أهم مبلمح هذه الطرٌقة وأؼربها 

 هو مزجه لطرٌقة النحت النافر والنحت المدور.

وٌسود المجموعة إٌقاع منظم ٌرد على مبدأ الضوضاء الذي ٌتحّكم فً المجموعة األولى, هذا اإلٌقاع 

ت األعضاء لؤلجسام. ولعّل اهتمام جواد بهذه الناحٌة اإلٌقاعٌة ٌستقٌه من فن جده الموسٌقً تفرضه حركا

الواسطً حٌث نّفذ بعض رسومه لحٌوانات وخٌول وإبل, وخصوصاً فً طرٌقة تنفٌذه القوابم, وهنا 

تظهر قٌم جمالٌة جدٌدة فً فن جواد سلٌم وهً ظاهرة االستؽناء عن بعض األعضاء )التعمٌة( التً 

عض العناصر )الطفل, والمرأة المتحدٌة(. وفً هذه األخٌرة تختلط القٌمة التعبٌرٌة أي تقطٌع تخص ب

الجسد والقٌمة المعنوٌة ولٌس مجّرد تحزٌزه, والمعنى األخبلقً الدٌنً, والقٌمة الصوفٌة المعّبرة عن 

زعة الشخصٌة بل وفً عملٌة الفناء الجزبً وهذا المعنى ٌكاد ٌترجم لنا معنى الشهادة والتضحٌة فً الن

 النزعة التجرٌدٌة نفسها. 

وكذا نجد تناوباً مابٌن الحركة والسكون الذي أنطلق من المجموعة األولى حٌث ٌتحقق فً الجمع بٌن 

االتجاه المحوري واالتجاهات األفقٌة والرأسٌة. أو بٌن المحورٌن األفقً والعمودي ومن خبلل أعضاء 

 بٌن نقاط التواصل فً المجموعة.جسم اإلنسان نفسه وفً التزامن 

فلو أخذنا مثبلً شكل البلفتات المواجهة لنا فهً تؽّذي فٌنا الشعور بالسكون, فً حٌن تبدو أشكال 

األجسام البشرٌة زاخرة بالحركة, بل أّن التناوب ٌرصد كذلك فً االتجاهٌن األساسٌٌن للخطوط أي 
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خطوط الحلزونٌة. أي إّنا إزاء نوعٌن من األشكال انسٌابٌة الخطوط المتعّرجة واألفقٌة, وانؽبلق ال

 الدابرٌة المؽلقة على نفسها والمرّكبة المنفتحة إلى الخارج. 

ومن هنا نستطٌع تمٌٌز األشكال المؽلقة من خبلل رإوس األجسام وطٌات المبلبس فً المرأة 

 . المتحدٌة, ثم الحركة العامة للموضوع )الشهٌد والنابحات( و)األم والطفل (

أما األشكال المركبة فتمثلها األجساد المتحركة )المتظاهر األول( حٌث الٌدان والساقان تدفعان 

بالحركة من الداخل إلى الخارج. وكمثال على التناوب ٌمكن أن نستشهد بموضوع الشهٌد والنابحات. 

حة المنكبة علٌه, سكونٌة هذا باإلضافة إلى كفً الشهٌد وكذلك كؾ الناب طفرإوس النابحات تبدو كنقا

حٌث وزعت بدقة لتإلؾ محوراً عمودٌاً تدور علٌه حركة األجسام, التً تكاد أن تظهر متصلة ببعضها 

 البعض وكؤنها ترسم قوساً هاببلً. 

الطفل نقطة مركزٌة ساكنة عند ملتقى رأسه برأس  لوٌمكن أن ٌنسحب هذا على األم والطفل, إذ ٌمث

ة فً محٌط جسم المرأة, ولكنها حركة هادبة تختزن بداخلها كل عنفوان األم, بٌنما تبدو الحركة واضح

الذي ٌسبق العاصفة. فهو تمهٌد للمجموعة الثالثة التً  لالعناصر السابقة وتقدم هدوءاً نسبٌاً, هدوء مث

من حالة التمرد حٌث الفوضى واالرتجال  لتنسجم )كعبارة( مع سابقتها وتتممها حٌث تفٌد معنى االنتقا

إلى حالة التنظٌم واإلٌقاع, ومن ثم نقطة التحول المركزٌة التً تتوج معنى كل تلك الحركات 

والتظاهرات والثورات. وهً تشكٌلٌاً نقطة الوصل بٌن وحدتً النصب الربٌسٌة, وهما التطلع نحو 

 . االستقرار والبناء ومن ثم حالة االستقرار والبناء

وقد استعان جواد فً كتابة هذه الجملة بالمفردات التالٌة وجعل لها حواراً خاصاً: السجن بقضبانه, 

الشمس, الشعلة, النبات, الماء, الطابر, وهً مجموعة عناصر محٌطة باإلنسان, فٌما كانت عناصره 

الثورة, والحرٌة  اإلنسانٌة موزعة بٌن السجٌن السٌاسً وهو هنا رجل وامرأة, ومن ثم الجندي محقق

 حاملة الشعلة, والخصب )امرأة(. 

( ٌعم المجموعة ىإذا كانت المجموعة األولى تمثل )التمرد والفوضى( فإن )النظام واإلٌقاع الموسٌق

الثانٌة فالتشخٌص والتجرٌد )معاً( قد اجتمعا, واستخدام النزعة التشخٌصٌة للتعبٌر عن المحتوى 

ٌمٌز المجموعة الثالثة. وهكذا فإن شكل هذه العبلقة ٌوضح لنا مدى التجرٌدي بواسطة الرمز هو ما 

تناؼم الوحدتٌن الكبرٌٌن فً النصب وهما حالة التحرر أو الثورة وحالة االستقرار أو االلتزام والبناء. 

حٌث ٌتبدى التمرد مرة أخرى وبطرٌقة جدٌدة, لٌس بمعنى الهدم والتحطٌم بل بهدم بّناء ـ إن صح 

وهو ما ٌمثله تحطٌم جدران السجن, وكل ما ٌعٌق مسٌرة البناء, حٌث ٌنطلق من هذا الهدم بناء  التعبٌر ـ

 جدٌد, فهو إذاً والدة ثانٌة لمبدأ التمرد, أي تمرد على التمرد نفسه.   
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هنا فً هذه المجموعة, نلحظ انتقاال تدرٌجٌاً من وضعٌة التزامن بٌن المنظرٌن الجانبً واألمامً, أي 

ك تخٍل عن الوضعٌة األمثل فً الفن والتً حرص جواد على التزامها فً المجموعتٌن السابقتٌن, أن هنا

 حٌث ٌنتقل بنا الى وضعٌة )المواجهة( االتجاه إلى األمام كما فً)المرأة ـ الخصب(. 

ة, كما استعاض عن البلفتات المربعة والمستطٌلة الشكل لتحل محلّها الشمس الدابرٌة, ونوعاً ما الشعل

حٌث الخطوط المنحنٌة المتعرجة المرافقة للسجٌن. مع االحتفاظ بسٌرورة االنتقال من الٌمٌن إلى الٌسار, 

 عدا هذا االتجاه الطارئ الذي تنفذه حاملة الشعلة )من الٌسار إلى الٌمٌن(.

ولبن انطلقت المجموعة حركٌة, فإنها تنتهً سكونٌة )المرأة الخصب( ولكنها سكونٌة دافقة بالحٌاة 

 والحركة. 

الرمزٌة التعبٌرٌة, بادٌة فً عناصر هذه المجموعة أٌضاً, بالرؼم من احتفاظ كل عنصر فً هذه 

 ذته, وكذا بقٌة العناصر.المجموعة بهوٌته, فالجندي ٌتمنطق لباساً عسكرٌاً, حامبلً سبلحه واضعاً خو

إال أّن ارتباط هإالء الشخوص باألشٌاء المحٌطة بهم تمنحهم الرمزٌة فً الطرح. فرؼم تمظهر 

الجندي بكامل عدته العسكرٌة, إال أنه ٌفتح باب السجن, بل ٌحطمه بكلتى ٌدٌه دون لجوبه إلى سبلحه 

 الذي ٌستخدمه كدعامة لٌزٌد أتساعا ذلك الشرخ الذي أحدثه.

وحٌنبذ ٌصبح هذا التناقض بٌن الوظٌفة األساسٌة للجندي )وهً القتال( والفعل الذي ٌنجز, معبراً عن 

 رمز التحرٌر )تحرٌر السجناء من سجنهم(.

صارخة باتجاه الٌمٌن, ولكنها مع ذلك  ةوكذلك الحال بالنسبة للمرأة حاملة الشعلة حٌث تبدو راكض

وهً تخوض بالمٌاه ومع ذلك فقدمٌها تبدوان مقطوعتان. وكؤنً تظهر وهً حاملة شعلة بٌدها, بل تبدو 

به ال ٌرٌد لشًء أن ٌقٌدها, حتى لو كانت تلك القدمٌن اللتان تربطان الجسد باألرض, فهو ٌرٌد لحرٌته 

أن تنطلق دون معوقات. وهً هنا منظورة من الخلؾ, فً حٌن تظهر المرأة األخرى )الخصب( منظورة 

 ام فاتحة ذراعٌها وقد حّط )طٌر من الحمام( على كتفها األٌمن.بشكل مباشر من األم

هنا نحن إزاء أسلوب فً الجمع بٌن المخلوقات واإلنسان واألشٌاء بشكل ؼٌر منطقً, وهو ما ٌحقق 

 معنى األسطورة فً هذا الجزء من البناء الموضوعً.

خلفٌة مٌتة للعناصر قبل قضبان السجن على ٌمٌن الجندي تحولت إلى أؼصان شجر, أى أن ما كان 

 الثورة استحالت خلفٌة حٌة تمتزج والعنصر اإلنسانً.

وٌكاد ٌنعدم حرصه على تطبٌق الوضعٌة األمثل فً الفن فً هذه المجموعة حٌث ٌنتقل إلى وضعٌات 

 جدٌدة, وكذلك اعتماده مبدأ التناوب بٌن الحركة والسكون, إال أن مبدأ )التعمٌة( واالختزال, قد تؤكد فً

هذه المجموعة, من خبلل استؽنابه عن قدمً حاملة الشعلة مما منحها طاقة تعبٌرٌة رمزٌة كبٌرة تحٌلنا 



236 

 

بهدوء إلى مرحلة جدٌدة وهً المجموعة الرابعة واألخٌرة والتً تتؤلؾ من ثبلث وحدات فرعٌة, وهً 

ها واألخرى تحمل مجموعة )المرأتٌن والفتاة( إحداهما كؤنها نخلة حٌث دارت سعفات نخٌل حول رأس

على كتفها باقة من السنابل إضافة إلى حملها )جنٌن( وبٌنهما تلك الفتاة التً تحمل على رأسها وعاء 

ٌمكن أن ٌقدم فٌه النذور. أما الوحدة الثانٌة فتضم شخصٌن, شاباً وشٌخاً ٌمسك كبلهما )بالمسحات(. ٌقؾ 

 و فً األعلى وكؤنه ٌقؾ بعٌداً فً الحقول.خلفهما عنصران حٌوانً )ثور( وإنسانً )صبً( الثور ٌبد

والوحدة الثالثة تتكون من شاب عامل ممسك بالمطرقة )رمز الصناعة( وكخلفٌة له شًء ما ٌشبه 

الدرع. الرمزٌة بادٌة بشكل جلً فً هذه المجموعة فقد رمز لنهرّي دجلة والفرات بامرأتٌن, ورمز 

 هٌك عن رمزٌة الثور وحامل المطرقة وعبلقته بالصناعة. لوحدة الشعبٌن العربً والكردي بالفبلحٌن, نا

 إال أن الرمزٌة هنا لٌست هً المراد, فقد أرٌد لها أن تقابل الوحدة األولى برموزها وعناصرها.

فالحصان فً المجموعة األولى ٌقابله الثور فً المجموعة األخٌرة, والمتظاهر األول الذي ٌحاول 

 امل المطرقة.نشر البلفتة ٌقابله العامل ح

والشخوص الذٌن ٌتفاعلون مع الحصان ٌقابلهم الفبلحون فً المجموعة األخٌرة, وحتى الطفل 

الموجود فً المجموعة األولى نستطٌع أن نتتبعه فً المجموعة األخٌرة, بمعنى آخر فإن القصة التً 

 عمل والزراعة والصناعة.تسردها هذه المجموعة تعٌد بناء ما تهدم من بناء المحور األول ولكن باسم ال

إن االتجاهات التً تعم هذه المجموعة تتكامل والبناء العام للنصب معتمداً على التناظر كقٌمة أساسٌة 

الطبٌعة فً وضعٌات  ةفً منجزات النصب وتقتصر جمالٌات هذه المجموعة على تطبٌق مبدأ مطابق

إلفرٌز كناٌة عن معنى المنظور األشخاص, إال فً طرٌقة وضع الثور فً المستوى العلوي من ا

)منظور عٌن الطابر( وإال فً طرح مبدأ )قطع( أجزاء فً جسم اإلنسان فً حالة الصبً الذي ٌبدو وهو 

 مقطوع الٌدٌن والقدمٌن.

فً نصب الحرٌة عّدد جواد سلٌم أشكال تنفٌذه وحقق رإٌة خاصة ناشداً مبدأ االنتقابٌة ما بٌن التراث 

أن هناك  رنهما, فنراه أعتمد التعبٌرٌة والتكعٌبٌة والرمزٌة فً عمل واحد وال نشعوالمعاصرة والمزج بٌ

فروقاً فجة فً التنفٌذ بل ٌشعر المرء أنه أمام عمل متكامل موّحد النهج ولست أبالػ فً القول بؤن جواد 

ق تسمٌة فً هذا النصب قد ابتدع أسلوباً جدٌداً سٌؤتً جٌل بعده وٌنهج على نهجه بحٌث ٌمكننا إطبل

أسلوب )جوادي( وهو أسلوب ٌجمع القدٌم بالحدٌث, أسلوب ٌمكنك فٌه تلّمس مبلمح آشورٌة قدٌمة جنباً 

إلى جنب بمبلمح فنٌة حدٌثة, فً هذا النصب نستطٌع أن نلمس روحٌة عمل بٌكاسو )جورنٌكا( وفً 

 نفس الوقت نجد مبلمح آشورٌة و سومرٌة و رافدٌة ...
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ابه ومنذ الخمسٌنٌات بإكسابه بعداً )مٌثولوجٌاً(. وفً نصب الحرٌة ٌمكننا أن وقد حدد جواد هوٌة خط

نلتقط ذلك الخٌط الوهمً الذي ٌربط ما بٌن الكابنات الحٌوانٌة الثبلثة الموجودة وهً )الحصان والثور 

 والطابر(.

مشاهد ٌبدو الحصان الجامح برمزٌته الهابلة المرافقة والتً ٌتمتع بها الحصان فً الوعً ال

 وخصوصاً ابن المنطقة, وكؤنه ٌذكرنا بالماضً العرٌق فٌحٌلنا إلى أزمان ؼٌر ذات حدود.

فً حٌن ٌبدو الثور المستكٌن الهادئ فً الطرؾ المقابل للنصب وكؤنه أرض بور تحوي نفٌس 

 الثروات وال ٌمكن الوصول إلٌها إال بتفجٌر الطاقة الكامنة المختزنة.

لى كتؾ المرأة )الخصب( وكؤنه عنصر مضاؾ دونما عبلقة منطقٌة تفّسر لنا أما الطابر والذي حّط ع

 وجوده هنا, سوى حاجة جواد البلشعورٌة إلضافته الرمز)الحرٌة(.

جواد صنع النصب بعناصره المتعددة ونحن نإول كل شًء وحسب معرفتنا وذاكرتنا نحن, فهل 

 كانت صحٌحة كل هذه التؤوٌبلت.

ل تتدخل فً عمل الفنان دون أن ٌدري ونحن ال نستطٌع أن نعلل كل " إن ذاكرة األشٌاء تظ

فقد نكون قد وّفقنا فً إحالتنا لبعض الرموز ومحاولة تفسٌرها, وربما ال, ولكنها بالنهاٌة تبقى  1شًء..."

قراءة خاصة. ولكن للنصب مدلول عام وهو ٌخص الثورة وتطورها إلى مسٌرة ثّم إلى تحطٌم األؼبلل 

 بالتالً الى االستقرار و الحٌاة الرؼٌدة ما بٌن الزراعة والصناعة.والسجون و

وعلٌه فإن رمزٌة العناصر هذه قد ال تكون على هذا القدر من الوضوح, بل إن كوامن األشٌاء 

وعبلقتها ربما تكون قد فرضت نفسها على الفنان أوالً أى أنه كان خارج إطار ذاته وداخلها فً آن معاً 

 واء ما بٌن الفكر العالمً الحدٌث والمحلً القدٌم ما بٌن الشكل والمضمون.فهو موزع األه

فً هذه الكثافة الكبٌرة للعناصر المنتشرة على هذا اإلفرٌز الضخم. ال نستطٌع إال أن نقول بؤن الفنان 

كان ٌنحت هذه العناصر بحرفٌة عالٌة دافعة طاقة مختزنة متراكمة لٌحقق موضوعاً قد ال ٌكون له 

 ود.حد
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 الفصل الخامس

 القٌم الجمالٌة فً فن جواد سلٌم

 

للحدٌث عن فن جواد بشكل عام, ٌتطلب منا فهم المكونات والمصادر التارٌخٌة والفنٌة والثقافٌة  

 واالجتماعٌة التً ساهمت فً خلق جواد كمشروع فنً متكامل. 

أقول مشروع متكامل ألنه مارس دور مإسسه فنٌة متكاملة )رسم, نحت, تنظٌر, نقد, وإقامة تجمعات 

فنٌة( ما قام به جواد خبلل حٌز قلٌل من الزمن ٌعد عمبلً كبٌراً بكل المقاٌٌس قد تنوء عن القٌام به اتحادات 

 ونقابات فنٌة بكل كوادرها وإمكانٌاتها. 

سلٌم, والتً تختلط حٌاته بهذا النتاج, نستطٌع أن تلمس خٌط رابط ٌجمع هذه  فنظرة بانورامٌة لنتاج جواد

 األعمال وٌنضدها كسلسلة فنٌة ذات هوٌة موحدة. تإكد على شخصٌة فنٌة واعٌة.

لعل عمله الختامً )نصب الحرٌة( كان ملخصاً معمقاً لتجربته وفكره. ولعل أهمٌة جواد كمشروع تنبع 

توقؾ عند قطرٌته لٌتجاوزها إلى السعً لخلق فن عربً جدٌد ٌتناسب من كونه مشروع طموح لم ٌ

 والطموح الوطنً والقومً فً االستقبلل وبناء الكٌان الجدٌد للشخصٌة الفنٌة. 

ولتحقٌق هذا المشروع كان من األجدى أال ٌكون مشروعاً فردٌاً, كما انتهى, بل ٌجب أن ٌكون طموحاً 

فاعلة. ولهذا لم ٌتوصل إلى النتٌجة المرجوة والتً كان ٌتوق إلٌها فقضى جماعٌاً ٌإدي إلى صٌاؼة منهجٌة 

حٌاته باحثاً ومات وهو فً هذه الحالة من البحث. وحسبه أنه أسس لهذه الحالة )حالة البحث(. ولقد استمرت 

ما ٌنسجم مع تجربته بالنمو والتطور سرٌعاً حٌناً ومتباطبًة حٌناً أخر. ولكن خط التطور هذا ٌبقى متصاعداً ب

أفكاره المتؤججة فً انتظار تحقٌق إنجاز فنً ضخم بحجم )نصب الحرٌة( ٌتجاوز فٌه واقع الحركة التشكٌلٌة 

 وٌكون عبلمة فارقة فً تارٌخها ومحرضة لجموع الفنانٌن, وهو ما تم له ذلك. 

 هة وفنٌة. إال أنوجواد وإن انتج أعماالً كثٌرة تراوحت بٌن عدة مناح ذات محتوٌات اجتماعٌة وسٌاسٌ

كان دابم الشعور بعدم الرضى عن مستوى التنفٌذ. وهذا ما نستطٌع التقاطه من خبلل كتاباته فً ٌومٌاته. 

فالرجل كان طموحاً لخلق شًء جدٌد. وهو ما حاول تحقٌقه إلى جانب أعماله الفنٌة ومحاضراته من خبلل 

 التجمعات الفنٌة التً كان محركها وعنصرها الفعال. 

م ٌكن جواد الفنان الوحٌد الذي كان ٌنشط فً الساحة الفنٌة العراقٌة, ولكنه كان األبرز ببل منازع فقد ل

 تمتع جواد بحضور الفت وعلى كل المستوٌات. 
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فإذا كان )فابق حسن( قد رسخ تقالٌد فن الرسم, فإن جواد قد أبدع فٌها وحّسنها, بل إنه ذهب بها إلى أبعد 

ٌحلّق بالرسم فً عوالم بعٌدة. فإلى جانب النحت الذي منحه جناحاً كان الرسم بالنسبة  من ذلك. حتى أنه كان

له أٌضاً جناحاً آخر فؤمتلك جناحٌن كجناحً النسر أتاحا له التحلٌق عالٌاً فً سماء الفن. بل وأكثر من ذلك 

فكار الوطنٌة التً كانت فقد راح ٌنّظر وٌكتب, وٌحاضر طامحاً فً إٌجاد تٌار فنً ثقافً ال ٌنفصل عن األ

 راسخة فً ضمٌر الشعب. 

لقد كان جواد سلٌم على دراٌة تامة وفهم عمٌق لمهمة الفنان فً قطر كالعراق وفً وقت كالذي تواجد 

فٌه. فمن خبلل التجمعات الفنٌة التً كان ٌنشط بها وتلك التً أسسها بنفسه, كان ٌحاول أن ٌبلور دعوات 

ات المنوطة به. وذلك عبر بٌانات جماعة بؽداد للفن الحدٌث. والتً لخصها لتحدٌد هدؾ الفنان والمهم

بمحاولة تصوٌر اإلنسان فً محنته الفكرٌة, وجعل الفن مرآة صادقة, ٌعكس الخصوصٌة المحلٌة. فما من 

فن عظٌم, ٌمكن أن ٌوجد ببل شخصٌة قومٌة متكاملة وشاملة. ٌنبعث من التراث وٌعٌش المعاصرة وال 

نها. ومع ذلك, ٌقول جواد فً إحدى كتاباته: "...أنا ال تهمنً السٌاسة بقدر اإلنسان...فً كل زمان ٌنفصل ع

 .1ومكان تهوي المعاول الحمقاء من أٌدي الجهلة والجبلدٌن لتقطؾ الرإوس المثمرة المفكرة "

ما أطلق علٌها ( أو ك77ضمن هذه الرإٌة ٌمكننا أن نقؾ أمام لوحة صؽٌرة كـ)الشجرة القتٌلة()شكل رقم

جواد حٌنها )عٌد الشجرة( هازباً مستنكراً ما شاهد من تقطٌع ألوصال شجرة. من الجدٌر ذكره أن هذه 

 (.95أطلق علٌها جواد أسم ) البؽدادٌات()شكل رقم  ةاللوحة تنتمً لمجموعة فنٌ

                                                 
1
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 .1957( بؽدادٌات , أكرٌلٌك ,95شكل رقم )

 

ة الخمسٌنات من القرن العشرٌن, وذلك إثر عودته من أوروبا والبؽدادٌات أسلوب اتبعه جواد فً فتر

محمبلً بكل ذلك اإلرث الفنً واإلنسانً. وال تقتصر هذه البؽدادٌات على المشاهد الطبٌعٌة والمناظر 

المؤخوذة عن بؽداد كما ٌوحً بذلك االسم ولكنه أسلوب فنً أبدعه جواد ٌمكن أن نلتقط بعض هذه المبلمح 

 منه : 

  إقصاء المنظور وإهمال البعد الثالث.ـ    

 ـ     إهمال التشرٌح ومقتضٌات الحركة الواقعٌة.

 ـ     المبالؽة فً استخدام األقواس واألهلة.

 ـ     التؤكٌد على الشكل وذلك من خبلل الخطوط المإطرة. 

 ـ    استخدام الزخرفة اإلسبلمٌة وإقحام الكتابة. 

 ـ    استخدام األلوان الصرٌحة البراقة والزاهٌة. 

هذه المبلمح العامة أسست لشبه مدرسة عراقٌة لطالما حلم بها جواد بتؤسٌسها "...إننا ونحن بسبٌل 

الحدٌث عن الفن العراقً تمر بؤذهاننا تلك الفكرة القابلة بخلق مدرسة عراقٌة للفن الحدٌث. إّن هذا 
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حقٌقة الن المدرسة تمّثل انعكاس كل وجوه الحٌاة فً األعمال الناجزة...كل الموضوع صعب وشابك فً ال

لنا خلقه فً وقت قصٌر, كما  ىما ٌحٌط بحٌاة اإلنسان من تجارب شعورٌة ال تقع تحت حصر. وهذا ال ٌتسن

 .1لٌس فً إمكاننا تحدٌد مداه اآلن "

التً التؾ من حولها لفٌؾ من  ةهذه النظربهذه الكلمات لّخص لنا جواد نظرته حول آفاق الفن التشكٌلً, 

الفنانٌن الذٌن آمنوا بضرورة إٌجاد طرٌق ٌقودهم فً االتجاه الصحٌح وكان جواد حامبلً للشعلة التً تضًء 

الطرٌق. وعلٌه فقد خطى جواد ومن ورابه هإالء الفنانٌن خطوات جبارة, مقٌضاً لها أن تصل لوال أن 

مجموعة. وبشكل مفاجا أوقع هذه الطلٌعة فً حٌرة من أمرهم. فتوقفت انطفؤت الشعلة بٌد رابد هذه ال

المسٌرة وتشتت أمرهم لؽٌاب المحرك والملهم. وخطؤ هذه المسٌرة أّنها ربطت مصٌرها بقٌادة شخص 

 واحد.

وكان على أعضاء هذه المجموعة أن ٌؤخذوا زمام المبادرة وأن ٌثقوا بقدراتهم وأن ٌثقوا بتراثهم 

 وحاضرهم.

ن هذا المنطلق نستطٌع أن نضع جواد فً منزلته الحقٌقٌة كرابد وصاحب فكر خبلق وفاتح ألفق جدٌد وم

فً عالم الفن التشكٌلً. ومن هنا نستطٌع فهم المكانة العالمٌة التً تقلدها ال كرسام أو نحات أو منّظر بل كل 

كبٌر على فنانً العراق فقد خاطبهم بلؽة  ذلك باإلضافة إلى رٌادته للحركة الفٌنة العراقٌة, حٌث كان له تؤثٌر

ٌفهمونها, فقّدم لهم خبلصة تجاربه ومعارفه الؽربٌة بل وقّدم لهم تراثهم المنسً. فنبش لهم كنزاً كان قد 

توارى قروناً سبعة, وبعث الحٌاة برابد الفن العراقً األول )الواسطً( واصبح كفنان معاصر ٌتفاعل مع 

 ذلك اتصلت الحلقات المفقودة وأصبحت سلسلة متصلة. مجرٌات الحركة الفنٌة, وب

والبؽدادٌات اتجاه فنً التزم به إلى جانب جواد عدد من الفنانٌن لعل أبرزهم )لورنا( زوجته وهً مفارقة 

ألنها إنكلٌزٌة المولد, ومع ذلك استمرت فً هذا االتجاه رؼم وفاة زوجها وملهمها ومحّرك هذا االتجاه. 

ها من خبلله وخصوصاً أّنه إضافة للمحلٌة البادٌة على األسلوب المّتبع فإنها )البؽدادٌات( ولربما وجدت نفس

جمعت أسالٌب زمانٌة مختلفة, فالحلى البابلٌة واآلشورٌة وألوان الواسطً بمنمنماته والزخرفة اإلسبلمٌة 

ت قبوالً لدى عدٌد )وهً مبلمح محلٌة( وكذلك نجد فنون الشرق والؽرب أٌضاً وهو ما أعطى البؽدادٌا

الفنانٌن وخصوصاً كما ذكرنا )لورنا( التً تشبعت بروح جواد لدرجة أن أعمالها تكاد تماهً أعمال جواد 

, لتصبح لورنا راعٌة لهذا االتجاه الذي تٌّتم باكراً. والذي (116شكل رقموٌصعب التفرٌق بٌن أعمالهم )

                                                 
1
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حالة التكرار ألعمال جواد أو تاهت به الطرٌق. حاول بعض رواده االستمرارٌة, ولكن أوقع البعض فً 

 فعادوا إلى متاهات البحث والضٌاع بٌن االتجاهات السابدة.

 

 

 . لورنا سلٌم, 1956( امرأة ونخلة ,ألوان زٌتٌة, 96شكل رقم )

 

واألمة العربٌة إذن فلٌس من المبالؽة لو قلنا أن جواد سلٌم كان شاهداً فنٌاً أمٌناً لفترة معّقدة عاشها العراق 

 جمٌعها, ونسجل بكل أسؾ باّن موهبة أخرى لم تحدث توازي أو تقترب من موهبة جواد بعمقها وأصالتها.

جواد الذي قضى حٌاته كاملة من أجل إرساء قٌم حضارٌة فنٌة جدٌد, هً تلك القٌم اإلنسانٌة العامة 

االحتبلل, وضد القمع واالستبلب( هذه )العدالة, الحب, المساواة( وتلك القٌم الخاصة )ضد الجهل, ضد 

 التضحٌات هً التً جعلت من حٌاة وفن جواد سلٌم مثبل ًو نموذجاً ٌحتذ للفن العربً.

تتخذ الفنون التشكٌلٌة عموماً مثل )الرسم والنحت والحفر والبناء...( من )األبعاد( منطلقاً لوجودها, حٌث 

 ها المكانً أوال لتنطلق ضمن بعدها الزمنً.ال ٌمكن ن تتمظهر هذه الفنون إال من خبلل بعد

والبعد المكانً إن هو إال تجّمع لمعطٌات عدة )طول, عرض, عمق( وهذه المعطٌات هً بحد ذاتها 

مكونات من عدد من النقاط. أي نقطة من هذه ال تنشا من فراغ أو عدم, وبعٌداً عن طبٌعة وكنه هذه المادة 

تى ٌتحقق وجودها وهذا الفعل ناتج أوالً عن حالة شعورٌة تتولّد لدى المكونة لها ال بد لها من )فعل( ح

 الفنان, أال وهً )اإلحساس(.
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فاصؽر وحدة شعورٌة إنسانٌة هً اإلحساس, وهكذا فإن ما بٌن اإلحساس والبعد تتكون أول عبلقة 

ؾ والعمل الفنً كطرؾ ما بٌن اإلنسان كطر ةلئلنسان )كفنان( بالعمل الفنً. وعلٌه فإنه علٌنا إٌجاد العبلق

مقابل. هذه العبلقة التً بدأت منذ تفاعل الفنان والظروؾ المحٌطة به كالخامات اللونٌة والمواد المختلفة 

 الذي تّمت والدة العمل من خبلله متضمنة كل الظروؾ الحٌاتٌة المعاشٌة. طوكذلك طبٌعة الوس

تّم ما بٌن الفنان )باعتباره كٌاناً إنسانٌاً بحضوره وهكذا فإن تؤطٌر هذه العبلقة ٌتطلّب فهم التنسٌق الذي 

وؼٌابه, بمجمل نتاجه وتجاربه ومواقفه وخبلصة فكره( وبٌن العالم. وهو ما ٌحٌلنا إلى العودة مرة أخرى 

 إلى الفنان نفسه والؽوص فً مخزونه الشعوري والبلشعوري المتراكم لدٌه.

واد سلٌم ٌحٌلنا من حٌن إلى آخر إلى شخص جواد نفسه, وعلٌه فإّن البحث عن القٌم الجمالٌة فً فن ج

ففً حالة كحالته ٌختلط األثر الفنً بالفنان نفسه, فإذا كنا قد تطّرقنا سابقاً بشًء من اإلسهاب لحٌاة الفنان 

فإن جزء كبٌراً من هذا الحدٌث ٌنسحب على األثر الفنً الذي خلّفه لنا, ونشؤت عبلقة متطورة إلى حٍد كبٌر 

( الذي نشا فٌه ونرى صدًى لذلك كلّه فً االجتماعًبٌن ذات الفنان والمحٌط )الثقافً, السٌكولوجً, ما 

 فنه.

ولبن حاولنا حصر المصادر األساسٌة للفن فً ذات الفنان لوجدنا أننا إزاء البحث فً معطٌات تكوٌن 

 شخصٌته التارٌخٌة.

 

 تصًور الفنان )للفعل( إزاء ألبعاد المكانٌة : 

 

تعامل جواد مع األبعاد المكانٌة ٌنم عن فهم عمٌق وتحّكم واع بالرإٌة الفنٌة الخاصة به. فقد تعامل مع إن 

ٌّن ؼٌر ذلك البحث الذي أفرده للبحث من خبلل األبعاد الثبلثة, وهذا ٌإّكد التطور  البعدٌن من خبلل بحث مع

ٌّد الكبٌر الذي تمٌز به بحثه الفنً وهذا ما أفرد له مساحة كبٌرة  فلم ٌلتزم فناً واحداً أو بكلمة أخرى لم ٌتق

ٌّن من أنماط الفن.  بنمط مع

ٌّناً لنقٌسه على هذا المنوال, فمثبلً موضوع األمومة, نجد أن جواد قد تعامل   ولنا أن نؤخذ موضوعاً مع

رة من مع هذا الموضوع بطرابق مختلفة. فقد تعامل معه جواد مرة من خبلل البعدٌن )رسم, نحت بارز( وم

خبلل األبعاد الثبلثة. وفً كل مرة كان ٌجد سبٌبلً لتنفٌذ هذا الموضوع من خبلل فهمه العمٌق لمفهومً 

 الكتلة والفراغ وفلسفة المادة.
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فاألمومة فً عالم البعدٌن عبارة عن تلخٌص لمفهومً األنوثة بما ٌحمله من معانً التكور واالنؽبلق 

للبوٌضة, ولنا فً لوحاته البؽدادٌة وخصوصاً تلك التً نفذها فً عام والحنو. إنه تذكٌر بالشكل الموازي 

 وكذلك لوحة )الشجرة القتٌلة( و)حكاٌة مكر النساء(.  1956

وأعماله فً النحت البارز خصوصاً تلك التً نفذها فً عمله )نصب الحرٌة( كـ)المرأة الحانٌة على 

 طفلها, والمرأة الباكٌة(.

نفسه قد تعامل معه جواد من خبلل األبعاد الثبلثة بطرٌقة مختلفة بعد أن وفً حٌن نجد أن الموضوع 

تدخلّت فٌه معطٌات جدٌدة وهً العبلقة مع الفراغ. فؤنصب اهتمامه هنا أكثر على الشكل ال الفكرة واقترب 

راغ. فلم أكثر فؤكثر من التجرٌد ولم ٌعد الموضوع كـ)فكرة( مسٌطراً بل أسترسل بالحوار ما بٌن الكتلة والف

ٌعد التكوٌر واالنؽبلق حبلً بل راح العمل ٌمتشق وٌتطاول حتى ؼدى جذع شجرة. وأصبحت العبلقة بٌن 

أالم والطفل تترجم من خبلل العبلقة بٌن الهبلل والنجمة القابعة وسطه, وكذلك البٌضة التً تحتضنها الٌدان 

حٌث انتقلت فكرة  1958( الذي نفذه عام 97رقم المرفوعتان عالٌا. كما نجد فً تمثاله الشهٌر )األمومة()شكل

األمومة من مفهومها المباشر إلى مفهومها األعم واألعمق, لٌكون للمادة دور فً إبراز العمل والموضوع 

ولٌس فقط لتمظهر العمل ومن هنا ٌمكننا فهم اعتماده مادة الخشب, مما ٌحٌلنا إلى قضٌة االرتباط باألرض 

 والخروج من الرحم الكونً.
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 .1958مواد مختلفة ,  ( أمومة ,97شكل رقم )

 

 من خبلل هذا الموضوع العمٌق ٌمكننا تلّمس توجه واع وفهم عمٌق وموسوعٌة فً تنفٌذ العمل الفنً.

فً كتابه )جواد سلٌم, الفنان واآلخرون( ٌسترسل )شاكر حسن آل سعٌد( كثٌراً فً هذا الموضوع وٌحٌل 

نطبق على كل فنان كـ)حالة( وال ٌكفً أن ٌحٌلنا الموضوع إلى قضاٌا ال شعورٌة ومسابل سٌكولوجٌة قد ال ت

 الى )فروٌد( بمعطٌاته الجنسٌة والشبقٌة وعقدة أودٌب, لنحاول سحبها على كل حالة إبداعٌة. 

ٌقول )آل سعٌد( : "... ما أراه هو أن اهتمامه بمعالجة هذا الموضوع بالذات ال ٌبدأ من مجرد انبثاق 

البعٌدة بها كؤرض ال كسماء. ولذلك أضحت هذه الفكرة من حٌث انبثاقها الفكرة لدٌه فحسب بل ومن عبلقته 

الكامن فً  ىالشعوري فً ضمٌر الفنان متطبعة بفن النحت أكثر من فن الرسم أو أنها تشٌر بذلك إلى المؽز

مل )مكانٌة( العمل الفنً بل بالفن األكثر مكانٌة من سواه وهو فن النحت المدور بالذات. وباستطاعة المتؤ

للنحت المدور لدى جواد سلٌم أن ٌحزر مدى تكرٌسه النحت لمعنى األمومة, أو لموقفه من األم. وهو ما 
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ٌإكده لنا مدى حبه ألمه وحبها له كالذي تروٌه لنا سٌرته الشخصٌة. بل أّن المطلع على مذكرات الفنان 

 1ٌلمس ذلك بوضوح وبشكل ملفت للنظر. "

وتعلقه بها وهذا شًء طبٌعً, ولكن قد ال ٌصح تطبٌق نظرٌات فروٌد مما ال شك فٌه حب الفنان ألمه 

علٌه هنا وخصوصاً أن ما من فنان إال وتعامل مع هذا الموضوع بطرٌقة حمٌمة فهذا ال ٌعنً عقد )أودٌبٌة( 

ولسنا بصدد مهاجمة فنان وناقد تشكٌلً كشاكر حسن آل سعٌد ولٌس انتقاصا من مكانته كناقد ولكن لسنا مع 

ؼراق فً تفصٌبلت وتحلٌبلت نفسٌة, كان لها دور فً زمن مضى قد ال نتفق معها وخصوصاً أنه أحالنا اإل

فً هوامشه إلى تحلٌبلت )فروٌد( وتنظٌراته فً الفن )كتب التحلٌل النفسً والفنً, وبحثه عن دافنشً 

 .2وعبلقته الشبقٌة بؤمه(

مها جواد فً تنفٌذه لمواضٌع ال تمس موضوع ولعلنا نجد هذه األشكال التً تحدثنا عنها وقد استخد

( خٌر دلٌل على ذلك. فؤي من 73األمومة, ولعل أبرز األمثلة على ذلك تمثال )السجٌن السٌاسً()شكل رقم 

 العقد )الفروٌدٌة( ٌمكن إلصاقها بجواد.

ال علٌه وتمثال )السجٌن السٌاسً( وهو مصّؽر كان قد اشترك به جواد فً أحد المسابقات العالمٌة ون

جابزة اللجنة التقدٌرٌة, وجدٌر ذكره أن )هنري مور( كان أحد أعضاء اللجنة وقال بؤنه كان من المفترض 

فوز هذا التمثال بالجابزة األولى لو أّن جواد قد أرفق مصؽره هذا بشرح نظري, لم ٌكن جواداً عاجزاً عن 

ولٌست مجرد مصادفة حٌث كان الهبلل  إتمام هذه الشروح وخصوصاً أن اختٌارات الفنان نابعة عن وعً

. وللشكل الهبللً حضور ممٌز لدى جواد. وكؤنه مرتبط بمعنى الكون وال عجب 3المكون الربٌس لهذا العمل

أن نجد هذا الرمز حاضراً جلٌاً فً مخٌلة فنان عاش فً قطر كالعراق حٌث كان للقمر دور بارز فً تكوٌن 

ٌة واسعة. وقد توصل جواد إلى هذا الشكل )الهبلل( بالرؼم من أن ثقافة امتدت على مساحة زمنٌة ومكان

الدابري ٌمكن أن  فالبدرالقمر له أشكال عدة ال تقتصر على الهبلل, لما فٌه من ؼنى بالحركة والتجرٌد 

 أو قطعة نقدٌة فؤما الهبلل فبل ٌمكن أن ٌكون إال قمراً. ةٌكون شمساً أو عجل

رع جواد فً التعامل معه بحٌث ٌجعل فً قوسه نقٌضٌن من الرقة والقوة هذا الشكل البسٌط العمٌق قد ب

من الخفة والثقل بحٌث ٌوظفه توظٌفاً دقٌقاً فً مواضٌع مختلفة متنقبلً بٌن الرسم والنحت المدور والنحت 

 المجسم, بٌن الفن العربً والفن المجرد...لقد استعمل جواد )الهبلل( كمفردة برع فً استخدامها فً نظم

قصابد تشكٌلٌة بهذه المفردة, ومع ذلك فإن تجنٌات تارٌخٌة طاولت هذه الناحٌة اإلبداعٌة أٌضا. وصاحبها 

                                                 
1
 .144, مرجع سابؽ , ص جواد سميـ الفناف واآلخروفػ شاكر حسف آؿ سعيد ,   

2
 .162ػ المرجع السابؽ ,ص  

3
 .74ػ المرجع السابؽ , ص  
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هذه المرة أٌضاً )رفعة الجادرجً( المعمار العالمً المعروؾ. فبعد أن نسب كثٌراً من إبداع فكرة )نصب 

 لزوجته اإلنكلٌزٌة )لورنا( هذه المرة.الحرٌة( إلٌه شخصٌاً ها هو ٌنسب تؤثٌرات الهبلل التً أبدعها جواد 

ٌقول فً شهادة أدلى بها فً كتاب )لورنا سنواتها مع جواد سلٌم( : "... قبل ذلك, أدخلت لورنا أشكاالً 

ومفاهٌم محلٌة فً لوحاتها مثل األهلة, وبها أثرت على جواد...وفً أواسط الخمسٌنٌات اشترك العراق فً 

ا بعد صور جدارٌات تبدو فٌها األهلّة بؤشكال وحجوم مختلفة من عمل معرض دمشق الدولً...شاهدت فٌم

جواد و لورنا سلٌم, بعد المعرض تكرر ظهور األهلة بشكل بدابً فً أعمال لورنا أما جواد فقد صنع بنفسه 

. ومن خبلل شهادة )الجادرجً( نفسها ٌمكننا رد نظرٌته 1أقراطاً من الفضة على شكل أهلة متحركة..."

 ر لورنا على جواد, بل وإثبات العكسبتؤثٌ

 

 ( بعض الحلى الفضٌة التً صممها جواد .98شكل رقم )

 

"... لقد توصل جواد مثبل الى شكل الهبلل كؤنه ظل راسخاً فً مخٌلته منذ أٌام الطفولة وباستمرار لسبب 

لٌوحده بمطالع ونهاٌات أو آلخر...لقد كان ٌستعٌر شكل الهبلل فً بداٌة ونهاٌة الشهر على حٍد سواء, 

وٌستمر جواد  ةأخرى قد ال تمت للشهر وفضابه الكونً إال بمقدار ما تلعب دورها فً الحٌاة الٌومٌة اإلنسانٌ

فً تصّوره للكون فً فنه أو بصورة ال واعٌة بقبة السماء حٌث الشمس مركز الكون مستعٌراً معنى الوجود 

لمركز واألطراؾ فهو مرتبط بالعقل السومري الذي توّصل إلى بؤسره من خبلل هذه العبلقة األبدٌة بٌن ا

 . 1توطٌد العبلقة بٌن الحركة المحٌطة بالسكون المركزي ألسباب تؤملٌة بحتة "

                                                 
1
 .123, مرجع سابؽ , ص ميـلورنا سنواتيا مع جواد سػ إنعاـ كجو جي ,   

1
 .146, مرجع سابؽ , جواد سميـ الفناف واآلخروف ػ شاكر حسف آؿ سعيد ,   



248 

 

ففً عمله السجٌن السٌاسً عالج جواد مشكلة )الخامة النحتٌة( من نقطة الصفر, فنجده ٌولً اهتماما 

بحٌث ٌؽدو الموضوع بؤسره نابعاً من معنى الحرٌة اإلنسانٌة حرٌة  بارزاً بالفراغ المسٌطر على الكتلة ككل

مخلوق مسلوب اإلرادة, فلم تتعّد الكتلة كونها عدة قضبان وصفٌحتٌن وكتلة كروٌة. ولنا أن نإولها بثبلث 

 أشكال أبجدٌة إزاء أبجدٌة أخرى وهً الفراغ. وهكذا ٌمكننا أن نقرأ العبلقة بٌن هاتٌن األبجدٌتٌن. وكؤنّ 

الموضوع موضوع لؽوي ولٌس موضوع تعبٌري. وعلٌه فإن أول ما ٌلفت النظر فً هذا الخطاب )إن صّح 

التعبٌر( هً تلك الكرة التً تتوسط الفضاء النحتً, فكؤنها تختزل فً موقعها )الكلمة( فً )حرؾ واحد( 

طق عن معنى )حرٌة ونحن نفترض أن موقع هذه الكرة المرتبطة بعدة أسبلك بما ٌجاورها من قضبان ٌن

الكابن اإلنسانً( وفً نفس الوقت ٌنطق عن عبودٌته أٌضا. بحٌث ٌحٌلنا إلى رموز كثٌرة أٌضاً فهً أذن 

)الشمس( و)الذرة( و)النقطة األبجدٌة( وهً أٌضاً اإلنسان الفرد. وهو هنا لم ٌكن لٌوحً لنا بكل هذه 

" الهبلل الواسع األطراؾ الذي ٌكسر حدة األعمدة  المعانً إال لما أحاط به الفنان هذه الكرة من إحاطات 

الخمس التً توحً بؤعمدة السجن والسهم الذي ٌخترق الهبلل, بشكل مابل فٌكّون حلقة الوصل ما بٌن 

حركة الهبلل القوس... ووجود السهم الذي ٌطعن الهبلل فً  ةرصانة األعمدة األفقٌة والعمودٌة ودٌنامٌكٌ

 (.99)شكل رقم 2الجرٌحة وهً من النحت اآلشوري..." اللبإةضوع هذا الموضوع مقتبس من مو

 

 الجرٌحة ، من النحت اآلشوري القدٌم . اللبؤة( 99شكل رقم )

 

إذاً فمعنى النقطة أو الكرة هنا ال ٌمكن أن ٌتحقق بذاته وبمعزل عن محٌطه وكذلك معنى السهم والهبلل 

فً العبلقة الناشبة بٌنهم وهً عبلقة كتلة بفراغ وهً  بل حتى والفضاء العام فجمٌعهم لٌسوا سوى أطراؾ

 من ناحٌة أخرى عبلقة دٌنامٌكٌة بٌن حركة وسكون.

                                                 
2
 .147ػ, المرجع سابؽ ,   
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 دحٌنها ٌمكن قراءة الكلمة بمدلولٌن, مدلول أولً وهو)السجٌن السٌاسً( ومدلول ثاٍن أعمق وهو الوجو

الفضابً الزمنً. بحٌث ٌحٌلنا إلى فكرة الزمان وهً الفكر فً حٌن ٌبقى مفهوم المكان مضخماً بمعنى 

 المادة أو الطبٌعة.

وفً حقٌقة األمر فإن جواد كان قد طّور رإٌته النحتٌة بشكل ملحوظ مستعٌناً بهذه الثنابٌة والعبلقة 

نحته آفاقاً أوسع ودرجات أعمق من التعبٌر أقل ما ٌقال عنه المعّقدة ما بٌن الكتلة والفراغ. هذه العبلقة التً م

 أنه برع فً التعامل معها.

تظل المصطلحات والرموز التشكٌلٌة التً ٌتعامل معها الفنان أساساً ومنطلقاً لكل فنان فهً بمثابة 

تتؤتى هذه المفردات التً تكون القاموس الخاص بذلك الفنان, منه ٌستطٌع أن ٌإلؾ جمله وخطابه ككل. و

 المصطلحات من مرجعٌاته الخاصة التً استطاع الوصول إلٌها من تجاربه الحٌاتٌة والجمالٌة والثقافٌة.

وعلٌه فإّن هذه الرموز والمفردات تشّكل الحجر األساس للبناء الثقافً الخاص بالفنان. وحري بنا دراسة 

 هذه المفردات والرموز حتى نستطٌع اإلحاطة بكنه هذا الصرح.

وإذ ما حاولنا استقصاء هذه المصطلحات والرموز التً تتكرر كثٌراً فً أعمال جواد سلٌم ٌمكننا أن نجد 

تلك األشكال الحلزونٌة و األشكال المتقاطعة. فهل كانت هذه األشكال مجرد أشكال استهوت الفنان بعد أن 

أنها ذات إسقاطات وذكرٌات طفولٌة وجد فٌها شٌباً من مرامٌه اإلبداعٌة بعد أن توّصل إلٌها مصادفة. أم 

 الخاص ؟ االجتماعًاستقاها الفنان من محٌطه العابلً ومحٌطه 

فالشكل الحلزونً وهو شكل متكرر بشكل ملحوظ فً كثٌر من األعمال الفنٌة. فنحن نصادفه فً منحوتة 

ً كثٌر من اللوحات البّناء حٌث تكرر هذا الشكل فً مشهد العامل المتكور على نفسه ثبلث مّرات وكذلك ف

الذي ٌنهال على  ل( حٌث نصادفه فً منظر الرج111التً رسمها مثل موضوع )الضحٌة()شكل رقم 

الضحٌة تقطٌعاً. وأٌضاً نجده فً موضوع )األمومة( وتمثاله )السجٌن السٌاسً( ومنحوتة )الثور( ونصادفه 

نفذها كثٌراً. بل أنه ال تكاد لوحة من  أٌضاً فً حركة القرون والقوابم لتلك الحٌوانات األسطورٌة التً

 لوحاته أو نحت من نحوته إال ونجد صدى لهذا الشكل.

فهذا الشكل )الحلزونً( ال بد وأنه مدركاً شكلٌاً من مدركات الفنان التً استقاها من تكوٌنه السٌكولوجى 

س فكرة االنطواء على الذات والثقافً كشكل أثٌر لدى الفنان قبل أن تكون فكرة ذات داللة فكرٌة رمزٌة تعك

 واالنكفاء والعٌش من الداخل. وهً هنا تختلؾ عن ما تحّدث عنه 
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 .1951( الضحٌة , ألوان زٌتٌة , 111شكل رقم )

)بابا دوبولو( فً دراسته ألعمال الواسطً حٌث تلعب دورها فً أعمال الواسطً فً تجمٌع األشخاص 

 إذ أنها ذات داللة اجتماعٌة.

جواد على هذه الحركة )الحلزونٌة( دفعته إلقحامها حتى فً المناظر الطبٌعٌة التً نفذها  ولعل إصرار

بل وحتى تلك األعمال التً تتناول صور األشخاص حٌث ٌمكننا تلمسها من خبلل الحركة العامة للٌدٌن 

لحركة للداللة ( خٌر دلٌل على ذلك هو هنا ٌستخدم هذه ا1948وبالنسبة لحركة الرأس ولعّل لوحته )لورنا 

 على االنطواء على الذات بل االستؽراق فً العٌش من الداخل والتؤمل الداخلً.

فداللة هذا المصطلح هنا تتطور من كونها داللة سٌكولوجٌة إلى داللة رمزٌة على أّن هذا المصطلح 

هلة والدوابر سٌتطور بشكل ملحوظ ابتداءاً وذلك من خبلل لوحة )فبلح وزوجته( حٌث تنطلق األقواس واأل

لتتخذ لدى مرجعٌته اإلبداعٌة دوراً بارزاً ولتؽدو رموزاً تجرٌدٌة, لربما استوحاها من فلسفة الفن لدى 

السومرٌٌن بما تحوٌه من معانً الخصوبة من منظار أسطوري. ونستطٌع أن نسوق عدٌد األمثلة الفنٌة مثل 

 والشجرة القتٌلة وكٌد النساء...(.)أطفال ٌلعبون, وزفة فً الشارع, وموسٌقٌون فً الشارع 

إزاء الشكل الحلزونً ذاك ٌمكننا أن نجد مصطلحاً آخر ال ٌقل تكراراً فً أعمال جواد سلٌم النحتٌة منها 

والتصوٌرٌة أال وهو الشكل المتقاطع ونعنً ذلك الشكل الناشا عن تقاطع خطٌن أحدهما أفقً وآخر 

)الخطٌن المابلٌن المتقاطعٌن( وتكّون هذه الحركة  عمودي أو ذلك الناشا عن تقاطع قطري مربع

 )المصطلحٌة( ثنابٌة حوارٌة مع ذلك المصطلح )الحلزونً( بحٌث تؽنً العمل الفنً.
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 اولعل تؤثٌر هذا المصطلح الشكلً أعمق من سابقه. إذ أن جواد قد تمثله فً حٌاته الخاصة. فهو عندم

معٌنة وهً عقده لٌدٌه أمام صدره, وإزاء ذلك أفبل ٌجب أن  ٌستعد ألخذ صورة فإنه ؼالباً ما ٌتخذ وضعٌة

ٌظهر هذا المصطلح مراراً فً منحوتاته ورسومه, وٌمكن مبلحظتها فً  منحوتة البّناء )بوقفة األسطة 

وبتعامد حركة ٌدٌه وساقٌه(. وٌمكن التقاطها أٌضاً فً منحوتة السجٌن السٌاسً )تعامد قضبان السجن مع 

. وكذلك فً قضبان السجن العمودٌة واألفقٌة فً عمله الضخم )نصب الحرٌة( ولعّل فكرة الحركة العامة(

التقاطع هذه جاءت من الوعً الفنان ومن خزٌنة السٌكولوجى وقد استطاع أن ٌطور منها أسالٌب عمد إلى 

 تجرٌدها وترمٌزها إلى أبعد الحدود.

ففً فن النحت المدور والنحت البارز عمد الى )قطع( أجزاء من الجسم البشري )كناٌة عن التسامً 

 أجزاء من نصب الحرٌة )الطفل, الحرٌة حاملة الشعلة, الثابر...(. فًوالعروج( وهو ما ٌمكن أن نصادفه 

 تنً وٌحّملها ترمٌزاوٌتكرر لجوء الفنان إلى مثل هذه المصطلحات الشكلٌة وٌوظفها فً بناء عمله الف

نفذها وكذلك التماثٌل كما فً  التًكثٌرة نلتقط منها مسؤلة التدمٌر الذاتً وهو ما نجده فً عدٌد اللوحات 

( وكذلك التخطٌط فهً تعكس مفهوم القطع كمصطلح شكلً تمظهرت فٌما بعد 111شكل رقمتمثال )فتاة( )

 بمظاهر ولبوسات ثقافٌة جمالٌة. 

كما أننا سندرك مدى تبلور هذا المصطلح فً أعماله األخٌرة حٌث طؽت الزخارؾ الهبللٌة والزخارؾ 

( حٌث نجد تكراراً 112()شكل رقم1955اإلسبلمٌة بشكل عام ونجد منها مثبلً )تخطٌط, زخارؾ هبللٌة 

 إلى مرحلة الطفولة.لشكلً مثلثٌن متقابلٌن فً الرأس, بما ٌوحً بشكل جلً بمفهوم )القطع( الذي ٌحٌلنا 
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ٌذكر شاكر حسن آل سعٌد فً كتابه جواد سلٌم  الفنان واآلخرون, رواٌة على لسان شقٌقته )نزٌهة سلٌم( 

ل أنه فً طفولتً, وكان جواد ال ٌزال وهً أخت الفنان التً تلٌه مباشرة: "... أنا ولدت بعد جواد. وٌقا

طفبلً أٌضاً ظفر بً ٌوماً وأنا نابمة فما كان منه إال أن ؼرز )الماشة()أي ما ٌجمع به شعر الرأس( فً 

خدي. وكان نزار أخً ٌعلق على هذا دابماً فٌقول :  ٌا جواد حتى جرحك كان عمبلً فنٌاً.  كناٌة عن األثر 

 1الذي تركه الجرح فً وجهً." 

حٌث استنتج آل سعٌد بؤن هذه الحادثة, و الناشبة عن ؼٌرة الفنان )طفبلً( من أخته قد تركت لدٌه جرحاً 

أكبر مما أحدثه جرحه, ولكن فً قلبه هذه المرة. لربما ٌكون آل سعٌد على صواب. ففنان بمثل رهافة 

 إحساسه ال بد أن ٌترك هذا الجرح أثره فً نفسه. 

واٌة شٌباً آخر. وهو تعلٌق أخو الفنان حٌال هذه الحادثة التً ذكرتها نزٌهة فً ولكننً قرأت فً هذه الر

 معرض حدٌثها)...ٌا جواد حتى جرحك كان عمبلً فنٌاً(.

إن جواداً كان ومنذ طفولته ٌنعم بتقدٌر عابلً وإعجاب بعمله حٌث كانت العابلة ذات التوجه الفنً, ترى 

قاته, ال أرٌد الوقوؾ طوٌبلً عند هذه الحادثة التً ال أعتقد أن طفبلً )لهوه( وحما ىفً عمل جواد فناً حتى ف

هناك جواً من التشجٌع والتفهم للعمل الفنً الذي  نإال وارتكبها ولكن أال ٌمكن أن نستشؾ من تعلٌق األخ أ

 كان ٌقوم به جواد وهو من أهم األمور التً تدفع عجلة اإلبداع؟

بداعً( فً تربة صالحة )تشجٌع واهتمام( ال بد أن ٌولّد نبتة صالحة, فوجود البذرة الصالحة )البعد اإل

ومن خبلل سٌرة الفنان ومذكراته فإن حضور العابلة واضح وجلً حتى ؼدت سٌرته الفنٌة سٌرة العابلة بل 

 .ةأن سٌرته العابلٌة كانت سٌرة فنٌة تإّطر لفترة معٌنة من تارٌخ الحركة الفنٌة العراقٌ

ح شكلً )كالخطوط المتقاطعة واألشكال المتداخلة( إزاء الخطوط المنحنٌة والحلزونٌة ولكن وجود مصطل

ال ٌمكن تبرٌرها من خبلل حادثة كتلك التً أوردها )آل سعٌد( وكؤنً به لو لم ٌقم جواد بجرح أخته فً 

 رٌخه الفنً.خدها لكانت اختٌاراته لمصطلحاته الفنٌة ورموزه قد تؽٌرت وهذا إجحاؾ كبٌر بحق الفنان وتا

قلنا فً معرض حدٌثنا أن للفنان اختٌاراته المبنٌة على عوامل عدٌدة من هذه العوامل نجد ذكرٌات  

 الطفولة والخزٌن المكتسب من محٌطه العابلً مذ كان طفبلً.

 ولكن أن نحٌل رمزاً مثل األشكال المتقاطعة لحادثة بسٌطة فإنً أرى فٌه مبالؽة ؼٌر محسوبة.

وخصوًصا بعد أن خبرنا عن الفنان دقة اختٌاراته وعمق تحلٌبلته وبعد مرامٌه. ولقد مارس الفنان تؤمبلً 

ذاتٌاً وتمثبلً فً معاٌشة المناخ الذاتً ولكن بوضعه عالماً قابماً بذاته ولٌس ذاتاً مفردة عالم من الذكرٌات 

                                                 
1
 .153ػ المرجع السابؽ ,ص  
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ٌمكن أن تتجاوزه أن هو استطاع تجاوزها  والهموم واألفكار التً ال ٌمكن للفرد أن ٌتجاوزها والتً ال

 بدوره.

االستنباط الداخلً بل )التدمٌر السلبً( ٌنتج عنه تجمٌد للذات المفردة والعٌش فً  نومن هنا تنشا حالة م

ذات عامة. فتنكفا )األنا( وترتد نحو )الهو( وال تتٌح هذه الحالة إال بالتقاء القٌم الثقافٌة الخاصة بـ)األنا( 

 القٌم الثقافٌة الخاصة بـ)الهو(. وهً بالمحصلة كتراث لهوٌة ثقافٌة حضارٌة متداخلة.كتراث و

فجواد الذي أفلح فً إٌصال )مدركه الشكلً( ورموزه الذاتٌة إلى المدرك الشكلً والرموز الجمعٌة الذي 

 ٌعبر عن المجموع وذلك عبر القٌم الجمالٌة العامة.

ٌن الذات والمجتمع لدٌه, وذلك من خبلل الرموز والمصطلحات وإننا نلمس وبشكل واضح ذلك التماس ب

الجمالٌة والتً أصبحت مفرداٍت أجاد نظمها وتنمٌقها. فهو كفنان عراقً ذا تراث عربً استطاع أن ٌدمج 

المصطلحات والقٌم الجمالٌة العربٌة وذلك من خبلل تمثله تلك المصطلحات فؤصبحت هذه المصطلحات 

ل جوانبها وحاول أن ٌصدرها إلى اآلخر وهو ما نجده لدى جماعة بؽداد للفن الحدٌث هاجسا عاشها جواد بك

 التً كان جواد باعثها ومحركها األساس.

ولعّل المنهج التوفٌقً الذي اتبعه جواد فً مسٌرته الفنٌة مكنته من السٌطرة على كل المعطٌات المتاحة 

تلك المستمدة من الحضارة األوربٌة والعالمٌة بشكل عام واستطاع الدمج بٌن األسالٌب والتقنٌات المعاصرة, 

 وبٌن تلك األسالٌب ذات الطابع المحلً والتً هً جزء من حضارة أوسع وهً الحضارة العربٌة. 

فإن عمبلً من أعماله نستطٌع أن نجد له بعداً معاصراً واقعاً تحت تؤثٌر المدارس األوروبٌة وبنفس الوقت 

ث لٌس ذلك الخاص بالمنطقة العراقٌة وحسب بل من تراث المنطقة بشكل عام, فإن عبق الماضً والترا

فنجد أصداء للحضارة العراقٌة الرافدٌة القدٌمة والفرعونٌة واآلشورٌة, واإلسبلمٌة بل وتلك المإثرات 

 الشعبٌة المؽرقة فً المحلٌة. 

أعماله, لجاءت النتٌجة خلٌط ولكنه فلو كانت المسؤلة كما فً علم الكٌمٌاء, واستطعنا تحلٌل عمل من 

ممتزج بشكل كامل من عناصر ؼربٌة أوروبٌة وعربٌة إسبلمٌة وتراثٌة قدٌمة. هذه التركٌبة )السحرٌة( 

 لربما كانت من أهم خصابص )كٌمٌابً( حاذق كجواد.

شكل ومن هنا ٌمكن أن ندرك اهتمام جواد )باألم كآلهة( وربطها بمعانً األرض والخصب والبٌضة وال

 المكور...وهذا ما ٌمكن أن نصادفه فً حضارة وادي الرافدٌن, حٌث كانت اآللهة هً األم. 

بالمخاطر. وحتى ٌستطٌع  ةومسؤلة دمج الرموز الذاتٌة بالرموز االجتماعٌة العامة, مسؤلة دقٌقة ومحفوف

المدرك الشكلً الخاص الفنان أن ٌجد للشكل الرمز الخاص به داللة اجتماعٌة, أي بمعنى أخر أن ٌتسامى ب
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 نواالرتقاء به الى المدرك الشكلً العام, ٌتطلب من الفنان الفهم العمٌق والوعً الكامل بجمالٌات الف هب

 العامة ودمجها فً مفاهٌمه الفنٌة الخاصة.

وهذه العملٌة ال تؤتً بشكل مصطنع ولٌست مسؤلة دمج عشوابً لشذرات من هنا وهناك, بل تؤتً من 

ضرورة استقراء المعطٌات واستنتاج العبلقات التً ٌتم توظٌفها بما ٌتناسب والتوجه العام, وعً داخلً ب

 وذلك من خبلل التؤمل العمٌق للمعطٌات واستخراج ما ٌمكن أن ٌوحد فٌما بٌنها.

نفعاً فً مثل هذه الحالة, ألنها قد تهٌا المصادر  ىومن هنا فإن التجرٌبٌة فً هذا المضمار قد ال تجد

ضمان الوصول إلى النتابج. وعلٌه فإن االستقراء هو المرام فً هذا السٌاق, بما ٌتٌحه من تشبع دون 

 بالمعطٌات اإلبداعٌة الفنٌة الجمعٌة. 

وعلٌه فقد ظل التراث الفنً والحضاري للوطن العربً, وتلك األشكال الفنٌة لحضارات المنطقة القدٌمة 

جمالً والفنً. وكذلك تلك الفنون والحضارات الؽرٌبة عن والوسطى والحدٌثة, من أهم مصادر بحثه ال

المنطقة, فقد خبرها من خبلل احتكاكه بالؽرب دارساً ومطلعاً وناهبلً من كل منهل متاح "...ٌقول تزفتان 

تودوروؾ فً بعض دراساته النقدٌة عن األدب, عن معنى التعددٌة : تعددٌة الذاكرة, أثناء القراءة 

أمر المناص منه: فنحن نقرأ دوما أكثر من عمل واحد بكثٌر من الذاكرة, فً تواصل  وحضورهما معاً فهو

نفسه. فاألعمال التً  ىمع الذاكرة األدبٌة أي ذاكرتنا الخاصة, وذاكرة المإلؾ بل وحتى ذاكرة العمل األدب

                      1سبق لنا قراءتها, وحتى األعمال األخرى تكون حاضرة فً قراءتنا..."

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .145, ص1987السنة األولى ,  4, مجمة بيت الحكمة , الجزائر , العدد تزفتاف تودورؼ , المعرفة وااللتزاـػ, نورثروب فراي  ,   
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 الباب الثالث

 مقـاربات

 

   محمود مختار, جواد سليم تجربة واحدة 

  )الفنان وعملو الفني بين )األنا( و )اليو 

   العناصر التشكيلية 

 الشكل العام 

   دور الفنان في قيادة التجمعات الفنية 

 

 

 

 

 ـ محمود مختار، جواد سلٌم  تجربة واحدة 
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من خبلل نظرة بسٌطة وسرٌعة استجبلء لواقع فن النحت فً الحركة التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة, تمكننا 

من استبٌان  نشاط ملحوظ فً كل من الحركتٌن التشكٌلٌتٌن المصرٌة والعراقٌة بالمقارنة مع نظٌراتها من 

المجاالت, وذلك ألسبقٌتهما  الحركات التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة, لٌس فً مجال النحت فقط بل فً كل

وتعدد تجاربهما وبروز تٌارات واتجاهات وتجمعات فنٌة لونت المشهد التشكٌلً فً هذٌن القطرٌن بلون 

خاص, وكان لها قصب السبق فً مجال الحركة التشكٌلٌة العربٌة والتً دفعت هذه المسٌرة أشواطاً الى 

ن أبرز محطات هذه المسٌرة. ونحن إذ دعونا كبلً من األمام, ولعل )محمود مختار وجواد سلٌم( ٌعدان م

)محمود مختار وجواد سلٌم( بالمحطات فإننا نقر بؤنهما لٌسا المحطتٌن الوحٌدتٌن اللتان ٌمكن أن ٌواجهما 

المرء فً مسٌرته هذه ولكنهما سٌكونان ببل شك المحطتٌن األكثر بروزاً, لما امتازت به تجربتهما من عمق 

 ة. وأصالة وفاعلٌ

فقد عاصر كل من الفنانٌن أسماء كبٌرة وهامة رفدت الحركة التشكٌلٌة فً كبل البلدٌن وكان لها موقعاً 

ممٌزاً فً إثراء التجربة الفنٌة, ولعل الهالة الكبرى التً أحاطت بتجربة )محمود مختار وجواد سلٌم( هً 

العربً واإلقلٌمً ربما ٌمكن أن نقول التً قزمت الى حد ما التجارب المعاصرة لهما. ولكن وعلى الصعٌد 

بؤن تجربتً )محمود مختار وجواد سلٌم( فً تلك الفترة هً األبرز واألكثر تؤثٌراً ولعل انتمابهما ألبرز 

انتمابهما  لساعد على تؤلقهما وبروزهما, أو لع ىالحركات التشكٌلٌة العربٌة )المصرٌة والعراقٌة( هو الذ

الحركتٌن. أو على األقل ٌمكن تشبٌه تجربتهما بحجر كبٌر  نى الى تطور هاتٌأد ىلهاتٌن الحركتٌن هو الذ

القً فً مٌاه راكدة أدى الى تحرٌك سكونٌة المٌاه, عندها ال ٌمكن لحجارة أقل وزنا أن تحدث نفس التؤثٌر 

مع التجارب األخرى ـ التً ال اعرؾ أهو من سوء  ثأو أن تؤثٌرها سٌكون مهّمشاً, وهذا بالضبط ما حد

 حظها أومن حسنه ـ أنها عاصرت تجربة هذٌن الفنانٌن فً كبل البلدٌن.

بالمحصلة ال ٌمكن الفصل بٌن هذا وذاك, المهم هو أننا ال نستطٌع إنكار التؤثٌر الكبٌر الذي لعبته تجربتً 

حٌث تركت كبل التجربتٌن تؤثٌراً واضحاً فً التجارب مختار وجواد سلٌم فً التجارب التشكٌلٌة العربٌة, 

 الفنٌة التً جاءت بعدهما وما تركتاه من أثر إٌجابً وسم الحركة التشكٌلٌة العربٌة بمٌسم خاص.

وإذ كنا فً الفصول السابقة قد تحدثنا بشًء من التفصٌل عن كل من هاتٌن المحطتٌن على انفراد فإنا 

المحطتٌن باعتبارهما حلقتٌن فً سلسلة واحدة تشد الواحدة أزر األخرى,  سنتحدث فً هذا الفصل عن كبل

 وهً بالمحصلة نتٌجة منطقٌة لوجود األولى.

وللسٌرورة التارٌخٌة حضوراً فً نظم هذه السلسلة, وعلٌه فإن وجود الحلقة األولى سبب وعلة لوجود 

عبه الحلقة الثانٌة فً وجود الحلقات البلحقة. الثانٌة ومن هنا نستطٌع أن نفهم مدى التؤثٌر الذي ٌمكن أن تل

 والتً بدورها ال تنفك تتؤّثر بالدور الهام الذي لعبته الحلقة األولى فتؤثٌرها باٍق وال ٌمكن تجاهلها بؤي حال. 
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تؤخذ المحطة األولى )محمود مختار( أهمٌتها القصوى للدور التؤسٌسً الذي لعبته, لٌس على الصعٌد 

 ً واإلقلٌمً أٌضاً. المحلً بل العرب

فعندما بدأ محمود مختار السٌر على طرٌق الفن, كان ذلك أمراً مستهجناً لؽرابته عن البٌبة المحٌطة به 

واألجواء الفكرٌة و االجتماعٌة السابدة فً المجتمع, لدرجة أن هناك من فَسر األمر على أنه )مس من 

ع لدٌه كان داخلٌاً محضاً   ـ مس شٌطان النحت ـ أو الشٌطان(, وهذا شًء ٌجب أن ٌإخذ بالحسبان, فالداف

 هو اإللهام الذي القى بالموهبة بٌن ٌدٌه والتً راح مختار ٌستثمرها فً أعماله خٌر استثمار.

ولم ٌكتؾ مختار بهذه الموهبة التً شكلت له الحافز والدافع لدخول هذا العالم المجهول, بل وضعته أمام 

ستؽبلل هذه الموهبة وتسخٌرها فً خدمة قضٌة لطالما آمن بها وعمل على تحد ومسإولٌة تتطلب منه ا

 إٌصال رسالتها.

على الطرؾ المقابل نجد أن كل الظروؾ كانت مواتٌة لجواد سلٌم لكً ٌصبح فنان, بل لٌصبح عبلمة 

ع جواد, فارقة فً مسٌرة الحركة الفنٌة العراقٌة, حتى أن ذلك )الشٌطان الذي مس مختار( كانت له جولة م

ولكن كان هناك من احتفى بذلك. ناهٌك عن المرحلة التارٌخٌة المتقدمة ومسٌرة الحركة الفنٌة العالمٌة التً 

عاشها جواد والتً تعطٌه مساحة أكبر من تلك التً أتٌحت لمحمود مختار فً زمنه مضافاً إلٌها تجربة 

وأفاد منها فً تجربته الخاصة شؤنه فً ذلك شؤن  مختار ذاته أٌضاً والتً أعتقد أن جواد سلٌم قد فهمها جٌداً 

كل الفنانٌن الذٌن جاءوا من بعده, فكما أسلفنا سابقاً فهً حلقات متصلة تشد الواحدة أزر األخرى, كل ذلك 

 أنعكس على طبٌعة فنهما.

هدؾ هناك الكثٌر من نقاط االلتقاء التً جمعت بٌن هذٌن الفنانٌن )لتشابه مصادر اإللهام, وتوافق ال

والمرام(. ونقاط أخرى تمٌزا عن بعضهما, نتٌجة للظروؾ المحٌطة )البٌبة, الزمن والمإثرات المصاحبة( 

وكذلك نتٌجة لبلختبلفات الشخصٌة التً تمتع بها كل منهما وهو ما سوؾ نتطرق له فً محاولة للتعرؾ 

 علٌه فً هذا الحٌز من البحث. 

هما, وهً كثٌرة فالسرد التارٌخً لها ٌكاد ٌتطابق فً مصادفة ولنبدأ بتلك الخصال والممٌزات التً جمعت

درامٌة ؼرٌبة. كتلك التً أفسحت لكل منهما العٌش مساحة عمرٌة واحدة قصٌرة )عاش كل منهما اثنان 

حٌاتهما األبرز, واختتام حٌاتهما بهذا  لوأربعون عاماً( ودخولهما مصحات نفسٌة, إثر أو خبلل إبداعهما عم

. ومن تلك المصادفات الؽرٌبة, أن ٌقوم 3ث أنهما لم ٌشهدا لحظة ترجمته على أرض الواقع العمل, بحٌ

أصدقاء الفنان من النحاتٌن بؤخذ نموذج لوجه الفنان بعد موته, وهً عادة لم أسمع أنها تكررت مع أي من 

                                                 
3
فضؿ االنزواء وعدـ الظيور في الحفؿ الذي أقيـ لتدشيف تمثاؿ )نيضة مصر( , أما جواد فقد غيبو الموت عند  ىػ بالنسبة لمختار , ىو الذ 

 المراحؿ النيائية لتركيب األجزاء التي كاف قد انيى صبيا في إيطاليا .
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بها نحاتٌنا أوحت لزمبلبهم الفنانٌن العرب لبعدها عن العادات العربٌة, فهل أن تلك الهالة النحتٌة التً تمتع 

من النحاتٌن بهذه الخطوة؟ أم أن القدر الذي مزج حٌاة هذٌن النحاتٌن بالعمل النحتً هو الذي تدخل هذه 

 المرة؟ 

فبعد وفاة مختار" أراد األصدقاء أن ٌحتفظوا بآخر مبلمح صدٌقهم الراحل, فكلفوا زمٌله )أنطون حجار( 

( ونفس هذه الحادثة تكررت مع جواد سلٌم عندما 113)شكل رقم 2بصب صورة من الجبس لوجهه وٌده..."

ٌّر مبلمح فن النحت فً  هّم زمٌله )خالد الرحال( بصب الجبس على وجهه لبلحتفاظ بمبلمح الفنان الذي ؼ

(. فهل تعتبر هذه من المصادفات أم أن زمبلء جواد سلٌم, كانوا ٌدركون أن جواد 114العراق )شكل رقم 

 حٌاته فؤرادوا أن تكون له نفس المراسم النحتٌة التً خص بها مختار من قبله؟ لختار طواسلٌم أقتدى م

 

 ( وجه وٌد مختار , قام زمٌله أنطون حجار بصبهما .113شكل رقم )

 

                                                 
2
 .115, مرجع سابؽ ,صمختار ػ بدر الديف أبو غازي ,   
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 ( قناع الموت الذي قام بصبه الفنان خالد الرحال لجواد .114شكل رقم )

 

النهرٌن ٌمثل الركٌزة الربٌسٌة لنهضة )فن التمثال( فً  "...إن التراث النحتً العرٌق فً مصر وما بٌن

نعتمد على هذه الركٌزة الراسخة التً تسهل سرعة تطور فننا  معصرنا الحاضر بالمنطقتٌن, وإننا الٌو

المعاصر ونضجه, كما مهدت هذه الركٌزة التارٌخٌة لبلعتراؾ به اجتماعٌاً فً المنطقتٌن, ففن التمثال 

بٌن النهرٌن أكثر تقدماً وأوفر إنتاجا وأقرب إلى النضج والتمٌز, وتراثهما العرٌق  الحدٌث فً مصر وما

  1تلتفت إلٌه بقٌة األقطار العربٌة عندما تبحث عن أصالتها وعراقتها."

قد ٌكون من العوامل المهمة لتطور فن النحت المعاصر هو التارٌخ العرٌق الذي تتمتع به المنطقة. ولعل 

اق ٌملكان هذا التارٌخ أكثر من باقً الدول العربٌة, ولكن ذلك وإن كان عامبلً مساعداً كل من مصر والعر

وفاعل ولكنه لٌس بالكافً, فامتبلك التارٌخ ال ٌعنً أبداً حضوراً ممٌزاً فً العصر الحالً, فكم من 

ضع من الحضارات القدٌمة والتً كانت لها صوالت وجوالت, اندثرت ولم ٌبقى منها سوى الذكرى, وب

الدراسات والمإلفات والتً تحاول رصد ما ٌسمى بـ)الحضارات المنسٌة(, وهو مصطلح ٌكفً بحد ذاته 

                                                 
 .11,ص1993, القاىرة,1, الدار المصرية المبنانية, طفف النحت في مصر القديمة وبالد ما بيف النيريف, ػ صبحي الشاروني 1
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للتعبٌر عن حال هذه الحضارات التً نسٌت واندثرت وذلك لعدم استثمار هذا التراث وتسخٌره فً عصرنا 

 الراهن.

القول بؤن كبلً من )محمود مختار وجواد سلٌم( هما اللذان بعثا الحٌاة فً حضارتهما, ولكن ومن  دال أرٌ

باب إعطاء كل ذي حق حقة, فبل بد من االعتراؾ بؤنهما قد بعثا الحٌاة فً جانب مهم من جوانب هذه 

ا تركه لنا فنانها من الرافدٌة ٌمكن أن ٌطلق علٌهما بالحضارة النحتٌة, لم الحضارة, فالحضارة المصرٌة و

 إرث هابل من التماثٌل واألوابد النحتٌة التً أرخ من خبللها و بؤمانة لمنجزاتها وانتصاراتها وهمومها.

وكان أن مرت على هذه األمة حقبة من الزمن تمتد على مدى قرون طوٌلة, أفل فٌه نجم هذا الفن 

 وبزؼت شمسه, ألسباب لٌس المجال فسٌحاً للخوض فٌها.

محمود مختار كـ)فرعون( آٍت من زمن ؼابر, ٌتحدث لؽة مصر القدٌمة )النحت(, لم ٌفهم لؽته  ظهر

بادئ األمر أحد, أخذ ٌحدثهم عن أنفسهم, عن مجد تلٌد, عن حضارة لها وزنها بٌن الحضارات عن أمة 

إال إلى إٌماءة  جباقٌة رؼم كل المحن واآلهات, وٌعد بـ)نهضة( جبارة تزٌح ؼبار السنٌن الطوال, وال تحتا

 من ٌد فبلحة )هً رمز لهذا الشعب(  لٌنطلق المارد من قمقمه. 

فً مصر كانت )النهضة( العلمٌة واالقتصادٌة والفكرٌة, هً شاؼل الناس فً تلك الحقبة, فصنع لهم 

ال )مختار( نهضة مصر, نهضة كما تخٌلها وحلم بها, داعبت أحبلمهم ووافقت تطلعاتهم, فكانت لهم شعاراً و

تزال. نهضة على كافة الصعد, تخصهم و تختلؾ عن تلك التً مٌزت الحضارة الفرنسٌة وباقً األمم, لذا 

وعندما نفّذ تلك الفكرة ـ فً بارٌس ـ متؤثرا بتمثال )رود( )الحرٌة تقود الشعب( لم ٌرض عنها كل الرضى 

عندها تفاعل هذا الشعب  1معهفحطمها لٌصل الى نهضته المنبثقة من صمٌم واقعه والمعبرة عن روح مجت

 مع فنانه وفهم إٌحابه, مستذكراً لؽته التً نسٌها فترة طوٌلة.    

أما فً العراق والذي ٌملك حضارة نحتٌة ال تقل عن مثٌلتها المصرٌة عراقة وثراء, ظهر جواد سلٌم, 

هذا وذاك أنه ٌحمل ٌحمل فً جٌناته مبلمح آشور وسومر وآكاد وفٌه كذلك  شًء من الواسطً. واألهم من 

 فكراً عراقٌاً أصٌبل.  

فً تلك الفترة كان العراق ٌمر بمرحلة دقٌقة من تارٌخه, شعب ٌرزح تحت الظلم والقهر والعسؾ 

واالستؽبلل, فكان الشعب كله ٌتطلع إلى شًء واحد وهو الحرٌة. فؤقام لهم جواد )نصباً للحرٌة(, أتخذه 

 (.115رسمٌاً فوضعوه على عملتهم)شكل رقمالعراقٌون طوطماً ورمزاً ٌكاد ٌكون 

 

                                                 
1
رود( , وكاف ػ كما نعمـ فإف مختار قد عمؿ نصبًا يمثؿ امرأة تحمؿ سيفًا في انطالقة تقود فييا الشعب نحو الحرية متأثرًا بتمثاؿ الفناف الفرنسي )  
 مفترض أف يكوف ىذا التمثاؿ ىو )نيضة مصر( , ولكف لـ يقنع مختار بو فحطمو . مف ال
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 ( نصب الحرٌة على العملة الورقٌة .115شكل رقم )

 

فهم كل من محمود مختار وجواد سلٌم طبٌعة المجتمع الذي ٌنتمٌان له وأدركا حاجته القصوى وتطلعاته, 

فعبرا بفنهما عما كان ٌحتاجه بصدق مما مكنهما من لعب دور الناطق الفنً لشعبهما, وأعطٌا المثل والقدوة 

التحرٌر, وبذلك ربطا الصلة بٌن الحسنة على تولً الفن مهمته الحقٌقٌة كبلعب أساسً فً معركة البناء و

الفن والمجتمع بعد أن احتكرته الطبقة المتسلطة من ضمن ما احتكرت, ونقبل هذا الفن من الصالونات 

 والقصور الى الساحات العامة. 

فً معرض حدٌثه عن منحوتته )البناء( ٌقول جواد سلٌم :"...هذا أول عمل فنً احبه واعجب به كل 

المجاورون للمعهد  البناإونمق مدٌح حصلت علٌه فً حٌاتً هو عندما تسلق شخص, وأهم تهنبة واع

 . 1ومعهم الصناع لمشاهدتها واعجبوا بها كل اإلعجاب. وكان ٌتعرؾ كل شخص بنفسه فً القطعة "

حملوا لواء إعادة اللحمة بٌن الفن والمجتمع, وكثٌر منهم تجشموا عناء ربط الصلة بٌن  نكثٌر من الفنانٌ

وبٌن الفرد العادي, هذا الفرد الذي ٌنوء تحت مظالم وأعباء جمة والذي فهم الفن ـ خطؤ ـ على أنه  الفنان

ترؾ وبذخ ولهو أصحاب القصور الفارهة والذٌن كانوا ٌعنون له الظلم والقهر, هو نفسه ذلك الفرد الذي 

الحرٌة(. ومن ٌقرأ قدم التبرعات إلنشاء )نهضة مصر( وهو نفسه الذي تفاعل بكل جوارحه مع )نصب 

كلمات جواد تلك ٌدرك الهدؾ الذي كان ٌروم, ولعل فً كلمات )مختار( هذه ما ٌشٌر الى ذلك المرام :" 

الفن عالم سحري, ٌبهر كل من ٌقدم الرتٌاده, وكلما تابع الطرٌق أشرق األفق وامتد واتسع, وفً كل خطوة 

إنه من الخطؤ النظر أن النشاط الفنً ضرباً من تخطوها نحوه تلوح مسرات جدٌدة, وتملإنا بالحماسة, و

التسلٌة, إنه على العكس ضروري لنماء النفس اإلنسانٌة, وكم فً تقدٌر الجمال وتذوقه من ؼذاء للروح. 

                                                 
1
 . 34, مرجع سابؽ , ص  جواد سميـ ونصب الحريةػ جبرا إبراىيـ جبرا ,   
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ودور الفنان فً الحضارة لٌس مثالٌاً خالصاً, إن دوره االجتماعً عمٌق األثر, إذ أن اإلبداع الفنً مصدر 

 .  1لثراء المجتمع "

آالؾ المحاضرات والخطب لم تكن لتثٌر فً نفس المواطن العادي مسؤلة أهمٌة الفن فً بناء المجتمع أو 

لتقنعه فً الدور المحوري الذي ٌمكن أن ٌلعبه تمثال ما أو عمل فنً, ولكن المسؤلة مع كل من مختار وسلٌم 

رأًٌ الذي لعبه كبل الفنانٌن, جاءت عفوٌة سلسة ألنها وببساطة كانت صادقة, وهذا هو الدور األهم فً 

 والذي ساعدهما على نٌل مرادهما وتبوء المكانة التً حازاها. 

لقد اتخذ تمثال نهضة مصر موقعا فرٌدا فً الذاكرة الجمعٌة للمصري الحدٌث, ٌماهً فً قوته ذلك 

كبر من بوابة الموقع الذي اتخذه أبو الهول أو الهرم األكبر, أما نصب الحرٌة فقد فرض حضوره بدرجة أ

عشتار نفسها. ولسنا هنا بصدد المقارنة أو المفاضلة, ولكنا نتحدث عن مجتمع كان على قطٌعة كبرى مع 

هذا النشاط اإلنسانً )الفن( استمرت هذه القطٌعة لقرون طوٌلة, ولكن وما إن جاءت اللحظة المناسبة على 

ثانٌاً بقدراته كعنصر فاعل فً عصره ٌنطلق  ٌد فنان صادق ٌرتكز أوالً على أصالة وتراث األجداد وٌإمن

من الماضً وال ٌتقوقع فٌه, بل ٌستشرؾ المستقبل من خبلل تفتحه على التجارب المعاصرة وثقافات 

الشعوب المختلفة, وفهم وتسخٌر هذه التجارب فً إثراء تجربته الخاصة. حتى عاد هذا الفن الى موقعه 

الفن التشكٌلً مرة أخرى على سكتها, هذه مكرمة كل من محمود الممٌز والذي هو أهل له. لتسٌر عجلة 

مختار وجواد سلٌم فً بث الروح فً جسد الفن التشكٌلً المعاصر فً كل من مصر والعراق بعد أن أرسٌا 

أسسا واضحة المعالم, وقدما من خبلل تجربتهما الفذة نموذجا ٌحتذى به وشعلة تنٌر دروب الفن المظلمة. 

رخ النطبلق الفن المعاصر فً كبل البلدٌن من خبلل تجربة هذٌن الفنانٌن  بل وأن تصبح فبل عجب أن ٌإ

السٌرة الذاتٌة لهذٌن الفنانٌن هً قصة الفن التشكٌلً فً بلدٌهما. وال عجب أن ٌكونا موضع استلهام مباشر 

كبل البلدٌن منطلقها وؼٌر مباشر لعدٌد التجارب البلحقة, وقد سمعنا الكثٌر عن أعمال وملتقٌات فنٌة فً 

األساس هو استلهام أعمال هذٌن الفنانٌن. فقد " كان تؤثٌر أسلوب )مختار( الفنً كبٌراً على الجٌل البلحق 

له, وبدرجات متفاوتة على األجٌال األخرى. جاء الجٌل البلحق له من النحاتٌن, مبهورٌن, بما 

( 125-124)شكل رقم 1خلق لدى عدٌد الفنانٌن"أنجزه...ومنحوتة )الخماسٌن( ما تزال محركاً لنوازع ال

وكذلك األمر بالنسبة لجواد سلٌم " أن نظرة عابرة لمختارات من النحت العراقً تعٌد لنا األمل بؤهمٌة 

مسٌرة النحت العراقً بمعناها التراثً فهً تكتسب أهمٌتها لكونها مستلة من مجموعة فنٌة مهمة )أن لم تكن 

 عراقً. أهم مجموعة( فً الفن ال

                                                 
1
 .148, مرجع سابؽ , صالمثاؿ مختارػ بدر الديف أبو غازي,   

1
 .74, مرجع سابؽ ,صالنحت المصري الحديثػ محمود بقشيش ,  
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تطالعنا فً البداٌة أعمال ذات وعً تراثً من النحت البارز كما فً منحوتة علً الجابري )رجل و 

امرأة( ففٌها نستذكر الى حد ما موضوع جواد سلٌم فً الرسم بعنوان )زوج وزوجته( وهو الذي استوحى 

. ولنا فً تماثٌل تبلمذة 2" فٌه جواد ببل شك قناعاً ٌستوحٌه اآلن علً الجابري, كموضوع للنحت السومري

( دلٌل على تؤثرهم بؤستاذهم وخصوصا تمثاله )رأس زنجٌة( 116جواد خلٌل الورد وخالد الرحال)شكل رقم 

 (.75)شكل رقم 

 

 

 ( تمثاالن من الخشب لكل من خلٌل الورد )ٌمٌن( وخالد الرحال )ٌسار(116شكل رقم )

 وهما من تبلمٌذ جواد سلٌم .

 

                                                 
2
 .198, مرجع سابؽ , ص مقاالت في التنظير والنقد الفني, ػ شاكر حسف آؿ سعيد   
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                              , متحؾ الفن الحدٌث . 1927تمثال الخماسٌن , حجر ,  (117شكل رقم )

 

 . جمال السجٌنً,  1965( امرأة بالمبلءة , حجر , 118شكل رقم )
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 وبذا ٌكون كبل الفنانٌن قد قدما النموذج والمثل للفنانٌن سواء وهم على قٌد الحٌاة أو بعد رحٌلهما.

عرب من حاز على قلوب الجماهٌر ومن ٌقرأ المقاالت التً كانت تكتب عن مختار وقلٌل من الفنانٌن ال

وأنباء تطور عمله الفنً أو حٌازته على جابزة دولٌة أو أنباء مرضه ومن ثم رحٌله, تشعر أنك أمام رمز 

ق وطنً ٌخص كل فرد من أفراد هذا المجتمع, وأن رحٌله كان كارثة قومٌة, وهو كذلك, وهذا أٌضاً ٌنطب

على جواد سلٌم. وهو إن دل على شًء فإنه ٌدل على المكانة الرفٌعة التً استطاع كبل الفنانٌن منحها للفن 

 التشكٌلً فً مجتمعهما.  

 

 الفنان وعمله الفنً بٌن )األنا( و)الهو(

  

 من الصفات التً تمٌز الفنان عن ؼٌره من الناس هً قضٌة تجلًّ األنا لدٌه بشكل ملحوظ, وذلك بسبب

كون هذا الفنان ٌعٌش حالة ؼٌر عادٌة من القلق والحساسٌة المفرطة نوعا ما, تعكس هذه الناحٌة سعً 

الفنان الى أن ٌكون أكثر مما هو علٌه, ٌسعى نحو الكمال, ومحاولة لتجاوز النقابص التً ٌتلمسها فً 

ناظمة قد ال تنسجم وتلك شخصه. وكونه ٌعٌش فً بٌبة زمانٌة مكانٌة محددة, محكومة بعبلقات اجتماعٌة 

التً ٌإمن بها أو التً ٌطمح لها, عندها ٌحصل التصادم وتبرز إشكالٌة االنسجام, بٌن الذات والمحٌط, بٌن 

األنا والهو. فطالما كان هناك تناقض بٌن العام والخاص, هذا التناقض والذي ٌخلق عند الفنان حالة من القلق 

لفنان للبحث عن حلول توفٌقٌة ٌخفض من خبللها هذه الحالة ومن ناحٌة ؼالباً ما تدفع با ىوالتوتر اإلٌجاب

أخرى ٌحقق فٌها ذاته وذلك من خبلل إنتاجه للعمل الفنً, وقد ٌتبدى هذا الحل فً منح )األنا( صفات 

متفردة, كما هو الحال عند بعض الفنانٌن الذٌن ٌجدون فً مبلمحهم الشخصٌة الصٌؽة األنسب ألبطال 

واألمثلة كثٌرة على ذلك )ولنا فً عمل محمود مختار أسطورة الحقول شاهد على ذلك( وال موضوعاتهم 

نقصد هنا النرجسٌة وحب الذات بل هً حالة من توحد األنا بالنحن, وقد تكون سلبٌة بحٌث أنها تدفع بالفنان 

أو الجسدي )الجنون الى االنقطاع عن المجتمع ورفض لكل مفاهٌمه وأعرافه فتودي به الى التدمٌر النفسً 

 أو االنتحار(. 

وقد ٌلجؤ الفنان الى نوع آخر من التعامل مع هذه المسؤلة بحٌث ٌجعل من )األنا( استقطاباً لقلق المجتمع 

بل وقلق اإلنسان عموما المتفاعل مع قلقه الخاص, فٌبحث عن خبلص عام )لؤلنا و النحن( مستنبطا صٌؽة 
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لفنان قد تجرد من قلقه الخاص ولكنه عمل على تروٌض )األنا( وذلك بفتح )األنا اآلخر(. وهذا ال ٌعنً أن ا

 قنوات )األنا( على )النحن( الخاصة بالمجتمع وتلك العامة )اإلنسانٌة(. 

ومن خبلل اطبلعنا على تجربتً )مختار وسلٌم( نستطٌع القول بؤنهما من الفنانٌن المتمٌزٌن والذٌن 

فهما وثٌقً الصلة بالمجتمع الذي ٌنتمٌان ألٌه, بحٌث أنهما ؼاصا فً  توحدت عندهم )األنا( مع )النحن(,

 عمق )النحن( التارٌخٌة بحثاً عن ذلك الشًء المفقود فً شخصهما.

ٌستشهد جواد سلٌم فً إحدى كتاباته لمذكراته بالمقولة التالٌة "...لٌس الفن بالشًء الذي ٌحتاج الى فنان 

فقط. الفن هو العٌش فً بقعة ما. أنه شًء ٌحدث بٌن اإلنسان ما وبٌن األرض التً ٌعٌش علٌها, وهو 

  1ناً, زمناً طوٌبلً" بحاجة الى فهم. وأن ٌفهم شعب جدٌد وأرض جدٌدة كبلهما اآلخر ٌستؽرق زم

ولذا نجد أن كبل الفنانٌن قد لجؤ الى الفنون القدٌمة )الفرعونٌة والسومرٌة واآلشورٌة واإلسبلمٌة  

واألوربٌة( لٌس بهدؾ تحسٌن الصنعة بل من أجل البحث عن الذوات المتحدة بالجماعات فقد كان البحث 

( وهو ما ٌشٌر بشكل واضح الى ٌستقً التجارب المتمٌزة التً تصل فٌها )األنا( الى اتحاد متناؼم مع )النحن

أن الفنانٌن قد فهما الدور الهام الذي ٌمكن أن تلعبه الفنون التراثٌة كمعٌن زاخر بالتجارب الفنٌة المتمٌزة 

المنسجمة مع الذوات المتعاقبة, بٌن )األنا و النحن المعاصرة و النحن التارٌخٌة( ولعل ذلك كان أحد 

من االنطبلق من المحلٌة الى العالمٌة. وتؽدو )أنا( الفنان أكثر عمقاً وفاعلٌة األسباب التً مكنت كبل الفنانٌن 

كلما تعمق وعٌه و فهم فنه وتراثه. ودابما ما ٌبحث الفنان فً ذلك التراث عن النماذج األكثر تعبٌراً 

على  وشموخاً وخصوصاً تلك التً تتبلءم مع الحاضر والمستقبل وٌحاول أن ٌبعث فٌها الحٌاة, لتنتصر

. ضمن هذا السٌاق ٌمكن أن نفهم اختٌارات محمود مختار وجواد سلٌم الفنٌة, بهذه انكساراتههزابمه ولتجبر 

 الطرٌقة ٌمكن أن نقول بؤن )محمود مختار وجواد سلٌم( قد وظفا قلقهما وتوترهما بطرٌقة إٌجابٌة.

فً درجة الشدة والقلق الحاصل  نلعل الفرق األساسً الذي ٌمٌز فنانا عن ؼٌره من الفنانٌن ال ٌكم 

علٌه, فكل فنان البد له من حٌازة كّم هابل من القلق والتوتر الممزوج بالحساسٌة المفرطة, ولكن بالطرٌقة 

 التً ٌمكن له توظٌؾ هذا القلق  باالتجاه الصحٌح.

وهً ناتجة وفً هذا السٌاق ٌمكن أن نعلل حاالت اإلخفاق وفترات النكوص التً مر فٌها كبل الفنانٌن 

عن ضؽط نفسً وخوؾ من الفشل فً تحقٌق الهدؾ المرجو, أو نتٌجة لبلصطدام بالواقع البعٌد كل البعد 

عن عالم الفنان, فالموقؾ العدابً الذي واجه مختار أثناء تنفٌذه لنصب )سعد زؼلول( من قبل الحكومة 

عتبارات سٌاسٌة, ومن قبلها العراقٌل المنحازة للقصر, والتً كانت تضع العراقٌل أمام تنفٌذ هذا النصب ال

                                                 
1
 . 169, مف مذكرات الفناف , مرجع سابؽ , ص جواد سميـ ونصب الحرية, ػ جبرا إبراىيـ جبرا   
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التً واجهها والمعارك القضابٌة التً خاضها ضد الحكومة لتنفٌذ تمثال )نهضة مصر(, أدى بالفنان الى 

المرض واالنكفاء على نفسه ومن ثم رحٌله بعد أن أصٌب فً مقتل وهو ٌده )وكلنا ٌعرؾ معنى الٌد بالنسبة 

ن حٌاته كتب مختار" ما أعجب الناس, إننا نواجه احتقارهم الشدٌد عند للنحات( فً هذه الفترة العصٌبة م

  1اإلخفاق وحقدهم الشدٌد عند النجاح"

ونفس الحالة عانى منها جواد سلٌم عند اصطدامه مع العقلٌات المتخلفة التً كان لها تؤثٌراً فً الساحة 

حتى نصب الحرٌة فقد عانى فٌه الفنان خبلل العراقٌة والتً حالت دونه وتنفٌذ العدٌد من األعمال الفنٌة, و

فترة إنجازه الكثٌر من المخاوؾ التً هددت العمل بمجمله, والتً تحدثنا عن بعضها فً موضع سابق, على 

بالنصب هو تلك الفترة التً عصفت بجواد نتٌجة للصراع الداخلً الذي ألّم به والشك  قأن أخطر ما حا

ة والتً خشً أن تكون العناصر التً ٌنفذها مفككة وال تحمل وحدة العمل الذي انتابه من النتٌجة النهابٌ

الفنً, هذه المحنة أودت بحٌاة جواد سلٌم بعد فترة قصٌرة وقبل أن ٌكتمل العمل بالنصب العمبلق, ولكن 

ٌمكن القول بؤنه قد أدى واجبه الفنً تجاه النصب وأوصله الى بر األمان بعد أن وسم عناصره الكثٌرة 

 ٌسم خاص وأعطاها وحدة اسلوبٌة لطالما بحث عنها.     بم

 

 ـ العناصر التشكٌلٌة 

 

إن الدخول الى عالم الفنان التشكٌلً ممتع ولذٌذ وذا شجون ألن هذا الدخول من شؤنه أن ٌستثٌر آهات و 

ه عذابات وآمال ولحظات مضت قاساها الفنان, اقتطع من نفسه وروحه الكثٌر حتى صاغ موضوعه فً شكل

الحالً, فالعمل التشكٌلً )الصادق( هو نافذة ٌطل المتلقً من خبلله على العالم الداخلً المضطرب للفنان 

وظروفه المرافقة التً دفعت بالفنان للقٌام بالفعل المنتج, و ٌجب أن ٌنظر إلى العمل الفنً كنتٌجة ومحصلة 

فنان لعناصره التشكٌلٌة والتؤكٌد على بعضها اللتقاء وتفاعل عدد من المعطٌات المختلفة. وعلٌه فاختٌار ال

البد وأن تشٌر الى مرجعٌات نفسٌة واجتماعٌة وثقافٌة تتطلب دراسة متؤنٌة للوقوؾ على كنهها ووعً 

مرامٌها, والتً تتوارى فً كثٌر من األحٌان خلؾ أقنعة وستابر ومضامٌن مباشرة وؼٌر مباشرة ٌعمل 

  ها وإبرازها. فً تحقٌق الوعً الفنان دوراً بارزا

فلو دخلنا عالم محمود مختار وجواد سلٌم وحاولنا استقصاء النماذج التً تعامل معها كل منهما لوجدنا أن 

المحلً والرموز  عاختٌاراتهما لعناصرهما التشكٌلٌة تتوزع على محورٌن ربٌسٌن هما الحٌاة الٌومٌة للمجتم

                                                 
1
 .42, مرجع سابؽ, ص المثاؿ مختارػ بدر الديف أبو غازي ,  
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نٌة التً تعامل بها كل منهما مع هذٌن المحورٌن, وكذلك التراثٌة والقومٌة, مع التؤكٌد على الخصوصٌة الف

األمر بالنسبة للخامات التً اختارها كل من الفنانٌن, فكما أسلفنا أن كل منهما عاش بٌبة معٌنة و زمناً 

ٌختلؾ عن اآلخر انعكس ذلك فً نتاجهما الفنً, ففً حٌن اعتمد مختار الواقعٌة المبسطة مع القلٌل من 

ث كانت فً أوج نشاطها فً فرنسا( وتراوحت شخوصه بٌن الفبلحة وشٌخ البلد, والمواضٌع التؤثٌرٌة )حٌ

التً تتعلق بشكل أو بآخر بالقرٌة, حٌث نشؤ وترعرع, نجد أن جواد سلٌم قد حاول التعامل مع مختلؾ 

ى بالبؽدادٌات المدارس الحدٌثة من التؤثٌرٌة والتعبٌرٌة والسرٌالٌة والتجرٌدٌة, ولعل أسلوبه الخاص المسم

ٌعد ثمرة بحثه المتواصل والدإوب, هذا األسلوب ٌعّبر عن فهم دقٌق للتجارب العالمٌة ووعً أدق لمعطٌات 

الموروث الزاخر باللون والشكل والفكر, كما تنوعت اختٌاراته لعناصره التشكٌلٌة بٌن المرأة البؽدادٌة 

ماشى مع التٌار الفكري والسٌاسً السابد فً بؽداد والعملة )البناء( و)السجٌن السٌاسً المجهول( بما وٌت

 )المدٌنة(.

 ـ هناك نوعان من العمل الفنً الذي ٌنتجه الفنان : 

  ,ًعمل ٌقوم به الفنان من منطلق شخصً بحت ٌكون دافعه األساس هو تحقٌق التوازن الداخل

 وؼالبٌة األعمال التً ٌقوم بها الفنان تكون من هذا المنطلق. 

  منه فٌإدٌه ضمن رإٌته الخاصة, أو أن تفرض علٌه الجهة الطالبة للعمل رإٌتها عمل ٌطلب

)الخاصة( لمساعدته )قسره( على تضمٌن العمل رموزاً وأشكال معٌنة قد ال تمت للعمل الفنً 

بصلة لكنها تعنً الكثٌر لهذه الجهة, وذلك عندما ٌطلب من الفنان القٌام بعمل نصب تذكاري 

خصٌة معٌنة, فقد رفضت العدٌد من األعمال لجواد سلٌم من قبل جهات لتمجٌد حادثة أو ش

,أو تلك األعمال التً ٌقوم بها الفنان لبلشتراك فً 1رسمٌة بسبب الجهل الفنً لهذه الجهات

مسابقة أو تظاهرة معٌنة, أو أن ٌطلب من الفنان تصمٌم شعار أو شكل ممٌز ٌكون رمزاً لهذه 

 الجهة أو تلك. 

فؤما تلك التً ٌنتجها من دافع شخصً بحت فهً األكثر تعبٌراً عن شخصٌته الحقٌقٌة واألقدر على أخذنا 

, بالرؼم من أن تلك التً ٌنفذها بطلب من هال وعٌبعٌداً داخل أعماقه والتعرؾ على ذلك الشًء القابع فً 

ل أعماله, ولكن ٌبقى لتك األعمال الجهة الخارجٌة تحمل أٌضاً مبلمح الفنان نفسه وال تشذ كثٌراً عن مجم

 التً تنطلق من دخٌلة نفسه مكانة أهم وموقعاً أقرب للتعبٌر بصدق عما ٌعتمل فً صدره. 

                                                 
1
بو جواد ليوضع في المبنى الجديد لممصرؼ , ويمثؿ فالحًا وزوجتو وطفمو يتوسطيـ جذع نخمة . ...رفض المصرؼ الزراعي نموذجًا تقدـ "ػ   

لورنا  إنعاـ كجو جي , وكانت حجة المشرفيف عمى تزييف المبنى أنيـ يريدوف تمثااًل مباشرًا فالح يقؼ أماـ شباؾ المحاسب وبيده رزمة أوراؽ نقدية"
 . 65ص  مرجع سابؽ , ,  سنواتيا مع جواد سميـ
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( ٌدرك على الفور أن الدافع الذي حدا بالفنان 117 فمن ٌشاهد مثبلً عمل مختار )الخماسٌن()شكل رقم

لة, على درجة كبٌرة من الحساسٌة والشعور العالً القٌام بهذا العمل داخلً بحت, ٌنّم عن نفس معذبة مسإو

بالمحٌط. عندما شاهدت العمل للوهلة األولى تدافع فً ذاكرتً عمل لـ)فان ؼوغ, حقول القمح والؽربان( 

وعمل )أدؼار مونش, الصرخة( فكمٌة القلق والخوؾ التً ٌمتلكها هذا العمل تنقلك مباشرة الى حالة من 

ال تعرؾ بالضبط من أٌن ٌؤتً, هذا العمل الذي وصفه أحد الفنانٌن ونقاد الفن  التوجس وتوقع الخطر الذي

العالمٌٌن وهو الفنان )مارك سبوننبرغ( النحات األمرٌكً وأستاذ تارٌخ الفن فً جامعة أورٌجون للفنون 

ن "...ما من شك فً أن الخماسٌن هً أكثر أعمال مختار أصالة, قد ٌكون ذلك لجدة الموضوع, وقد تكو

بداٌة طرٌق كان الفنان متجهاً إلٌه لٌقدم لنا أعماالً من نظابره لو لم ٌداهمه الموت وهو فً قمة إبداعه الفنً. 

ومن الممكن أن نقول إن الخماسٌن فً روحها هً صورة من صانعها وهً رمز لحٌاته العاصفة فً جرأة 

ام, وهً من ناحٌة أخرى تمثل شٌباً من خطوطها وصبلبة تكوٌنها, وفٌها الحقٌقة والتجرٌد والحركة والنظ

. لقد قٌل الكثٌر عن أعمال مختار وأنفرد كل ناقد بعمل 1مصر المعاصرة بما تحمله من تعبٌر االنطبلق "

من أعماله واختصه بالثناء والمدٌح على أنه واسطة العقد فً مجمل أعماله ولكننً أنحاز الى رأي هذا الناقد 

لذي ٌمكن أن تختصر فٌه تجربة مختار كاملة, من حٌث أنه ٌكتفً بمجموعة من بؤن )الخماسٌن( هو العمل ا

الخطوط التً تحصر الشكل وتولّد كتلة متماسكة ٌختزل فٌها فكرة بسٌطة ٌمكن سحبها وتعمٌمها على 

ه مساحة اإلنسانٌة كلها, فهذه المرأة التً تقاوم الرٌح الموسمٌة المسماة بالخماسٌن لٌست سوى اإلنسان نفس

 ٌقاوم عسؾ الظروؾ وقهر األٌام بإرادة صلبة وتصمٌم كبٌر على قهر الظلم واالنتصار, إنها إرادة الحٌاة. 

( لجواد سلٌم عمقاً وتعبٌراً, فهً تعبر عن روح معذبة ونفس 77وال تقل لوحة )الشجرة القتٌلة()شكل رقم

. قال عنها جواد : "إن اللوحة ٌنظرها قلقة لٌس قلقاً شخصٌاً بل قلق ٌتسع لٌشمل اإلنسانٌة على اتساعها

 .4الساذج بعٌنٌه وٌشاهدها المثقؾ ببصٌرته ومستواه الثقافً "

( لجواد سلٌم 66أن أعمال كـ)الخماسٌن( لمختار و )الشجرة القتٌلة (و)اإلنسان واألرض()شكل رقم

الحقٌقً من أعمال وأعمال أخرى أٌضاً ٌمكن أن تكون مرشداً أكثر وضوحاً وجبلء لدخول عالم الفنان 

أخرى قد تكون أكثر أهمٌة وذات حظوة أكبر كـ)تمثالً سعد زؼلول فً القاهرة واإلسكندرٌة( لمختار 

و)نصب الحرٌة( نفسه لجواد سلٌم. بالرؼم من األهمٌة االستثنابٌة التً تمتلكها هذه األعمال ومن الكم الهابل 

جهة الخارجٌة التً تدخلت لدى الفنان وطلبت تنفٌذه, من الصدق واألصالة فً تنفٌذ هذه األعمال, ولكن ال

تشكل عنصراً دخٌبلً ـ بالرؼم من كونه تدخبلً إٌجابٌاً ـ ولكن ٌجب هنا االعتراؾ بالدور الهام الذي لعبته هذه 

                                                 
1
 . 241, مرجع سابؽ , ص  المثاؿ مختارػ بدر الديف أبو غازي ,   

4-  عباس الصراؼ,  جواد سميـ, مرجع سابؽ, ص 114.
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الجهات الخارجٌة التً تحدثنا عنها فً مسؤلة من أهم المسابل, وهً قضٌة دعم الفنان )النحات( إلخراج 

كبٌرة بالكٌفٌة المطلوبة, فؤٌن لنا أن نرى أعماالً بحجم )نهضة مصر, وتمثالً سعد زؼلول, ونصب أفكاره ال

الحرٌة( بعٌداً عن )التدخل الخارجً( فتمثال )نهضة مصر( وكحالة استثنابٌة حٌث أبدعه مختار فً بارٌس 

عب المصري والعربً بدافع شخصً كان سٌبقى حبٌس أحد المتاحؾ ـ على أحسن تقدٌر ـ دون أن ٌتاح للش

أن ٌتفاعل معه  وٌعتبره رمز نهضته, وال اعتقد بؤن مختار كان سٌنفذ أي من تماثٌل سعد زؼلول بهذه 

الطرٌقة دون طلب من الجهة الخارجٌة التً تحدثنا عنها, بالرؼم من المكانة الهامة التً ٌشكلها سعد زؼلول 

ال ٌوماً " فً وجدان كل مصري ولو لم ٌكن فناناً لمختار كفرد من أفراد المجتمع المصري, صحٌح أنه ق

ولكن التمثال الذي كان فً وجدان مختار ـ كفنان مصري ـ وبتدخل الجهة الخارجٌة  , 5تمثال لسعد زؼلول "

كان له وقع أبلػ بعد أن قٌض له أن ٌترجم الى الواقع وٌؤخذ مكانه فً الحٌز البصري لشعب آمن بهذا 

 الزعٌم. 

د سلٌم مماثل إن لم ٌكن أكثر وضوحاً, فنصب الحرٌة أعطى مشروعٌة قل نظٌرها لفنان واألمر مع جوا

مثل جواد سلٌم من بٌبة متخلفة ـ فنٌاً ـ وكم كان جواد نفسه متلهفاً لفرصة كتلك التً أتٌحت له للتعبٌر بهذه 

لكن على األقل القوة وبهذه المساحة وبهذه العظمة, صحٌح أن نصب الحرٌة لم ٌصنع جواد بل العكس, 

ساهم النصب فً التعرؾ على جواد اإلنسان والفنان بعمق, سواء من خبلل عناصر النصب ذاته, أو من 

خبلل الدعوة التً فرضها النصب على نقاد الفن للعودة الى تراث الفنان العرٌق والزاخر بالعبلمات الممٌزة 

انصهرت حٌاته بفنه التً ختمها وهو ٌضع اللمسات  لمسٌرة الحركة التشكٌلٌة العراقٌة بعامة هذا الفنان الذي

األخٌرة على عمله الضخم. أن العبلقة التبادلٌة التً تنشؤ بٌن الفنان وعملة تإكد على مصداقٌة الفنان على 

األقل أمام المتلقً العادي, فالنهاٌة الدرامٌة لنصب الحرٌة جعلت من)جواد بطل لهذه الملحمة(, وأسبؽت 

اجتماعٌاً ٌنضاؾ الى األبعاد الجمالٌة والتشكٌلٌة التً حازها العمل, وظل الشارع العراقً  على العمل بعداً 

ٌتفاعل مع هذا العمل وكؤن بجواد ال ٌزال ٌنشط على خشبة مسرح الحٌاة العامة وال تزال الحركة الثقافٌة 

على العراق, ففً  فً العراق تتعامل مع الفنان والنصب على حد السواء وخصوصاً عندما تشتد المحن

مهرجان المسرح العراقً الخامس وبعد عقود كثٌرة على رحٌل جواد, قدمت الشاعرة )وداد الجورانً( 

مسرحٌة )لٌلة ؼاب العراق( نصاً شعرٌاً قام بإخراجه مسرحٌاً المخرج )أحمد حسن موسى(, ٌعتمد النص 

اً حٌة تتؤلم وتعٌش الواقع وتدخل فً بنابه الدرامً على شخوص وعناصر نصب الحرٌة, التً ؼدت شخوص

                                                 
5-  عالء الديف وحيد , محمود مختار وضمير األمة , مرجع سابؽ ,ص189.
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, كٌؾ ال وقد انطلقت هذه العناصر 1فً حوارات رمزٌة فٌما بٌنها وبٌن جواد نفسه الذي دخل اللعبة أٌضاً 

 من الواقع نفسه واتجهت إلٌه.  

لٌس من السهل على الباحث أن ٌستثنً كبرى العبلمات الممٌزة فً نتاج الفنان ـ لتحٌٌد الجهة الخارجٌة ـ 

واالنطبلق نحو األعمال األخرى للوقوؾ على منابع االستلهام التً نهل منها الفنان وكونت خزٌنه التشكٌلً 

 والجمالً والمعرفً. 

سلٌم قد عالج عدٌد المواضٌع مع التركٌز على محورٌن كما أشرنا سابقاً بؤن كبلً من مختار وجواد 

 أساسٌن هما الحٌاة الٌومٌة لمجتمعهما والرموز التراثٌة والقومٌة. 

فبالنسبة للحٌاة الٌومٌة فقد عالجها كل من الفنانٌن من خبلل مواضٌع وأشكال عدة بكثٌر من الحمٌمٌة   

اءت ؼالبٌة أعماله تحمل سمات الرٌؾ المصري وخصوصاً مختار الذي انطلق من صمٌم هذه الحٌاة, فج

بكل ؼناه التشكٌلً والجمالً فتعنونت أعماله بـ)بابعة الجبن, الفبلحة, حاملة المٌاه, نحو ماء النٌل, قاربة 

األسرار, فبلحة جالسة, زوجة شٌخ البلد, حارس الحقول...(  وحتى تلك األعمال التً أنتجها مختار وتحمل 

ج موضوعات مختلفة فنجده ٌنفذ عناصرها بشًء أقرب الى الحٌاة الرٌفٌة مثل )على عناوٌن أخرى وتعال

إثر التعب, امرأة القاهرة, األسى, نحو الحبٌب, الخماسٌن, العودة من السوق, مناجاة, عند لقاء الرجل...( 

طلق منها مبدع هذه إن المتؤمل لهذه األعمال ال ٌجد كبٌر عناء فً الوصول الى معرفة البٌبة الرٌفٌة التً ان

األعمال بل ٌصعب علٌه تجاهل البٌبة التً أنتجت هذا الفنان " أعمال مختار تجسٌد للحٌاة 

المصرٌة...والعجٌب رؼم أنه عاش أكثر حٌاته خارج الببلد إال أنه كان األكثر تعبٌراً عن هذه الحٌاة متفوقاً 

د الوجود الشكلً لهذه العناصر بل لؤلسلوب , لٌس لتعد1بذلك على فنانٌن عاشوا فً أزقتها وحوارٌها "

الملًء بالمحبة واألصالة التً ٌتمتع بها هذا الفنان فً طرق هذه الموضوعات. ومع أنه لم ٌقتصر على 

الحٌاة فً الرٌؾ بل قضى حٌزاً كبٌراً من حٌاته المنتجة فً القاهرة ومن ثم فً بارٌس, إال أن الرٌؾ بقً 

بدأ السٌر على طرٌق الفن, حتى فً معارضه التً كان ٌقٌمها فً بارٌس أو تلك مسٌطراً على كٌانه, فهناك 

التً نفذها وهو على رأس اإلدارة فً متحؾ )ؼرٌفٌن( ببارٌس, فقد حمل رٌفٌته معه مباهٌاً العالم بتلك 

ضارة البٌبة, وقد تفاعل الجمهور الؽربً مع هذه البٌبة التً حملها لهم مختار واعتبروها امتداداً للح

 الفرعونٌة التً رأوا فً مختار باعثها الجدٌد.    

أما جواد سلٌم والذي انطلق من بٌبة مشابهة لبٌبة مختار بسٌطة لٌست بالرٌفٌة  لكنها على عبلقة وطٌدة 

بالرٌؾ, عاش ملتصقاً بهذه البٌبة ٌعً همومها وٌتفاعل مع مشاكلها, فانعكس ذلك فً العدٌد من األعمال 

                                                 
 .  2111ح العراقي الخامس في شير أفريؿ مف العاـ . أقيـ ميرجاف المسر  2111أفريؿ 19, الخميس 13913ػ جريدة الحياة , العدد    1

1
 .2113أفريؿ  13,  519جريدة أخبار األدب , العدد المثاؿ الفالح : مختار ..حالة مصرية خاصة جدًا , حامد سعيد ,  ػ   
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حتاً ورسماً منها )قروٌتان, فبلح وزوجته, زفة فً الشارع, ثور وفبلحة...( مع التؤكٌد على التً نفذها ن

الطابع الممٌز للبٌبة العراقٌة التً تمتزج فٌها حٌاة الرٌؾ بالمدٌنة وأجواء الفبلحٌن بالعمال فهذا عمله الفذ 

امل ناهٌك عن البؽدادٌات التً )البناء( ٌتبدى فٌه الشخص المحوري بسمات أقرب الى الفبلح منه الى الع

تحمل الكثٌر من اللمحات الحٌاتٌة للفبلحٌن, سواء فً شكل المبلبس أو فً الوضعٌات العامة التً توحً 

 بالحٌاة الرٌفٌة البسٌطة. 

أما تلك الموضوعات التً تعالج الرموز التراثٌة والقومٌة فنجد أن كبلً من الفنانٌن قد ابتدأ بها وذلك فً   

أعماله وهو ما ٌزال ٌخطو خطواته األولى فنجد عند مختار أعماالً باسم )خولة بنت األزور, خالد بن أولى 

الولٌد, ملكة سبؤ, اٌزٌس, الوجه البحري والوجه القبلً, عروس النٌل, اللقٌة( حٌث نجد مختار هنا 

ً لٌحقق توازناً داخلٌاً, وخصوصاً فً أعماله األولى ٌرٌد أن ٌرتفع بالموضوع وٌعالج حاالت ذات بعد تراث

كان فً أمس الحاجة إلٌه فً بداٌة عهده بالفن ٌدفع به للبحث عن الرموز المشرقة فً تارٌخ األمة, وتقدٌمها 

للعالم منتصراً من خبللها على الوٌبلت و االنكسارات والهزابم التً حاقت بؤمته التً ٌإمن بعراقتها وٌإمن 

ق, ومن خبلل هذه الرإٌة قّدم ومن تلقاء نفسه )نهضة مصر( فً مجتمع أكثر من ذلك بالمستقبل الذي تستح

ٌجهل الكثٌر عن جؽرافٌا وتارٌخ هذه األمة, وهو شًء ٌمكن أن ٌنضاؾ الى الدوافع التً حدت به لتقدٌم 

هذا العمل, فقبل أن ٌتوجه بهذا العمل الى المصري توجه به الى الفرنسً الذي أعطاه حق قدره كما فعل 

 ي, فقد نال مختار على هذا العمل الجابزة األولى فً صالون الفنون فً بارٌس.    المصر

على نفس الشاكلة تعامل جواد سلٌم مع المواضٌع التراثٌة والرموز القومٌة, فقد قدم أولى أعماله النحتٌة 

التً تدور فً نفس الفلك وهو ما ٌزال صبٌاً كما جاء وصفه فً دلٌل المعرض الزراعً والصناعً األول 

لٌم تقدٌم الرموز التراثٌة لمنطقة ما . وفً نفس السٌاق أٌضاً تابع جواد س1 1932الذي أقٌم فً بؽداد فً عام 

, على أنه لم ٌؤخذ نماذج بعٌنها من هذه الفنون والحضارات األكادٌةبٌن النهرٌن اآلشورٌة والسومرٌة و 

المتعاقبة على العراق بل أنه نهج على منهجها كما فعل مع الواسطً الذي أخذ عنه روح العمل الفنً دون 

 أن ٌكرره تكرٌراً ساذجاً. 

ا ٌجب أن نجد نقطة تماٌز بٌن محمود مختار وجواد سلٌم فً هذه الناحٌة إذ أن األول قد تعامل وهن

بشًء من الواقعٌة مع رموزه التراثٌة فً حٌن أن الثانً قد تعامل مع الرموز التعبٌرٌة وؼاص عمٌقاً فً 

األول والمتعلق بالفترة هذا التراث محاوالً الوصول الى الجوهر, وهذا نابع من أمرٌن هامٌن تحدثنا عن 

الزمنٌة التً عاشها كل من الفنانٌن وما تحمله هذه الفترة من خصابص فنٌة خبرها جٌداً كل منهما. والثانً 

                                                 
1
 . 24, مرجع سابؽ , ص الفف التشكيمي العراقي المعاصرػ شاكر حسف آؿ سعيد ,   
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أٌضاً متعلق بالفترة الزمنٌة التً صاحبت تجربة مختار والتً ترافقت مع االكتشافات الكبرى آلثار 

شافات, والتً انعكست أعمال عدة فً تجربة مختار )لعل الفراعنة والضجة الكبرى التً صاحبت هذه االكت

( فً حٌن أن اآلثار اآلشورٌة والسومرٌة كانت قد 17و119أبرزها تمثال اللقٌة وعروس النٌل()شكل رقم 

اكتشفت منذ زمن بعٌد على تجربة جواد سلٌم الفنٌة, وفً الحقٌقة لم تحط فٌها هذه الهالة التً أحاطت 

للحضارة المصرٌة, على الرؼم من أن الحضارة التً تمتلكها ببلد ما بٌن النهرٌن  باالكتشافات األثرٌة

 )العراق( ال تقل أهمٌة عن مثٌلتها فً مصر.

 

 .محمود مختار, متحؾ الفن الحدٌث , القاهرة , 1926( اللقٌة , برونز ,119شكل رقم )

 

طاٍغ فً اقتراحهما لمختلؾ  ياألنثوٌبلحظ فً نتاج كل من محمود مختار وجواد سلٌم أن العنصر 

المواضٌع التً تناولها كل منهما, فلو تؤملنا بنظرة شاملة الناتج الفنً لكل فنان لوجدنا أن نسبة األعمال 

التً استخدم فٌها الشكل األنثوي كمطٌة إلٌصال الفكرة المرجوة تفوق الثمانٌن بالمابة وهذا أمر ملفت 

األمر الذي ٌقودنا مرة أخرى الى العودة للسٌرة الذاتٌة للفنان ٌقودنا للبحث فٌه بشًء من التمحٌص, 

 محاولٌن الوقوؾ على عبلقته مع المرأة.  
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 وأولى النساء فً حٌاة اإلنسان هً األم, فما هً طبٌعة العبلقة التً كانت بٌن فنانٌنا وأمهما ؟ 

الدٌن أبو ؼازي )ابن أخت الفنان( ال , من خبلل كتاب بدر ةفً القراءة األولى لسٌرة محمود مختار الذاتٌ

, فهو مؽٌب لسبب أو آلخر والتركٌز كله منصّب على دور األم التً ننكاد نبلحظ وجوداً لؤلب فً حٌاة الفنا

رعت ابنها فً القرٌة ومن ثم انتقلت الى القاهرة, حٌث شكلت األم بالنسبة له قٌمة كبرى ترتفع الى مصاؾ 

تقدٌم العدٌد من األعمال المتعلقة باألم واألمومة, وللتعرؾ على هذا الموقؾ البد التقدٌس, األمر الذي دفعه ل

لنا من الرجوع الى أعماله الكثٌرة التً قد ال تتعنون باألم أو باألمومة لكن نظرة بسٌطة الى الوجوه التً 

وهً خاصٌة امتازت  قدمها مختار تحٌلنا مباشرة الى األم بما تحمله من قسمات لعبت بها الهموم واآلالم ـ

 لبها األم فً األرٌاؾ ـ ومن ٌرٌد التعرؾ على نموذج أمثل لهذا علٌه العودة الى )كاتمة األسرار شك

( وهً سمات تمتعت بها األم عبر التارٌخ , دون أن 7( والحزن)شكل رقم9(, القٌلولة )شكل رقم111رقم

عمال هو تمثال القٌلولة الذي ٌعبر عن تختص بها منطقة دون أخرى, على أن الشًء الممٌز فً هذه األ

 حركة االستراحة التً تمٌز نساء الرٌؾ عموماً والمرأة الرٌفٌة فً مصر خصوصاً.

 

 محمود مختار, متحؾ الفن الحدٌث, القاهرة, 1926( كاتمة األسرار, برونز ,111شكل رقم )

 

فً هذه الناحٌة, فبخبلؾ بضع من  أما بالنسبة لعبلقة مختار بالمرأة بشكل عام, فٌسود جو من الؽموض

الرسابل التً خطها مختار الى شخصٌات أنثوٌة وعلى شكل خواطر ال أظنها موجهة ألحد ـ بالرؼم من أنه 
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ٌعرؾ بعضها بؤسماء موجودة لكنً أمٌل الى االعتقاد بؤن هذه الرسابل والخواطر كان قد كتبها مختار 

لم ٌستطع توجٌهها نحو امرأة بعٌنها فبقً ٌعشق المرأة  إلفراغ طاقة وشحنات تفٌض بها نفسه المرهفة

بمفهومها المطلق ـ تتبدى له كل مرة بحلة جدٌدة فٌعمد الى تقدٌمها من خبلل الحجر حٌناً والبرونز حٌناً آخر 

ـ وتزاحم هذه األعمال فً حٌاته لم ٌسمح المرأة بعٌنها أن تدخل حٌاته بالفعل فلم ٌقترن بواحدة بعٌنها, ومن 

ٌقرأ هذه الكلمات التً خطها فً دفتر مذكراته " كتبت لها أوالً خطاباً فوجدته مراً فحرقته. بؤي حق أشكو 

منها؟ إنً أحببتها بهذا الحب الذي ال ٌعبر عنه بالكبلم بل ٌنحت فً الحجر الصوان األصم. نعم كنت أحبها 

, ٌقؾ على حقٌقة عبلقة 1ً دابماً إلٌها "بهذا الحب المقدس وأبحث فً عٌنٌها عن هذا السر الذي كان ٌجذبن

 الفنان بالمرأة,  وربما هذا من األسباب التً أّزمت حٌاته العاصفة, ولكنه قدر الفنان أن ٌعشق المطلق.

من خبلل مطالعتنا لبعض األعمال )نحو الحبٌب, مناجاة, عند لقاء الرجل...( ٌمكننا الوقوؾ على 

البادي على محٌا المرأة وهً فً طرٌقها نحو لقاء الحبٌب والخوؾ التردد  )مشكلة( الفنان مع المرأة فالحٌاء

المسٌطر على جوها العام ومن ثم هذه الوضعٌة العذرٌة ـ إن صح التعبٌر ـ التً ٌقترحها مختار فً عمله 

)مناجاة( والتً تخبرنا عن شخصٌة خجولة تقصً كل ما هو حسً دنٌوي فً هذه العبلقة, ولٌس عمله الفذ 

( والذي اتفقنا على أنه ٌعبر عن شخص مختار نفسه, إال دلٌبلً داعماً لهذه 31رقم لأسطورة الحقول شك)

بفتاته فً مداعبات برٌبة تقع على  األسطوريالفكرة, فالمشاهد لهذا العمل ٌجد عبلقة شبه أبوٌة تربط الكابن 

بمختار والذي كان ٌداعبه أصدقابه  الطرؾ اآلخر من )أسطورة الحقول( التً قدمها من قبله )رودان( وكؤن

بالشبه بٌنه وبٌن الشخصٌة األسطورٌة آللهة الحقول, أراد أن ٌنفً عن نفسه سمة هذه الشخصٌة واالتفاق 

 معهم على الشبه الظاهري بل والتركٌز علٌه مع التؤكٌد أٌضاً على الجانب العذري من شخصٌته. 

هذه الناحٌة من شخصٌته والتدقٌق فً بعض النماذج  إن نظرة شاملة لنتاج مختار النحتً تإكد على

( والذي ٌمثل فتاة عارٌة فً مقتبل العمر 119المقترحة تعد دلٌبلً واضحاً فتمثاله المسمى)اللقٌة شكل رقم 

والذي أراد مختار من خبلله التعبٌر عن المكتشفات األثرٌة فً مصر ـ حٌث كانت فً أوج ازدهارها ـ 

عن شخصٌة )مختار( الحقٌقة أمام العري, فالتمثال الذي قدمه مختار ٌشذ قلًٌل عن تعطٌنا فكرة إضافٌة 

نماذج أعماله من حٌث الحركة والوضعٌة العامة, وأؼلب الظن أن مختار قد صاغ هذا التمثال عن نموذج 

ادي حً )وهذا استنتاج شخصً نابع من خبلل زٌارة خاصة لمتحؾ الفنون الحدٌثة فً القاهرة( للحٌاء الب

على محٌا الفتاة واالرتباك الواضح على صانع التمثال, وهنا علٌنا التؤكٌد على أنه لم ٌكن مكبوتاً أو أنه 

ٌعانً مشكلة من هذه الناحٌة وبالخصوص تلك الفترة التً قضاها فً بارٌس متعلماً وعامبلً فً متحؾ 

                                                 
1
 .41, مرجع سابؽ , ص المثاؿ مختاري , ػ  بدر الديف أبو غاز   
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 جؤن وراء التمثال ما ورابه, لعل النموذ)ؼرٌفن(, ولكن شًء ما ٌكتسً التمثال المذكور ٌدفعنً الى القول ب

الذي أخذ عنه كان ٌسبب له حالة من اإلرباك لسبب أو آلخر, ربما لكون النموذج الذي تعامل معه ٌعبر عن 

فتاة مصرٌة رٌفٌة تعنً له أكثر من كونها نموذجاً, تبقى هذه تكهنات شخصٌة فرضت علٌنا من خبلل 

 ع السٌرة الذاتٌة للفنان الذي كّرس حٌاته للفن.    طبٌعة األعمال المذكورة وتبلقٌها م

أما بالنسبة لجواد سلٌم فالمسؤلة تبدو أكثر وضوحاً, سواء لعبلقته الممٌزة بؤمه أو لتلك التً جمعته 

 باألخرٌات.

صحٌح أنه قد عاش فً كنؾ والدٌن ٌتعامبلن بالفن, وأن والده ٌعد من أعبلم الفن التشكٌلً العراقً فً 

الرواد, إال أنه وفً مذكراته وخطاباته كان على تواصل أكبر مع أمه, التً احتلت مساحة شاسعة مرحله 

من حٌاته وأعماله, فاألمومة موضوع مكرر فً مجموع أعماله وحتى ملحمته الكبرى )نصب الحرٌة( 

ضع المرأة الحامل تعتمد اعتماداً كبٌراً فً عناصرها على األم وعبلقتها بابنها )الولٌد والشهٌد( بل وقد و

رمزاً للمستقبل المشرق الذي من المفترض أن تحققه الثورة التً أحتفى بها فً هذا النصب. هذه العبلقة 

اإلنسانٌة السامٌة التً تجمع بٌن أي إنسان وأمه, والتً قد تتضخم شٌباً ما لدى الفنان شوهت من قبل بعض 

م الى الشبقٌة و اإلٌروسٌة, والتً تطرقنا للحدٌث عنها فً المنظرٌن الفنٌٌن مقتدٌن بـ)فروٌد( فً إحالة منه

 فصل سابق. 

تعامل جواد مع موضوع األم بعدة مستوٌات, فقد قدمها فً أشكال عدة لعب الرمز فً بناء شكلها العام 

دوراً أساسٌاً, فعندما ٌواجه المرء موضوع األمومة فبل بد له من وجود عنصرٌن أساسٌٌن وهما األم 

إن قدم هذه الصٌؽة بوضوح إال أنه أضاؾ بعداً رمزٌاً آخر ٌنضاؾ الى األبعاد على أن جواد و والطفل,

األخرى وذلك عندما قدم الطفل على شكل البٌضة فً تمثال األمومة. هذا الشكل )البٌضة( قاده الى تحوٌر 

فً عمل آخر حٌث تحول الموضوع برمته الى هبلل وبٌضة فً  فً شكل األم التً أصبحت )هبلالً(

اختصار عمٌق " ٌمٌل جواد الى أن ٌرسم وٌنحت األم بشكل دابري أو هبللً فٌه انحناءة وانكسار 

واحتضان, كما فً )تمثال األم, األمومة, األم فً منحوتة الشهٌد, األم فً منحوتة األم وطفلها( و)األم فً 

  1"  الزخارؾ الهبللٌة(

أما بالنسبة لعبلقة جواد بالمرأة بشكل عام, وعلى الرؼم من اقتران الفنان بزوجته اإلنكلٌزٌة )لورنا( إال 

أن هذه العبلقة )مثله مثل مختار( كانت تعانً اضطراباً وتشوٌشاً ما حكم عبلقاته بالطرؾ اآلخر. تشوٌشاً 

رجة انه كتب فً إحدى مذكراته "...]إن أكثر النساء أثر على مجمل عبلقاته التً مّر بها منذ كان مراهقاً لد

                                                 
1
, الطبعة األولى , 1991, دار الشؤوف الثقافية العامة , وزارة الثقافة واألعالـ , بغداد  في سايكولجية الفف التشكيمي, ػ قاسـ حسيف صالح   
 .182ص
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اللواتً قطعن عبلقتهن معً كان سببها برودي وكبرٌابً وعدم اهتمامً...[ لقد فشل جواد فً عبلقاته 

الجنسٌة, ومرجع فشله هو بروده الجنسً كما ٌعترؾ, وان بروده ناتج عن التربٌة المحافظة ثم التقالٌد 

ثبلثٌنات واألربعٌنات حٌث كانت بؽداد مدٌنة للرجال فقط ال تكاد تلمح فتاة إال نادراً والعادات المتزمتة فً ال

وهناك عدٌد المبلحظات التً تإرخ لهذه الفترة من حٌاته المضطربة, والتً تركت بصماتها فً تارٌخه  1"

على سبٌل  الفنً من خبلل أعمال عالجت بعض الحوادث التً مّر بها جواد فً طفولته ومراهقته ومنها

( وهناك من صّنؾ لوحة )كٌد 112()القٌلولة شكل رقم111المثال لوحة )السٌدة وابن البستانً شكل رقم 

ضمن هذا السٌاق " إذا كان لـ)القٌلولة( و)السٌدة وابن البستانً( عبلقة بالتجربة الذاتٌة  (61النساء شكل رقم

 لجواد, فإن 

 

 

 جواد سلٌم ., 1958ألوان زٌتٌة ,  ( السٌدة وبن البستانً ,111شكل رقم )

                                                 
1
 .  61, مرجع سابؽ , ص جواد سميـ ػ عباس الصراؼ ,  


ػ حكاية كيد النساء مأخوذة مف قصص ألؼ ليمة وليمة مفادىا أف امرأة متزوجة مف تاجر ثري ولكثرة غيابو اتخذت ليا عشيقًا وحدث أف دخؿ   

تيـ عمى وواعدعشيقيا السجف , فسعت الى إنقاذه , فاتصمت بالوالي فراودىا ووعدتو , ثـ اتصمت بالقاضي فراودىا ووعدتو , ثـ بالممؾ ووزيره فراوداىا 
ذ بالنجار ىو اآل خر يراودىا انفراد , ثـ اتصمت بنجار لكي يصنع ليا خزانة كبيرة تتألؼ مف أربعة أدراج لتسخر مف أولئؾ الذيف راودوىا فتسجنيـ وا 

ـ . ولكف في رواية جواد فطمبت منو أف يزيد درجًا خامسًا لكي تسجنو ىو اآلخر , وىكذا تسير الحكاية )في ألؼ وليمة ( بحث تسجف الجميع وتسخر مني
 تختمؼ األمور . 
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 ، جواد سلٌم .1958( القٌلولة , ألوان زٌتٌة ,112شكل رقم )

 

هناك شبهاً ملحوظاً بٌن المرأة فً )كٌد النساء( والمرأة فً )السٌدة وابن البستانً( وشبهاً أكبر بٌن المرأة 

فً )كٌد النساء( والمرأة فً )القٌلولة(, و)القٌلولة( أقرب الى أن تكون متؤثرة بالتجربة الذاتٌة لجواد من بٌن 

كل الوجه, استلقاء الرأس, تسرٌحة الشعر, انسٌابٌة جمٌع لوحاته. هذا الشبه الكبٌر بٌنهما نجده فً : ش

حركة الجسم, وحالة اإلؼراء واالشتهاء الجنسً, بل وحتى فً مقدمة األرضٌة المتكونة من تشكٌلة من 

 المعٌنات. 

فإذا كان جواد قد جسد فً )القٌلولة( افتتانه بجسد محبوبته األولى...فهل جسد فً )كٌد النساء( كٌد 

 ؟    الحبٌبة نفسها

لقد أوقؾ الحكاٌة عند الملك, رمز األرستقراطٌة, فهل هناك ما ٌوحً أن حبٌبته األولى وهً 

األرستقراطٌة التً تركته, كانت قد كادت له... فتزوجت من أرستقراطى ؟ ولقد رسمها شبه عارٌة 

ؤوٌبلت مبالػ فٌها ربما تكون هذه الت 1ومنسجمة مع الملك...فهل أن الباب سوؾ لن ٌفتح للنجار...)جواد("

ولكنها تعكس جانباً من طبٌعة جواد النفسٌة والتً أرخها جواد نفسه من خبلل الكتابات التً تركها لنا 

واألعمال التً تصب فً نفس اإلطار, فمن المإكد ـ بحسب كتاباته ـ أنه قد أحب فتاة من الطبقة 

                                                 
1
 .  2111, مرجع سابؽ , ص  في سايكولوجية الفف التشكيميػ قاسـ حسيف صالح ,  
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ت اجتماعٌة كرس حٌاته فٌما بعد لمحاربتها. " األرستقراطٌة ولكن وكالعادة فقد فشلت هذه العبلقة العتبارا

لقد تؽنى فً مذكراته الشخصٌة بعناصر الجمال التً استهوته فً تلك الفتاة )سمراء...جسدها الحار الممتلا 

المثٌر...فمها وشهوة الجاذبٌة فٌه...شعرها الطوٌل المبعثر, قببلتها الدافبة الهابمة...حركاتها ضحكاتها, 

حبها استسبلمها البلنهابً, تصرفاتها, شجاعتها...جنونها...( عناصر مادٌة مؽرٌة تطعمت عطفها, حنانها, 

بعناصر روحٌة شهٌة, خلق منها جواد فتاته المقدسة...ٌقول فً مذكراته )قلت لها إن األشٌاء التً هً 

ً محلً, ال جمٌلة جداً تإلمنً بعض األحٌان...ذهبت لترتدي ثوباً جدٌداً...وعندما دخلت كدت أنصعق ف

أدري ماذا أقول...لقد ظهرت بثوبها هذا صورة من أفضع الصور للجمال والفتنة. فً تلك اللحظة كدت 

أذوب, كدت أبكً...( كان ٌشكو الحرمان وهو بجانبها فٌنطلق عند فراقه لها لٌكتب فً مذكراته عن تلك 

متجسمٌن تحت القماش  ان كان برعماهمالمدورات واالنحناءات فً جسمها التً أفقدته لبه:)...ثدٌٌها اللذٌ

بالرؼم  1بطنها, فخذٌها, ساقٌها الوردٌتٌن الصافٌتٌن...قدمٌها العارٌتٌن...جٌدها, صدرها الرطب لدافا("

من كل هذه المشاعر الجٌاشة التً ٌصعب التحكم بها وخصوصاً لدى شاب فً مقتبل العمر ٌعٌش الحرمان 

التً تنطلق من روح حساسة, معذبة, مشتتة, استطاع جواد أن ٌنبى  فً منطقة خاصة كبؽداد, هذه المشاعر

 ةبنفسه عن الوقوع فً متاهات ٌصعب الخروج منها, ألنه كان ٌمتلك شٌباً من الوعً واإلحساس بالمسإولٌ

التً كان ٌتمتع بهما وهو فً تلك المرحلة الحساسة من العمر, ٌشدانه نحو قدره الذي خلق من أجله وهو 

"...الٌوم أظن قد أنتهى كل شًء بٌنً وبٌن...وأظن أٌضاً  1944ب ٌقول فً إحدى مذكراته فً عام الفن فكت

قد انتهى الحب بٌنً وبٌن أي امرأة أخرى, ٌجب أن ال أنكر على نفسً أنً وصلت عمراً جدٌاً ٌجب أن 

أكرسه الى أمور أهم من التسلٌة والعواطؾ ـ الحب ـ وضٌاع الوقت. وفوق ذلك فقد وصل عمري الخامسة 

أي نوع من الشباب العشرٌنً ٌتمتع بهذه الروح من  2ً طور ؼٌر طور الشباب "والعشرٌن فؤنا اآلن ف

المسإولٌة والوعً المبكر, فكلماته هذه ٌمكن أن نقرأها لدى رجل أربعٌنً ولكن القدر الذي خص جواد 

ٌّز تجربته بكاملها فكان ٌنبؽً على فترة مراهقته أن تكون قصٌ رة بسنٌه األربعٌن وسم حٌاته برتم سرٌع م

 بما ٌتبلءم والفترة الزمنٌة التً عاشها, فكانت. 

لٌس األمر متعلق بفترة مراهقته وحسب بل قد انسحب ذلك على حٌاته كلها فقد تمٌزت عبلقاته بالمرأة 

بشكل عام بنوع من االضطراب والتشوٌش, حتى أن عبلقته بزوجته اإلنكلٌزٌة )لورنا( لم تشذ عن هذا 

خاصة, وٌمكن أن نصنؾ عبلقته بها ضمن العبلقات الفنٌة اكثر من كونها اإلطار, فـ)لورنا( شخصٌة 

 عبلقة تجمع بٌن زوج وزوجة أو بٌن رجل وامرأة. 

                                                 
1
 .63, مرجع سابؽ . ص  جواد سميـ, ػ  عباس الصراؼ   

2
 .64ػ المرجع السابؽ , ص  
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 ( لورنا تشرؾ على نصب الحرٌة بعد رحٌل زوجها113شكل رقم )

  

ل وجدت فٌه فجواد وجد فٌها بعداً حضارٌاً ثقافٌاً ٌنضاؾ الى رصٌده الفنً والثقافً الزاخر, وهً بالمقاب

, وجدت فٌه الفنان المتعدد إنكلٌزياألخر الذي تجهل عنه كل شًء وجدت فٌه الصفاء الذي ٌبحث عنه كل 

 المواهب الذي ٌستطٌع ملا كل الفراغ الذي تعانٌه. 

وعلى كل حال فقد كانت )لورنا( قٌمة كبرى فً حٌاة الرجل وخصوصاً بعد أن أنجبت له ابنتٌه )زٌنب 

شكلتا البعد الواقعً لجواد اإلنسان. ولورنا نفسها قد لعبت دور المتتلمذ والمتلقً وقد أحسنت ومرٌم( اللتان 

دورها هذا وبقٌت على تلك األسس الفنٌة التً أودعها جواد, مما مكنها من اإلشراؾ على إتمام العمل 

الموت جواد عن القٌام بنصب الحرٌة وتعلٌق القطع البرونزٌة المتبقٌة على الجدار المرمري ـ بعد أن ؼٌب 

بهذه المهمة ـ باعتبارها الشخص األكثر قرباً من جواد أثناء فترة عمله بالنصب بل والشخص األكثر فهماً 

 لجواد الفنان واإلنسان.

وقد حققت لنفسها حضوراً ممٌزاً فً مشهد الحركة التشكٌلٌة العراقٌة باعتبارها واحدة من الفنانٌن الذٌن  

الفن الحدٌث فً العراق ورده الى منابعه األصلٌة وهً مفارقة كبرى أن تلعب تلك الفنانة أسهموا فً تؤصٌل 
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اإلنكلٌزٌة ـ التً كانت تجهل كل شًء عن العرب عموماً والعراق خصوصاً ـ دوراً بارزاً فً هذه الحركة 

قوي الذي كان ٌمتلكه وتحتل موقعاً متقدما فً تارٌخها, وهذا إن دل على شًء فإنما ٌدل على مدى التؤثٌر ال

 جواد سلٌم والرسالة التً كان ٌرٌد تبلٌؽها, وأظنه قد فعل. 

 

 الفنان ووسائله التعبٌرٌة 

  

نهج كل من محمود مختار وجواد سلٌم منذ البداٌة منهجاً ثابتاً فً تنفٌذهما ألعمالهما الفنٌة, وقد ٌختلؾ   

ءم مع الطرح العام الذي اتخذه والمنهل الذي نهل منه, الواحد عن اآلخر فً طرٌقة الصٌاؼة والتنفٌذ بما ٌتبل

ولكن شٌباً ما ٌبقى ٌجمع بٌن هذٌن الفنانٌن, أو إن األشٌاء التً تإلؾ بٌنهما اكثر بكثٌر من تلك التً 

 تفرقهما. 

السمات الخاصة أنتج فناً أقل ما ٌقال عنه أنه سلٌل ذلك الفن  ذيفمختار الذي اقتدى بالفن الفرعونً 

 رٌق والكتابات التً تطّرقت لهذه الناحٌة كثٌرة ومتعددة, وكنا قد تطرقنا لها فً مواضع سابقة عدة. الع

ٌمكن وصؾ الشكل العام لفن مختار بالرصانة والثبات واالهتمام ـ المبالػ به ـ بالكتلة ومعالجة السطوح 

لوج فٌها. وهو مبدأ انتهجه عدد بشًء من االختصار مع التركٌز على ترك الفراغ ٌدور حول الكتلة دون الو

من الفنانٌن العتبارات فلسفٌة أو نفسٌة خاصة, ٌقؾ على الطرؾ المقابل من هذا المنهج أسلوب الدمج بٌن 

وذاك, فكل نحت ال  بالكتلة والفراغ. وال نكون بعٌدٌن عن الحقٌقة إذ قسمنا األعمال النحتٌة بٌن هذا األسلو

حٌز من الفراغ, ٌستطٌل هذا لٌنكفا ذاك والعكس صحٌح, وهً جدلٌة بد وأن ٌتمتع بشًء من الكتلة و

 بدٌهٌة ولكنها تنطوي على شًء من الرمزٌة والتؤوٌل. 

فعندما ننظر الى الكتلة على أنها كٌان الفنان ذاته, ٌؽدو الفراغ محٌطاً اجتماعٌاً ثقافٌاً ومإثرات حضارٌة 

الفنان بمحٌطه وتتجاوز كونها عبلقة بدٌهٌة ساذجة بٌن وتراكمات تفرزها الظروؾ, فالمسؤلة تؽدو عبلقة 

 مادة التمثال والفراغ المحٌط بها. 

المرتكز على األبعاد الفنٌة  ىمنذ البداٌة عمد مختار الى تنفٌذ أعماله بطرٌقة تنسجم وتكوٌنه السٌكولوج

لقدم بالواقع )المتخلؾ( والحضارٌة والمنبثقة من تواصل الماضً بالحاضر, الحضارة الفرعونٌة الضاربة با

لؤلمة العربٌة بعامة ومصر بشكل خاص. الحضارة الفرعونٌة ذات التراث الفنً النحتً العرٌق  والتً تتخذ 

من الحجر الؽرانٌتً الصلد وسٌلة فضلى للتعبٌر عن الخلود والسرمدٌة وفكرة البعث, وواقع فنً متخلؾ لم 

س التً تصنع من الحلوى لتقدم لؤلطفال فً المولد, والتً تكن من وسابل فنٌة شًء ٌذكر سوى تلك العراب
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ال ٌتعدى عمرها الزمنً أكثر من أٌام معدودة. اعتماد الفرعونً على الؽرانٌت كان مبعثه االنتصار على 

الحاضر. هذه األفكار  انوابب الزمن, ومساعدة الشكل )المقدس( على االنتقال الى أزمان الحقة آخرها زمانن

التً كانت تإسس للفكر الفرعونً القدٌم, والتً استقى منها مختار منطلقه و واعزه لبعث فن النحت من 

 جدٌد. مع التؤكٌد على الدور الهام الذي تلعبه المادة فً توجٌه المسار العام للعمل الفنً. 

اله, تؤثر ببل شك بالطبٌعة الخاصة لهذه فالمصري القدٌم الذي اتخذ من الحجر الصلد مطٌة لتنفٌذ أعم

المادة التً تستعصً على المرء وفرضت اسلوباً معٌناً على الفنان توافق مع توجهه العام مما مكن هذا 

الفنان من إٌصال فنه بعٌداً عبر الزمن. فالقساوة التً تمتع بها الؽرانٌت والتً وقفت منٌعة أمام نوابب 

المثال المصري القدٌم وفرضت علٌه نمطاً معٌناً مما أكسب هذه المادة قدسٌة الدهر, هً نفسها التً أضنت 

معٌنة انتقلت الى الفنان نفسه ـ فالمادة التً تتطلب جهداً استثنابٌاً خاصاً حتى تستحٌل عمبلً فنٌاً, أبهرت 

عب الى مراتب الفنان أوالً وأؼرته بتحدٌها فكان انتصاره علٌها شرفا أكتسبه ورفعة نقلته من عامة الش

 الكهنة وسدنة المعابد. 

ومختار الذي تعامل مع مٌراث ذلك المصري القدٌم تعامل مع هذه الخاصٌة باعتبارها رمزٌة, فنفذ جل 

أعماله من خبلل هذه الخامة وبحثاً وراء خصابص هذه المادة لتثبٌت هذا الفن وعودته بقوة الى مسرح 

حدٌثه عن اختٌاره لمادة الؽرانٌت لتنفٌذ )نهضة مصر("...وقع الحٌاة االجتماعٌة ٌقول مختار فً معرض 

اختٌارنا علٌه ألن قدماء المصرٌٌن كانوا ٌصنعون تماثٌلهم منه, فؤردنا أن نربط الماضً بالحاضر, وكؤننا 

اآلن نعود الى ألفً سنة الى الوراء, ونقطع الؽرانٌت من المكان الذي كان أجدادنا ٌقطعونه منه لصنع 

     1م ..."تماثٌله

لقد أؼرت المادة مختار لتحدٌها كما فعلت مع جده, فقبل التحدي وانتصر, مما مكنه من االرتقاء من 

خبلل هذا الفن الى مراتب علٌا جعلته حدٌث كل لسان, وارتقى هذا الفن من خبلله بعد أن تجاهله المجتمع 

تعكس شٌباً من الواقع فمختار ؼدا شخصٌة عصوراً طوٌلة. ربما تكون هذه المقاربة متطرفة قلٌبلً لكنها 

المعة فً المجتمع المصري من خبلل عمله )النحت( فً مجتمع عاش عصوراً طوٌلة ٌتجاهل هذا الفن 

العظٌم وفجؤة أصبح مختار وعمله )نهضة مصر( من األمور األكثر تداوالً فً الشارع المصري العادي 

لنحت والمعارض الفنٌة التً كانت تقام فً شتى أنحاء العالم وأصبح المواطن المصري البسٌط ٌتابع أخبار ا

 وٌشعر أن شٌباً ما ٌخصه فً هذا الفن. 

                                                 
1
 . 112, مرجع سابؽ , ص   المثاؿ مختار, ػ بدر الديف أبو غازي   
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لم ٌقؾ مختار عند الحجر الصلد كً ما ٌعبر عن أفكاره بل تنوعت خاماته بٌن الحجر الجٌري الهش 

وجبللها ورصانتها مما والرخام والبرونز فً مرحلة الحقة لكنه أبقى على اإلحساس الطاؼً بهٌمنة الكتلة 

أضفى على أعماله سمة الجبلل والوقار, وخطوطه الهادبة المختزلة والصارمة تختصر فً ثناٌاه سٌرة ذلك 

 الفنان وطبٌعته الخاصة. 

من البلفت للنظر تجاهل مختار لمواد فنٌة أصٌلة تعامل معها النحات المصري القدٌم بحرفٌة واضحة 

م نر له عمبلً منفذاً بهذه المواد, مع العلم أن جده النحات المصري القدٌم قد وهً مادتً الخشب والفخار, فل

استخدمها فً أعماله النحتٌة وأظهرت إمكانٌات كبٌرة سواء فً مقارعتها للزمن أو فً تقبلها الكبٌر 

تعامل مع كل للصٌاؼة الفنٌة, هذه المبلحظة لم أجد لها تفسٌراً عند فنان مثل مختار ٌمتلك الخبرة والدافع لل

المواد المتاحة, وخصوصاً أنه قد تعامل مع مواد مختلفة كثٌرة لعل أكثرها طرافة هً مادة الشمع, حٌث 

كان ٌعمل فً متحؾ )ؼرٌفن( ومن ثم اصبح مدٌراً لهذا المتحؾ العالمً, وله العدٌد من األعمال الفنٌة التً 

الخشب وهو مادة متوفرة فً مصر وربما بكمٌات تشكل رموزاً عالمٌة ومحلٌة, فلما أحجم عن التعامل مع 

أكبر من الرخام والحجر الؽرانٌتً وبنوعٌات اكثر؟  ناهٌك عن سبلسة التعامل وضمان النتابج. ولكن ٌبقى 

 هناك الكثٌر من الجوانب والتساإالت التً التزال خفٌة فً شخصٌة هذا الفنان. 

مما الشك فٌه أن للبٌبة والتكوٌن الثقافً والمعرفً والطبٌعة الشخصٌة الخاصة بالفنان دور فً هذه 

المسؤلة, مع التؤكٌد على الجانب األخٌر فهو المحدد الربٌس فً توجه الفنان وتمظهر نتاجه, فالشكل الفنً 

فات التً تتحكم  بها عوامل عدة السابد لدى الفنان ٌنبع أوالً من داخله ومن ثم تؤتً التحسٌنات واإلضا

كالمإثرات الحضارٌة والتجارب والخبرات المكتسبة, ونظرة فً أعمال مختار األولى تعطٌنا الفكرة 

واضحة على وجود منهج واحد متبع استمر معه حتى آخر أعماله وهً طرٌقة األخذ من الكتلة وتخلٌصها 

أنجلو( بحٌث ٌبقى العمل النحتً كتلة واحدة متماسكة من شواببها )الطرٌقة القدٌمة للنحت التً اعتمدها 

 ٌلعب الفراغ دوراً مإطراً فٌبقى ذا كٌان متوحد ٌتعامل بحذر مع المحٌط. 

 . 1" إننً أعٌش دابماً كذبب عجوز, أدخن وأحلم وأعمل وأتدفؤ وأنسى حٌاتً "

حٌاته, ومن قال أن العمل من ٌقرأ كلمات مختار من هذا القبٌل ٌشعر أنه ٌتحدث عن أعماله ولٌس عن 

الفنً لٌس وجه من وجوه الفنان ؟ فـ)نهضة مصر, الحزن, القٌلولة, مناجاة الحبٌب, آلهة الحقول, نحو 

الحبٌب والخماسٌن...( أعمال تقرأ بعّدة مستوٌات, أحد مستوٌات قراءتها هو أنها صور من صور الفنان 

 نفسه. 

                                                 
1
 . 42, )مقتطفات مف كممات مختمفة بيف مخطوطاتو ( , مرجع سابؽ , ص المثاؿ مختار در الديف أبو غازي, ػ ب  
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طٌع تجاهل كون هذه األعمال من منظورها الشخصً هً كذلك الحال مع أعمال )جواد سلٌم( فلن نست

انعكاسات لصورة الفنان وتجاربه الخاصة )البناء, السجٌن السٌاسً, الشجرة القتٌلة, السٌدة وابن البستانً, 

كٌد النساء, القٌلولة...( لسنا فً هذا السٌاق نقسر العمل الفنً على أن ٌتخذ الدور الذي ٌناسب موضوع 

 القراءة المتعمقة فً سٌرة الفنان ونتاجه الفنً تقودنا الى تؤوٌبلت نظن بصحتها. حدٌثنا, ولكن 

بالمقارنة مع مختار نستطٌع القول بؤن جواد سلٌم متفتح على المواد الخام أكثر, كما هً حٌاته فتنوعت 

ة التً ٌمكن والعدٌد من الخامات المختلف 2خاماته بٌن )الرخام والحجر والخشب والبرونز والحدٌد والفضة

للفنان أن ٌتعامل بها( فعمله فً المتحؾ الوطنً ببؽداد واهتمامه بالمسرح وتنفٌذه دٌكورات للعدٌد من 

المسرحٌات, أفسح المجال له واسعاً للتعامل بحرٌة مطلقة مع هذه المواد, اضافة لكونه رساماً ومصمماً 

مع العدٌد من المواد التً قد ٌحتاجها النحات ( األمر الذي دعاه للتعامل 114ألؼلفة بعض الكتب)شكل رقم 

 وتلك التً ال ٌحتاجها. 

 

 ( بعض أؼلفة الكتب التً صممها جواد سلٌم .114شكل رقم)

لعل تعامل جواد سلٌم مع الرسم بما ٌتوازى مع تعامله مع النحت, وتمظهر إنتاجه رسما ونحتا ٌوازٌه 

ن خبللها عدٌد األعمال, وفن الكارٌكاتور ٌعد بعدا جدٌداً لدى مختار التماثٌل الكارٌكاتورٌة التً انتج م

ٌنضاؾ ألبعاد مختار التشكٌلٌة, فهو فن قابم بذاته, ٌتطلب فهماً عمٌقاً للشخصٌة المراد تنفٌذها وكذلك فهماً 

                                                 
2
الحديد  ػ مف المعروؼ أف جواد سميـ نفذ العديد مف األعماؿ النحتية بالمواد التقميدية )حجر , رخاـ , برونز ...( لكنو أضاؼ الى قائمة خاماتو  

ة بالجناح العراقي في معرض دمشؽ الدولي , وقد حدثنا عنيا )د.عفيؼ بينسي ( في لقاء خاص جرى في تونس عاـ حيث نفذ معمقات جدارية خاص
يا أف ىذه األعماؿ الرائعة  قد أصابيا العطب والتمؼ خصوصًا أنيا عوممت كديكورات زائمة دوف أف ينتبو إلييا القائموف عمى المعرض عمى أن 2111

ة , ولألسؼ فمـ توثؽ ىذه األعماؿ حتى مف خالؿ الصور وبذلؾ تكوف قد ضاعت الى األبد , كما وأنو مف المعروؼ أف أعماؿ فنية ذات قيمة عالي
 و . جواد وفي المرحمة التي زاد اىتمامو باألىمة قد نفذ عددًا مف الحمى الفضية عمى شكؿ أىمة خص بيا )لورنا ( والمقربات مف زوجات أصدقائ
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عمٌقاً لهذا الفن, ولعل ندرة األعمال النحتٌة الكارٌكاتورٌة وعدم انتشارها تشٌر بشكل واضح الى مسؤلة 

فتح الفنان وتمكنه من وسابله التعبٌرٌة, وحرصه على ارتٌاد كل السبل المتاحة للنهوض بفن النحت, متمثبلً ت

أعمال الفنانٌن العالمٌٌن, وبالخصوص منهم المجددٌن, ونظرة لبعض هذه األعمال تذكرنا بؤعمال )دومٌٌه( 

   ( 116-115من أدخل أو دمج هذا الفن بذاك )شكل رقم لالذي ٌعتبر أو

        

 , متحؾ الفن الحدٌث القاهرة .1927, برونز , ة( ابن البلد ,من األعمال الكارٌكاتور115ٌشكل رقم )
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 ( بعض األعمال الكارٌكاتورٌة لمختار.116شكل رقم )

 

لجواد فإن األمر لٌس متعلق بنحات بل نستطٌع القول أننا إزاء فنان شامل, ال ٌعرؾ حدوداً  ةبالنسب

وتخصصاً معٌناً, ناهٌك عن البٌبة المختلفة التً عاشها سواء فً نطاق العابلة التً تعد عدداً من الفنانٌن أو 

وروما ومن ثم لندن, طلباً للمعرفة مناهل الفن التً نهل منها فبل بد لنا من التذكٌر بؤنه قد التحق ببارٌس 

ومن قبلها تتلمذ على ٌد البولونٌن الذٌن فتحوا له عٌوناً كانت مؽلقة على قواعد الفن األولى وذلك من خبلل 

 نقاشاتهم و جلساتهم وتبادل الخبرات. 

ا أمامه وإذا كان المرجعٌة لدى مختار هو الفن الفرعونً, فإن جواد قد اعتمد كل المرجعٌات التً وجده

البدٌعة وزخارفه المجردة وحتى  همن الفن اآلشوري والسومري واآلكادي, إضافة للفن اإلسبلمً بمنمنمات

 تلك المرجعٌات التً اكتسبها من خبلل التحاقه بالؽرب متعلماً. 

فبل ؼرو أن نجد هذا التنوع الكبٌر لدى جواد سواء من خبلل استخدامه للخامة أو تعدد األشكال الذي 

دت فً إنتاجاه الفنً, فقد أنتج النحت بطرٌقة األخذ من الكتلة, كما وأنتج بالطرٌقة الثانٌة طرٌقة البناء تب

واإلضافة للكتلة, ولكننا نستطٌع التقاط التوجه العام لدٌه, وهو فسح المجال للفراغ لٌؤخذ دوراً فً صٌاؼة 

 تقل قٌمة عن الكتلة نفسها بل وقد ٌفوقها تعبٌراً, الكتلة ولٌس اإلحاطة بها, فالفراغ لدى جواد قٌمة تشكٌلٌة ال

( والعدٌد من المنحوتات الفراؼٌة ـ إن صح التعبٌر ـ ال ٌجوز النظر الى 73ففً )السجٌن السٌاسً شكل رقم 
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الكتلة بمعزل عن الكم الكبٌر من الفراغ المحٌط والمتؽلؽل فً بنٌتها, وكذلك األمر بالنسبة )لنصب الحرٌة( 

 أساساً على توزٌع محكم لكتل نحتٌة فً فضاء مقترح, فضاء مسطح. والقابم 

تعامل جواد السلس مع الفضاء ٌمكن أن نرجعه الى الطبٌعة الممٌزة لهذا الفنان والظروؾ االجتماعٌة 

التً عاشها والتً انعكست بشكل إٌجابى فً مسٌرته الفنٌة, فتفاعله المثمر مع المجتمع أدى بالفنان الى 

فً تجمعات فنٌة فاعلة بل وتزّعم تجمعات قادت مسٌرة الحركة التشكٌلٌة العراقٌة المعاصرة  االنخراط

وحركت مٌاهها الراكدة, عاش جواد سلٌم متفتحاً على مجتمعه والمجتمعات الؽربٌة التً عرفها وتفاعل 

 معها آخذاً ومعطٌاً.     

نا نقول بؤن مختار لعب دور المإسس أو بالمحصلة فإن نظرة متعمقة فً نتاج كبلً من الفنانٌن تجعل

لفن النحت المعاصر فً الحركة التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة وذلك لتمٌز تجربته وأسبقٌتها الزمنٌة  ثالباع

 ثانٌاً. 1أوالً و تمظهرها بسمات البداٌة من حٌث المظهر العام وتمشٌها مع مسٌرة الحركة التشكٌلٌة العالمٌة

ٌر تطور الحركات الفنٌة المعاصرة وتفاعل معها وبقً مجدداً فً لندن و بارٌس أما جواد سلٌم فقد سا

 وروما كما فً بؽداد وقد لعب دور الحلقة الثانٌة فً مسٌرة النحت فً الحركة التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة. 

عمد جواد ومن هذا المنطلق فقد تبدت أعمال محمود مختار أكثر محافظة والتزام بالعرؾ السابد فً حٌن 

سلٌم الى التجدٌد فً كل شًء واستنباط أسلوب جدٌد أراد أن ٌكون له هو شخصٌاً وقد تحقق له ما أراد. إن 

مزجه بٌن النحت المدور والنحت المسطح فً عمله الفذ )نصب الحرٌة( لهو من شطحات هذا الفنان القادر 

لطاقة التجدٌدٌة أن تتوقؾ ألمكن لها بلوغ على اإلتٌان بالجدٌد فً كل مرة, ولوال أن القدر أراد لهذه ا

مراحل متقدمة قد ال تحتملها مسٌرة فنٌة عربٌة, أو أن هذا هو قدر هذه المسٌرات الفنٌة أن تواجه دابماً 

مصاعب وكبوات قدرٌة, منها رحٌل أبرز روادها فً سنً مبكرة ولم ٌقتصر األمر على الحركتٌن 

 . 1العدٌد من هذه المصادفات فً عدٌد التجارب العربٌة المصرٌة والعراقٌة بل ٌمكننا التقاط

عمد محمود مختار الى تنفٌذ أعماله الربٌسٌة بطرٌقة النحت المدور ذا األبعاد الثبلثٌة فً حٌن أعطى 

المهمة المكملة للنحت ذا البعدٌن أو النحت المسطح ففً تماثٌل )سعد زؼلول( فً القاهرة واإلسكندرٌة أرفق 

العنصر الربٌسً المتمثل  العنصر الربٌسً بلوحات من النحت المسطح تحتفً وتإكد على قوة وحضور

بالنحت المدور وهو هنا شخص سعد زؼلول, وٌمكن أن نشاهد ذلك أٌضاً فً تمثال إٌزٌس, حٌث عمد 

 (.117مختار الى تزٌن القاعدة بالشخوص والعناصر الفرعونٌة )شكل رقم 

                                                 
1
مف الفنانيف المحافظيف أما في مصر فقد عد مف المجدديف , وىو أمر طبيعي باعتبار أف مصر والعالـ العربي عمومًا لـ  ػ في باريس عد مختار  

 يكف مسايرًا لمحركة التشكيمية العالمية . 
1
 مصادفة غريبة .ػ كذلؾ فقدت الحركة التشكيمية السوري نحاتيا الرائد فتحي محمد وىو لـ يتجاوز الثانية واألربعيف مف العمر في  
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 ( نحت نافر على قاعدة تمثال إٌزٌس لمختار.117شكل رقم)

( وهو عمل برونزي, ال نعرؾ لمختار عمبلً 52بخبلؾ عمل واحد وهو )ملكة سباء وسلٌمان شكل رقم 

نحتٌاً مسطحاً قابماً بذاته, وهذا ٌعكس نظرة خاصة من الفنان لهذا الفن الذي أجاده الفنان المصري وتمٌز 

مرتبة أقل من قرٌنه  بؤسلوب خاص به, فهمه مختار وأحبه وعمل به ولكن بقً ٌنظر إلٌه باعتباره فً

النحت المدور حٌث فّضل مختار التعامل معه وتنفٌذ أعماله من خبلله, وحتى هذا العمل الذي ذكرنا )ملكة 

 سباء وسلٌمان( فؤظن أن القٌمة الفنٌة لهذا العمل ال تقارن بؤعماله األخرى ذات األبعاد الثبلثة. 

سلٌم فالعمل الربٌسً لجواد )نصب الحرٌة( منفذ بطرٌقة من هذه الناحٌة ٌختلؾ األمر كلٌاً بالنسبة لجواد 

النحت المسطح, وهو أمر ٌعكس تقدٌراً من الفنان لهذا األسلوب من النحت, ناهٌك عن أول عمل نحتً 

 )واع( و مدروس نال رضى الفنان أوالً وهو )البناء( حٌث نفذه الفنان أٌضاً بطرٌقة النحت المسطح. 

( والتً تعد من أعمال جواد المتمٌزة والعدٌد من 66حوتة األرض)شكل رقم وكذلك األمر بالنسبة لمن

 الشعارات والرموز التً نفذها لجهات مختلفة كـ) شعار مصلحة الركاب وشعار النفط(. 

فً حٌن أن أعماله الثبلثٌة األبعاد وبالرؼم من أصالتها وقوتها, إال أننا نجد أن الفنان كان مٌاالً لتنفٌذ 

 كبرى بطرٌقة النحت المسطح. أعماله ال

هذا ٌعكس اضطرابا وتشوٌشاً ناجماً عن تقسٌم موهبته الفنٌة بٌن الرسم والنحت, فبالرؼم من تحٌزه 

المعلن للنحت على حساب الرسم, إال أن الرسام الذي رفض التواري فً عباءة النحات كان ٌفرض رإاه 

من القٌمة الفنٌة لؤلعمال إال أنه علٌنا االعتراؾ بؤنه قد على طرٌقة تنفٌذ األعمال, وهذا األمر وإن لم ٌنقص 

وجهه باتجاه معٌن. وربما انتبه جواد نفسه لهذه الناحٌة وأراد الحقاً استدراك األمر ولكن القدر لم ٌمهله, لذا 

( وأقحمه فً 84نجده قد نفذ عنصراً من عناصر )نصب الحرٌة( بطرٌقة النحت المدور )الطفل شكل رقم 

مة بطرٌقة ؼرٌبة بعض الشًء األمر الذي استدعى تفسٌرات وتعلٌبلت كثٌرة, ولكنً أمٌل الى اعتباره الملح

استدراكاً الشعورٌاً من الفنان واستمراراً لمسؤلة الصراع الداخلً بٌن الرسم والنحت, وكؤنً بالفنان )نحاتاً( 
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لوح الضخم هو من نتاجات النحات وهذا وقد ترك توقٌعه على اللوحة العظٌمة مذكراً أنه نحات, وأن ذلك ال

 إذ ٌذكرنا بمقولة )مٌكل أنجلو( " أنا مٌكل أنجلو النحات أكملت الٌوم رسم سقؾ الكنٌسة ".

 

 ( آخر صورة لجواد مع الطفل ,أحد عناصر نصب الحرٌة .118شكل رقم )

  

ها الى بؽداد لٌتم ومن الطرٌؾ أن جواد سلٌم بعد أن أكمل صب القطع الفنٌة الخاصة بالنصب أرسل

وضعها فً موقعها, وهناك وفً ورشة العمل )التً قضى نحبه فٌها( استؤثر بالقطعة التً تعبر عن الطفل 

وفّضل التروي فً تثبٌتها وكان ٌتلّمس هذه القطعة جٌبة وذهاباً حتى ُظن أنه لن ٌعلقه فً مكانه, ومن 

(, إن مٌل 118عة قبٌل موته المفاجا)شكل رقم مفارقات القدر أن تكون آخر صورة تإخذ له مع هذه القط

الفنان الى هذه القطعة أكثر من ؼٌرها ٌضعنا أمام صراعه الداخلً بٌن كونه نحات وبٌن تمظهره بمظهر 

 الرسام. 

من حٌث المظهر العام قد نرى شٌباً من االختبلؾ المنهجً بٌن أسلوبى محمود مختار وجواد سلٌم من  

, وقضٌة دمجه فً البنٌة النحتٌة, ولكن إذا ما وضعنا اعتماد محمود مختار على حٌث التعامل مع الفراغ

النحت المدور مع التركٌز على إقصاء الفراغ عن الكتلة النحتٌة و بالمقابل اعتماد جواد سلٌم على النحت 

المسطح  المسطح بشكل اكبر من اعتماده على النحت المدور مضافاً إشراكه الفراغ فً بنٌة العمل النحتً
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والمدور مع المبلحظة أن الفراغ فً النحت المسطح هو فراغ وهمً, فإنا سنجد أن المعادلة متكافبة, 

وٌتساوى كبل الفنانٌن فً مواجهة الفراغ باعتباره محٌطاً عاماً تعامبل معه بحذر دفع األول الى إقصابه من 

سطح, وهو نوع من أنواع الهروب من التعامل كتلة العمل النحتً, ودفع الثانً الى اختٌار أسلوب النحت الم

مع الفراغ ألنه من القابلٌن بدمج الفراغ بالكتلة النحتٌة و اعتباره عنصراً ال ٌمكن تجاهله وتركه ٌدور فً 

 محٌط العمل. 

 

 الخامة

 

 تعامل كل من الفنانٌن مع الخامة بحرفٌة واضحة تنم عن فهم عمٌق لطبٌعة المادة ورمزٌتها, بحٌث افرد

لكل موضوع خامته الخاصة به, فعندما نفذ )محمود مختار( تمثال )الحزن( لم ٌتردد باستخدام الحجر 

)نهضة مصر(  ذاألسود, بحٌث دمج طبٌعة الحزن بطبٌعة اللون األسود, واختار )الؽرانٌت األحمر( لتنفٌ

العتبارات فنٌة تراثٌة بحتة, فقد كان مقرراً أن ٌنفذه بنفس المادة ولكن باللون األسود عمبلً بما جرى علٌه 

العرؾ لدى الفنان الفرعونً, ولكنه لم ٌحصل على الكم المطلوب من هذه المادة وبنقاء خالص و لخشٌته 

فتاة( فّضل استخدام الؽرانٌت األحمر وهو من ظهور شوابب ؼٌر محسوبة فً أماكن حساسة كـ)عٌن ال

 الخامة األخرى التً استخدمها النحات الفرعونً القدٌم. 

أما جواد سلٌم فنّفذ تمثال )األمومة( مستخدماً جذع شجرة ولم ٌقم بتحوٌرها كثٌراً فقد آثر أن ٌقدمها لنا 

ٌة وارتباطها باألرض واألم, أما كما هً مع تؤثٌرات بسٌطة رابطاً بٌن طبٌعة الخشب ورمزٌة الشجرة الح

عندما نفذ تمثاله األثٌر )السجٌن السٌاسً( فقد فّضل استخدام المعدن مذكراً بقضبان السجن وحالة القهر 

المادي الذي ٌفرضها المعدن, وكذلك األمر عندما أراد تنفٌذ بعض الحلى الهبللٌة, فاعتمد الفضة لهذه 

 اط األنثى بالقمر. األعمال الرتباط الفضة بالقمر وارتب

 

 الفنان ومشروعه الفنً :  

 

لم ٌكتؾ كل من الفنانٌن بالموهبة الفذة التً تمتع بها لتحقٌق رإٌته الفنٌة وتنفٌذ مشروعه الفنً 

وخصوصاً انهما قد وعٌا واقع مجتمعهما الفنً المتخلؾ وفهما متطلباته الخاصة, فؤٌن لعمل فنً أو نصب 

عٌة فً كٌان المجتمع ال على المستوى البصري والتشكٌلً بل على المستوى أو تمثال أن ٌحقق نقلة نو
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الفكري )وهو األهم( فً مجتمع ٌملك من الجهل الفنً والتنكر لئلرث الحضاري والثقافً المجٌد ما ٌكفً 

تً لعهود طوال من الجهل والتخلؾ الفنً والفكري. فلم ٌقتصر دورهما على إنشاء النصب الفنٌة والتماثٌل ال

تإرخ وتمجد الرموز المضٌبة فً المجتمع, بل كان علٌهما أوالً إعادة المكانة الهامة للفن بصفة عامة 

والنحت بشكل أدق ومن ثم استخدام هذه الوسٌلة لمخاطبة المجتمع. وعلٌه كان علٌهما إٌجاد القاعدة للتواصل 

 ومن ثم استخدام هذه القاعدة واعتبارها منطلقا.

بة لجواد سلٌم أكثر ٌسراً وسبلسة فقد كانت )التجمعات الفنٌة( أمراً مقبوالً ومنتشراً فقد كان األمر بالنس

كان فً بؽداد ولدى عودته من لندن مجموعة من الفنانٌن الذٌن ٌحملون األفكار نفسها وٌإمنون بضرورة 

ر أكثر صعوبة " ولكنه برؼم لعب الفنان التشكٌلً دوراً رٌادٌاً فً المجتمع, أما بالنسبة لمختار فقد كان األم

ذلك أفاد من قوى النهضة الدافعة, فعمل على إقامة المنشبات الفنٌة, وأحاط به مفكرو عصره وجٌل المثقفٌن 

الذي تؤثر بما شهد فً أوروبا وعاد مإمناً بحاجة ببلده الى نهضة فنٌة, ومع هإالء كان ٌعمل من أجل 

معٌة المصرٌة للفنون الجمٌلة, وأشرؾ على تنظٌم معارض تكوٌن الجماعات الفنٌة. بعث الروح فً الج

الربٌع التً كانت إٌذاناً ببدء النشاط الجماعً فً الحٌاة الفنٌة...وبمعونة مجموعة واعٌة من السٌاسٌٌن 

مضى مختار ووجد الجو المبلبم لدعوته الفنٌة, وأراد أن ٌمضً بتنظٌماته الفنٌة الى مجال جدٌد, وأن ٌهٌا 

هذا الجو الموحً باإلبداع, وأسس )جماعة الخٌال( للدعوة الى إحٌاء الفن المصري بجمٌع أشكاله  ألهل الفن

ونشره فً داخل الببلد وخارجها عن طرٌق الدعاٌة والتعلٌم واإلذاعة وإقامة المعارض بمصر والخارج " 

1 . 

لمجتمع إذ ومن خبلل هذه ولم ٌكن إنشاء التجمعات الفنٌة هدفاً بحد ذاته بل كان وسٌلة للتواصل مع ا

الفنٌة التً لم تكن تقتصر على جمهرة الفنانٌن وتعالج  تالتجمعات كانت تنظم المحاضرات وتصدر البٌانا

همومهم ومشاكلهم الخاصة بل تتطرق الى كل مناحً الحٌاة العامة والتً لها صلة بالمجال الفنً وقد رأٌنا 

نٌه المصري الجدٌد ومسالة بعث المدارس الفنٌة والمناهج تلك البٌانات التً تصدى فٌها مختار لصك الج

الخاصة بها, فً سبٌل السمو بالذوق العام للمجتمع ولعل المناظرة الصحفٌة التً نشبت بٌن مختار و 

المازنً على خلفٌة إقامة )نهضة مصر( تصب فً هذا االتجاه والتً عدت أولى الحوارات النقدٌة الفنٌة فً 

لمصرٌة, هذه الحوارات التً من شؤنها لعب دور الرقٌب والموجه فً مسٌرة الحركة الساحة الفكرٌة ا

التشكٌلٌة وٌكون هدفها األسمى هو النهوض بهذه الحركة ووضعها على طرٌقها الصحٌح, مع التؤكٌد على 

ولة ضمان حرٌة الفنان فً اختٌار مفرداته وتوجهاته دون تدخل قسري "...ومن أجل هذا ٌطالب بتشجٌع الد

                                                 
1
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للفن دون تدخل ٌمس كرامة الفنان, وهو ٌمهد ألهل الفن الجو الذي ٌتٌح لهم حرٌة التعبٌر وحرٌة الحٌاة 

 . 2دون حابل الظروؾ المادٌة والقٌود االجتماعٌة الزابفة "

وهنا ٌضع مختار إصبعه على الجرح, فقضٌة دعم الدولة للفن مسالة هامة جداً ولكن المسؤلة  بالنسبة 

تكون مصٌرٌة فإذا كان الرسام ٌحتاج الى الدعم المعنوي لٌواصل عمله, فالنحات ٌحتاج الى الدعم للنحات 

المعنوي والمادي, فإذا اعتبرنا أن الرسام ٌحتاج الى فضاء محدود ومواد أولٌة بسٌطة لتقدٌم رسوماته 

ة وال ٌستطٌع أحد ؼٌرها تقدٌم ونتاجه الفنً فإن النحات ٌحتاج الى الفضاء العمومً الذي ال تمتلكه إال الدول

المادٌة الهابلة التً ٌنوء  تذلك الفضاء, هذا بالنسبة للفضاء أما بالنسبة للمادة التً ٌحتاجها النحات واإلمكانا

عن حملها األفراد والجماعات فعلى الدولة تؤمٌنها, ولنا فً تجربتً مختار وجواد سلٌم مثال على ذلك, فلوال 

ً عملٌهما لما قٌض لنا رإٌة هذه األعمال الفذة, واألمر ٌنطبق أٌضا على تلك األعمال تدخل الدولة الداعم ف

الؽٌر نصبٌة والتً ٌنتجها النحات بدافع جمالً تشكٌلً بحت, فالمادة الخام التً ٌتعامل معها النحات 

ولعل هذه األمور  وطرٌقة التعامل تختلؾ اختبلفاً كبٌراً بٌن متطلباتها والمتطلبات التً ٌحتاجها الرسام.

وؼٌرها من الصعوبات التً ٌواجهها النحات بالمقارنة مع ما ٌواجهه الرسام, هً التً جعلت فن النحت 

على المستوى العالمً والمحلً ٌواجه هذه الصعوبات والتً انعكست على صعٌد الكم, فزٌارة بسٌطة ألي 

 رنة مع األعمال األخرى. معرض فنً شامل تعطٌنا فكرة عن عدد األعمال النحتٌة بالمقا

لم ٌجد جواد سلٌم من الصعوبات التً واجهها محمود مختار فً االنخراط وقٌادة وإنشاء التجمعات 

الفنٌة, فقد عاش جواد فً كنؾ عابلة فنٌة ٌمكن اعتبارها تجمعاً فنٌاً فطرٌاً, األمر الذي سهل علٌه دخول 

فً  أقٌمكه فً المعرض الزراعً والصناعً األول الذي التارٌخ الفنً منذ نعومة أظفاره وذلك عند اشترا

بؽداد وكان عندها شاباً ٌافعاً, ونستطٌع القول أنه لدى عودته األولى من أوروبا و لقاءاته بالفنانٌن البولونٌن 

وطبٌعة النقاشات التً كانت تدور بٌن الفنانٌن تعد تمهٌداً لنشوء التجمعات الفنٌة, ولكن العمل المهم كان 

لشعور بالحاجة القصوى لبعث تجمع فنً ٌمكن من خبلله بث األفكار وطرح التصورات ورعاٌة المعارض ا

الفنٌة وكانت تدور نقاشات كثٌرة حول ضرورة القٌام بهذه الخطوة, ٌقول شاكر حسن آل سعٌد "...أتذكر أنا 

جواد أحد مإسسٌها كانت كبوتقة كثٌرا ما تبادلنا اآلراء فً طبٌعة ظهور الجماعات الفنٌة )فؤصدقاء الفن( و

كبرى صهرت مستقبل الفن العراقً مع ماضٌه فهً أول خطوة جادة فً توحٌد جهود الفنان الفردٌة أما 

)جماعة الرواد( فجاءت بعد )أصدقاء الفن( لتضرب لنا مثبل على جرأة الفنان العراقً فً التزامه الفنً كؤي 

بدور الفنان كانسان واع فً تبرٌر أفكاره ومعتقداته الفنٌة وهكذا  فنان أوروبً. لقد لقحت أفكار الجٌل حقاً 

                                                 
2
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اصبح الطرٌق معبداً أمامنا, نحن شباب الخمسٌنات, وأمام جواد سلٌم رابدنا فً التفكٌر بنشؤة جماعة جدٌدة 

. وهنا وبعد أن خبر جواد دور الجماعات الفنٌة ولمس أهمٌتها القصوى ال فً وجودها وحسب بل على 1"

ماعة الفنٌة أن ٌكون لها منهجا ورسالة واضحة وأن ال ٌقتصر الرابط بٌن أفراد الجماعة هو حب الفن الج

ومجرد المشاركة, كما حصل فً التجمعات السابقة عندها أدرك أهمٌة بعث تجمع فنً فاعل ٌكون انعكاسا 

ٌة العرٌقة فً الفن, فكانت الزدهار الوعً االجتماعً والثقافً لجٌل الخمسٌنات ولبلعتزاز بالحضارة العرب

جماعة بؽداد للفن الحدٌث. هذه الجماعة التً تعد منارة مضٌبة فً تارٌخ الحركة التشكٌلٌة العراقٌة 

 المعاصرة, ال بل فً الحركة التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة. 
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التشكٌلً بشكل عام والنحت منه بشكل خاص, بقدر ما ٌترك فً بقدر ما هو شٌق ولذٌذ الحدٌث عن الفن 

القلب ؼصة, عند التطرق له من المنطلق العربً المعاصر, وخصوصاً عند األخذ بعٌن االعتبار ما تمتلكه 

المنطقة العربٌة من إرث حضاري فنً هابل أفاد منه الفنان الؽربً أكثر بكثٌر مما أفاد منه الفنان العربً, 

ت مادٌة ومعنوٌة وكل مقومات الجو اإلبداعً والمحرضات البٌبٌة والثقافٌة والفكرٌة والتً تإهل أي وإمكانا

فنان لتبوء مركزاً متقدماً, ولكن الواقع التشكٌلً العربً المعاصر ٌقول عكس ذلك, فهو ال ٌتناسب أبداً وهذا 

 اإلرث الكبٌر, مما ٌطرح إشكالٌة معٌنة ٌفرضها سإال الهوٌة.

طرح حتى أوقع المتصدٌن له فً متاهات عدة, حٌث أفرز عدٌد االتجاهات المختلفة,  نلسإال ما إهذا ا

كان أبرزها, الدعوة الى مدرسة عربٌة للفن, وقد حمل لوابها بضع من الفنانٌن الرواد وعملوا على إرساء 

ث الفنً لؤلمة أسسها وتوضٌح سماتها وتدعٌم خصابصها, وتنطلق هذه المدرسة من فهم وتوظٌؾ الترا

وتقدٌمه للعالم بصٌؽه الجدٌدة التً تتناسب والمفاهٌم الحدٌثة للفن, لقد كان هدؾ هذه المدرسة ومرامها تقدٌم 

فن أصٌل ٌتناسب وهذا اإلرث الفنً الهابل الذي تمتعت به المنطقة العربٌة وٌعبر عن تطلعات أبنابها وٌمس 

لمٌة من جهة أخرى. وعلٌه فقد ترتب على هإالء الفنانٌن همومها من جهة وٌتماشى والحركة الفنٌة العا

 ىوال تتؤت الرواد مهمة مضاعفة, فمن جهة كانت مهمة تؤسٌسٌة ومن جهة أخرى كانت مهمة تصحٌحٌة,

أصالة الفن مداولة أو قراراً أو استفتاء, ولٌس الفن القومً تركٌبة معملٌة, أو مجموعة معادالت, وإنما هو 

 حصلة الفهم العمٌق لروح المكان وفلسفته. فٌض من الصدق, وم

إن الدعوة إلى تؤكٌد الطابع القومً فً فنوننا المعاصرة, إنما ٌملٌها منطق التارٌخ وعبقرٌة المكان وهً 

لٌست دعوة إلى االنؽبلق فقد كان االنفتاح هو قدر هذه األمة وقدرتها معاً, وهو سر عبقرٌتها على احتضان 

 دون أن تفقدها أصالتها. التٌارات المحٌطة بها

وعندما نقول الفنانٌن الرواد, فإن أول ما ٌتبادر الى الذهن فنانٌن من حجم )محمود مختار, وجواد سلٌم( 

والرٌادة هنا لٌست حقبة زمنٌة وحسب, برؼم أن )مختار( ٌنتمً الى بداٌات النهضة الفنٌة العربٌة أو بدٌات 

اإلنسانً, وٌنتمً )جواد سلٌم( الى الرعٌل الثانً من الحركة  تقبل الفكر العربً الحدٌث لهذا النشاط

التشكٌلٌة العراقٌة, فالرٌادة التً نعنً ذلك الحضور الفاعل والمإثر فً مسار الحركة الفنٌة العربٌة عموماً, 

ٌنتمً مختار الى الحضارة المصرٌة الفرعونٌة التً تعاملت مع النحت باعتباره طقساً سحرٌاً ٌتقرب من 

لقد حقق مختار أصالته من عناصر بلله الكهنة لآللهة بتماثٌل وأوابد ؼشت مصر وحولتها متحفاً ضخماً, وخ

 ثبلثة : وهً التراث والبٌبة وثقافة العصر.
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 فقد اكتسبت أعماله من التراث التوازن والهدوء الذي أضفى على أعماله جبلالً ووقاراً ومثالٌة التعبٌر.

ووجد فً البٌبة المصرٌة ما ٌإكد استمرار تقالٌد التراث مع تطورها فالطبٌعة المصرٌة التً وسمت  

مختار بالهدوء والثبات ورحابة النفس هً نفسها الطبٌعة التً فرضت على الفن المصري فً مختلؾ 

فنون مصر العصور اتجاهات معٌنة نلمحها فً كل لؽات التعبٌر التشكٌلً والتً ال نزال نراها فً 

 المعاصرة و التً تدٌن لمختار بفضل إلقابه الضوء علٌها. 

وكان مختار من أشد الفنانٌن تشبعاً بثقافة العصر, فصبلته الفكرٌة والحسٌة كانت وطٌدة بالفكر الؽربً 

 والفكر الشرقً على السواء مما أثر على فنه وترك وراء أعماله أعماقاً وأبعاداً لم ٌكن لٌصل إلٌها بدون

تشبعه بها, وٌنتمً مختار الى االتجاهات الثقافٌة الفرنسٌة المحافظة لذلك تحمل بعض أعماله االتجاه 

 . ىالتؤثٌري الفرنسً وٌحمل بعضها اآلخر االتجاه الرومانس

ومع إدراك مختار للتٌارات الفكرٌة والفنٌة المعاصرة فً فرنسا وؼٌرها من الببلد الؽربٌة, وتفاعله 

جده قد أحاط نفسه بمصر قدٌمها وحدٌثها, فلم ٌتخّل عن أصالته المصرٌة وعراقته الفرعونٌة, معها, فإننا ن

فحفظ له تارٌخ الفن فً مصر والعالم العربً, مقاماً مرموقاً له أبعاده العمٌقة على الرؼم من قصر السنوات 

فٌه أجٌال من النحاتٌن  التً عاشها, وبذلك مهد لفن النحت العربً عموماً والمصري خصوصاً طرٌقاً سار

 التً أتت من بعده على اختبلؾ شخصٌاتهم وأسالٌبهم ومشاربهم.

تمتع مختار بشخصٌة الفنان الحقٌقً, فقد آمن بالثورة, وأول ثوراته كانت فً فنه الذي كان ٌلق معارضة 

 استثنابٌة.

ح العمل الفرعونً وراح قدم مختار خبلصة عبقرٌته, فلم ٌؤخذ من النحت القدٌم حرفٌاً بل إنه فهم رو

ٌقدمه بروح العصر الذي ٌعٌش فٌه. وبذا ٌكون قد أعاد الحٌاة لؤلعمال التً ٌقدمها فهً تماثٌل مصرٌة 

قدٌمة تعٌش عصرنا الحاضر. وما تلك إال تكراراً لسٌرة مختار, فهو )مثال فرعونً قدٌم ؼفل عنه الزمان 

 فعاش عصرنا وتفاعل معه, أخذ منه وقدم له(. 

الفن الخفاق بالحٌاة ال ٌعٌد الماضً ولكن ٌكملها( كانت هذه الكلمات المبدأ الذي سار علٌه فً فنه,  )أن

والهدؾ الذي وضعه نصب عٌنٌه سواء من استفادته من فنون مصر القدٌمة أو الفنون الؽربٌة الحدٌثة 

السابدة فً عصره وذلك من )الفرنسٌة( التً تنتمً الى القرن التاسع عشر عندما تؤثر مختار باالتجاهات 

ناحٌة الموضوع أو األداء, فكان مثله مثل رواد الفن الفرنسً قد عّبر بؤسلوب ٌستمد أصالته من أرض 

 وطنه. 

فً بٌبة )زمانٌة( متخلفة نوعاً ما استطاع مختار أن ٌنقل الفن من نشاط مستهجن إلى شًء تجتمع علٌه 

على أن من ٌؤتً بهذه األشٌاء )التماثٌل( إن هو إال فعل الشٌطان أمة. سنوات قلٌلة تلك التً كان ٌنظر فٌها 
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وتستوجب تدخل المشاٌخ وأصحاب الكرامات, إلى أن أصبح النقاش الفنً ٌتصدر صفحات الجرابد 

 ومجالس األدب. 

لقد تتبع المصرٌون أخبار مّثالهم وهو ٌخط طرٌقه فً بارٌس وٌحقق نجاحات فاخر بها كل مصري على 

باتهم. لقد نقل مختار وتمثاله )نهضة مصر( مجتمعه من حال إلى حالة متقدمة أكثر, فالمجتمع اختبلؾ ف

المصري الذي رزح تحت ثقل آالؾ من السنٌن التً باعدت بٌن الذوق العام والفن األصٌل. مجتمع حكمت 

اش فً بقٌة أقطار فٌه األفكار المؽلوطة التً تسلح بها دعاة تحرٌم الفن, مجتمع هو من نفس النوع الذي ع

الوطن العربً وخصوصاً فً نظرته إلى الفن, استطاع مختار فً هذا العمل أن ٌنقل الفن بشكل عام 

والنحت بشكل خاص من حالة التنكر له الى أمر تجتمع علٌه أمة. فلوال مختار وشدة إشعاعه لبقً مجتمعاً 

 منؽلقاً على ذاته فنٌاً ومتخلؾ فً هذا المجال .

ال نهضة مصر, الرتباطه بفكرة القومٌة العربٌة تمثاالً مثٌراً لشعب تواق الى الحرٌة لم ٌكن تمث

 واإلنعتاق من ربق االستعمار, بل إنه بحق كان عمبلً فنٌاً فذاً لفت أنظار نقاد الفن العالمٌٌن. 

رة فنٌة فقد أثبت مختار فً عرٌن الفن الحدٌث فً بارٌس, ومن خبلل اشتراكه فً المعارض الفنٌة, مقد

ال مراء فٌها, تنبه لها رجاالت السٌاسة فً مصر والذٌن ذهبوا الى بارٌس للدعوة للقضٌة المصرٌة, حٌث 

 وجدوا أن الفن ٌمكن أن ٌلعب دوره الكبٌر فً االنتصار للقضاٌا القومٌة.

ن األمر الذي سمح بإقامة هذا النصب فً إحدى ساحات القاهرة, بعد أن اقتصر األمر على الفنانٌ

األجانب فً إقامة هذه النصب ألفراد العابلة المالكة. ومن هنا تنطلق أهمٌة تمثالً )سعد زؼلول( فً القاهرة 

واإلسكندرٌة. فالتمثاالن لٌسا نصبٌن تذكارٌٌن ٌحتفٌان بالفقٌد الذي ٌحتل مكانة كبرى لدى الشارع 

 مضافاً إلٌها أبعادها السٌاسٌة والقومٌة المصري, فقد رأى مختار أن ٌقدم ألمته أعماالً نصبٌة تشكٌلٌة أوالً 

ثانٌاً فـ)نهضة مصر, وتمثالً سعد زؼلول( هً أولى النصب التذكارٌة التً تخص المصري العادي ولٌس 

 أفراد العابلة المالكة, وصانع هذه األعمال مصري ولٌس ؼربً كما جرت العادة فً مثل هذه األعمال.

وتمثالً سعد زؼلول سبلح ذو حدٌن فبقدر ما تعطً الفنان  ولكن أعماالً كبٌرة بحجم نهضة مصر

مشروعٌة وثراء لتجربة الفنان, بقدر ما ترتب استحقاقات تشكٌلٌة ونقدٌة على أعماله األخرى, وكثٌر من 

الفنانٌن ٌقعون فً هذه اإلشكالٌة, ولكن األمر بالنسبة لمختار مختلؾ, فؤعماله الصؽٌرة )الحجم( ال تقل 

 ماله الصرحٌة الكبٌرة.أهمٌة عن أع

تمٌزت تجربة مختار الفنٌة بالتنوع واألصالة, فٌمكننا وصفها بالشمولٌة والثراء, فقد تبدى نتاجه النحتً 

 فً أشكال عدة, ومواضٌع شتى تنسجم والمراحل المختلفة التً عاشها الفنان بكل دقابقها فناً خالصاً.
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فالبورترٌه جانب من الجوانب المتعددة التً برع بها, وقد تكون هذه الناحٌة من إبداعات مختار من أكثر 

النواحً التً لم تلق الرعاٌة واهتمام النقاد ألسباب عدة, أهمها تلك الهالة الطاؼٌة التً ترافقت مع أعماله 

لكبٌر من اهتمام النقاد ودارسً الفن, الصرحٌة الكبٌرة والتً أخذت, وعلى حساب هذه األعمال الجانب ا

والسبب اآلخر هو اختفاء بعض األعمال الشخصٌة التً أنجزها مختار فً فترة دراسته األولى والثانٌة فً 

بارٌس والتً لم تحفظ جٌداً, وتلك التً احتفظ بها أصحابها بعٌداً عن أعٌن المشاهدٌن وتناقلتها األٌدي 

 قها ودراستها. وال نعرؾ المصٌر الذي آلت إلٌه. كمٌراث عابلً, ومن الصعب توثٌ

وثمة ناحٌة أخرى من نواحً إبداع هذا الفنان لم تلق من الباحثٌن حٌزاً كبٌراً من االهتمام وهً النحت 

 النافر.

لقد ارتبط النحت النافر ارتباطاً وثٌقاً بالحضارة المصرٌة وكان عنواناً آخر لفنونها القدٌمة, لذا فقد أخذ 

ر هذه الرمزٌة التً ٌشكلها فن النحت النافر وأبدع عدٌد األعمال, والتً كان ٌرفقها بؤعماله الثبلثٌة مختا

األبعاد, حٌث كان ٌوكل لها المهمة التكمٌلٌة فً إبراز نواح أخرى من األعمال, وكؤنً به ٌكتب نصاً مرفقاً 

أنه كان ٌوكل للنحت النافر مهمة ثانوٌة, إال  ألعماله مستلهما شٌباً من الكتابة الهٌروؼلٌفٌة, وعلى الرؼم من

 انه قد أبدع فً إنتاجه للكثٌر من هذه األعمال والتً كانت تطؽى أحٌانا على العمل الربٌس. 

ولم ٌتوان مختار عن الكتابة والنقد فً المجال الفنً, سواء متصدٌاً لتلك المقاالت النقدٌة التً كانت 

 ض بالذوق العام لمجتمعه.تتعرض لنتاجه, أو محاوالً النهو

لقد آمن مختار بؤن دور الفنان ال ٌقتصر على إنتاج العمل الفنً وخصوصاً فً بلد ٌروم النهضة وعلى 

كافة الصعد, لذا فقد قام أوالً بتنفٌذ األعمال الفنٌة والتً توجهت مباشرة لعقل وقلب أبناء الشعب, وثانٌاً 

واقع الفنً للمجتمع, وثالثاً بالتصدى لكل ما من شؤنه اإلساءة ـ بمحاولة بعث المدارس الفنٌة والنهوض بال

 فنٌاً ـ لهذه األمة التً قال عنها ٌوماً إنها أعرق أمة فً مجال النحت. 

وال تقل الحضارة الرافدٌة القدٌمة عراقة وثراء عن مثٌلتها المصرٌة, وخصوصاً فً مجال النحت, فقد 

, ٌمكن أن أكدت المكتشفات األثرٌة أن هذه الحض ًً ارة قد تعاملت مع النحت باعتباره طقسا ونشاطاً مقدساً

ٌّة للعبور نحو الخلود, لذلك نجد أن أرض الرافدٌن تعج بالتماثٌل  ٌقّرب بٌن السماوي والدنٌوي, وكان مط

 واألعمال النحتٌة التً تشٌر المكانة الرفٌعة التً ٌحتلها فن النحت.

قٌة ومنذ انطبلقتها باالعتماد على النحت وسٌلة أساسٌة للتعبٌر عن لقد تمٌزت الحركة التشكٌلٌة العرا

نفسها, لما ٌحظى به النحت من مكانة تارٌخٌة وسمت الحضارة المحلٌة بمٌسم النحت. إال أن النحت العراقً 

المعاصر وإن ارتكز على تراثه التلٌد, إال أنه ومن جهة أخرى ـ وهو من أهم ممٌزاته ـ ٌبدو امتداداً 
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مراحل التطورٌة التً شهدها النحت المعاصر عموماً بٌن كبلسٌكٌة عصر النهضة وتجرٌدٌة القرن لل

 العشرٌن, وقوفاً عند أبرز التجارب النحتٌة العالمٌة.

لقد كان جواد سلٌم رابد هذه الحركة حالة نادرة فً تارٌخ الفن العربً, فقد تضافرت عوامل مختلفة 

واد, حٌث لعبت المصادفة دوراً ولعب اإلبداع دوراً, فهو ألبوٌن عربٌٌن, عدٌدة أفرزت لنا حالة كحالة ج

وحتى تكتمل تركً المولد عراقً النشؤة ألسرة فنٌة فً مرحلة تكّون الحركة التشكٌلٌة العراقٌة المعاصرة. 

ٌّض له ذلك, و كؤن حلقة اإلبداع عند جواد كان علٌه االطبلع على فنون أوروبا بشرقها وؼربها وهو ما ق

 بالقدر قد هٌؤ الظروؾ كلها لتجتمع معاً فً حالة نادرة كانت هً )جواد سلٌم(.

فالفن البولندي وشًء من الفن الفرنسً وآخر إٌطالً وأخٌراً ولٌس آخراً الفن اإلنكلٌزي, ناهٌك عن  

اً من التؤثٌرات الكبرى للفن العربً اإلسبلمً, متمثلة فً رسومات الواسطً الذي أحتل مركزاً متقدم

    اهتمامه.   

لقد كانت تجربة جواد سٌلم أولى نتابج هذا التبلقح وأهمها لما تمٌز به من بحث معمق سعى إلى ربط 

العالمٌن الشرقً بالؽربً فكرٌاً وإبداعٌاً من خبلل التراث الفنً, ولعل من أهم ما مٌز تجربته فً أنه لم 

نة إلى طبلبه وأصدقابه من خبلل الحوارات والملتقٌات ٌكتؾ باإلنتاج الفنً األصٌل بل حاول نقله وبؤما

فٌما بٌنهم  دوالتجمعات التً أضفى علٌها مسحة خاصة, حٌث انتقل بها من كونها تجمعات ألفراد قد ال ٌوح

سوى اهتمامهم بالفن, إلى تجمعات منسجمة ٌإلؾ فٌما بٌنهم هم البحث ـ كما فً جماعة بؽداد للفن الحدٌث ـ 

 واد قد أسس لحالة البحث اإلبداعٌةوبذلك ٌكون ج

إن نظرة تؤملٌة لمسٌرة النحت فً العراق تإكد لنا بؤنه فن باٍق, ففً هذا البلد ورؼم أنه مّر بمراحل خبت 

فٌها جذوته, إال أنها سرعان ما عاودت التؤلق مرة أخرى, فما إن أذكى جواد سلٌم ناره, ووضع قاطرته 

 ذا الفن عضوٌاً به, كان موت جواد ضربة قاسٌة لمسٌرة هذا الفن. على السكة مرة أخرى, حتى ارتبط ه

احتل فن النحت منزلة هامة فً الساحة الفنٌة العراقٌة وخصوصاً بعد الثورة, وذلك بسبب دعم الدولة له 

والرعاٌة الكبٌرة التً حظً بها, بعد أن لمست فٌه ضالتها فً تخلٌد مناسباتها ورموزها فً المرتبة األولى, 

و لما ٌتمٌز به هذا الفن من قدرة على التواصل مع الجمهور, ولنا فً نصب الحرٌة خٌر مثال, فقد كان أول 

عمل فنً ـ رابع ـ تنجزه الخبرة الفنٌة العراقٌة, فقد كانت التماثٌل الموجودة فً ساحات بؽداد من صنع 

 فنانٌن أجانب, وما لبثت ساحات بؽداد أن امتؤلت بالنصب التذكارٌة.

ًَ الرسم والنحت فً العراق على حٍد سواء. بل إَن  وتكمن أهمٌة جواد فً إبداعه وتؤثٌره فً تطور فن

سب إلٌه فضل تطور العمارة العراقٌة. ًُ ًِ ًِ ًِ  جواداً أّثر فً الحركة الثقافٌة العراقٌة بشكل عام, حتى أنه ٌِن
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االستعمار, وعلٌه فقد مال عرؾ العراق كنه التجمعات السٌاسٌة وخبر قوة تؤثٌرها فً مقارعة قوى 

الفنان العراقً بشكل فطري إلنشاء هذه التجمعات الفنٌة, والتً كانت تنشط من خبلل اجتماع عدد من 

لم ٌكن ظهور التجمعات الفنٌة تعلة بذاتها, بل الفنانٌن ال تربطهم سوى عبلقة الصداقة وحب العمل الفنً, و

 للنهوض بهذا الواقع. عبرت عن وعً الفنان العراقً بواقعه ومحاولة

وجواد الذي كان من مإسسً أول التجمعات )أصدقاء الفن( ومن ثم )جماعة الرواد( آمن بضرورة بعث  

 تجمع فنً ٌجسد تطلعاته وٌوصل من خبلله رسالة لطالما آمن بها وسعى لتحقٌقها.

ه زمبلبه الفنانٌن فكانت )جماعة بؽداد للفن الحدٌث( موببلً ألفكاره ومنبراً ثراً ٌخاطب من خبلل

والجمهور الذي أراد له أن ٌنهض وٌتطور جنباً الى جنب مع تطور الفنان فلم ٌكن ٌإمن بالتطور األعرج 

 الذي ٌعالج جانباً وٌهمل جانباً آخر. 

ومن خبلل تجربته الثرٌة حمل جواد رسالة أراد أن ٌنهض من خبللها بمجتمعه وٌعٌد له إرثه الفنً الذي 

 آمن به.

ما وت عدٌدة جداً أّثرت وأثرت تجربته الفذة لذا فقد آمن بؤحقٌة مجتمعه فً استثمار هذه الطاقة, مإثرا

هذه  واجتماع ,هذه المإثرات ال تكون إالّ صدفة اجتماعألن  وأقول تصادفت, أكثر المإثرات التً تصادفت

األمور  فاختبلط ,دون العنصر األساس فً هذه المعادلة وهو الفنان نفسه ٌباً المإثرات ال تكفً ألن تخلق ش

  .زٌد األمر تعقٌداً وتشتٌتاً ٌأحٌاناً قد 

 االتجاهاتعلى  هوإطبلعبالفن الؽربً  احتكاكههً مسؤلة  المإثرات التً استجاب لها جواد,ولعل أهم 

والتً كانت له بمثابة المخزون الهابل  قً القدٌم,ن تشّرب من مناهل الفن العربً والعراأ بعد الحدٌثة, الفنٌة

 الذي ٌمده بوسابل التعبٌر.

جواد وذلك بحكم كونه باحثاً  وهً خاصٌة تمتع بها هاكان هناك تؤثٌرات أخرى ٌمكننا الحدٌث عن وقد

 ةالمإرخؼٌر منؽلق على نفسه من خبلل إطبلعه على تلك الفنون سواء بشكل مباشر أو عن طرٌق الكتب 

والفارسٌة بعهودها المختلفة, والمؽولٌة بؤمكنتها المتعددة  على المدارس اإلسبلمٌة, فاطلع لك الفنون.لت

لى المدارس المسٌحٌة الشرقٌة منها واألوروبٌة, والزخارؾ العربٌة, ع اطلعوالهندٌة و الصٌنٌة, وكذلك 

 .وفن العمارة التركً

بد له من الظهور فً شكل عمل كبٌر فكان )نصب هذه التجربة الؽنٌة وهذا االندفاع الكبٌر كان ال

الحرٌة( قّدم الفنان فٌه كل إمكاناته وتجاوز فٌه كل اإلخفاقات التً قاسى منها من خبلل اصطدامه بالعقلٌات 

 المتحجرة والتً كانت تتحكم بمجرٌات األمور.
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ٌلٌة, فعمل بحجم النصب لقد كانت مرحلة العمل فً النصب وتشٌٌده ملحمة ال تقل عن عظمة العمل التشك

البد وأن تترافق بصعاب ومشاكل تتناسب وحجمه الهابل, ولكن المصادفة حٌناً وإٌمان الفنان الكبٌر بالعمل 

والمحٌطٌن به أوصلته الى بر األمان, و ها هو ذا النصب الكبٌر ٌنتصب فً أحد أهم الساحات فً إحدى 

 قدرة النحات العربً والنحت العربً أن ٌعتبر بها.أهم المدن العربٌة, وهً رمزٌة ٌمكن للمشككٌن ب

فً نصب الحرٌة عّدد جواد سلٌم أشكال تنفٌذه وحقق رإٌة خاصة, ناشداً مبدأ االنتقابٌة ما بٌن التراث 

أن هناك  روالمعاصرة والمزج بٌنهما, فنراه اعتمد التعبٌرٌة والتكعٌبٌة والرمزٌة فً عمل واحد, وال نشع

فروقاً فجة فً التنفٌذ بل ٌشعر المرء أنه أمام عمل متكامل موّحد النهج, ولست أبالػ فً القول بؤن جواد فً 

هذا النصب قد ابتدع أسلوباً جدٌداً سٌؤتً جٌل بعده وٌنهج على نهجه بحٌث ٌمكننا إطبلق تسمٌة أسلوب 

ٌه تلّمس مبلمح آشورٌة قدٌمة جنباً إلى جنب )جوادي( وهو أسلوب ٌجمع القدٌم بالحدٌث, أسلوب ٌمكنك ف

بمبلمح فنٌة حدٌثة, فً هذا النصب نستطٌع أن نلمس روحٌة عمل بٌكاسو )جورنٌكا( وفً نفس الوقت نجد 

 مبلمح آشورٌة و سومرٌة و رافدٌة.

متاحة ولعّل المنهج التوفٌقً الذي اتبعه جواد فً مسٌرته الفنٌة مكنته من السٌطرة على كل المعطٌات ال

واستطاع الدمج بٌن األسالٌب والتقنٌات المعاصرة, تلك المستمدة من الحضارة األوربٌة والعالمٌة بشكل عام 

 وبٌن تلك األسالٌب ذات الطابع المحلً والتً هً جزء من حضارة أوسع وهً الحضارة العربٌة. 

فإن عمبلً من أعماله نستطٌع أن نجد له بعداً معاصراً واقعاً تحت تؤثٌر المدارس األوروبٌة وبنفس الوقت 

فإن عبق الماضً والتراث, لٌس ذلك الخاص بالمنطقة العراقٌة وحسب بل من تراث المنطقة بشكل عام, 

اإلسبلمٌة بل وتلك المإثرات فنجد أصداء للحضارة العراقٌة الرافدٌة القدٌمة والفرعونٌة واآلشورٌة, و

 الشعبٌة المؽرقة فً المحلٌة. 

وعلٌه فقد ظل التراث الفنً والحضاري للوطن العربً, وتلك األشكال الفنٌة لحضارات المنطقة القدٌمة 

والوسطى والحدٌثة, من أهم مصادر بحثه الجمالً والفنً. وكذلك تلك الفنون والحضارات الؽرٌبة عن 

 ا من خبلل احتكاكه بالؽرب دارساً ومطلعاً وناهبلً من كل منهل متاح.المنطقة, فقد خبره

ال نستطٌع إنكار التؤثٌر الكبٌر الذي لعبته تجربتً مختار وجواد سلٌم فً الحركة التشكٌلٌة العربٌة, حٌث 

ً وسم تركت كبل التجربتٌن تؤثٌراً واضحاً فً التجارب الفنٌة التً جاءت بعدهما وما تركتاه من أثر إٌجاب

 الحركة التشكٌلٌة العربٌة بمٌسم خاص.

فهم كل من محمود مختار وجواد سلٌم طبٌعة المجتمع الذي ٌنتمٌان إلٌه وأدركا حاجته القصوى 

وتطلعاته, فعبرا بفنهما عما كان ٌحتاجه بصدق مما مكنهما من لعب دور الناطق الفنً لشعبهما, وأعطٌا 

مهمته الحقٌقٌة كبلعب أساسً فً معركة البناء والتحرٌر, وبذلك ربطا المثل والقدوة الحسنة على تولً الفن 
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الصلة بٌن الفن والمجتمع بعد أن احتكرته الطبقة المتسلطة من ضمن ما احتكرت, ونقبل هذا الفن من 

 الصالونات والقصور الى الساحات العامة. 

الحدٌث, ٌماهً فً قوته ذلك لقد اتخذ تمثال نهضة مصر موقعا فرٌدا فً الذاكرة الجمعٌة للمصري 

الموقع الذي اتخذه أبو الهول أو الهرم األكبر, أما نصب الحرٌة فقد فرض حضوره بدرجة أكبر من بوابة 

مجتمع كان على قطٌعة كبرى مع هذا النشاط اإلنسانً )الفن( استمرت هذه القطٌعة  عشتار نفسها, فً

على ٌد فنان صادق ٌرتكز أوالً على أصالة وتراث لقرون طوٌلة, ولكن وما إن جاءت اللحظة المناسبة 

األجداد وٌإمن ثانٌاً بقدراته كعنصر فاعل فً عصره ٌنطلق من الماضً وال ٌتقوقع فٌه, بل ٌستشرؾ 

المستقبل من خبلل تفتحه على التجارب المعاصرة وثقافات الشعوب المختلفة, وفهم وتسخٌر هذه التجارب 

عاد هذا الفن الى موقعه الممٌز والذي كان ٌلعبه هذا الفن. لتسٌر عجلة الفن فً إثراء تجربته الخاصة. حتى 

التشكٌلً مرة أخرى على سكتها, هذه مكرمة كل من محمود مختار وجواد سلٌم فً بث الروح فً جسد الفن 

ا التشكٌلً المعاصر فً كل من مصر والعراق بعد أن أرسٌا أسسا واضحة المعالم, وقدما من خبلل تجربتهم

 الفذة نموذجا ٌحتذى به وشعلة تنٌر دروب الفن المظلمة.

لفن  ثإن نظرة متعمقة فً نتاج كل من الفنانٌن تجعلنا نقول بؤن مختار لعب دور المإسس أو الباع

النحت المعاصر فً الحركة التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة وذلك لتمٌز تجربته وأسبقٌتها الزمنٌة أوالً و 

 اٌة من حٌث المظهر العام وتمشٌها مع مسٌرة الحركة التشكٌلٌة العالمٌة ثانٌاً. تمظهرها بسمات البد

أما جواد سلٌم فقد ساٌر تطور الحركات الفنٌة المعاصرة وتفاعل معها وبقً مجدداً فً لندن وبارٌس 

 المعاصرة.وروما كما فً بؽداد وقد لعب دور الحلقة الثانٌة فً مسٌرة النحت فً الحركة التشكٌلٌة العربٌة 

فً كبل التجربتٌن نستطٌع تلمس قضٌة من أهم القضاٌا التً تإثر فً تطور فن النحت فً مجتمع معٌن, 

 وهً قضٌة الدعم الرسمً.  

فقضٌة دعم الدولة للفن مسالة هامة جداً ولكن المسؤلة بالنسبة للنحات تكون مصٌرٌة فإذا كان الرسام 

فالنحات ٌحتاج الى الدعم المعنوي والمادي, فإذا اعتبرنا أن  ٌحتاج الى الدعم المعنوي لٌواصل عمله,

الرسام ٌحتاج الى فضاء محدود ومواد أولٌة بسٌطة لتقدٌم رسوماته ونتاجه الفنً فإن النحات ٌحتاج الى 

الفضاء العمومً الذي ال تمتلكه إال الدولة وال ٌستطٌع أحد ؼٌرها تقدٌم ذلك الفضاء, هذا بالنسبة للفضاء أما 

المادٌة الهابلة التً ٌنوء عن حملها األفراد والجماعات فعلى  تبالنسبة للمادة التً ٌحتاجها النحات واإلمكانا

الدولة تؤمٌنها, ولنا فً تجربتً مختار وجواد سلٌم مثال على ذلك, فلوال تدخل الدولة الداعم فً عملٌهما لما 

على تلك األعمال الؽٌر نصبٌة والتً ٌنتجها النحات قٌض لنا رإٌة هذه األعمال الفذة, واألمر ٌنطبق أٌضا 

بدافع جمالً تشكٌلً بحت, فالمادة الخام التً ٌتعامل معها النحات وطرٌقة التعامل تختلؾ اختبلفاً كبٌراً بٌن 
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متطلباتها والمتطلبات التً ٌحتاجها الرسام. ولعل هذه األمور وؼٌرها من الصعوبات التً ٌواجهها النحات 

ة مع ما ٌواجهه الرسام, هً التً جعلت فن النحت على المستوى العالمً والمحلً ٌواجه هذه بالمقارن

الصعوبات والتً انعكست على صعٌد الكم, فزٌارة بسٌطة ألي معرض فنً شامل تعطٌنا فكرة عن عدد 

 األعمال النحتٌة بالمقارنة مع األعمال األخرى. 

الى األمام, فالقابلٌة الفنٌة للفنان مضافا إلٌها الظروؾ  ولكن قضٌة الدعم وحده لن تدفع بعجلة النحت

   المصاحبة هً التً تخلق حاالت مماثلة.

قد ال تختلؾ معطٌات الفترة التارٌخٌة التً نشط فٌها فنانونا عن واقعنا الراهن, فسإال الهوٌة الذي كان 

ال تختلؾ الٌوم كثٌراً عن تلك التً  المحفز األكبر لهما بات اكثر إلحاحاً, وهموم ومشاكل المواطن العربً

عّبر عنها فنانونا, فـ)النهضة والحرٌة( مطالب التزال تداعب خٌال كافة شرابح المجتمع, وباعتباره أكثر 

الناس تفاعبلً مع هموم مجتمعه, كان على الفنان أن ٌكون الناطق )الوجدانً( باسم مجتمعه, إزاء تلك 

ار وجواد سلٌم( كؤسماء بارزة فً مجال الفن التشكٌلً, عملت بجد المرحلة التارٌخٌة ظهر)محمود مخت

وصمت على ترسٌخ أسس وقواعد لبعث مدرسة تشكٌلٌة عربٌة أصٌلة, كنوع من تؤكٌد الذات وفهمها فهما 

دقٌقاً ومن ثم االنطبلق من هذه الذات نحو اآلخر, فاألسس الجمالٌة التً نظمت تراثنا وفنوننا تختلؾ عن 

تؤسست علٌها الحضارة الؽربٌة, والنتٌجة المنطقٌة تقضً بؤن ٌؤتً فننا المعاصر, فناً مختلفاً وذا تلك التً 

خصوصٌة مختلفة, نحن نعرؾ الكثٌر من النماذج التً لجؤ فٌها الفنان الؽربً الى استلهام أسس الفن العربً 

إلٌها ولنا فً تجارب )بول كلً, ومقوماته, ولكنها تبقى تجارب أفاد منها هذا الفنان ولم ٌنجرؾ بكلٌته 

 ماتٌس, بٌكاسو...( مثال على مدى درجة اإلفادة من معطٌات جدٌدة تثري التجربة وال تلؽٌها. 

ظهورهما فً تارٌخ الحركة التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة ببرٌقه الكبٌر وزمنه القصٌر كان له أثر بالػ فً 

ؼٌر هدى, بروزهما وإن كان كلمح البصر إال أنه شق ظلمة توجٌه دفة السفٌنة التً كانت هابمة تسٌر على 

 اللٌل وأضاء طرٌقاً لمن كان ٌروم السٌر والتقدم. 

عاشت الببلد العربٌة عموماً فترة من الزمن فً حالة من الخوؾ والوجل والتنكر لكل ما ٌتعلق بالفن 

الفهم القاصر لدور الفن بشكل عام عموماً وبالنحت خصوصاً وذلك ألسباب عدة, منها ذلك التفسٌر الخاطا و

والتمثال بشكل خاص وموقؾ الدٌن منه األمر الذي أثر سلباً على نوعٌة الفنون التً أنتجها الفنان العربً 

على مدى قرون طوٌلة وتجاهل شبه كامل لفن التمثال, الذي كان له حضور الفت فً تارٌخ هذه المنطقة, 

وفاعبلً كان له كبٌر األثر فً تطور حركتنا التشكٌلٌة العربٌة  فكان ظهور هذٌن النحاتٌن حدثاً مهماً 

المعاصرة باعتبارها كبلً مجزأ, فؤعادا النحت مرة أخرى الى ببلد النحت, ولم ٌقتصر تؤثٌرهما على 

قطرٌهما فقط بل تعداه لٌشمل الحركة التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة كلها. ولعل المكرمة التً تنسب لهذٌن 
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هً فً اختٌارهما لصعب الصعب )النحت( لٌكون منطلقهما فً ترسٌخ قواعد الفن وبعثه من جدٌد  الفنانٌن

مرتكزٌن على التراث النحتً الهابل الذي تملكه المنطقة, فقد كانت الفترة التارٌخٌة لنشاطهما هً تارٌخ 

بداٌة من مصاعب نشوء الحركات التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة على اختبلفها بكل ما تمثله مرحلة ال

وعثرات, ففً حٌن قاد مسٌرة الفن التشكٌلً فً كل الببلد العربٌة رسامون قلّدوا ما تعلموه فً الؽرب, أو 

تؤثروا بالفنانٌن الؽربٌٌن الذٌن قدموا الى المنطقة على اختبلؾ أسبابهم فٌما بقً النحت فً هذه الببلد ٌؤخذ 

اللعبة كلها, نجد أن مسٌرة الفن التشكٌلً فً كل من مصر  أدواراً ثانوٌة وفً أحٌان كثٌرة ٌستثنى من

والعراق ـ كحالة استثنابٌة ـ قد قادها كل من )محمود مختار وجواد سلٌم وهما نحاتان(, األمر الذي أدى الى 

تطور ملحوظ فً فن النحت بالتوازي مع باقً الفنون األخرى التً لم تتقزم بفعل تطور هذا الفن وذلك 

ة التً نشط فٌها هذان الفنانان والفترة البلحقة, فرابدا الفن فً كل من مصر والعراق لم ٌركنا الى خبلل الفتر

تقلٌد الموجة وٌمارسا الفن باعتباره )ترفاً( بل كان الفن بالنسبة لهما رسالة وهب كل منهما حٌاته كاملة 

الفن التشكٌلً بعامة والنحت  إلٌصال الرسالة وتحقٌق الهدؾ المروم, وعمل كل منهما على إرساء أصول

بخاصة فً كل من مصر والعراق, وحاوال النهوض بالمستوى الفنً واالرتقاء بالذوق العام للمجتمع بؤسره 

وذلك من خبلل تقدٌم العمل الفنً اللصٌق بالمجتمع والمعبر عن همومه وتطلعاته من ناحٌة وتثقٌؾ العامة 

ن أن ٌلعبه الفن فً مسٌرة التطور والنهوض بالمجتمع عامة من والخاصة بالدور المحوري والهام الذي ٌمك

ناحٌة أخرى باللجوء الى التجمعات الفنٌة التً أسسوها وانخرطوا بها, ؼٌر عاببٌن بمنصب أو جاه أو 

مراكز أو شؤن عظٌم, وكان كل همهما هو إعبلء لكلمة الفن و إسماع صوته عالٌاً, وبعد أن رحبل عنا 

 ا قد أوفٌا نذرٌهما, فهل كنا نحن بدورنا أوفٌاء إلرثهما العظٌم, وهل حقاً وصلتنا الرسالة ؟ مطمبنٌن الى أنهم

بعد رحٌل مختار المبكر وفً فورة الفجٌعة على فقده, استطاع نفر من الذٌن وصلتهم رسالة مختار  

ه بل من أجل أن تكون , ال لتمجٌد الفقٌد والبكاء على أطبلل1بشكل صحٌح أن ٌإسسوا متحفاً لفن هذا النحات

هذه األعمال منارة ٌهتدي بها كل سابر على دروب الفن الوعرة, جمع فً هذا المتحؾ عدد ال بؤس به من 

أعماله وتماثٌله الرابعة والتً كانت مشتتة بٌن مصر وفرنسا, لكن مّر المتحؾ بمصاعب عدٌدة كان آخرها 

نٌن طوٌلة, وال أظن أن أعمال الترمٌم ستنتهً قرٌباً, دخوله حالة من الترمٌم المزمنة واألمر مستمر منذ س

                                                 
1
 ػ ولدت فكرة إقامة متحؼ لمختار بعد وفاتو مباشرة , ولكف األمر استدعى ما يقارب العشريف سنة حتى رأى ىذا الصرح النور, وقد أفتتح في  
24/6/1962 . 
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لتبقى أعمال مختار فً الصنادٌق المقفلة ومخازن المتاحؾ وكؤن قدر هذه األعمال أن تظل حبٌسة عصٌة 

 .   2على الباحثٌن

وحتى ذلك العمل الفذ )نهضة مصر( فلم ٌسلم من العبث, فقد نقل من مكانه األصلً فً )باب الحدٌد( 

ان مختار قد اختار له هذا المكان بعد دراسة مستفٌضة لرمزٌة المكان وموقعه الممٌز لٌوضع فً حٌث ك

ساحة ثانوٌة أمام جامعة القاهرة, ولم ٌقتصر األمر على ذلك بل عمد الى تجرٌده من قاعدته الكبٌرة 

أفقد العمل الكثٌر من  واستبدالها بؤخرى أقل ارتفاعاً, تؽٌٌر المكان والقاعدة تم بطرٌقة ؼٌر مدروسة مما

الحضور, ومختار الذي حارب بكل ما تعنً هذه الكلمة من معنى دفاعاً عن قاعدة تمثال سعد زؼلول 

 ةبالقاهرة, ورفع عدة دعاوى قضابٌة ضد الحكومة ربحها فٌما بعد, ال أظنه راٍض عما آل إلٌه األمر بالنسب

واقع الفن التشكٌلً المصري بعامه, والنحت لعمل حٌاته الضخم )نهضة مصر( كما وال أظنه راض عن 

 بشكل خاص بعد أن كرس كل حٌاته لٌعٌد لهذا الفن موقعه األصلً الممٌز. 

واألمر لٌس بؤفضل منه مع جواد الذي لم ٌجد من ٌبعث له متحفاً, بل وحتى من ٌجمع أعماله وٌودعها 

لٌلة التً ظفر بها متحؾ بؽداد للفن مستقرها األبدي )مخازن ورفوؾ المتاحؾ(, وحتى تلك األعمال الق

الحدٌث, قد تعرضت للنهب و الحرق من ضمن األعمال التً استولى علٌها وخربها اللصوص, بعد أن 

 انتهكت بؽداد. 

وها هً ذا الحركة التشكٌلٌة العربٌة المعاصر بمصرها وعراقها قد عادت تشكو ندرة النحت وؼٌاب 

مود مختار وجواد سلٌم(, كان طفرة )شاذة( جاد علٌنا بها الزمن التمثال مرة أخرى, وكؤنً بظهور )مح

 ومن ثم عادت األمور الى نصابها. 

فكٌؾ ٌمكننا أن نحفظ لهذٌن الفنانٌن شٌباً من التقدٌر؟ وهل ٌكفً أن نكٌل لهما المدٌح من خبلل بضع 

والمشكلة تبقى قابمة, فإذا  دراسات تناولت بالبحث ولو بشًء من السطحٌة نتاج هذٌن الفنانٌن كل على حده,

ظفر محمود مختار بفهم بعض العقبلء ممن عملوا على إنشاء متحؾ ٌضم أعماله فإن منظري الفن فً 

مصر قد أؼفلوا أو تؽافلوا عن الدخول فً عالم محمود مختار بشكل جدي وبقٌت الكتابات التً تناولته 

مثال مختار( تنهل منه وكؤن الكتاب أعمق أثراً وأبلػ بالبحث تدور فً فلك )بدر الدٌن أبو ؼازي( وكتابه )ال

 تؤثٌراً من تمثال )نهضة مصر( نفسه. 

                                                 
2
رة بيدؼ الوقوؼ عمى أعماؿ ىذا النحات كاف لي لقاء مع مدير متحؼ مختار في ضاحية الجزي 21/17/2111ػ خالؿ زيارتى الى مصر في   

عشر في القاىرة , حيث وجدت ورشة إعمار متوقفة عف العمؿ وعند استفساري مف مدير المتحؼ أفاد أف العمؿ متوقؼ منذ ثماف سنوات وألمح الى ػ 
ر موجودة في األحمر حفاظًا عمييا , وأف ىناؾ جزءًا يسيرًا مف أعماؿ المدعو مختا عأخر , وعند سؤالي عف األعماؿ قاؿ أنيا في صناديؽ مغمقة بالشم

 متحؼ الفف الحديث .  
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)نهضة مصر( هذا التمثال المنتصب فً إحدى ساحات القاهرة البد وأن ٌستنهض الهمم وٌداعب مواهب 

قطعة فرعونٌة, فنان قد ٌؤتً من الرٌؾ أو من المدٌنة ـ ال أحد ٌدري ـ فالتمثال أصبح فً وجدان المصري ك

بعد أن أصبح تراثاً, وواقع الفن والنحت بشكل عام ٌتطلب مختاراً آخر فالظروؾ التً نشؤ فٌها مختار 

 عادت مرة أخرى.

وكذلك األمر بالنسبة للعراق, بل إنه أشد وضوحاً وأكثر جبلء, فها هً بؽداد تسقط مرة أخرى تحت نٌر  

المدٌنة أن تربط مصٌرها بمصٌر تماثٌلها وأن تكون تماثٌلها , وكؤن قدر هذه 1االحتبلل, بسقوط التمثال

, ولكن على الفنان الحاذق أن ٌقدم عمبلً ال اشاهد عٌان وعنواناً للمرحلة السٌاسٌة الراهنة وهذا أحد مهامه

 معٌنة إذا ما أراد أن ٌبقى عمله على مر العصور. ةوبشكل مباشر بمرحلة سٌاسٌ طٌرتب

تً ٌمكن لها أن تستمر وتنسحب على كل المراحل, )نصب الحرٌة( لجواد سلٌم من قلٌلة هً التماثٌل ال 

( ولكن عبقرٌة 1958تموز 14تلك األعمال التً كتب لها االستمرار رؼم أنها كانت تإطر لمرحلة الثورة )

رحلة الفنان الذي قدم نصباً للثورة والحرٌة بمفهومها المطلق وأبعادها الجمالٌة, جعلها تنسحب على الم

, بعد تجاهله تلمٌحات )عبد الكرٌم قاسم( قابد الثورة بوضع صورته فً النصب, فهل نشهد حقبة ةالبلحق

جدٌدة بسقوط تماثٌل قادمة وقٌام أخرى فً هذه المدٌنة, وهل ٌعلن استقبللها من خبلل نصب آخر قادم 

 للحرٌة ؟  

ة, بعد أن أعدا العدة وهٌبا الظروؾ المناسبة لقد حقق كل من الفنانٌن نجاحاً حقٌقٌاً فً تجربتهما الفنٌ

واستثمرا كل اإلمكانات المتاحة, خدمة لفنهما ودفعه فً االتجاه الصحٌح, كان ٌدرك كل منهما أنه ابن 

حضارة خاصة, وكان على هذه الحضارة أن تفرض وجودها فً تجربتهما, وكونهما من هذه الحضارة ال 

عونٌاً أو آشورٌا خالصاً, وإلدراكهما أنهما ٌعٌشان عصراً جدٌداً ٌفرض ٌعنً أبداً أنهما سٌنتجان فناً فر

علٌهما األخذ من هذا العصر بتؤثٌراته ومفاهٌمه المختلفة فقد ظهرت تؤثٌرات هذا العصر فً نتاجهما, 

صحٌح أن مختار كان ٌقدم فنا فٌه روح فرعونٌة, وأن جواد سلٌم قدم أعماالً آشورٌة مشوبة بتؤثٌرات 

مٌة )واسطٌة( إال أنهما أٌضاً كانا ٌوشحان هذه األعمال بتوشٌحات حداثٌة لٌس فٌها ابتذال أو إقحام, إسبل

نابعة من فهمهما للفنون الؽربٌة المعاصرة, فحققا المعادلة المطلوبة, وأعلنا أنهما فنانٌن حدٌثٌن سلٌلً 

احتراماً, احترام تؤكد بعد أن ترجما حضارات عرٌقة, وبهذه الصٌؽة قدما نفسٌهما للعالم الذي أبدى لهما 

أعمالهما وفنهما بهذه اللؽة السلسة والتً فهمها ابن المنطقة وداعبت تطلعاته, كما فهمها اآلخر وأدرك أن 

 هذه األعمال لٌست سوى استمرار منطقً لفنون هذه المنطقة. 

                                                 
1
, دخمت القوات األمريكية بغداد معمنة احتالؿ المدينة ونياية حكـ )صداـ حسيف( , وبقي العالـ مشدودًا الى شاشات 2113أفريؿ مف عاـ  9ػ في   

 ثاؿ الجنراؿ مود . تمثالو المقاـ في إحدى ساحات بغداد وىو يسقط , األمر الذي ذكرني بسقوط تم بالتمفزيوف وىو يراق
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لظروؾ و تبوبا مواقع متقدمة و من هنا نستطٌع اإلشارة وباعتزاز لموقع فنانٌنا اللذٌن استطاعا تطوٌع ا

 حققا نجاحات ذاتٌة ٌمكن أن تفاخر بها حركتهما التشكٌلٌة )المصرٌة والعراقٌة(.

فً هذا الزمن قد ٌبدو تساإلنا عن رموزنا التشكٌلٌة المشرقة نوعاً من اجترار الذات وهرباً من الواقع,  

ماٍض تلٌد واالنكفاء على الذات, بل هو دعوة  ولكنه تساإل لٌس من قبٌل الوقوؾ على األطبلل والبكاء على

صادقة الستحضار نماذج أثبتت نجاعتها وصوابٌة المنهج والطرٌق, ومن ثم االنطبلق قدماً نحو المستقبل 

 بهدي من هذه النماذج, عندها ٌصبح سإالنا ذا مشروعٌة, تحتم علٌنا الوقوؾ مطوالً عند هذه التجارب.  

فاحصة لظروؾ نجاح هذٌن الفنانٌن وقارناها بظروؾ الفنان الحالً, فإننا وبعد, إذا ما نظرنا نظرة 

سنقؾ على حقٌقة مفادها بؤن ال مختار وال جواد سلٌم جدٌد سٌظهر بٌننا, لٌس ألن المذكوران حالتٌن 

ٌن شاذتٌن لن تتكررا فً تارٌخنا, بل ألن العوامل والمإثرات البٌبٌة والفنٌة التً هٌؤت لظهور هذٌن الفنان

 ؼٌر متوفرة, بل إنا ال نعمل على إٌجادها, عندها ال ٌحق لنا البكاء وندب حظنا العاثر فً النحت ومعه.

فمنذ البداٌة نعمل على تؤطٌر دارسً الفن بطرٌقة تجعل فهمه للنحت فهماً قاصراً, ناهٌك عن المناهج 

ن أن أٌاً من كلٌات ومعاهد الفنون فً المعتمدة والمستقاة أصبلً عن استلهام الفن الؽربً ومفاهٌمه, وال أظ

 العالم العربً تعنى بتدرٌس أسس ومفاهٌم الفن العربً وتراثه وخصوصاً فً مجال النحت.

فالمرجعٌات المعتمدة فً كل المراحل التعلٌمٌة فً معاهد وكلٌات الفنون وبالخصوص منها التً تعنى 

الرومانً والؽربً المعاصر, فٌما تؽٌب المرجعٌات بالنحت تعتمد اعتماداً كلٌاً على التراث اإلؼرٌقً و

 التراثٌة العربٌة والتً تزخر بها المنطقة. 

كما وال توجد هناك جدٌة فً تؤمٌن المتطلبات األولٌة والتً ٌحتاجها المتدرب, فالمواد التً ٌمكن للطالب 

الفنٌة بشكل فاعل, وٌبقى  ةحٌاالتعامل معها ال تعد بوالدة نحات قادر على مواجهة متطلبات االنخراط فى ال

ٌراوح بٌن مواد سهلة ؼٌر قابلة لبلستمرار )طٌن صلصال, جبس, فً أحسن الحاالت حجر جٌري هش( 

 ناهٌك عن االفتقار لؤلدوات المناسبة. 

هذا األمر ٌنسحب على الفترة األولى التً تلً خروجه من مرحلة التعلٌم وانخراطه فً الحٌاة الفنٌة, 

 مشاركاته الخجولة ضمن هذه الصٌؽة والتً تعد استمراراً للمرحلة التعلٌمٌة.وتؤتً 

هذا بالنسبة لمرحلة اإلعداد األولى والتً ال تعّد كافٌة بالمقاٌٌس التً تحدثنا عنها, األمر الذي ٌتوجب 

ات أخرى البد معه إلحاقها بفترة ثانٌة تتٌح للنحات االطبلع على مستجدات الفنون الحدٌثة واالحتكاك بثقاف

 أن الكثٌرٌن ٌتمتعون بهذه الفرصة.  نمنها إلثراء التجربة وتعمٌقها, ال أظ

وحدٌثنا عن ضرورة استلهام أسس الفن العربً والنهل من الثقافة العربٌة  ضودعوتنا هذه ال تتناق

ؽبلق والتقوقع الخاصة , فالنهل من منهل واحد واالكتفاء به ال ٌإدي الى خلق فن جدٌد, بل ٌإدي الى االن
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فً قوالب ضٌقة تفصل بٌننا وبٌن اآلخر, بل من الضروري مزج الثقافة الخاصة المحلٌة بثقافات أخرى, 

وفنانانا )محمود مختار وجواد سلٌم( اقتربا أكثر من أسس الفن العربً وفهماه أكثر بعد إطبلعهما على فنون 

 اآلخر إال من خبلل الذات. الؽرب واحتكا بحضاراته وأدركا أنه ال ٌمكن مخاطبة هذا

وأخٌراً ولٌس آخراً كنا قد تحدثنا عن مسؤلة دعم الدولة للنحت والضرورة الملحة فً حالته أكثر من أي 

فرع آخر, مع التؤكٌد على ضرورة دعم كل الفنون على اإلطبلق, لكن المسؤلة مع النحات تبدو أكثر إلحاحاً, 

والوسابل,  تالتً ال ٌمكن للنحات كفرد على تؤمٌنها وكذلك األدواالباهظة الثمن و ةفبخبلؾ المواد األولٌ

تبرز مسؤلة الحٌز المكانً, لٌس ذلك المتعلق بمراحل صنع العمل النحتً والذي ٌعد مسؤلة قد تندرج تحت 

بند األدوات والوسابل, بل ذلك المتعلق بهذا العمل بعد االنتهاء من صنعه, أي المكان الذي سٌظهر فٌه هذا 

لعمل, فكٌؾ لمختار مثبلً أن ٌقدم لنا )نهضة مصر( دون موافقة الدولة التً منحته أوالً الحٌز المكانً ا

)مٌدان باب الحدٌد( الذي أقام علٌه عمله ذاك ـ استردته فً مرحلة الحقة ـ وكٌؾ أمكن لجواد سلٌم أن 

 ة( وثانٌاً كل مقومات الدعم.ٌتحفنا بـ)نصب الحرٌة( لوال أن قدمت له الحكومة أوالً )ساحة الجمهورٌ

ولكن هل ٌكفً أن تقدم الدولة للنحات تلك الساحات والمٌادٌن, وتطلب إلٌه مؤلها بؤعمال وتماثٌل ال  

إال وأفكارها وتطلعاتها فٌما ٌبقى الجانب الجمالً والتشكٌلً العباً ثانوٌاً أو قد ٌؽٌب جملة وتفصٌبلً ؟  قتتواف

لة فً مسؤلة دعم النحات إذا ما رامت لهذا الجانب اإلنسانً أن ٌنمو وٌتطور هنا ٌبرز الدور الحقٌقً للدو

بشكل سوي وقوٌم. والعملٌة تؽدو كبلً متكامبلً ال ٌمكن تجزبته, بل ٌعد هذا )الدعم( عامبلً سلبٌاً إذا ما 

 تدخلت الدولة لفرض وجهة نظرها وتعمٌم قٌمها التشكٌلٌة الخاصة.

بكل ما ٌتمتعان به من إمكانات فردٌة خاصة ومواهب فذه ـ لٌسا حالتٌن محمود مختار وجواد سلٌم ـ 

مرات ومرات, والظروؾ التً  افرٌدتٌن فً تارٌخ الحركة التشكٌلٌة العربٌة المعاصرة وٌمكن لنا مصادفتهم

ه خلقتهما لٌست ظروفاً استثنابٌة وٌمكن استعادتها وخلقها من جدٌد, ولكن السإال الذي ٌجب علٌنا مواجهت

 هو هل نحن معنٌون حقاً بخلق مختار جدٌد وجواد جدٌد؟

المسالة لٌست تكرار أشخاص, المسؤلة هً فً إعادة إحٌاء لمشروع مستقبلً فً خلق مدرسة عربٌة  

 مختار واحد وجواد واحد بل ٌتطلب الكثٌر.  هللنحت, هذا المشروع ال ٌكفٌ
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 محمود مختار وجواد سليم مثال  
 
 

 
فف النحت مف الفنوف العريقة التي مارسيا اإلنساف لمتعبير عف مختمؼ ضروب النشاط اإلنساني. وال تكاد 

 تخمو حضارة مف الحضارات مف نتاج ىذا الفف. 
ومما الشك فٌه أن المنطقة العربٌة تمتلك من النحت ـ باعتباره تراثاً ـ ما ٌجعل من هذه المنطقة متحفاً 

إلنسانً, والذي ٌإهل الفنان ابن هذه المنطقة للتمٌز فً هذا االتجاه, ولكن الواقع ضخماً للتراث النحتً ا

التشكٌلً العربً ٌقول عكس ذلك, األمر الذي ٌطرح إشكالٌة معٌنة وتتمثل هذه اإلشكالٌة بذلك الكم الهابل 

ا, سإال ٌفرض من النحت الذي تفاخر به متاحفنا ومواقعنا األثرٌة, فً حٌن تفتقر له صاالتنا ومعارضن

نفسه بعد أن طالت فكرة التحرٌم واإلقصاء )ولو بشكل مقّنع( تلك الفبة المشتؽلة بالمجال الفنً, أو حجمت 

طموحهم ووضعت القٌود والحواجز بٌنهم وبٌن هذا الفن العرٌق, فالمتتبع للحركة الفنٌة فً أؼلب الببلد 

 ه كلً للتمثال من معارضنا.العربٌة, سوؾ ٌقؾ على هذه الحقٌقة, ؼٌاب أو تؽٌٌب شب

عند هذه اإلشكالٌة ٌصبح البحث عن أبرز أعبلم النحت العربً ذا مشروعٌة معٌنة, تبتعد بالباحث عن 

 الوقوع فً االجترار والتقوقع. 

محمود مختار و جواد سلٌم أبرز هإالء النحاتٌن العرب, بل ٌعد الفنانان نقطة البداٌة للحركة التشكٌلٌة 

 والعراق. فً كل من مصر

النحتً  لوتنطلق أهمٌة محمود مختار وجواد سلٌم من كونهما أسسا لعودة النحت لببلد النحت, ال بالعم

 األصٌل والمرتبط  بالتراث الخاص بالمنطقة فقط بل بالتنظٌر له.

من خبلل البحث فً المكتبة العربٌة, ٌستطٌع المرء الوقوؾ على حقٌقة النقص الكبٌر الذي تعانٌه, 

وخصوصاً تلك األبحاث العلمٌة الجادة التً تتطرق للفن التشكٌلً العربً المعاصر بشكل عام وبالنحت 

 بشكل خاص.

 


