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.ر*هـادضاإ)تتحآر.

يتير+اانيمكنلاوكيفوبكم،قدملبغدادفى-الفنيةالحركة.ؤحطور

57!ألعامالربيعهذاحفلةلمقد.حدالىولووللتفاؤلالرضوإالا

تحفهـاتهتجريخلمسمعركأروهناك،ن71حتىمعارضبأربعة

نتحد!التيا،ربعةقالمعارضاما."العراقهبئالفنلنينجمعية"باسم

معدكأط"و(،والنت!لمرسمبغداإنمعرض"فهي،هنا،عنها

ثم"بهلوانيرحميا!سءيالظنانمعرض"و"إنرلجللخالدالد؟حور

2،.لحديث1للفنبغدادجملعةمعرض"

-الاولللمعرضنقدمؤونةكفاني.قدصبريعطاالاخالفنانداموما

فاني،النصرم"الاداني"عدإنفىبنقده-والنحتللرسمبغدادمعرض

همافرديينلمعرضينالقارنةالنقديةدراستياقدمن1مضطرانفسياجد

الفنلن-بهلوانيرحمإضتومعر-العراقيالفنان-الجاددمعوضط

الحديث.للفنبغدادعةلجمل-الجماعيوللمصرض-اشتركي

ذاكالمعرضفنانوانالتزمسيماالجماعيالمعرضينقدانالصعبمنلشى

ينقدانهوحقاالصعبولكن.والفكريةالفنيةوالالتزاماتليرالصلبعضصط

ب:غلمحتلفوانالحقولمختلففىيسهمانحلوللفنلنفرديمعرضت

يحسإدانليتوجبفهنا.الجادرالفنانلدىرأينلكماوللدارسطليبالاسل

كافة1،المرهف"الفنيةواليقطةالتنلهيالحذرمنبدرعنفسهالنلقد

وحاضراماضيا،ومجتمصلفرداالانسلنالملتزمالواعيالشعقلالى

تقبلا.مىو

نا)1:(56اإأالاول،"الادابعدإنراجع)موترويلروبرتيقول

الاخطلءءبر،.مهلوءلىبالمتخونالذيوعيهالاليسالفنلن،(ؤن"
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بعضيقسهـمنانيستطيعكما،الضائعينالفنانينبعضرفيهليذوباأخي

."يجب"تقدمهالذيالكروريخرالغذاء

باسمالوضوعيعالجفروخمحهحطفىالمرحومالفناننجدوهنا

اما":-6ء!االاولللادابعدإنراجع-فيقولالعرءبيالفنانالانان

لى+ء-فيفأكره،حالااسعدولميست،العربيةالبلادرقيةإط.الظاكا!كأ

يى93!رراملةم زسطممىصلسإشأ
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!!-فى،نهع!ماوارولطا:از-.االعرد-*صصاضهـالبلاإنصنصييسنواوي!-؟كران

؟لاور-ءأحاس-سءنالصادقألتصإزر،نعلم؟!ثاوويادظنرصا!رزان

."وواقعها

هو،،ضحمنهممنوالعراقي،الحدثالعربيفنناحالإناواعتقد

الرحو،الفناناسلذناوحفكما،واللازمالضدوريالتحف!بعضمع

توفق،وقدزوفقطقدمخلصةمحاولاتتمةانالحق.واجادؤروخ

يعنيلاهذأولكن،الحديثالعراقيالفنفىالحليكأالشخصيةخلقفى

والسخالحاكاةمنتسلملمذاتهلالمحاولاتهذهان،الاحوالمنأ!بحا

وجدتقدوالخلاقالهلدفبذوهـالتطورفانحالأيوعلى.الفني

لقانطين1الكتسهـمنتفاجىءطيبةتمارهاوتؤتيقريبلستينعولربما

إسارمن"قيلطوقديما.المطلقالكمالوعابديوالسلبيينواإتثائمينص

".وإللدربلءلى

فىالفائتالعاممعارضطبعضناقدامرسيلحمدا،خالفنان؟تب

وحموا،نسانفىالخلاقةللروحبعتهوللحديتالفن":فقالبغداإن

كثفهوبل،ليعدتكحثفلمشريفيةروحيةمعاإننوراءالضنيالبحث

الفعنهوهذا.الارضيكوكبناتربةعلىالنجومبذرولممحاولةالسماء

الشعوبومحاولات،-البعيدةالعلماءاحلاماليوميعاصرالذيالحديث

فونيحتإزالواملشرفاءانسانيينفنانينايديعلىنبغإوقد.للانطلاقفى

اقتبسناهالذييكملماالقولهذاوفى،ا.0البقاعكلفىالنوردوزعوا

استطاعقدالناقدفناننلانيوحيملذيهانبأ!.وموترويلهلرابصن

رلالته.ويلتزمالخلاقالحديثالفئمفهوم،لحدولو،يهضمان

التيوالثلالحدثالظنرسللةفىونتحدثنقنبسونحخهنلوالى

القدمةهذهبعدلنلزيروالان.المعاصرونفهنانونايلتزمهاانيحاول

التزمواهللنرىفنانونابهلجاإنالتيللاعمللنحللان،ا!لملأزمة

عرضإطمنمنهمكم،ايضا،ولنرى؟ذلكفىوفقواوهل،ماموضوعا

كلفىانانناححمةوما؟للراهنةاإسحكلةوعالجلفنناالطينةالكفيية

ذلك؟

حلولوا،ننقدالذينفنلنيناكلاننصسذفانيتوجهلثيءكلقبل

معالحليةالاجواءوتصوير،والانسلنيةالاجتماعيةكلاإشملمعالجة

الفنيةتربيتهومقوماتوثقالتهالفنانبيئةلي،خلآ!ويكثريقل،لألر

حاولواكلهمانهمفالحق.واسلطينهالعالميبالظن،يكزمالتيورسالته

والواقع،الرمزالواقطإتحوير،فيقوا!حنولاإطالاصصنكتيراوقلياطمع

حاولواءاطمانهمكما.الصياةوالواقع،!حاريخلوالواقع،الاسطورة

الحيوالواقعوالميضجملوصكا،لورلكالفوفىالعراقيالجتمعمعليتصادواان

والذيبهاوانيرحميالتركيلفنان1صتىذلكمنبا!ولم.التجدإن

الظ.نتربةفىإ.خصابابذرتهوجدالفنكيالاقزامفانوهكزرا.كيفلجاء

.والعذابالضياعمنءث!ليعدولوالسمحةالعراقي

الفرديمعرشحههفىلو-ةوتمعيناربعلالجادر%الدخور3الديعرض

اما،لو-كأالخمسينحواليللتإءيالفنلنيصرضبينمل،بهالخاإئ

وهـ-ينسبعافييعرض-الحدي!ل!فنوغدادلجماءقى-الجماعيإصرفرا

بسبيلكناوان.والمصوغاتوالفخلرياتالمنحوتاتعداؤحبلو-كأ

زخماآلاال!تعازيةولبر.القمقىطإالجادرنجدفاننا،الكميةبحث



لمخما*فى.1ا!ماعلى

لواقحعهاالمنفنحة،الطيبةالنوعيةتتطلبماقدر،والافراهـفيهاالكمية

ءلىكميةينضحخملتلهقدراتولي"عفنيمرضالفنانوالحق.ورلالتها

فىندعيلاونحن.والانسلنيالفنيدمهافىفبهـةهزيلةكيفيةحسلب

يأوءلى.الفنبديهياتابدهمنفهذاوالانتنباهـ،الاجتهلدهذا

بغدادوجماعةورحميدرالجللدىاصخل!خملعيةالاصالثاكلفانحال

معرفىالصورقاعةفىعرصنوهاالتياللوحماتعددمنالملتينحوالي

للتفنحالقيمةللالمفانةمنؤحهماهذاوفى.ببغدادالجمكبلمةالفنوت

وخللام،تضحيعنكادنيةوانسل،مهددرصودءننعاننلاالانسانىالواقعي

.وجودهيتنفحى!زاللا

بدين،البلمزلرين،لطبيبلانمظار،الرحىحول)الجادرفلموحلت

الوصل،،:شرفيملهى،الجنوبف،عجيمي،ناصسام،الصكللبيت

التلقيح،الهويدرمن،المراويةجامع،الماز:كلوأحة،القريةفىغريب

فىقروية،حصبه،الملهىفى،مقامرون،ابنالثحيخ،الجدريضد

وفقوقد-الحديتالعراقيلفننل-نح!الاليالوجهتقدمتكادأللدورة

منالفيةالتقنيةفىلصالنقلبعضلولا،-طيباتوفيقاذلكفى-بعضهل

فىوفقر،ذاتهاللونبىالنسيجفىولضطراب،اللونيالتوزيعفىسوء

،الخميزةالالوانبعضللمتطلبوالمضمونالشكلبينالوظيفيالتعاون

بعضسانمنوبىلرغم.درالجلفنلننا،احيانا،هـجلنبهااواغفلهلوالتي-

العاممعرضهفىدرالجلعرضهانسبقللاجتراراكاتاللوحات

"الوحسق"اصثهيخ"،"ابنئكما-والنحتللرلسمبغدادمعرخس-الفائت

معرخهفىعرضهااعادةانالا،"القرية"،."يةغجر"،"للقلمرون،ا

بض-يفقدهولمالجادرالفنانعمإتبكلمليحلتلم،كمية،العملاق

..وللابداعبال!لمقالسخيةوبذوردمحسناته

البيثقىدصورالتقليدزحمةفىاندفعرحمياكر؟!الفنلنانومع

بعضفان،الاقلعلىابنائهاتفهميحفههمهالااورلمجهلهاالهيالعراقية

ويسكذى،يدرسمتلاتكوتتكارالخزء"انسافي"بمروط-،تسادتمحلولاته

للفوتوغرافيةاللاثحرعيوالاحتضنانالكلاب**"بالمدرسبكأالغالباقأنرلولا

ال!خري"و،1تركيقروي"لو-انهفانحالاليكأوءلى.الخرساء

"لالرصالاتراكؤبائل"و"رلمدصحقلحميديةلسوق"و"يحالجر

الىفي،سل،ل،كيلللالي!اع-يتمنالقمةفىكات،"خاتوز،لنه"و

لتثحكإتواهماللوبةالمطا،لواتاصخباراسلءة،لو،الباقيةلوحاته

هـنذكرناماليعضفىذلكتجلى؟ما،لفنيكألالؤخاضقيفىوفقر،ذاته

أ،خاتوتننه"و،ايحالجرالجندي"لوصتيهءلىان.للوحاتلهذه

الحيةوالواقعيمةالطيبوالرمزالانسلنيكأالنزعةفىتملماموفق*؟نكانتل

الخلاقة.

منحاوهـالالستفادةانهلؤمع".الحدي!للفنبفدأدجماءكأ"اما

اكوفيقتطعلم،فانه،أوالرمزيةالفنائيةأ:الفرديلفنلعنصري

ولكشهل،البخاءةايحلءاتهلمعالاجتماعيةاالتماكلوعرض.نصوويىفى،ككل

الميدانفىالقمةفىيأتيالذيعبوففرج.معدودلينافرلداودقت

واهملالظاهرةالخقيقةحولكيراحومانهمنبالرغم،نجدهللاجتماعبى

علىمنهانذكرللتيلوحلتهمعظمفىوفق،الذاتيةوالؤنائيةالفانتازيا

قهواتي"لوخهاما.البناؤوت،القرية،السوق:فسسبالمخللسبيل

السالفلتلخوا.هاتوفيقفقكأموتكنفلمرومافىرسمهاوللخي"القرية

الؤطرر-1!رربى-في

تعبيراطأصدقلكانت-الجوالالقهولتي-اسمل!اانهولو،الذكر

سليمجواديأتيعبوفرجوبعد.الحقالواقعمع،تجاوباولصلمص

تلومع.الجميلةالفنوتمعهدفىالنحتواستاذقيالمرلالنحتعململأق

الن!فىوقدمهمسنقبلهفانالعاملهذاطيببحصاد.لأتلممنحوسنل.نه

يسجللمالرسمفىتطوردإنعلى.وادمتصويرالرسمفىمنهاانبت

والحق.ا،عواممنسلفمافىلهنرىانتمولادناكما،جريئةقفزات

،هذالصخصاصسهمجالفىلقدموالصيلغةللنحتنفسهكرسلوانه

العاملهدامرسوماتهولكن.العربي،نسلننلالاصيإتالابداعمنالكير

وعيشهاديالعنائيةمعالمتعالقه4لررخحببللرمزية،لعادةكلحفلت

بغدلديا!،،الحناء!يلةفلوصإته:وهكذا.لكترراخلاحستلتهمنحوفىجواد

عباس)بغداديلت،(الجبسيةالطيوربائع)بغداديات،أالملهىفى)

الفخيبالاطارلصخماعيةمامينمنفدمصمافىموفقةكل!أوامه

الطراوةفىتجسموالذي،مرةمناكنرجوادمنلمسنلهالذيالرفيع

والنهويةوالتفريشتواقهركيبوللبناءللتوزيعفىوالحذقاللونيوا!خناغم

متحذلقةكانت"عربيةاغنية"لوصخهاتومع.اللويةوالهندلسة

(1)ودلةفتلة"عننقولا)نيمكنوكذلك،المضمونفاشلة،الرعز

والخرافةلفولكلورولوالعراقيةالعربيةللميثولوجيلتفتحهانالا(،و)2(

الثعلعهلنقاوماننستطيع،محبةمرسوماتهسائرعلىيضفي،العراقية

ءهل.وعطل

اخرينفنلنين،وجولدفرججانبالئضمت"بفدادجملعة"انءلى

الذيالفنانا،ناتمنافىخظرالعطاءبعضقدموا،واجانبعراقي!ت

اتكااولدايانقالفنات.والحسغرىللكبرىولوكأ"واقعهتفهميحلول

لوحلتهانالا.ومضحمونلشكلا"علئلة"لوحخهفىلشيءلبعضفقلمو

تكنلم(الكاظميينفىسوقو)(للليإتمدينةو)أجسمات)وأؤء،تانأ

هذاوئ،"عائلة"لوحة!دمخهللذيالرمز.معهـ!اوية،الاسفمع

ذلتهل.لوحلنهفىوالفمةالحضسيضبينيتراوحذاتهالفناناتيب!ما

يعبرانحاولديةتجرورموزتهلويلفىنفسهحشرفقدليوغوصاصا

ولكنه،مهمة-يظهركمل-لديههي،ومواضيعنناكلعنبهل

للرمزتفهمنلومع."الديكةمعركة(1لوحخهلولاحذلقتهفىتماماثحلن

(،سلتالخنمعركة11و،"الفض!يالقمر"لوحاتهقدصخهلذيل

،للفتانتعقإتو،الخجربةدفءفبهيهازل!رلمانناالأ،3،االمرانر"و

الفنفىخرةالمطالشكليةللمدارسفحسبالاصوفالتقليدلمسكالنكابل

وهنا.ا،11)رقمءاننصل"لوصتهعلىقولهيمكننهحهوالشبمء.الهغربي

علىيخفوقرحميالتركيالفناننجدكماواكسحاالجادرظلنجد

.وبوغوصنتاياملءملل

لوحتيهفىفنإتانهالا،،وطفلهلام"لوخههفى.وفققدجبراانومع

التخلصيستطعلمانهوالظاهر.((فمتاةصورة"و،،الابيضالسوارا)

النات-!بهوصفهالذيالفخيرالتكلفوللخعولالحذلقةهـنتماما

لوحاتهكلنتفقداك-علانعليامل.الفاثالعامفىمرلسيإحمدللفنلت

فىعبوفرجتوفيق،تماماموفقة"عائلة"،"الربعة"،"الزرارة"

بقفزاتتطورانهالاالفناتهذاابداعحداتةومع."البناؤوت"لوصتكه

اتحرلوالرحببمسمتقبلهوالاملءلمىا،كأرامكنبهـيبصو.نجاسر-ريئة

واخيلة،نقافةبهلترتلالتيللحذلقةبعضمنوتخلص!،تتويهاتهءلىى



فىلفهماالنمهقاعل!ا

الفنلنعنيقالنفسهوالثيء.الحبيبةوبساطته"تعفوفىاندفعولو

."الثارع"هيواحدةلوحةعركأرالذينعلولرسول

ثركاوية"ءاو"الحفافهةزهرة":لوحاتهفىعباهـلىفافلاما

حاولولنالمضمونفىسليبمجوادللاستلذمقلدارهدافقد"الزينة"و

يمجلانفيمكنذلكومع.والنعبهـيةالنكعيبيةصنثيئايغتروران

حذلقتهمقوماتبصضمنتخلصقدرراممالنهفىواعتطورله

انهمنوبالرعم.الفائتالكصأمفىلوحاتهفىءرخهاالتيوارسستعراطيه

الرراملانالا،سلبقةلوحاتعرض،الفنيانينمنالكثيراعادكمااعاد

بةبتقدمها،ملمنثيءعلىوتبص،طيبلونيبنسيجتمتزجأهؤحلتهفى

نانستطعفلمالكيم!نيالرحمنوعبدمظلوموطارقحسصنشاكرأما

حسنلشاكر"ا،نتظارفىنحاء":فلوحلت،يذكرتطورا3لهنلحنر

والقمر"الديك"و"يةبدو"وهما،الفائتللعلمحتيهلوامامؤخضماءل

تشويهاتهانالاالصوفيةالثاعريةبالممحةتتربللوحلتهانومع

لوحةامامتممدلا"الاذتظارفىنسلء"لوحتهفان،وهنا،ابلملةفنية

لافقاريرجعذلكولعل،العنوانبنف!حسبريمحمودالواقعيالفنان

راحلة"عائكلة\)و.التزكيبفىوالفقراللوننالتناءمالىشاكرلوحة

،الحلوةوالعفويةالثاعريةبعضمعبالواقعيةتتسممظلوملطارق

عنالقولوكذلك.اللونيالانسجامفىفقرهاالشسكلفىةفق!انهاالا

فقيرة،الشكلثكريثةجاءتالنيالكيلانيالرحمنعبدتخطيطلت

.ءالعطلفىصضمرددة،المخمونف

الح!،لسوء،كانوافقد،ونزيهةونزارلورناوهمسليمالاما

يحتاجلاالقولهذاانومع.المعرو!لفنلنل،سليمبجوادجداينصتأثر

لوحاتمجموععلىمدققةفاحصةنظرةتلقيانبعدالادلةصنمزيدا

بللجوتاثرهماننقولانيقنضينافالانصاف،سايمالمنذكرناصن

قد،الاثكال(منبثمكل-الاجتملءيمةللمشا؟لومعالج-هم،إحايا

مقدمةففيحالايةوعلى.جوادباعمالالفوتوغرافيالأثرصنخففا

اجتماءقي،مواضميععالجتلوحاتتسعقدمالذينزارانجدلليمال

اعرايات""و"الربلبةفعازف."العمرموجه?!ىالعطلطيبةوكانت

فيهاتكاتفلوحاتكالت،"الح!قارئة"وا،يالشلثاربات"و

العاطفةفىوحرارةالانفعالفىسخاءفدنتج،بحرارةالمفمونمعالى-حكل

لفنانالستقليدمنتتخلصفلمله"للجرارحاملات"اما،وإكهاعرية

بغدادجملعةمعرشفىالاسمبسفسلوحةعرضالذيعبوفرجهوآخر

التملقم"بائع"و"عائلة"لوحلتوتأتى.الفائ!!لمعام

الفواكه"حباث11ولوحات،للورنا"الليلهمسلملت"و

عمالبدعالتصاديتصنالقمةفىتأتي،لنزيهة"مولودالمو

بللغتوان،الفنيا)تضنويهصن.نخلولأوهي،والجتمعالفرد،نالانس

ولورنالنزيهةتطورانحجلوها.مؤلمئهكلالمخروطيةالاشكالفى

.الفاثالعامفىقدمواعماونزار

ولصلمه،متخلفااففكانفقد"بغداذجماء""لدىالنحتاما

خللداتىفقدذلكومع.بألرهالفنيللعالمفىتخلفهيعكسر،هنا

:4اعمالنذكروهكا.نفسه%وادتالنحلاعمال.نفوقبأعمالالرحال

وهذه.(برونز)الحمامفى،(سابنو)راقصة،أخشب)الراحة

وكان،برودانالواضجالأترمنبالرغمالعموموجهعلىطيبةالإعمال
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تسحلمىالذيانجاواعمالبامعاندرسلوذاتهءلمىاكثريتفوقانيمكنه

اما.حيةمنحوتلتلخمقاكأداةالفنييهلتتولواستغلالواقعيكلىباك

كانتفقد،-جبس-"ملاذ"فىالا،هـوفقليكن3فاالسعدىان!

الثلانبمنحوتاتهكاتدقدالوردىخليلامل.حبيبةبغنائية.نفوج

البائبمة()و-ونحاسخثب-(ا،كأ"الهزيعأسيماولاعموماطيبة

طيباتقبلاثمةانبوصنالمخحو.فات!هذهالمدققوالدارس-خ!ب-

منحوتاتهعنلكحن4للبنيالنطوريلحفانبعد،الورديالفخلنتتظر

بغدادمعرش"فىعرضه،اكياعبدأم،مذءورةفتاة،القصاب)

رأس)بالكيلانييواجهنلواكأهـا.المنصرمالعلمفى"والنحتللر!م

والثويه.التقطيع!الاغرابلولاجدامعبىاكانالذي(بلاليدة

ر،عمالقيس!لن،نسبيا،طينةكلنتفقد-برونز-"تريزا"اما

-هلمعة"ورللمىنحاتيبينلفروقلنلاح!وهنل.ميران

..!رديالعرضانليخيلصتىطفيفة"بفداد

تخلفعن،الحذفيبعضمع،يقالانيمكنالنقدتخلفعنقيلوما

لسنلدينهوصحونهفكلنت،لوحدهاولدايلنبهاختصالذيالفخلر

التقنيةعلىطغتالمنحفىدقةمنفيهلمارغموراءهطائللاغثااحنرارا

غملرهلخاضالتيالصياغةعنيقللنفسهوالثيء.المطلوبةالفنية

الفضيةاقراهـجوادفكالت،لالرحلوخالدسإيمجوادلفنانلنل

بعصورلسمناهيغالبئغالصلحاغه،التيالمكايرعلبةمعوالنحاسية

قورنانالقنوهـ،يتيرعملاكانتاقول،جوادللالتهلذعليهالخقوترل

يوزعونفنلنيناانهيوالمثحكلة.الطيبةجوادوصن-وتاتبمرسوصات

الاغلب،فىسطحيةالااعمالهمتاتيفلاالحقولمخ!اففىجهودهم

فهنيةبومضاتتبمعكانتلالرحلمصوغاتانعلى.الاندرفىقيمة

نقولهماوهذا."ورمزتالفنبغنلئيةالصفةدقةفيهاتمازجتمبرقة

فضة--عريبة-دبكه-جوبيه"و-وذهبفضهة-،(مهماؤيف"ءن

والصياغةالنحتكلأنفقدالعموموعلى.نحاس-"فتاةوجه"و

الواقععللمفىاللاصتحفظةالقفزاتاماممتخلفينبغدادجماعةلدى

ذكرنا.التيالرلوملتاجواءفىوالعقولوالحسوس

،الانحتى،قدمنلبمارنةالقلالخقديةالدرالةحقاوفينلهل!رى

؟انقديفحصصن

،والعرضجهةكلنورحميللجادرالفرديينللعرخيننلللقولحاجةلا

رحبواقعياسناقمحدر،حميعاكالت،"بغدادلجماءكأ11الجماعي

والسمة.الطابعمحدودةكانت،اخرىجهةمنولكنها.الوليدلفننا

ماتتوالعفوية.الفنانيزعمومعلى،بانصاف،يتوزعلىفالتجالكر

والغنمائية.الاخرينلدىوازهرتاورقتبينماالفنانينليعضلدى

ليسوكعفاقوةو.تراوجتترددكانتذاتهلا،نلزقيوالنهزعةوالرمزية

ذاتهل.ومنحوتاتهملوحاتهمبينبل،للفنلنينمنعرخنلمن?ومب!ن

!؟ءلاجاتتمةكانان-الصلملاجومل؟ذلكفىالرفما

علميةتتفاوتللعرلقيللفانوالفكريةالفنيةالنقالةاناهـ!

ناهو،يضال،لسروا.ومعطياتانسافي"،تعقلاويةجذر،عيةفوصوو

وفيوربذورهوالانحتىوجدملكلىوان،بعديخلقلمالانانفنانا

وكازغل،،ونحارا،رلاما،فناننلانهوثا،وا!هـ،اكأ.فحسب



ا!طعل!أ!ما-لى.
النتهافيكأتنبمعرل،الكنررواسبهفى،زالولابهـ،3لحد،!ان

ا!ححالالفنانينبعضوجدرليما.الهادفالواعيوالا)-زاماجذرليقىا

وخالد!سل.يمونزار)إتعلانوعفيسليموجو)دعبووفرجحسبريمحمود

والنمكانالض!مونطيبةأءورألعرضاستطلعواممن،والشيخليدرالجل

وافرضواهل؟لاءنالمحليةاإثصخصيةوءيرهمهؤلاءخلقهلظولبر

والحربي.العراؤبلقننلالقوميالطابعخلقوااوصنعو!

نزءتهافىتتفوقرحمياإتركيللفنلن"الجريحالجندي"لوحةان

وفنهانندرالجلللمفناناستعرفنااإتياللوحاتمجموععلىالأنسمابسة

يأمليطلموهوبفنانهوعبوفرجانوالعجيب."بغدادجصاعة"

شعوروالكالنفسعلميقدمهمماي!دلابينماا"لظاهرةالحقائقوننهضم

حتهول.التقافةمختلففيهتصبخلاقمصبالؤنانوالحق.الفنفى

البتة،،تطيعلاايىوملي!الحدوإأوون.نسانيةالأؤ!،شالمسوروافد

.تملعالاصوعلموالاقشصادواإتاريخالنفىعلممعطجاتمنيتخلصاض

والاطلممي،يا3ترعبربمرسوملتهساحقدالجادرالفنانانصحيح

إحرلوماتافىسوخاالالنايقدمان،للاسف،يمضطعلمولكغهيفييراوألر

فيبدعالمحليةبض"يعيتىانيمكنهوكان.معهوتجاوبر؟ىعما

نايمكنملخير،عموماةوهذا،متلا"ا،وصان"فىفعلااسشطاعكما

.يمرقنقثلعولافنانيناانملنيةنعدملالانحت.اوهوبانانالفيقدمه

يوفقوالمانهمآذانهمفىنيمس!ولكنناالانسانياوللعاليالفننيتحسسهم

عالةيعيشون،حدالى،زالوالاوانهم،ه!ؤعلشوأاإءيبيحةلصت

هنلايديهميضعوالن،اذن،الاحرىأيى!.العملاق،العالياتصن

أليى!سثم؟اهذاالعذبالطامحوانسانناوصوائناوارضنل.نرتهائ

ينكر،لاابداعا،انسانناواساطيرومثانحاجاتمع-جاوبوالىللتعبير

!؟وقمةجذرا،الصتفىالاتانيالمخرئ

:الجادر5وفتانناا،بغدادجماعة"فىفانينااذانفىاخرىهمسة

الحضاريوتراثهمحيط!منالمواضيعبتوحيانلفغناا،كرمألىيك!ط

؟الجادرفعانكماالاطلسيسعاحلاوالريفييرافىيسوحانصنبدلا

النارهـقولالىالنظرزخفتولكننا،والانعزالالانشلاقالىندءولانحىن

ترالنامنلناالتنرقييننحناننابالذكروحري":مرسصياحمداصفنان

والروالمبمنالعتقداتبكخيرالطبوعةإلاجتملءقيحجاتخاوظرو-ا!هحضلري

تأيصدعلىالثالىبنايحدوماللا(نحتىعنهازكخللمالكىلل!كرليكأ

لي،لطكيدلاولكنذلكنفعانانبلمكاننااناجل.ا،الى-سهـة"خاخصور

واهماذلخرافيلوالميتالاسطوريوالجانبالسلبيالجانبء"!

المجتمعيانغا!لىظةبالحافبإط،الصاعدةالحيةالايجابيةار-وانب

ماكللفن.الخربفنانوالىء"توحلب!هـملوتطميمهوتطويرهااسقهـصي

الورةشخصيتناخاقعنقصرناما-وص-ى-الخالدوظاصهال/،هفانية

نبدعقدو-مقلديناوبتدئيز.نلاميذننكواننعدو،فاننكل،إ.3ءيزةا

الجادركىمعشزرعهاالتيالبذوران.فحىلمباإتقليدميدانفىوأ*،ن

رسالةمعولكنوتنتجتنموانالأملءلىلهل"بغدادجماءكأ"وسعمهـض!

اصيلة.فنيةوتقنيةانسانية

ين!لىكمالجاليلبغداد
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بعدالجلاء

اكتببأن-الغرأءالادلبمنللاضيالعددفى-الكرامالفراءوعدت

يسش!ماللتيالجديدةالحيلةهذهئصبخصلاعرؤلأموبأن،بلا!ناءنلهم

علىاشرقالذيالجديدالفجرهذاعنأصدتهموان،السودانيالثحعب

.نعيشانيطانيونللبرالستحمرونشلءظلأمكأتعيشكلنتانبعدبلادنا

الاستعماركلنلقد.الطويلةالهتلةذاقطننالآلكثميرمصانعتلتهملكيؤيه

فعبنايستغاط،؟ا3ءعلمفىالجلاءخهىبىاردنااصتلالهمنذ،البريطاني

الشحبولكن،لبويطازيينلكاريينللا-نرلخدكلةويسخرهالاستغلالابشع

وبفضانالثمقيقالمصريتأبهـالثحعبوبفضلنضالهبفضاظ،للسوداني

وسيادتهحريتهعلىيحصاظاناستطاع،الحربيةا!-!عوبنضلل

9نالاستعماريوارادهاالتي"التثريعيةالجممية"حطم.وأستظيلأل"

لشمالالاستناريالمجملس")قبلهلمنحطمكمار،ليلبةلهمتحكمان

هـرةايدخلوانونيحلمللانرخيزونتعمارالاسكانولقد.،اانسودان

وألتي1653شةالقاهرةاتفل!كأفىللؤ.وحةللنغراتخلألمناخرى

نلبهؤلزرة،لسودانيللننبلقظةولبر.بلادناعنصلأر،ماأىادت

المستعمرينحلمتجظراناستطلعت،الصديقللمصريالننبحمن،ننساها

مصرء7شهدالذيالمكارذاتفىبرلماننايقوماحرارا،ننصن.شهيا،

يعية.اإثصالجمعية

هذهحاضرنلفىنعيشهااإنيقلال؟عةللاتالحياةهذهخصلئصومن

يكونملكلوسعبلأدناربوعفىت"ثرأخذتالتيللجديدةالثقالة

السكرتيصلدرهاكانالتيوللمجلابنلكتبلنقرأاصبحخل.الانشحلر.

فةثقلتحمر!،لانهالالشيء،الاضيالعهلمدابانالأنبملطيزيالاداري

سيهـهثكونالكرام2القرانل.رائهواصجممهومفللافكاره،رللاستعملمحادية

ظكمفىليشخبطونشعبامن%!!بأنيصلمونحينماالدصثهةاشد

.ا،سحعملرل!همارادهكزا-فةاوالخراجهلا

يربوحكمطيلةالاستعمارلنهاخاروهللةمنكلتركةنولجهلنءلجنلن15و

الىحا%كأويمونمااشدالجدلدفالعوو.للزمنمنقرننصفءاى

سبلميانالىويقودوننالللادامريتوئونالواعينالتقفينمنجرارتر

قدا!هـااجريتالتيوالتجاربالابحاثوانلاسماالصنلعيالانتاج

.اراضتافمطمورةالخامالموأدصنكبيرهكمياتوجودعلىليرهنت

وثانويةوابتدا!جةاوليةمدارسعدةحدينااورحتؤلقدذلكاجلومن

الخرطومكليةوتحولت.القطرانحاءمنمختلفة2ا%زافىوالبتلتلاجنهين

والؤنهسؤكأللبيطرةجديدةاقسلمفيهلوستؤتتح(،الخرطومجامعة"الى

مصراعيهعلىالبابؤ-.!حولقد.المعماريةوالهندسةدلةوالصوالاونرصاد

حملأتانءما.الخارجفىدروسايتلقوالكيانجامعيينطلارنااصإم

اإثحبابتحادلومنظماتب6والطومةالحكؤيهاتثشتركاإتي،-4الاممحو

.-طيبانجاحلتإهقى،ودانيالى

لاسيمسا،لكالمسلوعرة،شاقة،اهـاما،زالتلاالطريقفانوبعد

الانجليزحلفائهحسابعلى،اليداندصانقدمريكى2الاالاهـشحماروان

الطريقزض!دوانالصعابجميععلىنتغلبانناملولكننلوالفرنسيين
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