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!--م-أ!؟-.!م-!(.7؟إ-"!؟!ئن!!ش-*-.زر++إ--.+!."لملأ+.-!؟!.!*2لورهاليضعالواتهتنمعلةيحملووثب،رئتيهيملأالناعتنىالحر.بة

!--شاكا..شا؟-لا!+!ط-++،+؟.ظ+؟؟؟-ب!ي،تج!فيط؟لا+كا"كاتن!!ؤ.+!-س.:ننس.؟+-:لأ!..في!"ونلم

لأ؟.-؟..--لا.:!ى-خ--،ء-ء-ص-ؤ!!!حى!كا+-سأ:.-،+!ط....!9،كا،،-+!.-!.+:.نراعمدلقد.القصورمدارجتضيءكالتانلعد،الشع!حدمة
01+ءكا،--.س-.ء.لىطيمش.-6إتد!"!!!.++ا؟--..-ء س

+-بم-+.د.!خ--.)إخ+!يمد؟ش!؟ثغل!ط!-!-أ+يم.....+مم!؟ا-01يخ!.فئ3+:2!"*.ظ.

-2"ع-.4؟----!(+/.إ؟--كا!في؟م.-.".،؟+.بز:.كا!!--إ.د!!..؟لم-9سائرفيدلكفعلكما-الفنيةالحركةقل!فيالرهيبسيعهالماصي

حياته،ترين..خدقهفىبدا1تقفانعلىوحملها،-الحياةانبجه -



..الخيلافيوطارقالمميزوليث

بارهاصات،جزئييشكل،طفحقدالمعرضكونذلكمنالاهمانعلىت2غ،بر!ش.++22

بتحف!تقرنانويمكن،نسبيا،رائعةصوروهي..المجداريةالمصورس3فئ-2!؟لا""!*.+نر003!!+..:!)."!.-

دء+.".!.؟*مولح

الاولى،المالميةالحر!عق!الحداري!نالمكسعك!ننال!نان!نصورالى+لآ!:+.!ى!!"!أ002ء.ذء!؟3-ة...

.......أ....!..:-:!"-*بز.؟أ.د.في2أ.!د!+ى!لا.*لم؟أنر..:،!؟..

.......:.+*!*،.ء.!بئيي"4تر+-ك!*م!!ونض!خ2"3.إ.!*؟وجى*؟لمح!*ولة الفنبينللمقارنةوجوهاثمةان.الظافرةالشعبيةتورلهموعمبإ؟!!*ول"ة.تج.*.!ز؟ه!في!!+....."س-!.،..+إ!إ...خشتمى-.!لا!.+صء!..لم.

نوريمثلفنانونعرضهاالتياطوحاتهذهوبينالجدارىا-..:+سس!!:"!.!-!،؟.-..!،؟خم!!لم!
والاهم0الحالروخالدقتاحواسمادلمظلومقطاكا.المك!كي!+!ئن"!!به!.!7!.ط؟!!دقيد-*؟!ؤ!د.في"ء.يم!-..،..ى"ب..ص!"

..روحيدرطموويرر،-.!.:حمننط!+0002!رز!:....!"صت.رز++،2نر*غ!"*3.:.!ف!.!:-،تم!+*+.-..ءينهـ
..+!يلم!!!ب-!+!%!!؟*!.طغ...--..

..!..+طبمم!،!+....2(

دان!تى"جحيم"الجداريتينبلوحتيهصبريمحمودانكدكرانهدامن،!!ي+نن،؟:!؟و؟..

فيحماهيرلةصمم!مهفىهوالذى،الحدارىالفينحوالانعطافطهذانا!م!!ث!!زتعثم!.!-إ!.لم..-.!جغ!يأ..2"0)ال!" لمعلوالمعطوراللابوالاساسوضعمدكاى"الجرالركلمجرره))و؟؟!لأ!+ى

هـ!و/لأ!"-!.....إنجط!طم،!كم-.

ح!3*فىى*إ:2.؟+!ول!برص09ير61"م!

!!.!--نم!كا+-.-.ول.؟!؟+!د.--د.ة،.

المجتمعقطاعهفيالمتفرجللانسانصادقشعبيوتالهم،(لفنيالعطاء3*:.!+!؟"..،.-لم.:-إ.سأ.حب.ص،:.-ول.ا؟:

.9-.....-.::::د:فيس"ج-؟-.

.الفردوقطاعهب!ضء!..،.--0332/+بز!*+3!*.؟سب!9كه.نج:7

وو...شول.-!2ء!...لأع...!د.-

..ئمخلص!ول"+ط!ج!+"--.!..+.نرنرأ.:+؟الم!.-!بهد3-مش.--++.:
معرسران،التاريخ!مةاوضوعيةاالحقيقةلوجه،نذكرهانيجبومما-سول-2--،!..،س..!.لى

.!عم!.ء-.نم!.ت--!ع!.!لا*طفه!سش!/لا؟

الاشنعماري(لعهدخلالىمعيئةلجنةرفضتهمعرضوهو،المرفوضعات"2".أ!...في؟:!...+س!-،+ىلأز-*.-!-!-!إ-!!؟لم7ع+:!ما.-ول+:ى!.03-،".لي

مثلماالمجيدبهمكانالفنان!نمنلفيف،المحكمللجمهوروأداه،البائدكثل!.؟+!كا!؟بن!لم!."-3-لإ+"!لالأ!.!؟أ"*"خ!زر.كا.ول!-.*إ

مئعهالذيالجزاثرمعرضالىمضافا،والساذجالمنحذلقبينهمكان-ف-.+!أك!..!نج!..؟.+..!ول!بما!.؟عتن.!به!!!الأيثف!"أللث!إ!ه!في؟بئجم!ج!.فيت!

معر!فيلفنانجبناكحصةعرفهقررانبعد،والانتهازيونا!طولونا!قزازالالمجو!ر!مانلوحت-والسلامالحرب

الثوربةالانطلاقاتمع،المعرصينهدينكلااناقول،البطلةالمجشائر

فييكلهاعاونتقدكانت،اخرحيناوالمنطلقة،حيناواوررفة،ادفرادينزعةالانسانيوهلعمقالمدىوفي،.الاستلهامفيمختلفينكانواهولاءان

وا!ر،ا!طوريا!صىتقديموفي،الثورياهـمرضهذاج!ور!يهملسم!هبدلاقطاعانهمفالصحيح..المواقعيةالمعالجةوفي،ورسالة

فيه.،الرؤوبادمراعيوارجوهر،ازسنارنوفنهوا!ان..التذعبملكفالفن..العارضينالاحرارالفنانينجماعة

تاريخانبحثالذيلمعرضناانفييفيدفانه،شيءفيهذاأفار7وانهؤلاءقصوراتعناغنراناريدولست0..والجماهرالانسانيةملكا

العارضونالاحرارالفنانونافادهل،اذنفلنر،طيباتودعاماتونجكلراافولاناريدانيالا،الزمنحيثمن،العارضنينبقافلةالسرعنوبطئهم

وابعادامخنوى،الثورةاشنيعاباستطاعواوهل..بعدالثورةحريتهممن،التباطوءالىمضافاءوالحماسوالتعجل،الوقتوقمر،التسرغان

..و!لاوصراعاو!طوراورموزبمحتوىوالتاموالكليالمؤمنوالاستيعابالتشربوعمم،والكسل

المشئاتحصرمن،الثورةلفنالاولالمعرصحرمقد،العراقيالثسعبثورةومعطيات

التحسسامكانوعمم،والتعجل،الوقت!رح!قيقةوورس!نا.سواء.حدعلىالكنيكيوالمصمونيالعطاءومصالرالامهـاناتالسخية،-من

اولمعرضنطولىالمنحوتاتفي.حيئ.النحاتينالفنانين،لدىبعضوالاستيعابمتملأنلةبرموزتطفح؟نويجبيمكئ،الوقتهدافيشعبيةثورةكلان

سبعسوىولمجس،رساماع5امامنحالنستةسوىفليس.للثورةومن..الشعبضحايامنالمتدفقوالدم،السلامفحمامةفنشابهة

الئحتانفهيدلالةالارقاملهذهكانوان.لوحة121الىقياسا!نحوتاتورايات،السجونوشبابيك،التوريةوالشعلة،التاريخوعجلة،نسهدائه

وهي،الرسمعن،ومذ!لمؤلمبشكل،تخلفقد،الثورةمعرضفيعمالاوالجماهيرالجنودوزخم،والد؟باتوالبنادقوالرشاشات،المعارك

شهرينفترةمن،وتابمكلىبشكلألافادة،يستطيعوالمالنحاتينان،بالدمالمعفرةوالحقولى،التوريالانطلاقفيومثقفينوكسبةوطلابا

السسببهووهذا..متوفزة،مضطربة،قلقةفثرةوهي،اليومبعدوغول،الحربوبومة،الحاكمينفيوالفكريالخلقيالتفسخو(يات

الاسهاممنوغيرهموالوردي،بارزنحاتوهو،جوادمثلمنعالذيثووةلايمايمنرلاانسانيةشعبيةثوريةرموزهذهكل...*ستعمار

.المثوريالنحتحصةفيفيهوالاشكالوجةلفى.واهمالهاتجنثها،ظافرةغراوطافرة،شعبية

يمكن!لأ..الاخرهوثوريبشكل..سليمبشكلالثوزيالمضمونابراز

ش!ياكرمللفنانلوحة-البثدالعهدمسرحيةابرازيمكنولا..ترقصمتميعةاجسادفيالمعركةفيالثواررسم

،/."يمبرإ!!؟بخ-ورفىيم.3-.م003"...!.بخالا!+!+الثورةتصويريمكنلاكما.0والجماجمالدماءمنجهنمفي(لظافرالسلام

لاخم.،ط.7---د.:.+

)-.+*-في!4؟في؟-ا9لا..؟ء."-+-.....همجيبشكل،والجذتوالادرعةبالدمتعحومجزرةفتنةاذهاعلى

سال!بخ؟:!ءؤع+*!!./:ث-ءة+!--،فئ.---7ء

.--،؟.-بخ-!.،ءس؟..ط؟---...ء.س....-+/.صفيالتكئيكهذابمثل،ومستقبلاوتطوراواقعا،الثورهرسمتماومتى

!..ا.+!.بم.:3..7-!ك!ى--?."-....-س..+..:-.!-:تيلا..وتعرضت،الصحيبعمط،فنيا،الثورة!مدت،والفوضويالساذج

!ب!لات2.بخ.4ئج!!كالم"....-.....انر.+ء.!ا!+.؟"-...+.!.--.ع!*أؤ!-في:3ضتفي!.بخمعرضناان،ايضاالحظحسنومنبالذكرالجديرومن.للمرضمعارضها

!-3.خهط!؟ؤ*!م:!6لمحم!،.؟:؟":-؟خإأ.7.-..!!+-!ي.-..-.،......

07ةء.!*؟ول!+66إفي!!ضأبم.-خو!:-؟؟؟!غ-++!،؟!بز!!".غ!ء،ش+-لم-تر.!.،ة-!!كا!*شحىتالذي(نما..الهرجلةبهذهولا،:السذاجةبهذهالثورةيرسملم ..س-*ابز--*.!.كاء

،--+.4-ط6!+*؟ثنما.؟"؟ش+ج!،-نم3!.-.--لأقي.!*،---.-د.م!+لا.ور.ا-..!+/.+م!!.. --ء.1+".لا.،ئ.-...؟!."لافي3*....+.لم!!د!بخثر؟.قيء.\.+"غ!!ب.عديدهواشكال،مختلفةومد؟رس،متباينةبالوانحفلالمعرصانهو

3ع.لأبئص!!!!-برةبر!؟؟!.؟؟.+-.-ة-.-!-...أ!--،--ب!!+!اغةفي؟تح.ا!نبئقي!!قي؟*.،الثوريالايمانمتوحدي،الفكرةفيمتملأدلينالعطاء،فيمختلفيئفئانينمن

.!*-+ط!؟،-."!.+*في.+..إنر-:،لأ../.!ا-؟خ+-تج!!7.!.:ش-لا

.ألأ؟ا*+3-؟م،:..-..إكأ!كا4....-إ!-+.-س!.-:ي!.!+.-،بملحزو!م؟جم!جمغ!غ؟:؟إ"!فقد،اسشثنائيبشكل،ديموقراطياكاقالمعرضولان..النيةسليمي

.-.؟-؟.*.!!...،+-+..دس+

الم!ع!.إفي.؟.!ثغ!!؟-،*دت.د.+لى".؟--.!/-إ.و+إ.-ث2--في!.ع.كأ.++:ظئم.:بزصيئج؟بمخ!غفي\(لثالثةيتجاوزلاالذيالمميزكليثوفنياصغرهامنمختلفةجهوداصم

-أآ،د*--7م.-اعد....صقي.!د!.لأج:+!ح!.--*7-:.-خ.3!--.قي

؟أ..!ءد*فيشإ.ى-،*فى.!.إ-!.-لا!؟غ+كل!س؟!ئئض؟لأس2+0-.؟++2"س!ة.*+!!!؟بز؟-:.شكرياكرموالكهلالبارزالفنانالى..سئهمنعشرة

!ء-.،."*--.-كا!ء؟!*كم!+7؟نئ.!حم!!،!.بخ!لاأ!3لأ!في-!جهيما--!خس-لاسؤم.ىحول،تح!بز*!جمي!لم!بخ-؟3وغبداللهبشيرحسينكعلاءجددلفنائينتقديمهايضاالمعرضمميزاتومن

7-\إلإغ؟؟+خ!عط!لأئردوليم!*-

ش؟/!ف3!3-شكييه!ح!!ه!كاييم+!ؤ!بر*!7!؟!نر؟برئئجنج-فيأ!فضسج!،!!ل!هغ!؟ولخب!ضج!!تجمبا!



الجدذمجموعةهيالاولى،قنيتينهجموعتينعنيكشفايضاوألتحليلى

الهواةالفنانينمج!عةهيوالثانية،6ليهمالاشارةسسقالذينإ.:خةخمي

-!؟+خطت!جح!!-..

عن:إلهمحايكنتمفاصيلةلصالاقسمينلمحاولاوتلوبمبلمحموعةولاالنانئهلسالىتصمنيف--.ا.+!-ش--ا!!الما

ء.حمخط.ش.قيفيا.خ-."؟

واعمقاحسنتكونانيمكنوكانعادية!نهاايرضاناجحةومحاولات!حمقبما-3؟:جخط؟.-س

-.حمذجم!فغ!خطت%

حمسب.او؟.-؟.يىنجخط

والحا!ز،النبيلالاندفاعنلحظاننستطيعالاولىللمجموعةفبالنسبةغ-:+ا؟--1!00كا

فتقتالتيثورتنالرسمالجددالمفنانينهؤلاءكلحفزالذيالشريفالوطني--.

.وميدعوخالق.موهوبكللدى،والبراعماليببيعوقتحت،المواهببخلحدفي!فئطخد!؟

الشعب"هوالجسر""معركة:هنلوحاتاربعيعرضالجز؟ثري+-عةح+-"ا-خ:!.

معركة)!لب!واللوحاتهذهكلومن.."الاقطاع"،"؟!م!بهملالعدلثيمثب!!!ض-ا!ا-.

متعجك.كانفيفاالبونياتوزيعانألا،نسبياطيبة!اتخطيطفي"المجسر11-ا--!.-يز!ا+:ااد!!!--لأ؟خ

"خربعالمفيطفليقدم،)الورفيفتشكيلهاالراويبهيجةاما.متسرعا.+...ـا.-ا..ا.*+ا--س

والاستيعاب،المناسبالوقتاحتضن!ناروعيكونانيمكنكان

بشيرحسينعلاءالفنانلوحاتعنيقالان.يمكنذلكومثل،الواعيالبي!يمهديللفنانلوحة-السمجينعودة

،...يوماالشعباذا"و"واعمالثورة"،"السلامطلتحت"نسبيا،دسما،كميتهفلةعلى،كانهناالنحتاننقولانويجب

متبرعمة"المسلامظلتحت"لوحةمئهاتتبدىوالتي"نموتلن"ودعىقدلافوسزديصنواه،حدالى،ثوريخت.وهو.نوروتهفي

الشعباذا"لوحةفيتتضحمثلما،المضمونيوبالخصبالاصيلةبالموهبةفنالثوريالفن.ان!الحق..بالثورةتتعلقاوتتصلباسماءسمياو

النمسبية.التكنيكيةالكفاءة"يومافييوجدفنوهو..الرسالةانساني،العروضواقعي،الحلولجذري

رلشممييلحانفهما(لخيلانيوطازق،سيدانهشمامالفنانانهاميثورياذنفهو،الشعبيةالثوراتعهودفيويتطور،الالستعمارمحهد

يستطيعانلاانهما*،ر(ئعةمضمونيةذخدةذلكوفي،يومهافيلثورة01ومزاجهوالفاظهاسمهفيوليسىوجوهرهمحتواه

فقدولذلك،ورائعخمسببشكلوالغذائيةللفانتازياتزاوجايقدماانفيهـحروسى(خستنعبدن9،التحفظبعضمع،نقولانويمكن

ولوحات"ارقمالبيان"و"الثورةيوم"وكلنهاهشاملوحاتكانت.......
حما.العطاءسحيكان"الحصادتملطد"و"الحصادمبل":منحوتيه

."فلسطينننسىولن"لأ"الثورةاجلمنواحدةحذ"الخيلانيطارق(نالىهذا،واضحنحتهديوالاستيعابوالطفي،طيبلديهفالرمز

فيولهـن،بالضرورة،خطرموضوعوهوالموضوعلجلاليتجسيماكانتفجاء.و!فياىفويا2!او!االمحتوىمعيتعاونكارزالعامالمنحوتتيناطار

سليما.المضموربداوان،جدادقيقةعنايةينللمشكل.لحد،التشوير"يعتمدتعبيريا،ذلكجر؟ء،الشكل

واحدةلوحةفدمالذيامنعبداللهالفنانعنيقالانيمكندلكومثل
الوكيل/الرحيموعبب،"ثورتنا"سليمانعاصم؟لفنانينمنحوتاتاما

عفويةقدمقدذلككانوان،و(ضحاالتعجلفيهابداوالتي"السلام)1هيمنحوتاتفهي،"الشعبثورة"احمدالجباروعبد،"الاحرارصرخة))

-79الصف!ةعلىزالتتمة-....00.0.01
مرولهعنتنمتشكيلإتهمو،مكالهمكيكانوفد،سري!ه،متعجلهجاءت

ابرا-.+:؟-الا-+في:-!س-وبالشكلى،بموصوعهمدمجاالمضموىليجيء،اكتريتانوا(ن،وحذق

-..ا-ا--".-!+-"ط-ا-ا.المناسب

؟اانر!ذيز.-*-:كبم!اا-13+-!.ئم!.-؟ا!ؤ

ا-.كأ-*ةض:نمهة-؟؟ة؟؟-بخ11ا-!-.!شصد!ا!3!ا+ح!:كأا-!م.-نجعش!و؟نرثىي4وف!ون!ارلالنهـلاويكش.بر!ةونفءهـ!زووفهورهم!ري

-بناحخ!،+ح!-.-خ.+"!---.-:".!.لاا.-؟س::-دبشفافيةالمئحوتةدمغاوالقلقالسرعةانالا،"السلامتح!تضنالشعوب"

-؟+ة؟:؟..-!.اعخا،.ا!ء--+؟ا-اخط-ط+؟ةإ*ا."-سلأ..في"(لوحدة"السعديميدانمنحوتةعنيقالانيمكندلكومثل،باهتة

ا-.؟!.ش؟ة!.إ.؟خ-ا--.-ص-اا-.ةذ؟فىا.؟(..السابقةمنحوتاتهعن،المنالكل،متخلفا(ط!.نهالتي

---++301المرسومثت

ةا.-.*.م01--أروةامورعنيكشفالمعرصلمرسوماتالعلعيالنقديالتحليلان

----خ!.-كثيفلمزيجمعرضاالمعرضكارناحيةفمن.والذكربالملاحظمةجديرة

-.!.-ا-:ك!(ناخرىناحيةومن،والبسطاءوالنانبئينوالمتمرسينالهواةمن

-ا----.وبينوالعمقالس!اجةبينويتراوح،نسبيا،الكميةخصبداتهالمعرض

-خ+ا---.-:اةججم!!ت-3وقد.النوعيةيحضمافي،والشموليةوالقوقعية،والاصالةالعارية

ءكأ--ب!يخب!ا..-با---ا.-ةكأ-+-.ؤلنانشرتها،سابقةفنيةمعارضعنسابقةنقديةمقالاتفياثرناانسبق

-فيش---!:ذبز-+.-ا!خ.!فة+التثقفضدورةوالى،والبسطاءالناشئينتطويراهميةالى،"الاداب"
ءاقي*:-.

.101".--كل!-بهـ+خ.

..أ.!دخح-*-طخ؟-ومهندسيمواطنينباءتبارهم(لفنانبنلعموموالعلميةالعامةوالثقافة،الفني

والظلامالأستعمارضدالفكريةالمعركةفيطليعيينوباعتبارهم،تفوس

الطائيسعدللفنانلوحة-الكبرالسجن..والرجعية
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طية،كانتاللونيةالهنسمةأننلحظانذلدمنوالاهم..الخولةضد

.."س..يريدعماللنعيمر5ااثةوشاانس!كلئنئسما
سبيلخركاناتبعهالذىالحدلتالتنكنكوان،العموموجهعلى!ه

الفنسيما،القديمةالفنونبينيزأوجوال!يمظلومطارفيالةضان،ما

ة......نر.1،نر..و،ةوا-79الصفحةتتمة- سحصيهممميربرارسبيلديالحدبالغىبيىلاسوريالفماوسي

فيايضاوخصبا،لوحاتهمي،ننسيبا،مكثراكانفقد،العراقيللفن

"والسلامالحرب"و"ألحريةشعلة))الخمس3ز4قلوحا..النوع!بةثقفةببصياطةتخنل!طفوليةعفوبة-وهيصرالممليثعفوبةاما..مرهفة

41مجرانطباعات))و((والرعيةا!شيخ"و"الخالدةالجسرواقعة"وونتجاغهالحدثهذالجراةالنشجيعت!ستحقفهي،عشرةالثلاثسنيه

الى،والمضمون؟لموضوعرائعة،الطيبةأصيلةلوحاتهي.."تموزالى"و"قاسمالكريرمعبد))ليثلوحتيننق!انيمكنولا..الا!ب!ية

لحظنا،"لرعية1والشيبئ"لوحمهحللنافادا.0التكنيكلمحيامتيارهاالمتا!بكلواهبفانوكأللى.الملاحظاتهذهملاحظةدونمن"ر!الم!

والمضمونللموضوعمتنوعةابعادا،مقبولبشكل،يحؤعرطارقالفنانانلساءهالنت!عبقي،1و،اظهرت،"تموز1؟"هيواحدةلوحةؤدمتالري

ملهى،عاهرةكلبجنبالصباححتىيسهرالذيفالاؤطاعي..يريدالذينالاخرى،!بمنعجملةكانافقد.ان،الالةاسوارضاوةفيير!حمونورجاإ4

(لفلاحاتوا!نسوة..حاصدا،باذرا،حارثايكدحالذيوالفلاح...والىرجالالنساءصورتاىدرجةالى،السذ(جةحدألىوبشطكأ

والنخيل،،والماشية..0لاؤطاعي1المجتمعفيالمركبالاستغلاليتلقينوهنحش!ا،خرتاكيالمرامةتعايبرذلكفي.نغلحولم..متميعينيرقصون

(لغيرالسمجنفييعينتىذلكوكل..ا،فطاعيالشيخوقلعة،والاشجارتتعدلموهي،والمدرسيالثقافيالفنمانةواقعدلكفينلاحظانليدفلا

-للفناناخرىلوحةتأملناواذا..ألاستعماربمعاونةالافطاعؤرضةالذي..تلاحظانيجب!ىاموروهذه..الاعداديةادصلة

الاستعماريالعهدالسابقةلوحتهبناطافتانبعد،الثورةعهدعنذاتهرنحمطيبةكانتفقد"الحويةقجر))عارفتامرالفنانلوحةاما

روزاوجتهوفي،؟ولاالجداريبعدهفي،رائعاتصميمهبوجدنا،الاسود.اتسرعدغمبالتس!الي!وشفبمة،التعجل

الذكيجمعهوفي،الخصبةاللونيةهندستهودي،والواقعيةللغنائيةاننس!محاولات،الفنانينمنتبقى"نوهم،الثانيةوللمجموعة

يلتهب،الخيانةقصر،الرحابفقمر..لثوري1النضاللفصولوالمرنالى،مو!قةومحاولات،موفقةاصيلةمحاولاتالى،قلناكما،نصئفها

سجنواجهةالقاعدةوفي..الجيثىرصاصودمرهالجنودارتقاهوقدأننستطيعالموفتةالاصيلةالمحاولاتفمن.متسرعةعاديةولكنها،حد

وبوليهى..يعنبآخروسجين..ويتحرقيتلظىوسجمين..كب!بربين"،"الفرحالىدعوة)1اكلأثا!راوينوريالفنانلوحاتنلحظ

حاملا،لدذكلرغم،يئدفعوالشعب..حراسةككلببدورهيرلقوموالوعيالثقافةملامحفيها؟دتطيبةلوحاتوهي"ألفها"و((عا"ين

سجينجثهالشعب-لحمللاوسط1اللوحةجانبوفي..ا!حريةشعلة.العامةواللاد!سةاللونىبما!غكن!يثجداالمدققألاهتمامعدمدغم؟رزة

في(لملوحةويحر!ى...الثوريةا)شعلة!وؤدقتاةوراءمئدفعا،شهيد،ثوريةلوحةكانت،بالمنائيةمرهفةلىوحةوهي"الفرحالىدعوة"ان

..القيدكسراقدوكلاهما..سياسيوسجببنسياسيةسجينةجان!بهاقب!ا"الحاذسعا-:جةتدوتعابروهي-والضحاياالدم"نخلوهارغم

..النورنحو..السملامحماماتمعلبندفعاكانتوؤد..النزعةانمسانمبةلوحة،ا/ضاوكانت،المهرطالالحاح

منسادقعددفيدرسنامنوهو-الترك!تاح(سمابمبلالفناناما.وأضحبشكلمتميرةالشعريةالسربلةفيها

جداريةشبهزيتيةلوحةهئايرقدمفهو-"جميلة))ممحوتتهالادابالراويلورييشاركفنانو!و،حيدوكاظمعنؤوإ،يمكندلكومثل

بخناقممسكاالمشعبيظالراللوحةهدهوفي.م"تموز11"بص!وان،"العراقيةالثودة)1الثلاثفاوحاته،المعاعرال!ناسرةالىانتمائه!ي

فيأليهمرمورا/والسجن..ال!ريةشعلةيوقدونوالجن!قد،،الخونةقم!لوحات،"كعمارالا!بهاحطم1قوةأءدلمكمفيالىى"،"تموزأ؟)1

نسممعبعدفيمالتئطلقسلامحمامةفيهتطوف،اللوحةقاعدةفي!صباكذلمحكا!ىاضفناواذا...تقدميوءبفيونباورئقافةعن،الاخرىهي

وكانت...بغداديجامعصورةخلفيتهافيللوحة1وتحرس...الحريةوان،جدأويرقىءكلوحاتترشيحهايمكنلدرجةكبيرةكانتلوحاتهان

رائعةخدمة،ومض!ناموضوعا،اللوحة.نخدماللونيةالهمدله!ةكا!كيفلاحظنا..حقاثور.بةكانت"العرافيةالثورة"فيالرمور

فبممجزرة"صبريمحمودالفنانبلوحةوالطثر-الغعجلان(لاعيررأيهعنالتعبيروفيلم،الثورةتصويرفي،كببرلحد،"وفقاكاطم

،("الآداب"منسابقرودفيدرسناانسبقماومم!)"ا!جزائرفهذه.اتبعهارزىاوئدبوالنكنيكوالواؤغما،،اتعب!رياتذمبهالطريق

أستارمئاللوحةحرما..لعنكاسو"بكرفيكا))بدووهتأثرالذي...لثقال1والقهود،الكمالحةواثمس،لسجين1الشعبتظهرالطو!جبة

،القبدوتحطمالمت!ب،لا(نتفاضةدلكجسبلى،داتهألىوقتفيوتظهر

ىانقولاىلمهم1"رعل.حدربةالعاداا!إوحةب!ميحا!ي!هنكا!ءدقق.....ء..........
..وصيق...ينن!اردلأالجنديلان،حبيسه،اسيرهلبىماص!الا!لهـن

انطلاقودشبر،العموموحهعلى!ط!كأكانتاللوحةفىالمضمونمةالىكفاءة...
.........،و!وما(طهرتهالانعتفاضةميالاوحةمنكفسظلتجالبفيالجندييننمارر

.للفناىقورىوخونتهالاستعماوغول،الغولويقتل،الكالوسينحسر،تموز41ثورة

!اتلوء!تحئاوعيىا!اتيوور"ريشامقميالثلا!ةوللفنال!ن!ا!افيا!اا!لوتفدقه؟لذيوالاهتراءالتفسخجيفة،الجيفةوتردم

فيصقاثوريةكانت"إعالاقطا"صئاءيسىفاوحة.العموموجهءلىتبرعمهافيطاؤرةش!ب!بهثورةالعراةبمحةالثورةء(نتوهكذا...الاوسظ

كانتقصيلوحةانالا..والسسصرووالمضموناللونفي،والبيانالرمزهدهتوقيقموفقةغعوكانتفقدتمور14لوحةاما..ونعرهاوتطورها

المعرضفبىالوحي!دةلوحمهوهي"ال!ناريخفصانع"،اكثراسببعاباتحتاجالمقدسىالنتعبيللحقدمفرعةالعاماطارهافيوبدت،حللناالتياللوحمة

!ا!



نا*،العموموجهعلى،طيبتانلوخنان"السلاماغنية)و"والزمنيدفعهاالتياتاريخعجلةأبرزذلكمعوهو،التصويرتعجلقدتظهره

محتواهمااللوحتينافقداقدالتجريديةوالخطوطالسرياليةفيالاغراقنتعلةمع،العرافيالشعبطليعيووهم،السياسيونالمسجئاء

وواعيته.-/المتؤجالشعبعنوتعالحذلقةوكأنهمافبدتا،اتورينلضاننستطيعصنبكللأبرزهطأقول،احدهمبفعهاالتيالحرية

مهدياما..المبشروتقممه،السابقةلوحلأفهعنالفنانهذاتطورفيه
لدرحةلارزاكانالغموضانالاثوتيا-الحنيقةفيكانالمحتوىأنومع

.عودة:لوحتهولكن..لملاسف،ساذجة"الخائنمصرع))فلوحتهالبيا.ني

الكا!الفهم-المثقفينبعضوحتى-الشعبابناءمنكثرفهمعلىتعسر0.والغنائية،الشعريةوبالسربلة،بالحيوبةنابضةكانت..السجين

من!/!ففاناواغلقالرمز!لىكان!4حرياكانوقد،الفنانارادلما..و!بمطيببشكلالنزعةانسانيةكانتوقد

،الكثابناثرةالفناظتولوحات.الواضحالبيانالى-الجديدالعهدفيو!الدالطائيوسعداحمدوصديق8القزازالامرعبدالغنانوناما

وهئسسة،انسانيتحسسعن.نئملوحاتحافط،وحياةرشيدونزيهةفقد،داودوقريششكريواكرمالعطاروحميدحمديوخالدالجادر

لوحاتمثلفيلحظناكماتامايكنلمالاستيعابانالا،بارعةلونيةفي،تقدمواقدوهم،والمضمونالموضوعحيتمنطلببعيةبوحاتقدموا

التيصبريمحمودلوحاتمثلفيوكما،وحيدرالراويونوريمظلومالفنيةوالاعمالاللوحاتعنلهمسلفعماعظيماتقدما،اللوحاتهذه

لوحاتعنيقلاانيمكنذلكومثل.الآدابمنسابقةاعدادفيدرسنافلوحات.والمثومائطقط.نطورهمهوذلكانيرقالى(نويمكن،السابقة

بعدبغدادحلف"و"السلامسواعد))و"الرحابالى"الجادرخالد
عالطفلوحة.التكنيكمتكاملةفيولكن،المضمونطيبة،الموضوععليبة

يتعزلىالاستعمار"تعرضلما!تيلوخهمع)"،مصرعلىالعدوان

لوحاتقدمناللاتي،اللهشاءماووجيهةامينوبديعةعولمحرالقرهكانتمظفراجتماعيثوريبصراعشفي!غةلوحاتهي("الاوسطبالشرق

وجيهةوكلوحةلنلأنرة"الشعوبشهر".تموركوحةهي"الثورةبعد"ولوحته.السابقةإلجادرلوحاتفي،احياناتبينوفد،تخت!قارهاصاته

متناسق،غيربشكلولكن،للمحتوىاصيلتجسيم.."فرحمظاهرة"الموضوعحيتمنجدارائعةلوحةالتحديدوجهعاى"!السلامسواعد)1

وداد/اما.الاطول.ومالتأنيالاستيعلإتلقىلواحسنيكونانيمكنكانوالسيف،يدفيالسلامحمامةيحملالثائرالكادحفالساعد،والمضمون

ولم،الثورةعنتعبرهافيالحسىادستقراطيةكانتفقدالاورفليرغم،...الاعجاب.نستحقلوحةوهي.6اخرىيدفيالرهيب

استطاعتوان،الثورةمحتوىهضم،المنعددةمحهـاولانهارغم،تستطع"الرحاب))المى،لوخهمثلفيشاهدناهالذيالامر،وصخنهاخطابيتها

منالسالبالوجهقدمالذي1"*سودا!ر"لوحتهافينسبياذدنقسربلةرائعةلوخهكأنتفقد"السلاماغنية)"حمديخالدلوحةاما"

العالدالعهدتلتحموالكرديةالعربية..،فالجماهرحقامبهجبشمكلوغئائيةشعريا

..فبمالعراقيالشعبتقودوهي،والبنادق،المسلامحماماترافعةسوية

الانيئ،الفنانينلوحاتفيتوضحتقدكانتالانشائيةالدلالاتانعلىومثل.وذهـبرولاقلا!حمدىعاىنخذانناالا.الحريرةنحوالمظفرسره

نهائيعةكمحصلة،موفقةانهاوعلى،وعادية،بسيطةكانتكونهارغمهمافخسبلوحتينقدمالديالاللاليسعدالفنانءنيقالانومكنذلك

لوحتيه:فيالسعوديفغازي.الثوريللموضوعالثوركبمالمضمونابرازفييبدع"الكببرالسجنإ))وفي0"الكبيرالسجن)1و"تموز14فجر"

تموز"ا1)4لوحتهفيرجيمالوهاب1وعبد..الاحرار""و"الطغاةسحق"شعبكلسمجنفاجعةتصويرفي،وتكنيكاومضموناموضوعا،سعد

لوحته:فيالبصاموخالد.."الحريةفجر"لوحته!يرفيقومحمدالفناناماوجذرها.اث!ورةواقع،ذلكمناكررسموفي،مستعمر

وص!لاخ..."الجديداللحن"فيداودوسلمان.ة"الثورةانتفاضة"لوحة"البائدالعهدمسرحية)1الموجبدةفلوحتهشقرياكرمالمجيد

.."مستحيلبلاحياة"العانيوصفوة"ايديعلىالمجكلم)ادقاضيوقتمنتشخقمالهايكرسلمالفنانكونوغما!"مديرتستحق

سخاءمنانقصق!التسرعانالا،ثوريامحتوىقسواقد-هؤلاءكلوالنضالالايمانشعلتحرقها..جانبفيوالسار"فالخيانة،واستيعاب

ثوريتحسسمىعنتنمإللوحةانالا..اخرجانبفيالثوريالم!عبي

!اوس"صبريعطاالغنانلوحةاما.معاالمضمونو!طاتكنيكلمجطالعطاءعديرقعنالقولذلكومثل.السابقةلوحا.نههمطربرعمكأنللفنانا

كانتافقد"تموز1،انطلاقة"ناجيقاسمالفنانولوحة"الجمهودية)2(و)1(اث!ورةاحمداءعديقفلوحتا،داودوقريشالعطاروحمباحمد

لوحاتنحوقنطرةكانتاوان،لوحتيهماعبركغنانينلآرائهماتكميفا..والمضموقللشغلوطيفيتعاونعضويلمافيهمامنبالطملجديرتانلوحتان

الاسطوريالجوكانوان،قريبمستقبلوا"نمفياروعتكونانبدلاعنقريشولوحة.."الحربنريدلا"عطارحميدلوحةوكذلك

ناجي.قاسملوحةفيالمثوريالمحتوىكلسقد،وفظاعتهاوجرائمهالملحربالاسننكارطنائلهاتعبيوهي،"الكابوس"

وياسنالاسديوياسينالوردكوضاحاخرينانفنانيننقولان!صقيالسلاموحمامة،حجريةتلمعالتيوالعيون،المشوهالعاريفالجسم

وحارثحازمووحامدوغالب،لقادروعندإلحكيم-وعبدوضرارشاكزاتهـعيرفيالفنانيعاونذلككل..الكالحالأساويوالجو...الذبيحة

فيدققوالوواروعاتمعطاءيقدمواانيمكن!نوا،ولقمانوموريىالذياقعي41اث!ورياتعبيريبلغلاكلهذلمكولكن.الاذسافيهـأير4عن

..3..نر..."والسلامالحرى"لوحتهفيالقزازالامبرعدقدمه

انهمالقوليمنعلاذلككانوانلل!ورهواللاسعوريهالتنمعوريهتجربتهم.ءبة

الواقعي.فنهمفيكبراثورياتطوراحققواهـنتقرباواحباناعاديةكانتوالتيالاخرىالموفقةلمولاتالمطاما

نحوفحسبانطلاقونقطةطريقاكانالثورةمعرضاننقولانوبقياغمضوا،إو،تعجلواالذينالفنانينمنكبيررعيلقدمهمافهيلىممادية9

الجديد.العهدفيالجديدالعراقي(لفنالج!وانبفيتعثروااو،الثوريالمحتوىيستوعبوالماو،البيانؤ.ئي

وا،المضمونوابرزواالشكلاهملوااو،المضمونواهملوا.؟،يه!؟!.؟

أـلدينكمالجليلبمغدادوالانسانالصمت"الزبيديفا؟لزقلحتا..والموضوع؟المون،!ارىءر*وض
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