
 لوحات الدروبً تمتع انظار الجالٌة العراقٌة فً لندن

 

 لندن -عبد جعفر  

 

احتفلت االوساط الثقافٌة والفنٌة باقامة معرض الفنان الرائد حافظ الدروبً فً المركز البولونً 

تموز الماضً، ونظم المعرض  من قبل  56 -52فً هامرسمت غرب لندن وذلك ما بٌن 

عشر عاما على رحٌله، وضم عددا من كبٌرا من اللوحات التً عائلته بمناسبة مرور تسعة 

وحً الطفولة، لوحة االهوار، )ومن هذه االعمال . ظلت ضمن مقتنٌات عائلته المقٌمة فً لندن

 (مٌنا)حفلة راقصة، السوق الشعبً، القرٌة، الهدف، مجموعة بورترٌات لزوجته وحفٌدته 

ت تنوعه برسوم البورترٌت والمدٌنة والطبٌعة ل التً عكسوغٌرها من االعما( سهٌل)وابنه 

 .واالحداث التارٌخٌة باسلوبه المتمٌز فً الرسم والتلوٌن

 

ان هذا الموضوع ) لنا لها عن فكرة المعرض قائلةؤاوتعقب زوجته السٌدة سهٌلة دروٌش فً س

لكنً الفنان فٌصل لعٌبً علً االمر كثٌرا و منذ اكثر من ستة اعوام،وقد اقترحل ٌراودنا ظ

خالتً  كنت مترددة فً اقامة معرض فً مدٌنة كبٌرة مثل لندن، ولكن  بعد ان اقامت االدبٌة 

سافرة جمٌل حافظ  فً اقامة معرض للراحل فً بداٌة هذا العام، شعرت باحراج وخجل النً 

ومن ضمنهم احفادي وتعرٌف الجٌل الجدٌد المغترب حرك فً هذا المجال لتخلٌد ذكراه لم ات

 .ان فٌصل والمنتدى العراقًلفنوقد انجز المعرض بالتعاون مع ا. اعاتهفً ابد



 

قسما من بٌتنا فً الكرادة الشرقٌة الى كالٌري الى  8665عام  وكانت السٌدة سافرة قد حولت

 (.اعمال حافظ والقسم االخر الى الى مكتبة الطفل

 

 



 

تسامة، وقد سعدنً حضور ان ٌوم االفتتاح كان جمٌال، ووجوه الزائرٌن تعلوها االب) وتضٌف 

رفعت الجادرجً، ولمعان بكري، السٌد حٌاة  محمد مكٌة، محمود صبري،  امثالفنانٌن كبار 

وغٌرهم من النخب الفنٌة والثقافٌة وهذا ما اعادنً  وناظم رمزي جمٌل حافظ  وفٌصل لعٌبً

فً اقامة ب وهذا ما اكسبنً شعور بالراحة رغم التع. الى اٌام بغداد الجمٌلة  ونشاطاتها

 (.تأحٌر القاعة وتوزٌع الدعواتمن تأطٌر اللوحات ونقلها و  المعرض

 وماهو مصٌر اعماله االخرى؟ -

هنالك لدي ارشٌف خاص باللوحات التً بٌعت ومن اقتناها وتارٌخ بٌعها  -

وصور لبعض االعمال وسنعمل على ( السالٌدات)وموضوع اللوحة ، ولدي بعض 

وامل ان ٌنتقل المعرض الى مدن  .نجزه عن الراحلعرضها فً الموقع الذي سن

 .ودول اخرى

واكبت الراحل كثٌرا  وهو ٌرسم ، فهل لك تعطٌنا فكرة كٌف استوحى الراحل   -

 افكار للوحاته المعروضة؟

بورترٌات، االولى كنت متعبة  الحقٌقة لك لوحة لها قصة فمثال قد رسم لً ثالثة -

ونمت على الكرسً فرسمنً وانا  8626وم عام وقد زرته فً مشغله فً كلٌة العل

وعمل  8625لم اعرف، والثانٌة لم اكن  منتبه جالسة فً بٌتنا فً لندن عام 

 .تخطٌط لً

 .وقد فرحت بانجازه لهذه اللوحة 8644اما الثالثة فهً طلب منً وذلك عام 

 8641ولوحة رقص ، فقد استلهما من حفلة اقٌمت للشباب فً نادي العلوٌة عام 

وقد جئنا للنادي  فً منتصف اللٌل الرجاع االوالد للبٌت، اما لوحة من وحً 



حٌث طلب من ابنائنا سهٌل وولٌد وكان صغٌرٌن  8632االطفال فقد رسمها عام 

 . انذاك ان ٌرسما ، وبعد ان انتهٌا من الرسم  نفذ عملهما فً اللوحة بدون تغٌٌر

النه نفذها بعد ذلك  ،ولًن هً تخطٌط ااال ةوالمعروض 8632ولوحة الهدف نفذها عام  

بطلب من محافظ بغداد انذاك رفعت الحاج سري الذي اعجب بها والتً اهداها بالزٌت، 

 .لمحافظ طهران

وفكرة اللوحة جاءت بعد منع التجول اثر مقتل الرئٌس عبدالسالم محمدعارف، وعندما سألته  

 . االهدف قال انهم عملوه بدون ان ٌوضح كثٌر ىعن معن

      

  

 قالوا عن المعرض والفنان

 

 ذكرٌاتً مع الدروبً مازالت حٌة :محمود صبري. د



هو العام الذي حصلت فٌه على بعثة  8613ذكرٌاتً عن حافظ الدروبً ترجع الى عام 

حكومٌة لدراسة علم االجتماع فً انكلترا، حٌث كان االستاذ حافظ الدروبً ٌدرس الفن، 

ع فنانٌن ما االهتمام بالفن القامة معارض مشتركة جمعن.  ٌرةالتقٌنا فً مناسبات كث وهناك

فنا  وتواصلنا رة تعاٌهذه اللقاءات كانت بدا. ل عطا صبري وجواد سلٌم وغٌرهمثاخرٌن م

، ومازالت هذه الذكرٌات حٌة ها فً العراق على مستوٌات مختلفة مع عدد اخر من الفنانٌندبع

 .وستبقى كذلك

 .ا بهذه المناسبة واشكر العائلة النها اتاحت هذه الفرصةٌسرنً جدا ان اشٌر الٌه

 

 الدروبي رسم البسطاء بدون حذلقة :فٌصل لعٌبًالفنان  

كان الدروبي طرازًا خاصًا بين الفنانين ، وىو كثير اإلعتزاز بقدرتو الفنية وطاقتو التي ال 

ات من يت في الخمسينتنضب وليذا لم يكن سياًل لو الدخول في الجماعات الفنية التي تشكم

القرن الماضي، مثل جماعة الرواد التي تمحورت حول فائق حسن وجماعة بغداد التي تجمّعت 

حول جواد سميم، والمتان لعبتا دورًا ىامًا في تاريخ الفن العراقي المعاصر، فظل حافظ مشاركًا 

 .في معارض الفن خارج ىذه الجماعات ومحاواًل اإلستقالل

ن إدعى اإلنطباعية، ألن الدارس  لم يرض فيو كفنان مستقل ان يقيد نفسو بإتجاه معين وا 

الحقيقي لنتاجو الثري، سيجد تمك المحاوالت الجادة لمخروج حتى من الذي دعا اليو، ونراه بعد 

لوحاتو وحتى التجريد حاول ان ذلك يتكمم عن اإلنطباعية التكعيبية كما سنرى المستقبمية تتخمل 

 .في العراق والخارج يتناولو في العديد من أعمالو التي عرضيا لمجميور الفني 



لفة دون تكمف او حذلقة، ومن غير  رسم حافظ الناس البسطاء والكسبة والحياة العائمية بمحبة وا 

 األخاذة تستطيع البرىنة عمى ذلك ؟( السماور ) لوحتة 

مناصب عدة باستحقاق، كان آخرىا عمادة اكاديمية الفنون الجميمة ببغداد، تقمد الفنان حافظ 

وأود ىنا ان اشير الى ان الفنان الراحل خالد القّصاب قد جنى عمى الفنان حافظ في مذكراتو 

عن تجربتو الفنية، عندما أتيمو بعدم ممانعتو لجعل قبول الطمبة في األكاديمية عمى اساس 

س عمى اساس الموىبة وخضوعو لمنظام ومن يعرف تمك الفترة المحتدمة درجات البكالوريا ولي

وكمثال عمى ذلك، فقد نصحنا الفنان الدروبي . والصعبة ال يسعو ان يمقي التيم عمى عواىنيا

بالسفر مباشرة بعد تخرجنا، عندما رفضنا ان نرسم جدارية لتمجيد حزب  واناالفنان صالح جياد 

  وقد رشحنا وقتيا األستاذ حافظ و ، بعد زيارتو الى األكاديمية، البعث وبطمب من البكر نفس

ليذه الميمة بإعتبارنا من الطمبة الجيدين، لكنو وجدنا نشبيو في اإلعتزاز بالنفس، في عدم 

شوفوا ولدي عميكم بالسفر بعد التخرج، ألني :" تنفيذ ما ليس لدينا بو قناعة، وخوفًا عمينا قائاًل 

وىذا ما " . ش السمطة، واعتبروا الموضوع منتيي وكأنني لم اكمفكم بواخاف عميكم من بط

جعمنا في مأمن من العقاب، بسبب عدم ذكره رفضنا لمثل ىذه الميمة ألي إنسان، بإستثناء 

 .الفنان فائق حسن، الذي كرر فكرة السفر امامي، لعممو بموقفنا من خالل الدروبي 



 

 

  الدروبً فنان شهم :غانم حمدون.د

حًٌ الجهد المبذول فً تنظٌم هذا المعرض الجمٌل لبعض نتاجات واحد من رواد الفن ا

 .التشكٌلً فً عراق الخمسٌنٌات الكبار الذٌن فتحوا عقولنا على فنهم الجمٌل

الدروبً كان ضمن الصف االبرز فً الفن التشٌكلً وهو االبرز بفن  ظفالراحل الباقً حاف 

م الصدٌق الشاعر مظفر النواب، وٌا لٌت نتاجات غٌره من سة االنطباعٌة بٌنهرابتاع المد

 .واد تتوفر للجٌل الجدٌد من العراقٌٌن المغتربٌن فً مختلف انحاء المهجررال



ولعل القالئل فقط ٌعرفون اي شهامة ابداها حافظ الدروبً للشعر مظفر النواب الهارب من  

 .السجن الذي نجا من االعتقال بلجوئه الى بٌت حافظ

 .حٌاته الوفٌة سهٌلة وابنته وولده فً الوفاء لذكر الزوج واالب لخالد ٌكةرعاشت ٌدٌا شف 

   

 

  صمود فً وجه العاصفة :فالح الجواهري. د

رجل كبٌر ٌتوكأ على عكازة مطرقا ٌسٌر بأناة منشغال بفافكاره ٌرتقً ساللم ... هً الثمانٌنٌات

ٌدور فً ذهنك اٌها الشٌخ الجلٌل، اترٌد  يلذا ما.. القاعة الكبٌرة المؤدٌة الى قسم المرفوضات

اهً حقا لوحاتك التً تعلق فً الجانب المرفوض؟ أتحار فً امر ! ان تقطع الالمعقول بالقٌن؟

زمرة الدٌك المخصً النافشة رٌشها فً القاعة الكبٌرة المتمٌزة؟ تلك المتشاغبة عن حضورك 

بة، ومنهم ضٌوف مجلسك المرحبة السخٌة وجلهم ان لم ٌكن كلهم تالمذتك فً مراحل متعاق

 .ممن كان وراء قرار الرفض المشٌن

 .تحٌة لك اٌها المبدع الخالد. صبرا وانت الحلٌم ذو القلب العامر بمحبة الناس قبل الفن 



فأن لنا مزٌة اكثر عراقة من ـأرٌخنا ان .. معذرة فلست أول من أسًء الٌه ال وال اخرهم..

 .دورهم البناء خالل حٌاتهم وان نحتفً بهم امواتا ونحتفلنتنكر لمحبة عظمائنا و

  

 

  مبدع متنوع :باسم مهديالفنان  

ع لرائدنا الكبٌر حافظ لمن دواعً السرور والفخر واالعتزاز ان نرى اعمال الفن الرائ

هذا التنوع الذي متع انظارنا ، فبأسمً واسم جمعٌة التشكٌلٌٌن العراقٌٌن فً برٌطانٌا الدروبً ف

ن الرواد وٌبقون معهم على اجمل بداٌة الن ٌرى مجتمعنا العراقً ف ذهقدم لكم التهانً ولتكن ها

 .تواصل



 

 

 حافظ الدروبً فً سطور

 ولد فً باب الشٌخ محلة الصدرٌة زقاق العزة فب بغداد 8681

دخل المدرسة الثانوٌة المركزٌة فً بغداد حٌث درس الرسم على ٌد المدرس شوكت  8654

 .الملف بالرسامالخفاف 

 عرض مع زمالئه الرسامٌن فً المعرض الصناعً الزراعً 8698

دائرة التسجٌل العقاري وفً هذا العام مارس الرسم على -عٌن موظف فً طابور بغداد 8699

 .القماش البنتور

 .المعرض الشخصً االول على قاعة نادي المعلمٌن 8692

وفً العام نفسه التحق بالوفد  روما للفنون حصل على بعثة لدراسة الرسم فً اكادٌمٌة 8693

 .العراقً الرٌاضً فً االلعاب االولمبٌة فً برلٌن



 .اسس المرسم الحر واشترك فً جمعٌة اصدقاء الفن 8615

 جامعى لندن–حصل على بعثة لدراسة الرسم فً كلٌة كولد شمث  8614

 المعرض الشخصً فً قاعة متحف االزٌاء العراقٌة 8628

 جماعة االنطباعٌٌن اسس  8629

 المساهمة فً وضع مناهج وانظمة اكادٌمٌة الفنون الجمٌلة 8639

نفسه انتخب  شغل منصب عمٌد اكادٌمٌة الفنون الجمٌلة لمدة سته اعوام وفً العام 8634

 .رئٌسا لجمٌعة الفنانٌن العراقٌٌن

ً مهرجان الواسطً رئاسة اللجنة الوطنٌة للتشكٌلٌٌن المنبثقة عن الٌونسكو وتكرٌمه ف 8645

 .فً بغداد

 االحالة على التقاعد من رئاسم االكادٌمٌة واعادة تعٌٌنه استاذا فٌهاز 8649

 .رئاسة لجنة المعرض العربً لكل سنتٌن 8641

 .المشاركة فً معارض عدٌدة داخل الوطن وخارجه 8661  - 8651

 .توفً الفنان فً ٌوم الثالث والعشرٌن من كانون الثانً  8668  

 


