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طباعة الكتب.. بين استحواذ القطاع الخاص وعزوف الجهد الرسمي
 للكتاب قدرة كبرية على ن�رش الفكر والثقافة، 
طبقات  لعموم  اليد  متناول  يف  وجعلهما 
املجتمع، حتى مع ظهور الو�سائل االخرى عرب 
االنرتنيت، وامكانية حتميل الكتب الكرتونيا، 
من  ومطلوبا  حا�رشا  الورقي  الكتاب  يبقى 
للمكتبة، يف  �سحر خا�ص  وثمة  اجلميع،  لدن 
البيت او املدر�سة او اجلامعة او دور العبادة، 
اقتنائه  على  القراء  الورقي  الكتاب  ي�سجع  اإذ 
للقراءة،  النا�ص  بدفع  وُي�سهم  ا�ستعارته،  او 
املجتمعي  الوعي  وزيادة  الفكر،  ثمار  لقطف 
بقدرة  احلياة كافة،  التعامل مع مفا�سل  يف 
ال  الذين  اأولئك  من  بكثري  اأف�سل  وجناح، 
الفكر،  اأو  الثقافة  الكتب وال عن  يبحثون عن 
كمايل  طابع  ذات  االمور  هذه  يعتربون  بل 
حاجاتهم  مفردات  �سمن  يدخل  ال  تريف، 
احلياتية املكّر�سة يف الغالب للجانب املادي، 

مع اهمال اجلانب النظري.
اال�سا�سي  الدور  ذلك  اجلميع،  عن  يخفى  وال 
للكتاب يف ن�رش الثقافة والفكر، وبالتايل نقل 
املجتمع من حال اىل حال اأرقى، ولكن وفق 
باجلهد  الدولة  قيام  اأهمها  وا�سحة،  �رشوط 
الكتب،  لطباعة  املطلوب،  الر�سمي  احلكومي 
وتوزيعها، وطرحها يف اال�سواق للقراء كافة، 
املواطن،  كاهل  تثقل  ال  تناف�سية،  باأ�سعار 
اأن  والبد  �سابه،  وما  بالغالء  اأ�سا�سا  املثقل 
يرّوج  اآخر  جهد  احلكومي،  اجلهد  هذا  يرادف 
وتوزيعه،  ون�رشه  لطباعته  وي�سعى  للكتاب، 
هذا اجلهد يتمثل بالدور املهم للقطاع اخلا�ص 
املال  راأ�ص  ينبغي دخول  اإذ  املجال،  يف هذا 
طباعة  تخ�ص  التي  امل�ساريع  يف  اخلا�ص 
جيدة،  بطريقة  وتوزيعها  ون�رشها  الكتب 
ت�ساعد على توفري و و�سول الكتاب اىل اكرث 

عدد ممكن من القراء مبختلف م�ستوياتهم.
يف  لها  التنّبه  ينبغي  مهمة  ق�سية  وهناك 
اإذ  االأ�سعار،  هذا املجال، وهي تتعلق بق�سية 
هناك معادلة مهما البد من االلتزام بها يف 
دخول القطاع اخلا�ص مبعرتك انتاج الكتب، 
الربح،  عن  يبحث  اخلا�ص  املال  راأ�ص  الأن 
وهو حق م�رشوع، اأما اجلهد احلكومي يف هذا 
الق�سط االعلى من  اأن يتحمل  املجال، فيمكن 
الكلفة، وو�سع هام�ص ربحي قليل، فاحلكومة 
ميكنها اأن تدعم كلفة الكتاب وجتعله منا�سبا 
للجميع ال�سيما اأ�سحاب الدخل املحدود، على 
خالف القطاع اخلا�ص، حيث اأن حتقيق الربح 
اأمر ال ميكن اهماله، على االقل من  املنا�سب 
جمال  يف  االقت�سادية  امل�ساريع  تطوير  اأجل 

طبع الكتاب.
توجد لدينا جتارب ناجحة يف العراق، يتعلق 
الكتب،  لطبع  خا�ص  قطاع  م�ساريع  بتنفيذ 

من  الرغم  على  امل�ساريع،  هذه  اأثبتت  وقد 
اأثبتت جناحا ملحوظا يف جمال طبع  قّلتها، 
الكتاب، وت�سويقه، واإي�ساله اىل اأكرب عدد من 
االمر  له،  املخطط  الربح  حتقيق  مع  القراء، 
هذه  ا�ستمرار  يف  فعالة  ب�سورة  اأ�سهم  الذي 
التوا�سل  على  وقدرتها  اخلا�سة،  امل�ساريع 
اأو  احلكومية،  امل�ساريع  ومناف�سة  النمو،  بل 
م�ساريع القطاع اخلا�ص الرا�سخة، فقد برعت 
الكتب �سمن  م�ساريع اجلهد اخلا�ص بطباعة 
�رشوط النجاح، خا�سة امل�ساريع اجلديد على 
طرح  ال�رشوط،  هذه  ومن  الطباعة،  �ساحة 
وهي  للدخل،  منا�سبة  ا�سعار  وفق  الكتاب 
ا�سعار تناف�سية يف الغالب، كذلك طبع الكتاب 
باأناقة ت�ساهي اأجود الكتب املنتجة يف دور 
الطباعة  بدور  احلال  هو  كما  معروفة،  طبع 
ا�سحاب م�ساريع  اأثبت  يف بريوت مثال، وقد 
القطاع اخلا�ص جناهم يف مناف�سة هذه الدور 

العريقة، من حيث اال�سعار وجمالية الكتاب.

اخلا�ص  القطاع  م�ساريع  حول  هنا  مثالنا 
ن�رش  دار  يف  يتمثل  الكتب،  لطباعة 
حديثة  عراقية  طبع  دار  وهي  ميزوبوتاميا، 
الن�سوء، يقف وراءها جهد فردي خال�ص، وقد 
الكبرية،  وقدرتها  جناحها  الدار  هذه  اأثبتت 
وفق  منا�سبة،  باأ�سعار  الكتب  طباعة  على 
ت�ساهي  عالية،  جمالية  فنية  موا�سفات 
العراق  خارج  معروفة  ن�رش  دور  تطبعه  ما 
هذه  تقوم  كذلك  مثال،  بريوت  كمطابع 
عن  ف�سال  والتوزيع،  الت�سويق  مبهمة  الدار 
املوؤلف  بح�سور  الكتاب،  لتوقيع  حفل  اإقامة 
وجمهور من املعنيني والقراء على حد �سواء، 
للكتاب  الرتويج  مبهمة  الدار  تتكفل  مبعنى 

اي�سا.
الدار  �ساحب  لطيف  مازن  الكاتب  يقول 
الكتاب  لقد خ�سعت �سناعة  اعاله،  املذكورة 
التي  ال�سمولية  ملعايري  �سابقا  العراق  يف 
اإبتزت حياة النا�ص وتدخلت يف كل جوانبها 

دور  فاحتكرت  مل�سيئتها،  الثقافة  واأخ�سعت 
معايري  وفق  الكتب  طبع  احلكومية  الن�رش 
معينة وخ�سعت اإ�سدارت دار ال�سوؤون الثقافية 
احلرية  ودار  املاأمون  ودار  احلمكة  وبيت 
لرقابة �سارمة، ومنعت اأوحجبت من ان ترى 
النور الكثري من الكتب التنويرية، اما بعد عام 
العراق  يف  الن�رش  حركة  ازدادت  فقد   2003
ب�سورة  العراق  انحاء  كل  يف  يوم،  بعد  يومًا 
وجودة  م�ستوى  ح�ساب  وعلى  ع�سوائية، 
الذي مكث بدائي احيانًا، باملقارنة  الطباعة 
مع اية دولة خرى حتى العربية، وال نريد اأن 
ب�سناعة  املبادر  اجلامح  الغرب  مع  نقارن 
العراقي طبع  الكاتب  اأ�سطر  الكتاب. كل ذلك 
اخلا�سة  نفقته  وعلى  العراق  خارج  نتاجه 
يف اغلب االحيان، وب�رشوط قا�سية اأو ا�ستالم 
ح�سة �سئيلة جدا ال تتجاوز 100 ن�سخة من 
االحيان  بع�ص  ويف  للنا�رش  والبقية  الكتاب، 
فقط  ن�سخة   100 بطبع  العربي  النا�رش  يقوم 

 1000 طبع  انه  املوؤلف  ويخرب  الكتاب  من 
ن�سخة!! وي�سارك فيها يف املعار�ص الدولية.

املال  الراأ�ص  ت�سجيع  من  البد  ذلك  ومع 
امل�ساريع،  هذه  مثل  يف  بالدخول  اخلا�ص، 
مع اهمية حتقيق الربح املنا�سب، خا�سة اننا 
احلكومي  الدور  يف  وا�سحا  تراجعا  نالحظ 
وزارة  اأن  اىل  ي�سري  فالواقع  ال�ساأن،  بهذا 
هي  واحدة،  ن�رش  دار  �سوى  متلك  ال  الثقافة 
الدار  وهذه  العامة،  الثقافية  ال�سوؤون  دار 
تتمكن  فال  الذاتي،  التمويل  نظام  وفق  تعمل 
من النهو�ص بهذه املهمة الكبرية، خا�سة ان 
الكتاب  املعنية ال تعطي ق�سية طبع  الوزارة 
اهتماما منا�سبا، بل هو اهتمام �سعيف جدا، 
قيا ملا هو مطلوب، لذا من االهمية مبكان، اأن 
الكتب،  طبع  مبهمة  اخلا�ص  القطاع  ينه�ص 
اجل  من  الر�سمي،  للجهد  قويا  رديفا  ويدخل 
يف  احلكومي  ال�سعف  ومعاجلة  النق�ص  �سد 

هذا املجال.
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�سدرت حديثًا عن املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش رواية جديدة للكاتبة 
ب�سحناتها  ال��رواي��ة  م�سو�سة".  "اأرواح  بعنوان  الكلباين  زوينة  العمانية 
الدرامية املكثفة، وباأحداثها و�سخ�سياتها املتنامية التي تعك�ص ال�رشاعات 
ّديتهما  االإن�سانية، ترتكز على ثنائية جدلية ِقوامها املاء والنار، وهما يف �سِ
القيم،  كل  منهما  تتوالد  كبريان  قطبان  املتعددة  املتناق�سة  وخوا�سهما 
كالهما حميمي وكوين ُيثري الده�سة واالإعجاب، ويف�سي اإىل البوح والتعبري 
للكاتبة  الرابعة  الرواية  هي  م�سو�سة"  "اأرواح  واالنك�سارات.   الهواج�ص  عن 
هما:  روايتان  للن�رش  العربية  املوؤ�س�سة  عن  لها  �سدر  فلقد  الكلباين،  زوينة 

"ثالوث وتعويذة"، و"يف كهف اجلنون تبداأ احلكاية".

الت�سكيلي  الفنان  رواندزي،  فرياد  واالآثار  وال�سياحة  الثقافة  وزير  ا�ستقبل 
�سالح ر�سا والذي اأقام املعر�ص ال�سخ�سي التا�سع ع�رش بالتعاون مع دائرة 

الفنون الت�سكيلية بعنوان)�سمت الربيع(، على قاعة مركز الوزارة.
ر�سا  �سالح  الفنان  اأقامه  الذي  باملعر�ص  اإعجابه  الثقافة  وزير  واأبدى   
والذي ، م�سيدا بدوره يف اإقامة عدة معر�ص داخل وخارج الوزارة، يعد من 
�سكر  بدوره  العربي.   والوطن  العراق  داخل  املعروفني  العراقيني  الفنانني 
الفنان �سالح ر�سا وزير الثقافة على احت�سانه للفنانني واملبدعني، م�سيفا 
اإن لقائي وزير الثقافة جعل االإح�سا�ص لدي من اإن اللحظة الزمنية التي ال 
تعيد نف�سها وال تتكرر اإىل حلظة فنية ثابتة كلما منر عليها ن�ستذكرها بفخر.

نّظم البيت الثقايف البابلي بالتعاون مع جمعية الرواد الثقافية امل�ستقلة/ 
بيت  العربي يف  الرتاث  يوم  ثقافية ملنا�سبة  اأ�سبوحة  بابل  العام  املركز 

الوجيه املرحوم حمادي احل�سن .
يوم  منا�سبة  ن�ستثمر  اإننا  ال�سباك  علي  البابلي  الثقايف  البيت  مدير  وقال 
الرتاث العربي لنخرج بجمهورنا الثقايف من جو القاعات املغلقة باجتاه 
التحف املعمارية والبيوت الرتاثية التي تنت�رش يف االأحياء القدمية ملدينة 
احلّلة لنوجه �رشخة بوجه من يحاول النيل من تراثنا ويتغا�سى عنه، كما 
اأننا ناأمل اأن تعود مدينة بابل اإىل ح�سن الرتاث العاملي مرة اأخرى لتكون 

كما عهدها ال�سابق منارا ي�سيء و�سعلة تنري درب العامل القدمي .

�سدر موؤخًرا عن بيت اليا�سمني للن�رش والتوزيع، الطبعة الثانية من رواية 
»104 القاهرة« للكاتبة �سحى عا�سي. هذه الرواية، تعترب عمال اإبداعيا 
بب�ساطة  االأوىل  �سفحاتها  من  فتجذبك  ال�رشد،  بحيوية  يتميز  رائعا، 
مده�سة؛ لت�ستغرق يف عامل مرتابط من ال�سخ�سيات الناب�سة القريبة؛ اإذ 
تقدم الكاتبة لوحة اجتماعية �سديدة الت�سابك والكثافة، تكت�سف وحترك 
وحتى  املا�سي،  القرن  خم�سينيات  منذ  امل�رشية،  االجتماعية  احلياة 
االأولياء واملت�سوفة مع  ثقافات  القرن احلايل، وت�سهر  االأول من  العقد 
التبت،  ح�سارات  مع  واحلكي  والغناء  اليونانية،  والفل�سفة  احلكمة  عامل 

وو�سفات ال�سحر ال�سعبي.

إصداراتأصبوحةوزيرإصدارات 

قراءة في كتاب

كتبت الروائية عاليه ممدوح “ولَعَها” على �سكل 
اإىل  بريطانيا  من  هدى  بطلتها  تبعثها  ر�سائل، 
ال�سائع  القاهرة.  يف  املقيمة  بثينه  �سديقتها 
الروائي  يقدم  اأن  التقليدية  الروائية  البنية  يف 
لتقدميها  ممهدا  االأول  الف�سل  يف  �سخ�سياته 
مافعلته  وهذا  االأحداث،  جمرى  يف  ودخولها 
تقم  مل  اأنها  اإال  النفتالني"،  “حبات  يف  الروائية 

بذلك يف “الولع”. 
عراقيون  ومغرتبون،  حمدودون  االأبطاَل  فاإن 
يف  االإختالف  هذا  بع�سا”.  هم  بع�سُ “يخاف 
الروايات  باملقارنة مع  االأبطال وعددهم  نوعية 
يف  تاأثري  و  عالقة  له  التقليدية  اأو  االإعتيادية 
بالر�سائل  املتج�سد  و�سكله  ال�رشد  اأ�سلوب  حتديد 
طريقة  مع  لتنا�سبها  البوليفونية  واالأ�سوات 
اأثر  مما  النف�ص،  عن  واحلديث  واملناجاة  البوح 

بالتايل يف بنية الرواية كلها.
كف�سل  طويلة،  بر�سالة  “ولعها”  الكاتبة  تبداأ 
بحيث  روايتها،  اأحداث  لرتكيب  فيه  متهد  كامل، 
ت�سبح عمودا هاما تتاأ�س�ص عليه بنيتها. ت�سبح 
باإيقاعاتها  املو�سيقية،  كالالزمة  الر�سالة 
البطلة  ر�سالة  فاإن  ولهذا  اخلا�سة.  ونرباتها 
وبعد  واأخرى  فرتة  بني  تتكرر  �سديقتها  اإىل 
االأخرى.  لل�سخ�سيات  مكر�سة  ف�سول  ثالثة  كل 
عن  ل�سديقتها  هدى  فيها  حتكي  ر�سائل  ثالث 
عناوينها  تدل  هموَمها،  فيها  وتبثُّ  “ولعها” 
على مدلوالتها: الف�سل االأول “�ساحية الغ�سب”، 
والف�سل  الق�ساة”  “االأبناء  اخلام�ص  الف�سل 
ال�سغار”.  عملت عاليه ممدوح  “الطغاة  التا�سع 
على تقدمي اأ�سواتها مبقدمة ق�سرية اقرب اإىل لغة 
امل�رشح، فا�سحًة املجال لها لتبوح مبا يجول يف 
الداخلي  واحلوار  احلوار  بذلك  متجاوزًة  نف�سها، 
"الدايالوجيا" كما ي�سميها باخنني عند  اأو حتى 
بنية  اإختالف  �سبب  يكمن  هنا  دو�ستوييف�سكي. 
“الولع” عن “حبات النفتالني”، فنحن هنا اأمام 

لغة هم�ص وبث ما يف لواعج الذات.
اأماكن  الت�سعينات عن  تكتب هدى ر�سائلها بلغة 
اإياها  وا�سفة  واأحداثها  وال�سبعينات  ال�ستينات 
خالل  من  ال�رشورة  وح�سب  باإقت�ساب  ولو 
العودة اإىل ما�سيها يف بغداد واالأعظمية وبريوت 
وحا�رشها يف كارديف. هذا النوع من ال�رشد من 
�ساأنه اأن يجنب الروائي م�ساكل املحكيات العربية 
ويعطيه فر�سا اأكرث خللق لغة روائية تتوفر فيها 

اأهم مقومات اللغة الروائية مثل االإن�سيابية .

اقتباس 

احلياة يف احلقيقة ...
هي معركة ، لي�ست بني اجلّيد وال�سّيء 

بل .. بني ال�سّيء واالأ�سواأ .
جوزيف_برود�سكي

افتراضات رمادية
 1

�سعٌب علي كثرياً. 
اأن اأت�سور عاملًا ال 

تكونني فيه. 
�سعٌب علي اأن اأت�سور 

بحراً ال يلب�ص قبعته 
الزرقاء.. 

اأو قمراً ال ي�ستحم برغوة 
احلليب.. 

اأو جنمًة ال تلب�ص 
اأ�ساورها.. 

اأو بجعًة، ال حترتف 
رق�ص ) الباليه(.. 

 2
اأن تدور الكواكب، 

واأن ترتفع ال�سنابل، 
وتتكاثر االأ�سماك، 
وترثثر ال�سفادع 
النهرية، 

وتغني �رشا�سري 
الغابة، 

وت�ستدير اأكواز ال�سنوبر، 
وت�ستعل اأ�سجار الكرز، 

دون اإ�سارٍة منك. 
�سعٌب جداً... 

اأن يكون هناك ف�سوٌل 
اأربعة.. 

اإذا مل تقراأي عليها 
مزامريك.. 

 3
�سعٌب جداً... 

اأن تنجح ثورٌة، 
اأو ي�ستهر رجٌل 

اأو تطري حمامٌة 
دون اإرادة نهديك.. 

�سعٌب جداً... 
اأن ي�سقط مطٌر 

خارج اأقاليمك.. 

وي�سيح ديٌك، ال يقف 
كامللك 

على بيا�ص ركبتيك... 
 4

�سعٌب علي. 
�سعٌب علي كثرياً. 

اأن اأت�سور تاريخًا، ال 
يوؤرخك.. 

وكتابًة ال تكتبك.. 
وق�سيدًة، ال ت�سكلني 

اإيقاعها الرئي�سي 
ال ت�رشب من ينابيعك.. 

اأو عماًل ت�سكيليًا ال 
ي�ستلهمك 

اأو منحوتًة من الربونز، 
اأو احلجر 

ال تكون على مقيا�ص 
ج�سدك..

نزار قباني 

ثقافة 

في ظروف عصفت بوطن المبدعين.. الفن التشكيلي العراقي يكسب صوتًا نسائيًا جديدًا

هدى  الت�سكيلية  بالفنانة  للفنون  حوار  قاعة  احتفت 
عنوان  حمل  الذي  االأول  ال�سخ�سي  ومعر�سها  ا�سعد 
)اإختزاالت( الذي �سم )28( عماًل فنيًا خمتلف اال�سكال 
الفن  ان  ا�سعد  هدى  الفنانة  اكدت  وقد  والقيا�سات، 
الت�سكيلي الن�سوي يف العراق ما زال يوا�سل امتداداته 
على  ،م�سددة  الفنية  باحلركة  يليق  مما  االجيال  بني 
وقد  املجتمع.  يف  دور  امراأة  لكل  يكون  ان  �رشورة 
القاعة، عن فخره  �سبتي،�ساحب  قا�سم  الفنان  اعرب 
ا�سعد يف  الفنانة هدى  ياأتي معر�ص  بالفنانة قائال: 
ظل ظروف ع�سيبة ع�سفت بوطن املبدعني وما علينا 
بهن  نفخر  الالتي  ولزميالتها  لها  القبعة  رفع  �سوى 

زادا نبيال يغري عتمة ايامنا املتخمة باالالم .
وا�ساف: منذ حلظة تخرجها من كلية الفنون اجلميلة، 
وهي حتاول جاهدة يف البحث عن اأ�سلوب مييزها عن 
على  احل�سول  يف  منهن  ق�سم  جنح  الالئي  زميالتها 
تلك الب�سمات التي ميزت اأعمالهن، وبات اجلميع على 
العر�ص  قاعات  جدران  باتت  كما  بهن،  تامة  معرفة 
حتتفل  واليوم  البارعة،  جتاربهن  من  بالكثري  تزين 
)حوار( ب� )هدى اأ�سعد( ال لكونها فنانة ما زالت جترب 

بل الإنها اأثبتت علو كعبها .
الهيئة  اع�ساء  من  عدد  املعر�ص  افتتاح  وح�رش 
مثقفني،اكادمييني،اعالميني   ، للجمعية  االدارية 
الفن  ان  منهم  البع�ص  اكد  وقد  الفن،  ومتذوقي 
الت�سكيلي العراقي ك�سب �سوتا ن�سائيا جديدا ي�ساف 

اىل الفنانات اللواتي يفتخر بهن الت�سكيل العراقي .
عمق  من  تفا�سيل  معر�سها  يف  الفنانة  اإ�ستلهت 
يف  يقراأ  حديث  با�سلوب  الرافدين  وادي  ح�سارة 
الواقع  ان  تعلن  ان  تريد  كاأنها  الرموز  مكنونات 
املتوهج  املا�سي  ذلك  اىل  ب�سلة  الميت  العراقي 
تدعو  انها  خا�سة  للنظر  ملفتة  اللوحات  وكانت   ،

الر�سم  مالمح  تظهرها  التي  املتعة  اأوجه  يف  للتاأمل 
التي  االلوان  عن  ف�سال  اللوحة  �سطح  على  البادية 
بال�سحر  النظرات  ليمالأ  ي�سع  كاأنه  بع�سها  يزهو 
باأ�سلوب  املوروث  ا�ستح�رشت  انها  ال�سيما  القدمي 
حداثوي ومنحته من عندياتها لقطات م�سفرة حتمل 
دالالت املا�سي والتاريخ، والتي اف�سحت عن جمالية 

اللوحة �سياًء على  منح  الذي  اللوين  الف�ساء  م�ساحة 
قامتة  بالوان  مر�سومة  لوحات  عدة  اأن  من  الرغم 
من  بع�ص   : الدليمي  علي  الناقد  يقول  كما  وهي   ،
وهناك  اللونية هنا  �سكينها  وكتل  فر�ساتها  �رشبات 
يف  حتمل  التي  التعبريية  اللوحة  روحية  تعطي 
طياتها ثيمة مو�سوعاتها التي تناولتها مع رمزيات 
تاأريخية اأت�سمت بها ح�ساراتنا يف الكتابة ال�سورية. 
ملعر�سها  يكون  ان  يف  نف�سها  الفنانة  اجهدت  وقد 
تاأثري يف املتلقي ،لذلك كانت حري�سة على ان تكون 
اال�سكال  خالل  من  للتاأمل  م�ساحة  لوحاتها  يف 
حملته  وما  دوائر(  و  ومربعات  )مثلثات  الهند�سية 
دواخلها من متازج يف االلوان واالفكار والروؤى التي 
يوؤكد  وهذا  ال�سورية،  الكتابة  ايحاءات  مع  تنطلق 
يف  الفني  واالإخراج  الت�سميم  مبداأ  على  اعتمادها 
برمزية  لوحاتها  بع�ص  تزين  فيما   ، اأعمالها  جميع 
قالت   . للتفاوؤل  مدعاة  ح�سوره  كان  الذي  الهالل 
الفنانة هدى ا�سعد يف حديث خا�ص لها حول ت�سمية 
معر�سها ب�)اختزاالت( : االختزال هو التخل�ص من كل 
وادي  ح�سارة  عن  يعرب  املعر�ص  وان   ، الواقع  اثار 
احلا�رش  اىل  املا�سي  من  احلداثة  با�سلوب  الرافدين 
احل�ساري  ارثنا  هو  الواقع  والن  امل�ستمر  احلديث 
امل�ستمر الن هو انتاج ابداعي من لون وثقافة ومعرفه 
. وا�سافت ، الفن التجريدي كما نعرف اأهتم باال�سل 
تتحول  حيث  هند�سيو  ناحية  من  وروؤيته  الطبيعي 
ال�سكل  دوائر...الن  او  اومربعات  مثلثات  اىل  املناظر 
الواحد يوحي لعدة معاين هذه فكرتي باعمايل القنية 
التي  لوحة   28 ال�   ، وتابعت  ال�سخ�سي.  ومعر�سي 
الرافدين  وادي  ح�سارة  عن  تعرب  املعر�ص  ي�سمها 
باأ�سلوب احلداثة الن الفن هو انتاج ابداعي من ثقافة 
ومعرفة وهو جذورنا احلقيقية وتاريخنا جمال وادي 
الرافدين، حيث ر�سمت مفردة الهالل كون هذه املفردة 

الرمز ح�سارة وادي الرافدين.
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