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ما بين الحدث والشخصية... القصة و الرواية وجهان لعملية سردية واحدة

ق�صة  باأنها  ُتعرَّف  الرواية  كانت  قريب  وقت  اإىل 
ما  بل  ق�صرية،  رواية  الق�صرية  والق�صة  طويلة، 
زالت الرواية يف كثري من املراجع والكتب تندرج 
للتفريق  الت�صنيف،  الق�صة من حيث  م�صمى  حتت 
فنون  وامل�رسحية وغريها من  ال�صعر  وبني  بينها 
الفنني  كال  يف  املت�صارع  التطور  اأن  غري  الأدب. 
كتابتهما  قواعد  على  والتمرد  والرواية(،  )الق�صة 
التجريب عند  اإىل  الأكادميية، والنزوع  وقوالبهما 
كثري ممن يكتبهما، اأثار جملة من الت�صاوؤلت عن 
العالقة بني الق�صة الق�صرية والرواية، وهل بقيت 
هما  اأم  ال�صابق؟  الكال�صيكي  للراأي  م�صداقية  اأي 
فنان خمتلفان لكل منهما �صخ�صيته وا�صتقالليته؟ 
من  جمموعة  اآراء  جاءت  الإ�صكالية  هذه  حول 

مبدعي الق�صة والرواية وكذلك النقاد ..
درغوثي«  »اإبراهيم  والروائي  القا�ص  يقول  بداية 
ال�رسد  والرواية يف فن  الق�صرية  الق�صة  ت�صرتك   ..
ي�صتطيع  اإبداعيتان  و�صيلتان  اإنهما  اأي  عامة، 
الكاتب من خاللهما تبليغ ر�صالة �رسدية، حُتاكي 
يف  الفنان  هذان  اتفق  ولئن  عنه،  وتعرب  الواقع 
الإبالغ  �صكل  يف  يختلفان  فاإنهما  الكتابة،  اأُ�ّص�ص 
وطريقته، فال الق�صة الق�صرية رواية ق�صرية، ول 
الإيجاز  الق�صة هي فن  الرواية ق�صة طويلة؛ لأن 
النهايات  تخيل  فر�صة  للقارئ  يرتك  الذي  البليغ 
القول  هي  الرواية  بينما  وامل�صتحيلة،  املمكنة 
على القول حد الإ�صباع والتخمة. الق�صة الق�صرية 
الكلمات  من  يختار  وهو  ال�صارد،  يفتحه  باب 
وتوؤدة،  بتاأّن  الق�صري  القول  جدار  به  ف  ير�صّ ما 
ول  ال�رسدي،  البناء  اإطار  خارج  لكلمة  مكان  فال 
واملكان  الزمان  يف  لال�صتطراد  ت�رّسع  جلملة 
بينما  الإعراب،  يف  لها  حمل  ل  ول�صخ�صيات 
الآفاق  حتى  البناء  يف  التو�ّصع  فن  هي  الرواية 
ال�صكل  هذا  يف  ال�رسدية.  اللغة  ملمكنات  البعيدة 
اأن تكون رواية ق�صرية؛  ل ميكن للق�صة الق�صرية 
لأن للرواية الق�صرية �رسوطها الإبداعية اخلا�صة، 
وتقنيات كتابتها وجمازاتها القولية وانزياحاتها 
البالغية التي ت�صرتك يف جوانب منها مع الق�صة 
الق�صرية، ولكنها تختلف عنها يف جوانب اأخرى. 
كما ل ميكن للرواية اأن تكون ق�صة طويلة؛ لأنها 
اإ�صافات  �صتكون ق�صة مرتّهلة مبا ل حتتمل من 
بعمليات  القيام  عند  عنها  ال�صتغناء  ميكن 
الفنية  �رسوطها  للرواية  اإن  واحلذف.  الت�صذيب 
�رسوطها،  الق�صرية  للق�صة  كما  بها،  اخلا�صة 
ياأتلفان فيها ويختلفان، لتظل لكل واحدة منهما 

نكهتها اخلا�صة التي متيزها عن الأخرى.
الأطفال  اأدب  وكاتب  والروائي  القا�ص  ويرى 
الق�صة  اأكتب   .. قائاًل  الأمر  يون�ص«  »حم�صن 
ول  وال�صغار،  للكبار  الرواية  وكذا  الق�صرية، 
امل�صاألة  الوجهتني،  من  لأي  منحاًزا  نف�صي  اأجد 

اإحلاحها  لروؤية ما تظل على  الر�صوخ  عندي هي 
املتوا�صل، حتى تتحقق كتابة، فرتاها اإما ق�صة اأو 
ا روائًيا. فالعمل الروائي ل يختلف عن الق�صة  ن�صً
ميكننا  لل�رسد.  �رسعيان  ابنان  فهما  الق�صرية، 
اخت�صار امل�صاألة يف اأن اأحدهما مييل اإىل القب�ص، 
بينما الآخر مييل اإىل الب�صط، قدرة الأول – الق�صة 
الق�صرية- على الخت�صار، والتحديد، وق�ص ل�صان 
الف�صف�صة، اإىل جانب قدرته على طرح روؤيته من 
خالل الرتكيز، بعك�ص الثاين – الرواية – فقدرته 
تاأتي من قيمة الف�صف�صة غري املجانية، املحكمة 
مب�صهدية قادرة على تعدد اأطياف املجاز، واخليال 
املنت.  داخل  والتنوع  بالوحدة  ذلك،  املرتبط، مع 
ال�رسعيني  البنني  باأن  يقول  تًوا  اإليه  و�صلت  ما 
املالمح  يف  يت�صابهان  تواأمني،  لي�صا  لل�رسد، 
وامل�صاعر والنفعالت، بل هما خمتلفان، وينبغي 
اأن يكونا خمتلفني، لكل منهما �صخ�صيته  عليهما 
التي تقوم عليها جادة الختالف، وم�رسوعية كل 

منهما على التجريب يف امل�صتحيل ذاته.
ويرى القا�ص والروائي »عدنان فرزات« اأن كل من 
الق�صة والرواية ين�صويان يف النهاية حتت غطاء 
ال�رسد، اأي اأنهما من جن�ص اأدبي واحد، والذي حدث 

يف ال�صنوات الأخرية، هو اختالط ال�رسد الق�ص�صي 
– باخلاطرة، فكثريون يكتبون خاطرة  – حتديًدا 
اأكرب  امل�صكلة  وهنا  ق�صرية.  ق�صة  اأنها  معتقدين 
يف  ولكن  والرواية،  الق�صة  بني  تقارب  اأي  من 
رواية  الق�صة  اعتبار  ميكن  ل  الفني،  املفهوم 
ق�صرية اأو »مكثفة«، ول ميكن اعتبار الرواية ق�صة 
طويلة، لأن لكل واحدة منهما غالفها الفني الذي 
لكل  الكلمات  عدد  حتديد  �صد  كنُت  واإن  يوؤطرها، 
ميكن  اأحياًنا  الرواية  ا�صمه.  ي�صتحق  حتى  منهما 
اختزالها بعدد كلمات اأقل مما ي�صرتطه ال�صارمون 
لذلك  الكلمات.  الرواية وفق عدد  يف حتديد جن�ص 
الق�صرية  الرواية  يعيدون  الذين  هم  فقط  هوؤلء 
للق�صة  بالن�صبة  كذلك  الطويلة.  الق�صة  خانة  اإىل 
الق�صرية، فهي لي�صت رواية مكثفة، اإمنا هي حكاية 
تبداأ وتنتهي بحدث واحد على الأغلب، وب�صخ�صية 
واحدة اأو عدد قليل جًدا من ال�صخ�صيات. من الظلم 
اأن نبدل الت�صميات اأو »نكيّفها« بني فنني خمتلفني 
ل يجمع بينهما �صوى رداء ا�صمه ال�رسد، وباإمكانك 
اأن تقول: �رسًدا طوياًل اأو �رسًدا ق�صرًيا، ولكن لي�ص 
بو�صعك اأن تطلق م�صطلًحا اآخر من �صاأنه اأن يكون 

جمحًفا باأحد الفنني.

اإن  الق�صرية،  للق�صة  الكربى  الأخت  هي  الرواية 
الكربى لديها عمق وجتارب  الأخت  التعبري،  �صح 
يف احلياة اأكرث، ولكن هذا ل يقلل من �صاأن حكاية 
باإيجاز ما ح�صل لها  التي حتكي  الأ�صغر  الأخت 
اأم�ص اأو اليوم، ولي�ص على مدى �صنوات مثل الأخت 

الكربى.
اإن  الرمياوي«  »حممود  والروائي  القا�ص  ويقول 
هناك بطبيعة احلال عنا�رس م�صرتكة بني الق�صة 
حلقل  مًعا  ينتميان  فهما  والرواية،  الق�صرية 
ال�رسد، ولي�ص هناك بني األوان التعبري ما هو اأقرب 
من الق�صة اإىل الرواية اأو الرواية اإىل الق�صة. كتب 
الروائيني  من  وكرثة  روايات،  القا�صني  من  كثري 
جنيب  همنغواي،  كافكا،  )ماركيز،  ا  ق�ص�صً كتبوا 
مل  واأولئك  هوؤلء  لكن  اإدري�ص(  يو�صف  حمفوظ، 
يكتبوا م�رسًحا، مع اأن الن�صو�ص امل�رسحية تنتمي 
حكايات  الرواية  ت�صم  ال�رسد.  عامل  اإىل  ا  اأي�صً
لي�صت ق�صة طويلة. كان  لكنها  ا ق�صرية،  وق�ص�صً
القرن  من  الأول  الن�صف  يف  وارًدا  التعريف  هذا 
الع�رسين، قبل اأن يتم التقعيد ــ و�صع واعد ــ و�صع 
باأنها  تو�صف  الرواية  كانت  فقد  للرواية.  قواعد( 
ق�صة طويلة، وامل�رسحية ُتنعت على اأنها رواية. قد 

حتمل الق�صة مالمح الرواية اإذا كانت ت�صم ح�صًدا 
من ال�صخو�ص، اأو تتناول فرتات زمنية طويلة يف 
حياة ال�صخو�ص، اأو متعن يف و�صف املكان، اأو اإذا 
الكلمات.  من  اآلف  ب�صعة  اإىل  ميتد  حجمها  كان 
�صمات  ذات  ق�صة  باأنها  هي  كما  ن�صُفها  لكننا 
ا من هذا  اإدري�ص مثال كتب ق�ص�صً روائية. يو�صف 
عام  بعد  حديثة  اأمريكية  ق�ص�ص  وُكتبت  النوع، 
الرواية  اأي�صا  ال�صمات. وهناك  2000 حتمل هذه 
فّني  �صمات  بني  جتمع  وهذه  )نوفيال(  الق�صرية 
ل  ــ  النهاية  يف  القارئ  اأن  بيد  والرواية.  الق�صة 
يبحث  ــ  املخت�ص  الأكادميي  اأو  ال�صارم  الناقد 
عن  النظر  ب�رسف  لديه،  الفنية  املتعة  يثري  عما 

الت�صميات والت�صنيفات. ول اأحد يلومه.
»فاطمة  والأكادميية  الناقدة  ترى   .. الأخري  ويف 
تكمن  والرواية  الق�صة  التقاء  نقطة  اأن  ن�صري« 
ال�رسديات،  قّبة  حتت  تنطويان  كلتاهما  اأّن  يف 
وثقى  عرى  عن  بحث  فكّل  احلّيز  هذا  خارج  اأّما 
غياب  من  من�صّل  عبث  والرواية  الق�صة  بني 
اإذ لكّل منهما  الروؤية بكلتيهما كنمطني �رسديني، 
ميكن  ل  وعليه  الآخر،  عن  الفارقة  خ�صو�صيته 
ولن  ق�صرية،  رواية  الق�صرية«  ة  »الق�صّ اعتبار 
ق�صة  الأحوال  من  حال  اأّي  يف  »الرواية«  تكون 
اأهّم  ح�رسها،  ي�صهل  ل  اعتبارات  لعّدة  طويلة، 
الّن�ص  بني  الاّلمتماثل  البناء  العتبارات،  تلك 
التحّولت  وكذا  والروائي،  والّن�ص  الق�ص�صي 
من  الروائية  الن�صو�ص  �صياغة  يف  املت�صارعة 
جهة، والن�صو�ص الق�ص�صية من جهة اأخرى، التي 
�صارت اأكرث انحراًفا عن املعيارية، بل اأكرث متّرًدا 
الن�صو�ص،  اإخراج  بقوالب م�صرتكة يف  التقّيد  عن 
ال�رسديات  يف  احلداثوية  اخللخلة  اآثار  اأحد  وذلك 
الكال�صيكية  الروايات  كانت  فاإن  عام.  ب�صكل 
والق�ص�ص  م�صرتكة،  مكّونات  على  تنه�ص 
موّحد  خمطط  �صبه  على  عودها  ي�صتقيم  الق�صرية 
فقط  تطال  التغيريات  وتظّل  واملكّونات،  البنى 
ا�صرتكت  امل�صامني مب�صتويات متفاوتة، ولطاملا 
الروايات الكال�صيكية حتى يف النهايات، ذلك لي�ص 
واإمّنا  الكال�صيكية،  الّن�صو�ص  يف  قدًحا  اأو  عيًبا 
اإ�صارة وتو�صيًحا باأّن ما يحدث على م�صتوى حقل 
حتّولت  الق�صرية(،  الق�صة  )الرواية  ال�رسديات 
ال�صياغات  وهدمت  وفّككتها،  البنيات  مّزقت 
�صاأن  واأعلت من  والقوالب املتفق عليها،  اجلاهزة 
يف  احلارقة  النارية  والإ�صكالت  الأ�صئلة  ح�صور 
الن�صو�ص الق�ص�صية والروائية على حّد ال�صواء. اإن 
الرواية ميكن اعتبارها معادًل مو�صوعًيا للحياة 
من خالل احلركية والتمّوجات املتداخلة يف ن�ّص 
يتيح  الرواية  ال�صفحات يف  ف�صاء  اأن  كما  واحد، 
للكاتب اأن يفّرع املو�صوعات والأ�صئلة من بع�صها 
ة الق�صرية حمدودة ال�صفحات  بع�صا، بينما الق�صّ
والكلمات، يتّم طرحها ب�صكل مكّثف مع عدم وجود 

م�صاحة كما الرواية.

بغداد_ متابعة

 " دهان وقصص أخرى"
يتصدر القائمة القصيرة لجائزة 
تستذكر الراحل فاضل خليلالعراق األول في فيلم وثائقي»اتصاالت«

"دهان وق�ص�ص اأخرى" عنوان املجموعة الق�ص�صية للكاتب الدكتور عمر �صباغ، 
الن�رس  دار  اإ�صدار  ومن  دبي.  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  الإجنليزي  الأدب  اأ�صتاذ 

»او�صنت ماكويل« وت�صم 13 ق�صة ق�صرية باللغة الإجنليزية.
ويف اأم�صية اأدبية يف اجلامعة الأمريكية يف دبي، وبح�صور الطلبة وعدد من اأع�صاء 
اجلديدة،  الق�ص�صية  جمموعته  عن  املوؤلف  حتدث  والتدري�صية،  الإدارية  الهيئتني 
باللغة الجنليزية،  الكتابة  الطلبة حول  ت�صاوؤلت  واأجاب عن  وقراأ ق�صتني منها، 
�صباغ  الدكتور  بداأ  الأدبية.  وال�صياغة  الكتابة  يف  ال�رسوع  على  احل�صور  و�صجع 
الق�صة  الق�صائد باللغة الجنليزية ثم توجه لكتابة  الأدبي ك�صاعر يكتب  م�صواره 

الق�صرية والرواية، وبلغ عدد موؤلفاته �صبعة منها رواية واحدة.

ت�صّدر لبنان القائمة الق�صرية جلائزة »ات�صالت« لكتاب الطفل بثمانية اإ�صدارات 
اأدبية توّزعت على فئات خم�ص من اجلائزة وهي: كتاب العام لليافعني، وكتاب 

العام للطفل، وفئات اأف�صل اإخراج، واأف�صل ن�ص، واأف�صل ر�صوم.
ويتناف�ص اإىل جانب لبنان يف القائمة الق�صرية الأردن بواقع اأربعة كتب، تليه 
الإمارات بـثالثة كتب ثم م�رس بكتاب وتطبيق، ثم املغرب بكتاب »خروف اليوم 
تفاعلي  تطبيق  اأف�صل  فئة  �صمن  وال�صعودية  ر�صوم،  اأف�صل  فئة  �صمن  ال�صابع« 
كتاب  فئة  �صمن  الرعد«  »طائر  بكتاب  وفلـــ�صطني  ورمــادي(،  )كادي  للكتاب 
العام لليافعني، بينما ح�صل العراق على موقعه يف القائمة الق�صرية عن كتاب 

»ق�ص�ص الأمثال الإماراتية« يف فئة كتاب العام لليافعني.

عر�ص يف مركز اأوج بغداد الثقايف الفيلم الوثائقي “في�صل الول – ملك العراق” 
بن  علي  ال�رسيف  ح�صور  �صهدت  بغدادية  اأم�صية  يف  خ�صري،  اإميان  للمخرجة 
احل�صني ونخبة من الفنانني واألكادمييني واإلعالميني، تخللتها مناق�صات، عن 
مرحلة تاريخية مهمة من ت�صكيل الدولة العراقية احلديثة . ا�صتعر�صت املخرجة 
اميان خ�صري، املراحل املهمة التي رافقت انتاج وت�صوير الفيلم الذي ركز على 
الول  في�صل  امللك  وتتويج  احلديث  العراق  تاريخ  بداية  يف  لفتة  زمنية  حقبة 
وت�صكيل اول حكومة عام 1921، تبعها كتابة د�صتور عام 1925 واختيار جمل�ص 
نواب ، وبعدها اإنهاء النتداب الربيطاين وان�صمام العراق اىل ع�صبة المم ، مع 

�صرية �صخ�صية عن امللك والظروف التي رافقت �صني حكمه ، 

 اأقامت جماعة الفن ال�صيل يف بابل، حلقة نقا�صية ب�صاأن اعمال الفنان الراحل 
الدكتور فا�صل خليل الذي وافته املنية ال�صبوع املا�صي. الفنان فائز الراوي 
الفني  الرث  من  ال�صتفادة  هو  النقا�صية  احللقة  اقامة  من  الهدف  ان  قال: 
تواجده  خالل  من  الوفري  الفني  اإنتاجه  خالل  من  الراحل  الفنان  تركه  الذي 
يف العمال الدرامية على ال�صا�صة الف�صية والتي كانت حمط اعجاب املاليني 
جنوم  املع  من  واحدا  كان  الراحل  موؤكدا..  العراقي.  التلفزيون  م�صاهدي  من 
العراقية منذ انطالقته يف فيلم »احلار�ص« عام 1969  ما يوؤكد انه  ال�صينما 
احد موؤ�ص�صي احلركة ال�صينمائية العراقية التي كانت تفتقر اىل اب�صط مقومات 

العمل التكنولوجي والدعم املادي. 

ملكصدر حديثا "الفن لبنان

األصيل"

قراءة في كتاب

ال�صادرة  فا�صل  حامد  حمكيات  نتناول  عندما 
األف   : حكائية  متوالية   " عنوان  حتت  حديثا 
العام  الحتاد  من�صورات  من   " و�صباح  �صباح 
 113 وبواقع   2017 العراق  يف  والكتاب  لالأدباء 
�صفحة من القطع املتو�صط، �صنجد اأنف�صنا قريبني 
باأ�صلوب  ولكن   ،" وليلة  ليلة  األف   " ق�ص�ص  من 
م�صتمدا  اأمامه  الليايل  تلك  موؤلفها  و�صع  مغاير 
من اأحداثها و�صخو�صها واأجوائها ما اأعانته على 
حكاياته  لتكييف  عنا�رس  ثالثة  اأمام  يتوقف  اأن 
عامل  لعب  �رسدية  متوالية  يف  ع�رسة  الثالثة 
اأما  حبكتها،  يف  كبريا  دورا  واملفاجاأة  الرتقب 
العنا�رس الثالثة فهي ال�صحراء والرجال والذئاب 
اخت�رسها  والتي  الألف  �صباحاته  �صي�صكل  من 
لتاأ�صي�ص  منطلقا   " امل�صوؤوم  الرقم   " بذاك  لتكون 
نتحرى  تعالوا  قراءتها  وقبل  احلكايات،  تلك 
ال�صاحتني  على   ،" وليلة  ليلة  األف   " تاأثريات 
الروائي  من  بدءا  والعاملية  العربية  الأدبيتني 

الربيطاين هرني فيلدينغ حتى جنيب حمفوظ.
هذا العمل تاأثرت به اأوربا منذ ترجمته يف القرن 
الثامن ع�رس من قبل اأنطوان غالند حيث تاأثر به 
فرن�صا  يف  وخا�صة  الكتاب  من  العديد  ذلك  بعد 
املهمة  الثقافية  الرموز  اأحد  �صخ�صياته  ولت�صبح 
�صندباد  الدين،  عالء  مثل   ، الغربية  الثقافة  يف 
اللتان  والهند  فار�ص  بالد  اإىل  و�صول  بابا  وعلي 
وال�صجاد  اجلنيات  من  احلديث  اأدبهما  يخلو  ل 

ال�صحري وامل�صابيح ال�صحرية .
اإىل حمكيات  للنفاذ  املقدمة هذه كانت �رسورية 
حامد فا�صل للتعرف عن كثب كيف ا�صتثمر تاأثره 
يف  �صهرزاد  عن  بدل  هو  ليحكيها  الليايل  بتلك 
�صباحاته هذه املرة، لكن بروح الع�رس وبعيدا عن 
تلك النمطية التي متيزت بها لياليها الطويلة حتى 
�صكوتها عن الكالم املباح، وجتمع هذه املجموعة 
امل�صوقة من الق�ص�ص الق�صرية بني التقنية الفنية 
العاطفي  التوجيه  مع  باإحكام،  املراقبة  املبتكرة 
والإن�صاين الذي يتحرك يف كثري من الأحيان ببطء 
عدة  اأو  واحدة  جملة  �صمن  احلدث  �صياق  ح�صب 
جمل، ففي " الفري�صة " وهي اأوىل حمكياته حيث 
يقرتب بنا من �صحراء مدينته ال�صماوة التي �صاح 
التي  ال�رسدية  لتلك  بخياله معها بجعلها م�رسحا 
والآخر  ب�رسي  اأحدهما  ذئبان  ببطولتها  ا�صطلع 
افرتا�صها  منهما  واحد  كل  يريد  و�صبية  حيواين 
على طريقته اخلا�صة، فاأعاد من خاللهما �صياغة 
جعل  وبطريقة  ع�رسي  اأ�صلوب  وفق  الليايل  تلك 
الذي  البتذال  عن  وبعيدة  حمكمة  لغتها  فيها 

مل�صناه يف عديد حكاياتها .

اقتباس
 

ال�صداقة عقل واحد يف ج�صدين.
من�صيو�ص

اأيها الغريب العابر
اأنت ل تدري كم انتظرتك 

طويال
اأنت من كنت اأبحث عنه

اأو من اأبحث عنها
هاهو ذا احللم ياأتيني

اأكيدا.. ع�صت معك، يوما ما، 
حياة فرح

كل �صيء اأتذكر، ونحن منر 
ببع�صنا

طريني، حنونني، طاهرين، 
نا�صجني

لقد ترعرعت معي
كنت فتي، اأو فتاة، معي

طعمت معك
ورقدت معك

وج�صدك مل يعد لك وحدك

ول ج�صدي عاد يل وحدي
لقد منحتني واأنت متر

بهجة عينيك
ووجهك
وب�رستك

واأخذت حليتي و�صدري 

ويدي.. بدل
ل اأحتدث اليك
لكني اأفكر بك

حني اأجل�ص وحيداً
اأو ا�صتيقظ يف الليل وحيدا

علي اأن اأنتظر
فاين ملالقيك.. ثانية:

اأنا ل اأريد اأن اأفقدك
قاومي كثريا

واأطيعي قليال.
فلو اأطعت مرة طاعة عمياء
ل�صتعبدت ا�صتعبادا كامال

ولو ا�صتعبدت مرة
اأمة، اأو ولية، اأو مدينة، يف 

هذه الأر�ص
ا�صتعباداً كاماًل

فلن ت�صتعيد حريتها اأبدا.

والت ويتمان

ثقافة 

70 نحاتًا عراقيًا من أجيال مختلفة

معرض النحت العراقي السنوي... تميز في الكّم والنوع
إلى غريب

�صارك 70 نحاتا عراقيا يف املعر�ص ال�صنوي للنحت 
الت�صكيليني  الفنانني  جمعية  نظمته  الذي  العراقي 
بغداد،  و�صط  املن�صور  يف  قاعتها  على  العراقيني، 
وجاءت  العراقيني.  للت�صكيليني  وا�صع  بح�صور 
العمال النحتية لتمنح القاعة ،على و�صعها ،جمال 
اختالف  على  املنحوتات  انت�رست  وقد   ، وا�صحا 
احجامها على امل�صاحات التي تتيح للم�صاهد ف�صحة 
من التاأمل والتعرف على مو�صوعة العمل النحتي ، 
اليها لنها  وكانت اغلب العمال مما يثري النتباه 
 ، طرحتها  التي  وباملو�صوعات  با�صلوبها  متيزت 
ما  العراقي  النحت  ان  القول  ذلك ميكن  ومن خالل 
الكبار  نحاتيه  با�صماء  وتاألقه  جتدده  يوا�صل  زال 
ذاتها  الطريق  على  ي�صريون  الذين  منهم  وال�صباب 
الفنانون  منه  ي�صكو  الذي  الهمال  من  الرغم  على 
التميز  وكان  مكلفة،  النحتية  العمال  ان  خا�صة 
الفنانات  من  العديد  م�صاركة  هو  املعر�ص  يف 
النحاتات لتاأكيد ح�صورهن يف امل�صهد الت�صكيلي . 
النحاتني ب�صكل خا�ص  لكن املعر�ص اعاد مّل �صمل 
والفنانني الت�صكيليني ب�صكل عام ف�صال عن ح�صور 
النقاد والعالميني وكان حمطة مميزة من حمطات 
جمعية الفنانني الت�صكليني التي حتر�ص على اقامة 

املعر�ص النحتي مرة كل �صنتني .
فقد اعرب الفنان قا�صم ال�صبتي رئي�ص جمعية الفنون 
الهمال  من  الرغم  على  عن  ر�صاه  عن  الت�صكيلية 
املعر�ص   : وقال  العراقي،  الفنان  يواجهه  الذي 
الأعمال  وتنوع  والنوع،  الكم  حيث  من  مميزاً  جاء 
اأن  املمكن  من  مميز  طرح  باأ�صلوب  ظهرت  التي 

: يعد هذا  .وا�صاف  الدول املتقدمة  يرتقي مل�صاّف 
الفنية  ال�صاحة  املعر�ص من املعار�ص املهمة على 
اجلمعية  قاعة  على  عامني  كل  دورته  تقام  حيث 
النحاتني  العدد من  ، واجلمعية تفتخر بهذا  الكربى 
الذي  الإهمال  من  الرغم  على   : وتابع  والنحاتات 
اجلمعية  اأن  العراقي،اإل  الت�صكيلي  الفن  يواجهه 
النخبوية  والندوات  املعار�ص  اإقامة  يف  م�صتمرة 
واملميزة، فجمعية الفنانني الت�صكيليني على العك�ص 
متاما من باقي موؤ�ص�صات الفن الت�صكيلي يف العراق 
حتر�ص  انها  بل  عبثية  معار�ص  تقدم  ل  فهي   ،
النوع يف ما تقدمه لن يف ذلك عافية  دائما على 
للنحت العراقي .  اما الفنان الدكتور حممد الكناين، 
وقال: ميثل هذا املعر�ص ا�صتكمال ل�صل�صة التجارب 
النحتية التي قدمت ح�صورها داخل احلراك اجلمايل 
والفني والتقني للنحت املعا�رس يف العراق، جتارب 
واأعمال. فيها ك�رس للن�صق ال�صائد يف م�صرية النحت 
يف العراق. تنوع يف التجارب وتغاير يف التقنيات 
وتفرد يف ال�صاليب ، فيه تداخل يف الأجيال ووتالقح 
عر�صها  طرائق  يف  متنوعة  لتجارب  مفاهيمي 
بع�ص  وجود  لمينع  هذا  لكن  ا�صتغالها،  واليات 
احلدث  مل�صتوى  لترقى  التي  والأعمال  التجارب 
املعر�ص  هذا   : وا�صاف  الكرنفال.  لهذا  اجلمايل 
به وح�صور بع�ص  الذي متيز  التنوع  على رغم من 
وم�صرية  �صحة  على  توؤ�رس  التي  ال�صبابية  التجارب 
م�صتوى  دون  انه  ال  العراق،  يف  املعا�رس  النحت 
النحت  م�صتوى  وحقيقة  اأحقية  بيان  يف  الطموح 
عن  ف�صال  والقليمي،  العربي  حميطه  يف  العراقي 
م�صتوى وطرائقه مل تخدم كثري من العمال النحتية 
وغيبت ح�صورها، لكن تبقى جمعية الت�صكيلني وما 

الهم.  اأن مل تكن  اهم  قدمته يف هذا املعر�ص. من 
يف الرعاية واملحافظة على ان تبنى وتر�صخ ح�صور 
من  الجتماعي.  احلياة  يف  فاعل  وب�صكل  الفن 
جانبه قال الفنان م�صطفى كرمي علوان : املعر�ص 
اهم  فنية عالية وذلك مل�صاركة نخبة من  ذو قيمة 
،ويعترب هذا املعر�ص  العراقيني  النحاتني  الفنانني 
العراقيني  الت�صكيليني  الفنانني  جمعية  تقيمه  الذي 
العراق.  يف  النحت  لفن  الفنية  املعار�ص  اهم  من 
وا�صاف: قدم الفنانني اعمال على خامات متنوعة 
متنوعة  املوا�صيع  كانت  فيما  خمتلفة،  وقيا�صات 
 . احلداثة  مابعد  طابع  حتمل  العمال  واغلب  اي�صا 
فيما قال الفنان عقل خريف: العمال امل�صاركة يف 
متنحها  جودة  وذات  جداً  مميزة  العام  هذا  معر�ص 

القدرة على املناف�صة دوليًا وبجدارة عالية .
نحتي  بعمل  املعر�ص  هذا  يف  �صاركت  وا�صاف: 
ميثل طاولة رومان�صية لعا�صقني تو�صع على ار�ص 
لتف�صلهما عن اأي �صيء ، وفيه اأقدم ت�صاوؤًل للمتلقي 
وهو: مل�صلحة من هذا التق�صيم ومن هو الذي يقدم 
خرائط اأرا�صينا بطبق جاهز لأ�صحاب هذا امل�رسوع 
الزيدي  جواد  الت�صكيلي  الناقد  ابدى  ذلك  اىل   .
اعجابه مبعر�ص النحت ، وقال : الكثري من العمال 
التي عر�صت يف القاعة تفوقت على ذاتها يف تقدمي 

مو�صوعات جتريدية تلفت النتباه اليها .
التي  الفكار  باختالف  املعر�ص  امتاز  وا�صاف: 
طرحتها العمال، واخلروج عّما اعتدناه من مناق�صة 
موا�صيع روتينية ورتيبة ، حيث متكن الفنانون من 
ومزجوا  ثقافيًا  مهم  بعد  ذات  مو�صوعات  مناق�صة 
اإىل  اإ�صافة  قدموه،  ما  يف  والفنتازيا  الواقع  بني 

اأهمية قدرتهم على التنويع باخلامات.
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