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الفن الحدٌثة المتسارعة فً تغٌراتها تعطً مالمح لعالم جدٌد ٌمازج مابٌن مادٌات العمل الفنً ،  أن حركات

جدلٌة معرفٌة ولكنه ٌشق فمواكبت فن النحت للفنون اآلخرى . وروحانٌات الفنان كذات ، وخاصة فً فن النحت 



ودون ان نفرط فً حق . فمسار األبداع المتواصل الذي تمٌزت به الحداثة . فً نفس الوقت مسارات خاصة له 

    -:النقد فً مناقشة الفنان ومساءلته فٌما ٌصنع ؟ نقطة رأس السطر

لعالمً مع الماء والخضراء عاصمة والٌة غرب استرالٌا ألتحم فن النحت ا( بٌرث المتناغمة )على احد شواطئ 

بالج تطرزه أعمال نحتٌة فنٌة عالٌة الجودة والتقنٌة خالبة تبهرك بكل . وحورٌات البالج ذوات الوجوه الحسنه 

فتسٌح فً فضاءات األبداع الخالبة فً معرض للنحت العالمً فً  وجمالٌته ، بروعة التنفٌذ ابداعها واشكالها ،

، داخل  جه مشكلة رئٌسٌة وهً صعوبة توفٌر المكان المالئم لوضع األعمال النحتٌةالنحت ٌوا ان.  الهواء الطلق 

وٌعود ذلك إلى أن العمل  . وٌزد األمر سوءا أن البٌوت نفسها أصبحت تمٌل إلى الصغر والضٌق مثاال ، البٌوت

الهٌئة المشرفة  ذلك اتخذتل . النحتً بطبٌعته ٌفرض وجوده الكلً على المشاهد وٌدفعه بقوة إلى تؤمل العمل بؤكمله

والبحر  بالج بتبر رماله وسحر صخوره. على هذا المعرض المتمٌز من شاطئ مدٌنة بٌرث للعرض وللمشاهدة 

وجدانك  ٌمتد بآفاقه حٌث تذوي فً غروبه الشمس وتختبئ وراء أفق غربتنا ؟ امواجه بٌن الصخب والهدوء ، تهز

من بٌن هذه االعمال الرائعة   مكرها ومهجرا عن موطنك األم ؟شفٌف لرحٌلك  وشغاف القلب ، فٌنتابك حزن

بمعنى أنه ٌمكن لنا أن نتجاهل لوحة معلقة على جدار أو   (ستة أمتار)ٌنتصب عمل فنً متمٌز بارتفاع له حضوره 

تفاع فوقه بل وحتى االر. لكن التمثال ٌستلزم منا التوقف والتؤمل ثم االلتفاف حوله. أن نكتفً بنظرة عابرة تجاهها

ولذلك كان من الطبٌعً أن ٌكون المكان األمثل إلقامة المنحوتات هو المٌادٌن والساحات العامة . ألمكن ذلك

من بٌن هذه  . دون البٌوت العادٌة التً ال ٌتوفر بها عادة مثل هذه المساحات والشواطئ والحدائق والمتاحف

شكٌلً األصل رهٌف الحس هادئ الطباع رومانسً الفراشاة المنحوتات والتماثٌل انتصب عمل ممٌز لفنان عراقً ت

لقد توسمنا به عشقا عراقٌا . وحركً فً النحت رومانتٌكً اذ صحة العبارة ؟ عراقً عربً وحٌدا مشاركا فٌه 

    . وفنا ابداعٌا ٌتوازى مع اساطٌن فنانوا النحت العالمً المشاركٌن

الفنان آٌاد القرغولً ٌحس بلمسات خاصة متماهٌا مع لمسات الفنان المشاهد الذي ٌحمل ثقافة فنٌة حٌن ٌرى عمل 

 1966 -1901 –  جٌاكومٌتًالبرتو   العالمً

تقلٌص األشكال إلى حد جعلها تبدو كالعصا بسطوح خشنة نافرة ولكنها تنضخ   اعتمد فناننا آٌاد فً عمله هذا على

فمابٌن اللقاء والوداع ثمة قبله لكن لم . مؤخذه منها  وكؤن الحب اخذ بؤحاسٌس طاغٌة بالعزلة اإلنسانٌة الشدٌدة

ولكنها فً النهاٌة تثٌر فً النفس الكثٌر من األحاسٌس  نعرف كٌف عرج بالعاشقٌن طٌرانا بدون اجنحة او رٌش ؟

 وعمله. ومما ٌتحلى به نصب الفنان  آٌاد القرغولً أنه ٌضفً على تمثاله واقعٌة سحرٌة شدٌدة األقناع  .والشجون

فهذه الرمزٌة فٌه كانت واضحة تماما وفنطازٌة العمل كانت األختٌار . آثار اأعتقادا بؤنه قد صبه على نموذج حً 

ٌوحٌنا العمل بٌقضة اإلنسانٌة فً ثوب الشباب الكامل وكذلك األحساس فً ( قبلة ثم طار)المناسب ألسم النصب 

وغرٌبا ، انهما ٌرقصان بواقعٌة سحرٌة مذهلةعن طرٌق  عاشقا. منحوتته هذه إلبراز األمل واأللم لدى األنسان 

  . فمهما التسقا مع تجذر كؤن غصن بساق لسندٌانة تتطاول مع الفضاء



 

 

 

بالجبر جعل للفرجه الفنٌة من قبل الزائرٌن  ان ٌرفعوا روإسهم ؟ لٌحلقوا فً حلم طفولً وابهار للجمالٌة التً 

علتهم ان ٌلتقطوا صور بكل اشاكل آالت التصوٌر والموباٌالت المختلفه مع همسات االعجاب والتقدٌر، لقد ج

لكن هذا الكرسً ( الكوز)فً عراقنا " لحب الماء( " محمل)اسحرهم هذا النصب البرنزي الشكل العام كرسً كؤنه 

كونوا من وعاض السالطٌن فً فكرة الفنان حٌن لكنهم بكل تؤكٌد لم ٌ. طغاة كانوا ؟ او عشاق ! تمرد على جالسه 

مسند الظهر للكرسً ارتفع عالٌا بمقدار مترٌن ، شكال خطان متوازٌان فً فضاء منفتح االتجاهات ! شرع للتنفٌذ 

التكوٌن الفنً حٌث قدم العاشق تشكٌل متسق ممتد للمسند ، عملٌة االرتكاز  ٌرتكز على المسند األٌسرللكرسً

ٌنحرف التكوٌن منحنٌا بشكل قوسً بسٌط . ٌزٌائٌا لكً ٌرتفع الشكل كله من نقطة االلتقاء هذه محسوبة بدقه ف

او  لٌلتقً العاشق الذي ٌرٌد الطٌران مع محبوبته فً موضع الشفتٌن ، ٌلتسقان بقبلة وهً محلقة كطائر النورس

م وللمطر سحاب ٌطرز لٌلهما نجوم من العشق غٌو فضاء لٌتشكل لعٌنٌنا اتحادهما وهما ٌرقصان فً طائر مهاجر،

  . للعمل او ٌسبحان فً البحر حٌن الروإٌا من فوق . والقمر ٌخاتلهم ، ٌغافلهم والموسٌقى هذه النسائم البحرٌة



 

ككل ومن ثم االبهار الفكرة الصوفٌة الساحرة والواقعٌة واألرتكاز الفٌزائً الرئع وخداع البصر بحركٌة العمل  

أن الفنان القرغولً فً نحته هذا أستطاع ان ٌختصر الروح واألحساس  . واألجبار على التوقف واألعجاب لروإٌاه

 القبعات فؤرتفعت.  الى شكل موحد بسٌط متماهٌا مع الروإٌا الصوفٌة للوجود فً النحت  والفكرة جمٌعا وتقلٌصها

الكوإس من طٌبة النفوس لهذا العمل الفنً العراقً المتمٌز من بٌن كل  نرفعناواألٌادي بالتحٌة واألعجاب ، ونحن 

فً رحلته التً ! لم ٌعرج العمل الفنً لكننا حلقنا مع معراجه لهذا الفنان . االعمال النحتٌة العالمٌة المشاركة 

لحلم بالواقع كؤننا اطفال تجردنا من مفهوم الثابت والمتغٌر للخروج من الجسد عبر تكوٌن حركً خالب ٌمتزج به ا

زهت مدٌنة بٌرث بهذا  ( نغنغن) فً لحظة النشوة ببرائتنا نعدو على حافة النهر وننشر األضرع ، طائرات و

ان . الفٌسفساء الفنً للنحت ولفناننا كان الحضور الخاص والمختلف عن بقٌة االعمال وهذه خصوصٌته وابداعه 

،   انه معراج للسماء ، لٌتماها العمل مع الطٌور تحلٌقا ، ومع االشجارعناقافعال عمل جدٌر بالمشاهدة(قبلة ثم طار)

اي لحظة للنشوة حٌن ٌرفرف القلب وقت الوداع او اللقاء ؟ لقد أمتعنا . ومع النسائم ورود عبقة ، قبلها ثم طار 

لشاطئ الذي فٌه الفنان آٌاد فشكرا لبالج بٌرث لهذا األصطفاف الفنً ، وأحسد ا. القرغولً آٌاد فناننا بعمله هذا 

   . نشٌد األبداع العالمً لفن النحت. القرغولً بنحته الفنً ٌغنً 

 



 

 


