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رغم معاناته مع الغربة يواصل الفنان سلمان راضي نتاجه اإلبداعي، مجددا في 

أساليبه الفنية، فهو لم يترك الرسم وال النحت، بل يسير بهما معا، رغم كونه نحاتا 

يضيف فلسفة يواصل تجربته التي بدأها منذ عشر سنوات ووم بالدرجة األولى، والي

جديدة، حيث يقول أن فن النحت كما هو معروف فن مكاني يرتبط بالمكان، 

واحدة ضمن نفس المكان، لكنني أعتقد اليوم انه لم يعد فنا مكانيا  تهوموضوع

 .حيث أنني استطعت تطويعه ،ارف عليهبالمعنى المتع

 النحت عرفنا فن ءفي البدارنا مع الفنان سلمان الراضي، حول هذا الطرح كان حو

فن الحضارات على  فهو األخرى، الفنون باقي عن المتميزة التشكيلية الفنون أنه من

 أو التصوير فن مثل المسطحة األشكال مع يتعامل الوهو  مر الدهور واألزمان،

 من الفني الحس لنق على أقدر فهو لذا المجسمة، األشكال مع يتعامل بل الرسم،

 الخامات وتختلف المنحوت، الشكل بواقعية اإلحساس الينا ينقل والذي اللمس، خالل



 أو البرونز أو الطين أو الخشب أو المصقول، الرخام منها النحت، في المستخدمة

 .ألخ...الحديد

 عبر وأستخدم ،وبموضوع معين معين بمكان يرتبط مكاني فن أنه النحت وعرفنا

 تخليد أو معين لحدث تذكاري شيء أجل من كفن منها أغراض، لعدة  التاريخ

 خالله من البشرية تعرفت كأرشيف القديمة المنحوتات من األستفادة وتم ما شخصية

 .التاريخية الحقب تلك في السائدة والعادات األحداث بعض على

 لسبكا أو الحفر طريق عن ينفذ األبعاد، ثالثي فني عمل فالنحت معروف هو وكما

 المتلقي، على تأثير التمثال أبداعي، ولحجم شكل الى ليتحول التركيب، أو الصب

 بطرق والتشكيل التركيب ينتجه ما بين وعالقته النحت معنى تتناول تناوموضوع

 .والموضوع والمكان بالفراغ الكتلة عالقة حيث من مختلفة

 

 

 درجة في مختلفة خامات على ينفذ، والمباشر النحتعديدة منها  النحت أنواعكما أن 

 .النحتي والتركيب التشكيل، أو لصب، كالالمباشر غير النحتو. صالبتها

 العمل وقوة الحركة عناصر تبرز والسطح والمكان والفضاء الكتلة خالل ومن

فله رأٌي وخالل حوارنا معه، ، هكذا عرفنا النحت أما فناننا سلمان راضي وشكله

 .آخر نحاوره عليه

وعلم الجمال على تقسيم الفنون الى فنون  حثين في تاريخ الفنافق أغلب البيت: يقول

مادتها هي الكلمة كاألدب بأنواعه من شعر ورواية ومكانية، والزمانية زمانية 

الموسيقى والرقص الذي يعتبر أول الفنون منذ نشوء  ومقالة ومسرحية، وفن



اريخ الفنون وعلم الجمال التجمعات البشرية حسب رأي الفيلسوفة والباحثة في ت

مرتبطة بالحقب " السمعية والمرئية"، هذه الفنون الزمانية "5981سوزان النجر "

 .الزمانية التي توثق تلك التجارب البشرية

أو  قراءة رواية أو سماع قصيدةك، هذه الفنون يحتاج الى زمن لمتابعتهاوالمتلقي ل

 .و مشاهدة مسرحيةأموسيقى 

 

 

 

فهي الفنون التشكيلية بأنواعها، كالرسم والنحت والعمارة  كانيةمالفنون أما ال

تتضمن مواضيع بطة إرتباطا وثيقا بالمكان، وهي هذه الفنون مرت. الخ...والسيراميك



دية، حالها حال الفنون الزمانية، إال أنها تحتاج الى المكان الذي ئوثقافية وعقا فكرية

الوقت أي الزمان الطويل لمتابعة تفاصيلها، تلتصق به، ويعتقد البعض أنها تفتقد الى 

 .كما هو الحال في الفنون الزمانية

 

، وإن كان أنا أعتقد أن هذا الكالم غير دقيق: وهنا يستدرك سلمان راضي قائال

صادرا من كبار الفالسفة والمفكرين، فمثلما يحتاج المتلقي لفهم وإدراك مضمون 

ا يحتاج الى زمن أطول ليتسنى له فهم تها، كذلك لربمءالرواية الى زمن لقرا

مضمون تلك اللوحة أو ذلك العمل النحتي، هم قالوا، ولم أقل أنا بأن الفنون المكانية 

ال تحتاج الى زمن، فمنذ اللحظة األولى، يمكن أن يدرك المتلقي معنى تلك اللوحة، 

لتاريخ، فعندما تم ، وهذا الكالم غير صحيح، فلدينا أمثلة كثيرة عبر اأو التمثال

عرض أعمال بعض الفنانين الكبار، معظم الحضور لم يفهموا معنى تلك األعمال 

إال بعد فترات طويلة من الزمن، هل أدركوا معنى الجمال الساحر واإلبتسامة الدفينة 

للرسام األيطالي دافنشي، هل أدركوا لوحة " الجيوكندا"أي "  الموناليزا"في لوحة 

لفنان الهولندي فان كوخ، فهذه اللوحة لم تكن تعني شيئا في بادئ ل" عباد الشمس"

األمر، وبيعت بثمن بخس، وبعد مرور أكثر من مئة عام وصل سعرها الى آالف 

الدوالرات، وبعد تأمالت هذه اللوحة مرارا وتكرارا من قبل المختصين، وصل 

اللبوة "نحت فـ سعرها الى مئتي مليون دوالر، واألمثلة كثيرة، وكذلك في فن ال

السومري الموجودة حاليا في متحف اللوفر بباريس،  البارز في النحت" ريحةجال

النحات السومري العراقي، ترى هل تقدر وبعد التدقيق والتعرف على قوة تعبيرية 

تها ليس فقط على قدمها، وإنما على قوة اإلبداع الذي توصل له م؟، وقي...بثمن

 .النحات السومري



                                              

 والقراءات المتعددة األوضاع المختلفة

 للفنان سلمان راضي لنفس العمل النحتي

 

أود أن أشير الى كون جميع التماثيل تقرأ أحادية الموضوع، نعم هذا : يواصلو

درسة الكالم صحيح بالنسبة للتمثال ذو الهيئة الواحدة في المدرسة الكالسيكية والم

" الحكيم"الحديثة في الفن، فتمثال المدرسة الواقعية، ولكن هذا الكالم ال ينطبق على 

للنحات سلمان الراضي، الذي يخصص للمكان المناسب له، يمكن إعادة تركيبه 

 ل، وبذلك اليمكن أن يكون المكان األو"الحاكم المستبد أو الدكتاتور"ليقرأ تمثال 

ة التمثال، ويمكن تغيير هيئته من جديد ليتحول الى مناسبا له بعد أن تغيرت هيئ

ته من جديد، ونعيد تركيبه مرة أخرى ليقرأ لنا ءوهكذا يمكن أن نعيد قرا" العاشق"

وهكذا نجد عدة قراءات " رجل الدين أو بوذا العصر الجديد"قراءة أخرى وهي 

وئها، تتيح لنفس التمثال لكن بهيئات مختلفة وتركيبات محتلفة، صمم مسبقا على ض

لنا إعادة تركيبه ليتغير موضوعه، وبالضرورة يحتاج الى مكان آخر مناسب له، 

 .فجميع النصب والتماثيل تحتاج الى المكان المناسب لها

 



 

يقول بعد هذا الحوار مع الفنان سلمان راضي لنستطلع بعد آراء النقاد بخصوصه، 

سلمان الراضي في كاليري  بعد حواره مع روالدكتور الناقد التشكيلي عباس جا

تين، متغايرتين، ءن جعل لوحاتهم تقرأ بقراولقد حاول الرسام: م5881سنة  بغداد

بعد أن يتم عرض اللوحة للقراءة األولى، ومن ثم يقوم الرسام بقلب اللوحة رأسا 

على عقب، وهي القراءة الثانية، منهم من وفق في ذلك ومنهم أخفق، وهذا سهل 

ذات البعدين، ولكن يكون ذلك صعبا جدا عندما غامر " اللوحة"سم ويسير في فن الر

به النحات سلمان الراضي في منحوتته التي تقرأ بعدة قراءات، كون المتعارف عليه 

 .، أنه كتلة متماسكة متحدة أحادية الموضوعفي فن النحت

وفي حوار آخر مع الفنان سلمان راضي أجراه معه الناقد التشكيلي صالح عباس 

من حجر المرمر، وهي أعمال له بعد أن تم عرض بعض األعمال التشخيصية 

بأن فن النحت ما عاد فنا مكانيا يحمل قراءة واحدة أي أحادي : تركيبية صرح قائال

 .الموضوع ويهيمن عليه المكان

هذه اإلشكالية في الفنون الزمانية والمكانية أثارت جدالً في الفترة األخيرة بين 

 .فين والباحثين في الفنون التشكيليةأوساط المثث

مثال  "التمثال"نتساءل، في حالة تغيير هيئة العمل النحتي في نهاية الحوار ولكننا 

وفي فضاء ليقرأ موضوعا جديدا، ويوضع في مكان جديد يالئم مضمونه الجديد، 

يرتبط وكالهما  ؟...تماما ألم يعد ذلك بأننا أنتقلنا من عمل معين الى عمل آخرجديد، 

راضي وللنقاد والمختصين الللفنان سلمان أن ، أم ابمكان معين ويقرأ موضوعا معين

 .والفنانين في مجال الفن التشكيلي رأيا آخر


