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أنجز الفنان التشكيلي المغترب سعدي الكعبي أنموذجًا لنصب كبير مستوحى من

قصيدة "دجلة الخير" للشاعر محمد مهدي الجواهري.

وذكر الفنان سعدي الكعبي في تصريح صحفي، أن "أنموذجًا يمثل نصبًا كبيرًا

بقياس (10 /6) م، ما هو إال نصب يروي لألجيال سفر الثقافة العراقية ممثلة بنهر

دجلة العظيم وقصيدة الجواهري الرائعة".

وأكد عدد من الخبراء الفنيين والمتخصصين إن "هذا العمل يرقى إلى مستوى

األعمال الفنية العمالقة العالمية والتي تؤكد على أهمية الفنون التشكيلية 

ومديات صلتها بالموروث الوطني"، معربين عن "أملهم بقيام الجهات ذات الصلة

باالهتمام به وأن يكون شاخصًا من حيث القيمة الفنية والمضمونية، ليوضع وسط

العاصمة بغداد".

يذكر أن الفنان سعدي الكعبي ولد العام 1937 في محافظة النجف، وظل فترة

حياته األولى ينهل من شوارع هذه المدينة ليتعلم من كل ما هو حوله ويتنفس

تناقضات الحياة في مراحل تتابعت عبر العذاب والطموح، لتتواصل مسيرته بعد

ذلك ويكون من بين الفنانين التشكيليين البارزين في العراق.
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