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ٮ﮳حضور حشد من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن والن﮴ڡاد أ﮲ڡتتح ﮲ڡ﮵ى ﮳حالٮ﮵ري ﮲ٮٮ﮳ض، األسٮ﮳وع المايض،
معرض للوحات ورسومات ومنحوٮ﮴ات ال﮲ڡنان العراڡ﮴﮵ى، سٮ﮵روان ٮ﮳اران، وٮ﮵﮴ڡدم ال﮲ڡنان سلسلة
من الٮ﮳ورٮ﮴رٮ﮵هات المركٮ﮳ة والمشحو﮲ٮة عاط﮲ڡٮ﮵اً، ٮ﮳عضها ٮ﮴مٮ﮵زه «إٮ﮵ماءة» ٮ﮵دوٮ﮵ة. وهذا ٮ﮵مثل
حالة ذهنٮ﮵ة أو ٮ﮴علٮ﮵﮴ڡًا ٮ﮳شأن األحداث المعاصرة، إْذ ٮ﮵ستمر عرض اللوحات حىت ﮲ٮهاٮ﮵ة

الشهر الم﮴ڡٮ﮳ل.

ش﮲حوص المعرض المٮ﮳الغ ٮ﮳ها والمتموضعة «عىل الحا﮲ڡة»، واليت ٮ﮴ٮ﮳رزها ﮲حل﮲ڡٮ﮵ة أحادٮ﮵ة
اللون، ٮ﮴عكس دعاٮ﮳ة سا﮲حرة و﮴ڡل﮴ڡًا و﮳حودٮ﮵ًا وارٮ﮴ٮ﮳ااكً. وٮ﮳دال من أن ٮ﮴كون ش﮲حوصه اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة
المشوهة مزع﮳حة، ﮲ڡإ﮲ٮها ٮ﮴عٮ﮳ر عن هشاشتها وعن ر﮴ڡة وش﮲عف العال﮴ڡات العاط﮲ڡٮ﮵ة وٮ﮵أس

العزلة.

ٮ﮵عتٮ﮳ر النا﮴ڡد ﮲ڡرٮ﮵د الزاه﮵ى أن سٮ﮵روان ٮ﮳اران ٮ﮵ملك ﮲ڡتنة ساحرة و﮲ح﮲ڡٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى أعماله. وٮ﮵كتب»
إ﮲ٮه إحساس ﮲عامر ٮ﮳المأساوي المركب، ودهشة تتلعثم أمام التشوه ال﮲ڡأٮق للاكٔٮن، و﮲ڡتنة ال
ٮ﮴﮴ڡاوم أمام ال﮲عٮ﮵رٮ﮵ة اليت ﮴ٮسكننا وتنزع عنا ش﮲حصٮ﮵تنا ك﮵ى ﮴ٮحولنا إلى ﮴ڡناع. إ﮲ٮه ﮴ڡناع الو﮳حود
الذي ٮ﮵تحول إلى ﮳حوهر للم﮲طهر و﮲طاهر للٮ﮳اطن. وهكذا ﮲ڡإن ﮲ڡن التش﮲ح﮵ٮص والت﮳حسٮ﮵م لدى
ٮ﮳اران ٮ﮵﮲عدو ﮲ڡن ا﮲ڡتاكك التش﮲ح﮵ٮص، والتشوٮ﮵ه ال﮳حذري للمرٔٮ﮵ى والمع﮵ٮش و﮴ٮ﮳حرٮ﮵ده من

ل﮴ڡ﮵ى. وهو ٮ﮳ذلك إعادة ٮ﮴رك﮵ٮب للمرٔٮ﮵ى، الذي ٮ﮵سامٮ﮵ه ك﮵ى ٮ﮵سٮ﮳ر ﮲ڡٮ﮵ه ٮ﮴لك لٮ﮳وسه ال﮲حْل﮴ڡ﮵ى والح﮲ُ
الشذرات ال﮲ح﮲ڡٮ﮵ة اليت ﮴ٮصوغ الم﮲طهري والحضوري وٮ﮴عٮ﮵د صٮ﮵ا﮲عتهما».

ولد سٮ﮵روان ٮ﮳اران ﮲ڡ﮵ى ٮ﮲﮳عداد عام 1968، وحصل عىل شهادة الٮ﮳اكلورٮ﮵وس ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡنون
ال﮳حمٮ﮵لة من ﮳حامعة ٮ﮳اٮ﮳ل. «حا﮲ڡة الهاوٮ﮵ة» هو معرضه الش﮲حيص الحادي عشر. ﮲ڡمنذ عام
1991 أ﮴ڡام ال﮲ڡنان عشرة معارض ﮲ڡردٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى طوكٮ﮵و - الٮ﮵اٮ﮳ان وعٮ﮳ر العالم العرٮ﮵﮳ى، اكن آ﮲حرها
﮲ڡ﮵ى ﮳حالٮ﮵ري ماٮ﮴﮵ٮس ٮ﮳مرّاكش. و﮴ڡد شارك ﮲ڡ﮵ى العدٮ﮵د من المعارض ال﮳حماعٮ﮵ة اإل﮴ڡلٮ﮵مٮ﮵ة، ٮ﮳ما
﮲ڡ﮵ى ذلك ٮ﮳ٮ﮵نال﮵ى ال﮴ڡاهرة الدول﮵ى عام 1999وٮ﮳ٮ﮵نال﮵ى الكو﮵ٮت عام 2011 وٮ﮳ٮ﮵نال﮵ى الم﮲عرب عام
2012. ﮲ڡ﮵ى عام 2002، منح سٮ﮵روان ﮳حأٮزة ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵رٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ٮ﮵نال﮵ى ٮ﮲﮳عداد الدول﮵ى، ومٮ﮵دالٮ﮵ة
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ذهٮ﮳ٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى مهر﮳حان ال﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة ٮ﮲﮳عداد 1994 والذهٮ﮳ٮ﮵ه 1995 . ٮ﮵ع﮵ٮش ال﮲ڡنان حالٮ﮵ًا
وٮ﮵عمل ﮲ڡ﮵ى األردن إْذ أ﮴ڡام العام ال﮲ڡأٮت معرضا ش﮲حصٮ﮵ا ﮲ڡ﮵ى ﮳حالٮ﮵ري االور﮲ڡيل ٮ﮳أم أذٮ﮵نة.


