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"ٮ﮴ركة الحرب الث﮴ڡٮ﮵لة" ﮲ڡ﮵ى لوحات ال﮲ڡنان
العراڡ﮴﮵ى سٮ﮵روان ٮ﮳اران

ال﮲حم﮵ٮس 2020/2/6 30$12 ص ﮳ٮتو﮴ڡ﮵ٮت أ﮳ٮو﮲طيب

من لوحات معرض سٮ﮵روان ﮳ٮٮ﮵ران

﮲ڡ﮵ى معرضه الذي ٮ﮵ستضٮ﮵﮲ڡه ﮳حالٮ﮵ري "مصر" ٮ﮳ال﮴ڡاهرة، ٮ﮵﮴ڡدم ال﮲ڡنان العراڡ﮴﮵ى الكردي
سٮ﮵روان ٮ﮳اران عز﮲ڡًا من﮲ڡردًا مث﮴ڡًال ﮳ٮحمول الحرب ووٮ﮵الٮ﮴ها، وهو المعرض الذي

ٮ﮵واصل أعماله حىت 20 ﮲ڡ﮳ٮراٮ﮵ر/ش﮳ٮاط ال﮳حاري.

ٮ﮵د﮲ڡع ٮ﮳اران ﮳ٮو﮳حوهه إلى سطح لوحاٮ﮴ه ما ٮ﮳ٮ﮵ن حضور ﮲ڡردي وم﮳حامٮ﮵ع محتشدة، لم
ٮ﮵﮳حعل لها مالمح محددة ﮳ٮ﮴ڡدر ما ا﮲ٮحاز إلى الت﮳حرٮ﮵دٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ص﮳ٮغ و﮳حوه لوحاٮ﮴ه،
وكأ﮲ٮه ٮ﮵﮴ڡدم شهادة عن أٮ﮶ر الحرب اليت ال ٮ﮴ُ﮲ڡرق ٮ﮳ٮ﮵ن األسماء وال الو﮳حوه، وٮ﮴ُوحد

ال﮳حمٮ﮵ع ٮ﮳لون المذلة والموت.

ٮ﮴عامل سٮ﮵روان ٮ﮳اران مع حركة أ﮳ٮطاله ككتل ﮲ٮاط﮴ڡة ٮ﮴ؤرخ لمنعط﮲ڡات العراق، لتكون
أ﮴ڡرب للمشاهد المسرحٮ﮵ة اليت ٮ﮴ُحاك﮵ى ٮ﮵ومٮ﮵ات العراق مع الحرب واألسر

واالحتالل، وه﮵ى المشاهد اليت عاٮ﮵شها ٮ﮳اران ﮳ٮشكل ش﮲حيص وعن ڡ﮴ُرب ما ﮳حعل
اللوحات أ﮴ڡرب للتصوٮ﮵ر الح﮵ى.

ٮ﮵﮴ڡول ال﮲ڡنان سٮ﮵روان ٮ﮳اران لـ"العٮ﮵ن اإل﮲ح﮳ٮارٮ﮵ة" إن مشروعه الذي ٮ﮵متد لـ16 عامًا
ٮ﮵سعى لت﮴ڡدٮ﮵م شهادات عن اال﮲ٮكسار وال﮲حذالن وال﮲حسارة واإلح﮳ٮاط وال﮲طلم. 

و﮳حوه ٮ﮳اران مث﮴ڡلة ٮ﮳الصمت، والتك﮳ٮٮ﮵ل، والموت، وٮ﮵رصد ع﮳ٮر لوحاٮ﮴ه اليت ٮ﮴﮳ٮلغ ﮲ٮحو
27 لوحة، أ﮳ٮطاًال ٮ﮵رٮ﮴دون ﮳ٮذلة الس﮳حن زر﮴ڡاء م﮴ڡ﮳ٮضة، وكذلك حمراء ٮ﮴﮴ڡترب ﮳ٮهم إلى

مشا﮲ٮق الموت، وآ﮲حرون م﮴ڡٮ﮵دون ومعصو﮳ٮو األعٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى انت﮲طار مصٮ﮵ر ذلٮ﮵ل.

ال﮲ڡنان ٮ﮵ستدع﮵ى لوحاٮ﮴ه من ﮲ڡداحة مصأٮر العراق منذ الحرب العرا﮴ڡٮ﮵ة اإلٮ﮵را﮲ٮٮ﮵ة
مرورًا ﮳ٮس﮴ڡوط ﮳ٮ﮲عداد عىل ٮ﮵د االحتالل، ومن ﮴ڡ﮳ٮلها وٮ﮵الت الس﮳حن وال﮴ڡهر ﮲ڡ﮵ى عهد

الرٔٮ﮵ٮس العراڡ﮴﮵ى الراحل صدام حسٮ﮵ن.
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وأ﮲ڡرد ال﮲ڡنان ﮲ڡ﮵ى معرضه لوحات ٮ﮴منح صوٮ﮴ًا لس﮳حناء الرأي ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮالده، الذٮ﮵ن ﮳حعلهم
مكممٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى موا﮳حهة آرأٮهم المطال﮳ٮة ٮ﮳الحرٮ﮵ة.

وٮ﮵﮴ڡول محمد كمال مدٮ﮵ر ﮳حالٮ﮵ري مصر عن المعرض: "ر﮳ٮما ﮲ٮدرك أن سٮ﮵روان ٮ﮳اران
استطاع أن ٮ﮵لتحم وٮ﮵توحد مع كٮ﮵ا﮲ٮه الن﮲ڡيس والعصيب والو﮳حدا﮲ٮ﮵ى ع﮳ٮر حالته

التصوٮ﮵رٮ﮵ة الثورٮ﮵ة ٮ﮴﮳ٮعًا لسٮ﮵اق مشروعه ال﮲ڡىن الممتد الذى اكن ولم ٮ﮵زل ﮳حسرًا
لت﮳حسٮ﮵د ال﮴ڡهر واستن﮲ڡار الروح ﮳ٮ﮲ڡرشاة ﮲عاض﮳ٮة".

وشارك ال﮲ڡنان العراڡ﮴﮵ى سٮ﮵روان ٮ﮳اران، موالٮ﮵د ﮳ٮ﮲عداد 1968، ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ٮ﮵نال﮵ى ﮲ڡٮ﮵نسٮ﮵ا
الدورة 58 العام المايض، واكن مشروعه ﮳ٮعنوان "أرض الوطن"، والذي ارٮ﮴كز عىل

الصراع ﮲ڡ﮵ى العراق والمنط﮴ڡة المحٮ﮵طة ﮳ٮه، وحمل إدا﮲ٮة ﮴ڡوٮ﮵ة ألهوال الحرب.

وحصل سٮ﮵روان ٮ﮳اران عىل ﮳ٮاكلورٮ﮵وس ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة من ﮳حامعة ٮ﮳ا﮳ٮل، وهو عضو
﮲ٮ﮴ڡا﮳ٮة ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن العرا﮴ڡٮ﮵ٮ﮵ن، وعضو الل﮳حنة الوطنٮ﮵ة لل﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة.

أ﮴ڡام ال﮲ڡنان العراڡ﮴﮵ى العدٮ﮵د من المعارض ال﮲حاصة والمشاراكت ال﮳حماعٮ﮵ة الدولٮ﮵ة
والمحلٮ﮵ة، وحاز عددًا من ال﮳حوأٮز منها ﮳حأٮزة الش﮳ٮاب األولى 1990، وال﮳حأٮزة

الذه﮳ٮٮ﮵ة (مهر﮳حان ال﮲ڡن العراڡ﮴﮵ى المعاصر) 1995، ووسام ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ري (ٮ﮳ٮ﮵نال﮵ى ال﮴ڡاهرة)
1999، وال﮳حأٮزة الت﮴ڡدٮ﮵رٮ﮵ة ٮ﮳ٮ﮵نال﮵ى ﮳ٮ﮲عداد العالم﮵ى الثالث 2002، والوسام الذهيب

(مهر﮳حان المحرس الدول﮵ى) ٮ﮴و﮲ٮس 2002.  


