
 Life and artوالفـــــن الحٌاة 

 

 ألوانه الزاهٌة ركهتب معرض تتنسم عبر ثناٌاه عبق الحرٌة قبل أن

 فهو رحلة فً معاناة اإلنسان

 فنانات عراقٌات فً الغربة ٌحولن المعاناة إلى أحالم جمٌلة 

 

  

- ستوكهولم –محمد الكحط 

لمرأة وعٌد نوروز وغٌره، وأعٌاد آذار البهٌجة حٌث عٌد امع إشراقة شمس الربٌع 

 لٌة من أجهبة الجماهٌرومشاعر الفرح برٌاح التغٌٌر التً تلف العراق والمنطقة بال

اآلمال بغٍد جمٌل تتحقق فٌه أحالم الناس  وانتعاشحقوقها المشروعة  المرأةنٌل 

أفتتح " Life and artوالفـــــن  الحـٌاة"تحت عنوان البسطاء بالعٌش فً كرامة، و

 التشكٌلٌٌن الفنانٌن لجمعٌة عاصمة السوٌدٌة ستوكهولم المعرض السنويفً ال

وهو المعرض الذي اعتادت م، 3122آذار  5ٌوم السبت  السوٌد فً العراقٌٌن

تم دعوة وواسع، نوعً وبحضور الجمعٌة أن تعده كل عام ألعضائها، والذي تمٌز 

فنانة  35فنٌا لـ  عمال 55، معرض ضم حوالً الفتتاحه دسفٌر العراق فً السوٌ

وفنان من معظم مدن وفسٌفساء نسٌج الشعب العراقً الزاهٌة األلوان وتوحدت هنا 



ٌقرب الشعوب وٌوحد للقٌم اإلنسانٌة الحضارٌة، فهذا هو الفن   راقٌة صورةلتعطً 

حٌث بهجة البشر وٌجدد فً روحهم البهجة، هنا فً المعرض كانت السطوة لإلبداع 

ضم مختلف  المتنوعة، فً معرض واإلبداعاتلوان المتناغمة األشكال الفنٌة واأل

األشكال والمدارس والرإى الفنٌة تناغمت معا لتعطً صورة مشرقة للمبدعٌن 

، وهنا ن خالقونإومعطاالعراقٌٌن أٌنما كانوا وتحت أٌة ظروف ٌمرون بها، فهم 

 حٌث ال ٌمكن إجمال كلعنه، عرضا مكثفا جولة فً المعرض لعلها تعطً 

 .المعروضات بسهولة

 رئٌس جمعٌة الفنانٌن التشكٌلٌٌن  -الفنان شاكر محمود

 

، والذي ٌساهم بلوحتٌن، التشكٌلٌٌن الفنانٌن جمعٌة رئٌس -محمود شاكرأبتدنا بالفنان 

هما البصرة مدٌنة موعودة بالخراب، والثانٌة ضحاٌا الحرب، وكؤنه ٌرٌد تجسٌد 

ذه المدٌنة الوادعة فً جنوب العراق هً مسقط ه" بعد خراب البصرة"المثل القائل 

عبر التارٌخ مٌدانا البصرة كانت : رأس الفنان شاكر لم تغادر ذاكرته فهو ٌقول

من قبل اآلخرٌن،  بها ألهتمام امما ٌعطٌها مٌزة  للحروب، كونها تطل على البحر

خٌل الذي ، فهً بلد الن"الورد للغٌر والفصم بدٌنا"وهً تحوي ثروات لكن كما ٌقال 

ٌموت الٌوم واقفا، بعد حروب طاحنة وأبناء المدٌنة استبشروا بالخٌر بعد التغٌٌر 

لكنهم صدموا بالوضع المتردي مما أنعكس على روحٌة ومزاج الناس والمدٌنة، 

فالٌوم حرٌق جدٌد بشكل اكبر من ضعف الخدمات وقلة المٌاه الصالحة للشرب 

ات جدٌدة للحرب لكنها لٌست فوهات المدافع تراكم فوهتومٌاه المبازل والسدود، و

فؤرادت اللوحتان عكس ذلك، لكن المتسلطة،  عقلٌات من ٌدٌر األمور والبل عقلٌات 

  .األمر ال ٌخلو من برٌق أمل لعله ٌتحقق قرٌبا



 

 الفنانة أزدهار

 

وهً قضٌة كل : تقول عنه" قضٌتً"الفنانة أزدهار تشارك بعمل واحد بعنوان 

ٌمكنه إٌصال  حرومات اللواتً ال صوت لهن، بل قضٌة كل إنسان الالنساء الم

 .صوته،  لكن هنالك أمل تتحدث عنه اللوحة

 الفنان الدكتور عماد زبٌر

 

المتنوع االهتمامات ساهم بؤربعة أعمال مستوحٌا من التراث الفنان عماد زبٌر وهو 

ٌات القرآنٌة الكرٌمة وموظفا الحرف العربً مع األلوان واآل، الدٌنً والخط العربً

، فكانت لوحته "الحوامٌم السبعة"وأسماء اآلٌات التً تبدأ بـ ح م والتً سماها 

أحب "قرص شمس التً تقود إلى الجنة  التً تجري من تحتها األنهار، وفً لوحة "

تدفق كٌف كان وكٌف غدا، وٌحلم بعودة الخضرة و متؤمال بالعراقنراه " وطنً



، فالوطن هو جنة فً الوطن الذي أحبه وغادره عنوة من جدٌدجرٌان دجلة والفرات 

 .المواطن كما ٌقول الفنان

 ماضًالفنانة سمٌة 

 

ن احدهما تكمل األخرى أمرأة بال فم وأخرى بال تساهم بلوحتٌ ماضً سمٌة الفنانة

 .أسرارها تبوح عن ًأن أعمال :التً تقول عٌون، بتوقٌع فرشاة وأنامل الفنانة

خلت الشعر إلى لوحتها من قصٌدة لها لٌتناغم اللون مع سحر الكلمات رغم أنها أد

بشكل فنً وتوظٌفه جمالٌا مع العمل، فالكلمات العربً ناهٌك عن أستخدام الخط 

 تجسدانلوحتٌن  ، فنجد."قد طال صبر ٌإنس نفسا موجعة، تبصر ورود فجر"تقول 

  

ودفئها ، الرهٌف حساسهاالرقٌق وإوبحبها موضوعا واحدا، المرأة بمعاناتها 

لكن  فقد طال صبرها، وبحلمها بالغد السعٌد الزاهً دون قٌود لحرٌتهاوحنانها، 

 .ر آٍت ال محالةجالف

 



 

 الفنان محمد الـ عزٌز  

 

جاثم " وجه ال ٌرحل"بعملٌن ٌكمالن بعضهما، فاألول  ٌساهم الفنان محمد الـ عزٌز 

ل أو الحكام الظالمٌن أو األٌادي الخبٌثة على صدورنا قد ٌكون االستعمار أو االحتال

مستلهما من أسطورة التونسً محمد البوعزٌزي  "شمعة تحترق"الخفٌة، والثانً هو 

الذي أحرق نفسه لٌنٌر الطرٌق لشعبه وشعوب المنطقة، فقد كان الشعلة التً أججت 

 .نورا هائال

 الفنانة ناهدة السلٌم

   

تساهم بعملٌن كذلك، هما فصول الحٌاة والحوار بٌن ، فالسلٌم ناهدة الفنانةوكذلك 

، تقول أن اإلنسان ٌمر بظروف كما فصول السنة التً تتجدد الحاضر والماضً

وتستمر رغم كل شًء، فاأللوان هنا تعكس ذلك، أما الحوار فهو هنا بٌن أم وأبنتها 

 .تحكً لها وتتذكر أمها هً عندما كانت تحاورها وهً طفلة

لحوار بٌن األجٌال لكن األلوان هنا والعصفور ٌمثالن الحٌاة والحرٌة لربما تقصد ا

 .دها الفنانة فً عملهاالتً تنش

 



 

 إبراهٌم الفنان جبرائٌل

 

، من سورٌا والذي ٌحرص على المساهمة كل عام فً إبراهٌمالفنان جبرائٌل 

، فهو نٌللجمعٌة وٌرى ضرورة مساهمة الجمٌع وحتى السوٌدٌ المعرض السنوي

شجرة "ة، ساهم بعملٌن هما ٌرى ان الفن لٌس له وطن بل هو ذو قٌم إنسانٌة عام

: وهً ألوان زٌتٌة، ٌقول" أشعة الشمس تحتضن معلولة"أكرٌل والثانٌة " الحٌاة

بالنشوة والمرح  اشعور، مما ٌعطً للمشاهد أعمل على إظهار قٌمة اللون فً اللوحة

تجسد من خالل أعتماد الخطوط من خالل عناصر اللوحة، فصورة اإلنسان ت

واأللوان لٌعطً مشاعر أنفعالٌة، لكن العمل بمجمله ٌمنح السعادة للمتلقً وهذا ما 

  .ٌصبو إلٌه الفنان

 الفنانة وفاء غالب

 

من المساهمات الدائمات فً المعرض السنوى، لوحتها األولى  غالب وفاء الفنانة

س الهّم، فهً المرأة التً تنتظر حدثا ما كالهما ٌحمالن نف "شراقةإ"والثانٌة " تؤمل"



شبه مغمضتان تتؤمالن اآلتً، فهً غٌر و مسبلتانالمرأة عٌنا فلعله ٌؤتً خٌرا، 

القٌود والظروف التً تحٌط بها، أما لوحة إشراقة تلك منفتحة على الحٌاة بسبب 

فنالحظ تناغم ألوان أوراق الشجر، وهً المغرمة بحبها للورود وأوراق الشجر، 

حٌث هواٌتها جمع ما ٌتساقط منها على األرض والتؤمل فٌها، اللوحتان تعبران عن 

 .الهانئة نفسهما بل عن روح الفنانة التواقة إلى الحٌاة الكرٌمة

 ان لؤي جلٌلالفن

 

الفنان لإي جلٌل، ساهم بعمل نحتً متمٌز على الخشب، سماه النجاح والفشل، 

، فالبعض ٌصنع النجاح وآخرون ٌختارون طرٌق آخر معٌن كالهما نتاج اإلنسان

الشكل التركٌبً الذي عمله ٌتحرك بكال . ٌسٌرون به ولربما تدفعهم أسباب إلى ذلك

وكذلك الفشل عند تغٌٌره ببساطة، وهكذا فً الحٌاة االتجاهٌن وٌعطً مالمح النجاح 

 .فالفرق بٌن طرٌق الخٌر والشر خٌط شعره

 الفنانة سلٌمة السلٌم

 



" شموخ"، فاألول من  السٌرامٌكأربعة وهً أمام أعمالها تقف الفنانة سلٌمة السلٌم 

رة حٌث نظرة أمرأة للحٌاة بروح التفاإل ومن أجل الحٌاة األفضل، والثانً هو ثو

لربما ثورة اجتماعٌة تحاول أن تحقق للناس المساواة ونٌل الحقوق، فهً خلقت من 

حٌث تقول الفنانة " أما ٌوم فً حٌاتً"األلوان حٌاة زاهٌة،  العمل الثالث هو 

أحسست مرة أننً ال أستطٌع عمل شًء وتملكنً الٌؤس، لكننً وجدت بعدها العكس 

ونرى أم تحمل ابنها وهو " أمومة وحنان" وعملت الكثٌر لعائلتً، العمل األخٌر 

 .  جنٌن ومن ثم سٌكبر وٌترعرع فً دفء أحضانها، لتستمر الحٌاة

 بدر جدالفنان من

 

، فً هذا الفنان منجد بدر، هذا المولع بالواقعٌة والمتمسك بها منهجا وسلوكا

المعرض أختار رسم حركة للخٌول، فالحصان هو رمز بحد ذاته بحركته وجموحه 

 .بتعامله مع أبناء جنسهو

 الفنانة فائزة دبش

 

التً واالجتماعٌة أنها الثورة الثقافٌة  ،الفنانة فائزة دبش تقول عن عملٌها باختصار

ٌحتاجها شعبنا، والتمرد على الحٌاة، ومن أجل حرٌة الرأي والتعبٌر وإطالق 



لوحة الحرٌات الشخصٌة، ورغم ان اإلنسان مكسور هنا، فهناك نظرة أمل، وال

 .ونقاءه الثانٌة تعكس الحب العذري

 

 الفنان المصور الصحفً سمٌر مزبان

 

، وهً شناشٌل ، ٌساهم بثالث صور فوتوغرافٌةمزبان سمٌر الفوتوغرافً الفنان

من البصرة القدٌمة، وٌوم القٌامة وهً تولٌفة فنٌة بعدسة الكامٌرا، والثالث هو 

تها وألوانها الخاصة وحركتها، طقوس مندائٌة، والتً أغرت المصور بخصوصٌ

 . حٌث أزٌاء رجال الدٌن وشكلهم المتمٌز رغم ان الصورة للحظات حزٌنة

 الفنانة هناء الخطٌب

 

ستخدامها المتكرر للمعادالت والطالسم وكؤنها ابل الفنانة هناء الخطٌب تمتاز أعما

لوحاتها سحر من  ٌزٌدومما لمتلقً للوحاتها لتبهر اسحرا أضافٌا تعوٌذة أو تعمل 



لخامات المختلفة، ورغم أن معرض ها لواستخدامفً الرسم  ألوانها ومهارتهاهو 

هذه السنة حدد حجم اللوحات، مما جعلها مضطرة أن تسطر أفكارها بمساحة ضٌقة 

، فهً أبدعت وأجادت رغم ذلك وكؤنها تحدت الظرف وهً المولعة بالحجوم الكبٌرة

، ونحس هذه لخاصة التً تإمن بها برقة وعفوٌةفلسفتها اوتجسد المستجد، لتبرز 

الشكل الجدٌد  واختارتالضاجة بالرموز،  لوحاتهاألوان المرة بهدوء أكبر فً 

للوحات وكؤنها مهفتان عراقٌتان متعاكستان، كما تعكس تؤثرها بالنظرٌة 

اكتشاف سر الوجود لنفسها على ول وتحاول هالفٌثاغورسٌة، أنها تبحث فً المج

فهً جسدته بآدم وحواء من خالل المادة الخشنة بشكل تجرٌدي، ورغم األقل، 

التنافر الموجود بٌنهما فً اللوحة فهما ٌكمالن أحدهما اآلخر، مستخدمة اللون 

بعالم الفلسفة الجدلٌة، وهو حالة الخلود واالرتقاء، أما لونها األبٌض  األزرق لإلٌحاء

أما لوحتها الثانٌة فهً البلوغ والغاٌة فهً  فهو ٌشٌر إلى النقاء وقوة مثل وقٌم الخٌر،

مرحلة انتقالٌة مستخدمة معادلة الزمن، وتستكمل رحلتها مع آدم وحواء وفلسفة 

 .الحٌاة بكل أشكالها

 الفنان عباس العباس

  

، حٌث تناول "الوحدة"و" مهاجرون"الفنان عباس العباس، ساهم بعملٌن هما 

ان والوحدة التً ٌعانً منها المغترب الساعً موضوعة الغربة والهجرة عن األوط

، صعوبة معاناة الهجرة التً تتعمق بالوحدة هو اللون الغامق واألسود إلى المجهول

باللوحة، فال شًء واضح بل األمور مبهمة، والتجاعٌد هنا هً الكوابٌس 

والصعوبات التً ٌعٌشها المغترب، فإنسان عباس فً اللوحة دون مالمح محددة بل 

و خٌال مجرد خٌال أو مومٌاء أو إنسان متعب وٌعانً من اإلعٌاء متهالك، كونه ه

لكن البد أن تفرج  ٌعٌش متاهة حقٌقٌة وأحالمه الوردٌة تصاب بالواقع القاسً،

الفنان عباس له رأٌه الشخصً فً معرض هذا العام، فهو ٌرى أنه اضعف  ٌوما،

نتاجات مساهمة دون المستوى، من السنوات السابقة لغٌاب أسماء فنٌة وهنالك 



وآخرون لهم أعمال متمٌزة فالمتلقً ٌشعر معها بالفرح، نطمح لألفضل دائما ونؤمل 

 .أن ٌكون كل معرض أفضل من الذي قبله

 

 

 الفنان فالح العانً

 

أي تذكرة ذهاب بال رجعة، حاول " أنكل بلٌت"الفنان فالح العانً ساهم بعمل أسمة 

الجئٌن العراقٌٌن الذٌن غادروا أوطانهم وأصبحوا فً الغربة، فٌها محاكاة معانات ال

 العودة ٌوما ما؟؟؟ كرةذتفهل ٌا ترى سٌحصلون على 

 

 علً عزٌز ٌاسٌن الفنان

 



 

أعمال ٌقول عنها،  ةبثالثمن المساهمٌن النشطٌن ساهم  علً عزٌز ٌاسٌن الفنان

مل، هذا كل ما أصبو محاولة منً لننسى هموم الحٌاة ولو للحظة ونترك فسحة للتؤ

 .إلٌه

 العلوي حسٌن الفنان

 

، هذا المصور الصحفً قام بعمل صوره بل لوحاته، من حركة العلوي حسٌن الفنان

دخان أعواد البخور، هذه الحركات التً ٌتخٌلها المشاهد وكؤنها أجساد نساء ٌرقصن 

عمره ثمانون  غٌر ذلك، أنه حاول إحٌاء شكل من أشكال الفنٌعشقن أو أو ٌتؤلمن أو 

 الجمهور من الحضور وفوجئ الجمٌع حٌن علموا أنها ة، أشكال أثارت دهشاعام

 ..!!!صورا لحركة دخان البخور ال غٌر

 



كان طموحنا ان نلتقً مع جمٌع الفنانٌن لكن ذلك كان صعبا علٌنا فعذرا لمن لم 

لى ما معهم ولعلنا نحقق ذلك مستقبال، فسلمت أناملهم جمٌعا، ع قاءلألنستطع 

فن راٍق، فهم ٌثبتون دوما وأٌنما كانوا أنهم أبناء بالد ما بٌن أبدعوا وكونوا من 

 .  النهرٌن بوحدتهم وإبداعهم وبعطائهم الالمحدود


