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- ستوكهولم -محمـد الكحط 

 

، أمسية وادعة 5102يناير  01شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم يوم السبت 

فرحان، تحت عنوان  حاكم منير الفقيد الفنان وأستذكار لتأبين حفل ولحظات تجلي في
الجمعية المندائية في ستوكهولم أقام الحفل ، ‘‘وداعات المهجرمحطات من ’’

وعلى قاعة المركز السويد، المركز الثقافي العراقي في  معوبالتنسيق والتعاون 

 .الثقافي
من أبناء الجالية العراقية في السويد والعديد من الفنانين التشكيليين جمع حضر الحفل 

، زوجته وأبنته الدكتورة صبا، وأبنه المهندس فوازوعائلة الفقيد والمثقفين العراقيين، 

رحب االستاذ نجم تجول الحضور في معرض خاص من أعمال الفقيد،  وبعد ان
الحضور مؤكدا على أن الفنان يبقى حيا ببعائلة الفقيد و  خطاوي بأسم المركز الثقافي

 عواد نوريي في عطائه ومن خالل أعماله التي تركها لنا، بعدها قام الفنان التشكيل

، وبكلمات نابعة من القلب جسد شخصية الفقيد وقدم لحفل، بإدارة ا(أبو رشا) حاتم
 0492الكيالني من مواليد  فرحان حاكم منيرعرضا سريعا لمحطات حياته، فالفقيد 

في الناصرية، التي عاش فيها طفولته وواكب معاناة الناس ونشط في العمل الطالبي 

نتقل الى بغداد وليدرس مواهبه الفنية والثقافية، بعدها أر ويوأهتم بشكل مبكر في تط
، وليساهم في النشاطات 0491الفن في أكاديمية الفنون الجميلة ليتخرج منها سنة 

وكان خالل سنوات الدراسة وجها طالبيا معروفا ونشطا حيث كان الفنية المختلفة، 

من المواهب والقدرات ضمن صفوف الحزب الشيوعي العراقي، وبرزت لدية العديد 
فقد عمل في وزارة السياسية واالجتماعية، مما جعل السلطات تضيق الخناق علية، 



، وعندما أضطرته 0499الشباب وفي مجلة الشباب وفي مصهر البرونز سنة 

السياسية التي مر بها العراق تحت حكم النظام الدكتاتوري سافر الى أبو  الظروف
حتى  0495من سنة  العربية المتحدة باإلماراتدة ظبي حيث عمل في صحيفة الوح

لجأ  .، وهو عضو جمعية ونقابة الفنانين التشكيليين العراقيين في العراق0440سنة 

، وساهم في العديد من المعارض المشتركة في بغداد 0444الى السويد عام 
حلم إنشاء وكان للفقيد وصمم العديد من اغلفة الروايات والكتب،  .واإلمارات والسويد

ورشة تشكيل لتدريب الفنانين الشباب، وأقامها في عدة أماكن لكن ظروفه ومرضه 

 .في السنوات األخيرة وقفت عائقا أمام هذه اإلنجاز ليتطور بالشكل الذي أراده
 

 
 

وعن  بعدها تحدث الدكتور أسعد الراشد حيث كان صديقا وزميال له في االكاديمية
خلقه الرفيق وهدوء طبعه، وعن نشاطه السياسي  ، أشار الىمعايشته عن قرب

لم يعرف نشاطه وقدرته على العمل السري، فحتى البعض من أقرب أصدقائه 

 .السياسي، وتحدث عن قدراته الفنية
 

 
 



وكان للجمعية المندائية كلمتها حيث كان الفقيد مشاركا في معظم معارضها الفنية، 

نلتقي اليوم لنؤبن شخصية )): مما جاء فيهاقدم الكلمة االستاذ فاضل ناهي طالب و
عراقية مندائية إنسانية فنية تركت بصماتها في الكثير من المحافل وخصوصا 

الجمالية، نؤبن شخصا عمل وثابر وقارع الظلم والطغيان بأدوات سهلة لكنها مؤثرة 

به وبليغة، ناضل  باللون والفرشاة مجسدا حياة العراقي بفرحه وحزنه، عنفوانه وح
لكنها للحياة، رسم أجمل اللوحات بروح األمل ولون الزهر، بنى شخوصا من طين 

صرخة بوجه الجوع والفقر، صرخة في زمن الوجع الذي أستشرى كالوباء في 

 ((.مجتمعنا
 

 
 

 اإلعالميةمن أنتاج اللجنة  تهتاريخ حياو عن الفقيدتسجيلي بعدها تم عرض فلم 

من إعداد ومونتاج وإخراج االستاذ عدي حزام، ، وللجمعية المندائية في ستوكهولم
 .حيث عكس محطات مهمة من حياة الفنان السياسية والفنية

بعد الفلم تحدث الفنان شاكر عطية بأسم جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في 

السويد والتي كان الفقيد عضوا فيها وساهم في معظم معارضها السنوية، أشاد 
 .خلق الفقيد وإحساسه الفني المرهف بتواضع ودماثة

 
وكان مسك الختام مع كلمة العائلة التي قدمها أبنه المهندس فواز، الذي شكر وثمن 

 .والمركز الثقافي العراقي في السويد لجمعية المندائيةالجهد المبذول من ا

 أعمال الفقيد التي تم عرضها



   

 

    


