
 

 

 منحوتات من بالد ما بين النهرين في باريس
 

 

      
 

- باريس –محمد الكحط 

 

باريس أفتتاح معرض أعمال نحتية  شهدت، 1122 لأيلو/ سبتمبر 21-21للفترة من 

مننن بننا  مننا بننين  لثهننرين  لناعننة فثننانين عننر ايين،  طننو ينن  مننن  لثحننات  نن   طينن  
لنيين  لنلو  بناريس منً ر ض لح نور    لثحات رضا فرحان   لثحات نجو  لقيسن،، 

 .مر سيو  الفتتاح   ألشر ف على  لمعرض

 

 
 



، بدعوة من مرين  ((مثحوتات من با   لر فدين ف، باريس)) لمعرض تحت عثو ن  

 .(نحتية أعمالبستة )شارك ي  فثان ،  ((لوسكري  الرمتان))
 طننو لنناح   ،(شنناعر  أيننا يم،) لتقيثننا منندير  لمرينن   طننو  ألسننتاي أسننامة  لينن  

 لكنناليرا  لننيا يقننب  سننو بنناريس  يقنندت فينن  فعاليننات عقافيننة باسننتمر ر، مننن أمسننيات 

 ن  لفثننانين ) عننن طنني   لمعننرض يقننول  ،شننعرية  موسننيقية مننن منتلننا أنحننا   لعننالو
 لناعننة لننديهو  بننرة  تمينن  فنن،  ألعمننال،  مسننتو  نتاىنناتهو ي ت مسننتو  فثنن، مننًعر 

 (. ر ئب

 
  

برؤيننة تعبيريننة ىدينندة بعينند ض عننن  لمننألوف،  نحتيننةبأعمننال  قيسممينجمما ال فثننان لسنناطو 
موحيننا ىلننى لننعوبة   لمربننب  لهثدسنن، للعجلننة بنندال مننن  لنند ئرة لشننك  منننا  اسننتندمم

سننو، فنن، 01-21 بارتفننا فنن، تثفينني أعمالنن  (  لسننتي )، يمننا أننن   سننتندت مننا ة  لمسننيرة

ن مًعرة بأسلوب حد عوا م امي، تعبير  عن ( لستي    لبر ن )م   ىة بين معدنين 
ىميننن ،  يأنننن  يحننناي،  لننن من  لعر اننن،  لحنننال، حيننن  بىنننأ  لحرينننة أ  لربمنننا حتنننى 

ف، ( 1112  لر ية  لعر اية)ىستحالتها، للفثان  لقيس، أعمال عديدة معر فة مثها عم  
، نفي فن، محافةنة  لثالنرية، 1112،  نص   ألطو ر ساحة ار بة  طو من  لبر ن 

،  غيرطا 1112تصميو سارية  لعلو  لعر ا، ف، ساحة  لىير ن  . ت21 طو بأرتفا  

 .من  ألعمال  لثحتية
 



 
 

ىسد ف، أعمال   لثحتية ىسد  إلنسان، فها طو  إلنسان  لعاشق أ  طا  طه وهيب لفثان 

أعمال  بعمقها، فلها تو ل   عاانة منب اعارننا،   متازتفقد ط،  لمرأة بك  عثفو نها، 

ك  لح نار ت  لتن، عاشنت فن، بنا  منابين  لثهنرين، شنبي  بمنا  يأنها مستوحاة من تل
ن، ريين   آلشنوين   لبنابلييتريوه من اعار  رموز  نقوش أ لئك أىد  نا من  لسومري

فتجد  لشثاشي  بحلتها  لفثية  لجديدة  ،ب   حتى من ىا  بعدطو من بثاة بغد     لبصرة

أنن  يتفاعن  منب  لمنو    لننات  يسنتثبو ت طو من عم   ىبد   أنام   لفثان     طي ، 
يتكنون أيننر منن اىعنة، يسنتىيب عثنده  لعم   لو حند  احظن مثها معا الت   لنالة، 

 لمتلقنن، أن يغيننر مننن  لعااننات  لموىننو ة فينن  ليعىنن،  لعمنن  بعنند ض أ  أبعننا  ض ىدينندة 

بمنا  لرلكثها ف،  حدة تفاعلية مثسجمة فن، ين   لعاانات  لجديندة،  م امين ىديدة، 
 منثهو   ارىن ، طيه  لىريقة تو  لعم  بها من اب  بعض  لثحاتين  مثهو من  لعنر   

يمنا يتبنت سنابقا  لفثنان سنلمان ر ضن، حين  ياننت لن  تجربنة ابن  عندة سنثو ت بهننيه 

 . لصيغة
 

 



 
 

، ، ادت أعمال  مستندما  لنرأ،، بندال منن موضنوعة  لجسند بكاملن رضا فرحان لفثان 

فن، ىسند  إلنسنان فهنو  لفكنرة  طنو   مت   لمهمة فهنو أطنو ىن فهو يعتبر  ن للرأ، اي
السناعة فن، ىضنافة فن، رأ، ا نر ي لمعاناة  طو  لقر ر  طنو  لعمن ، فثجنده يالمايثنة 

، فالسنناعة تثننبض  تتحننرك أننن   لنن من فنن،  لحريننة ،لثحتننفنن،    نن   لعمنن    للحريننة

ة  لموسنيقية، أ   لد ئمة،  مري ه  لعق   لبشرا،  طا طو رأ، ا ر  يأنن  النة  لجنوز
يأن  يوح، أ  يقصد بها   تاف  إلنسان، فهثالك من يحم   رأ، يالمراة   لقينارة، 

 . ل غيثة   لحقد  ا ر رأ، حالو يحم  ف،    ل   إلنسان  ايم   إلنسانية  إليجابية

 طا طثالك رأ، ممتلئ  طثالك رأ، في  مفتناح  يأنن  يرمن  للفكنر  لبثنا   لنيا يملنك 
ت   ألمان للبشر،  نجد مربب ف،  لرأ،  يأنن  أر    لتعبينر بوىنو  أننا، مفتاح  لسا

 ة، فهنن، نةننرة لربمننا شننبيهومننن يفننك عقنندط  نمثتةننر وبعقنند  لحينناة  يننأنه ينممتلئنن

مننن محننن   لننو   إلنسننانبالكاريكنناتير، لكثهننا معبننرة  ي ت  الالت نقديننة لمننا يمننر بنن  
  .  ات

 

لندعو   همة، حي  تست يا باريس منًتمرف، باريس ف، فترة زمثية م نةو لمعرض 
 لعر   ف، مو ىهة  إلرطاب،   لمعرض يعىن،  لصنورة  لجميلنة عنن شنع  منا بنين 

 . لثهرين  لمعىا   لاح   لعىا   إلنسان،  لرفيب


