
 

 للفنانٌٌن التشكٌلٌٌن العراقٌٌنمعرض المشترك ال
 ناصح عبد الرحمن وثائرة شمعون البازي

 لمانٌادولة افً 
 

 

لٌأتً . دوما من قبل األنسانهل الفن حاجة ملحة من ضرورات الحٌاة البشرٌة؟ السؤال الذي ٌطرح 

فلو عدنا وبحثنا عن األنسان . ألنه المرآة التً تعكس ذات اإلنسان فً كل زمان ومكان ....الجواب بنعم

مأكل الملبس وخالل المن محٌطه عالقة ب هتحرك تلقائٌا الى تجمٌل حٌاته وما ل هوبداٌاته لوجدنا أن

لفن واإلنسان لم فا .ومن هذا المنطلق نرى الفن ٌستمر مع استمرار حٌاة األنساندوات األمسكن والو

 .ال إنسان بال فنوإذا ال فن بال إنسان . الخلٌقة الى ٌومنا هذا ٌنفصال عن بعضهما منذ بدء

 

لفنان العراقً اما ا. جدٌدكل لتقدٌم  هجهد نفسنجده ٌجزء من هذا العالم الكبٌر كون الفنان التشكٌلً و

وٌعٌش كل وألنه عاش  ,عظم الحضاراتأقدم وأبن أكونه  غٌرهة تمٌز عن خصوصٌفنجده قد تفرد ب

تحرك لتوصٌل ٌفكان البد ان كل فرد عراقً عراق حاله حال المراحل الموجعة التً مر وٌمر بها ال

 .الى كل دول العالمفً داخل العراق وصرخات ال

 

األبتعاد فباألضافة لما ذكرته سابقا فعفة طاقة مضاأضافت له الغربة أن الفنان العراقً المغترب نجد و

الحنٌن القاتل للعراق كل ذلك  البلد وذلكٌمر به  يذالالٌومٌة عن الوطن ومتابعة المشاهد واألحداث 

 قول للعالملتقدٌم األعمال الفنٌة التً تتحدث عن أحالمه وهمومه وأمنٌاته وحنٌنه لٌحفزه للعمل الدؤوب 

التً فرضت نفسها وسمحت الدولٌة الداخلٌة وظلم السٌاسة العراق هو بسبب ان ماٌمر به بلدنا أجمع 

وخٌراته ق أن بلد مثل العراق عظٌم بأرثه وتارٌخه وشعبه فال ٌصد, لنفسها فً التدخل فً شؤون عراقنا

فكان , اكل هذه المشاعر تدفعنا أن نحاول تجاوز كل الحدود لنصل الى ابعده. ان ٌعانً ماٌعانً اآلن

للتحرك فً تنظٌم خارج السوٌد األتصال بفنانٌن عراقٌٌن والبد أن أتحرك لتوصٌل رسالتً فبادرت  ب

ٌلً الفنان التشكٌلً العراقً موجاءت أول مبادرة من ز .التً نسكن فٌها فً الدول ةرض مشتركامع

المركز الثقافى فى مدنٌة  دٌساو قام بتنظٌمه  الذيمعرض مشترك فً المانٌا وناصح عبد الرحمن لتنظٌم 

 .األلمانٌة

 

 1993سنة مركز ثقافى تأسس  هوو, المانٌا االتحادٌة /انهالت-فى مقاطعة ساكسنٌقع المركز الثقافى و

ٌن االصل وبعض االصدقاء ٌفى مدنٌة دٌساو من قبل السٌد رزاق منهل والسٌدة شرف منهل عراق

 .االلمان المهتمٌن بالثقافات االجنبٌة

 :بمقولة الكاتب االلمانً غوتةواٌمانا 

 (من ٌعرف نفسة وغٌره سٌعرف هنا أٌضأ ان الشرق والغرب لن ٌفترقا ابدآ) 

 

ٌدعم المركز , م بالثقافات االجنبٌة وخاصة ثقافة وادي الرافدٌن القدٌمة والحدٌثةٌهتلالمركز جاء تأسٌس 

مما ٌعزز التقارب بٌن  فً عالمنا من قبل كل المنظمات الثقافٌة والسٌاسٌة الثقافى الحوار الثقافى والدٌنى

ومن النشاطات  وٌهتم المركز بالقضاٌا االجتماعٌة من اجل االندماج مع المجتمع االلمانى ,الحضارات



القراءات االدبٌة , على سبٌل المثال اقامة الفعالٌات والمعارض الفنٌةوالفعالٌات التً ٌقدمها المركز 

ة وكذلك اقامه الندوات الثقافٌة فى المدارس االلمانٌة من اجل تعرٌف الشبٌبة ٌواالحتفاالت الموسٌق

 .االلمانٌة بالحضارات االخرى

 

 .تهتم بقضاٌا معاداة العنصرٌة والنازٌة ومعاداة السامٌة  كما توجد فى المركز مشارٌع

 

وقد حصل مدٌر . ٌعمل المركز مع المنظمات االجنبٌة فى المانٌا وٌدعم المركز من قبل الدولة االلمانٌة

السٌد رزاق منهل الحاصل على جائزة الدولة من الدرجة االولى من قبل رئٌس الدولة االلمانٌة المركز 

 .ى قدمها للجالٌة االجنبٌةللخدمات الت

 

 المعرض الفنً المشترك

 

, للمعرض الفنًبعد اتصال الزمٌل الفنان التشكٌلً العراقً ناصح عبد الرحمن بدأنا التخطٌط والعمل 

 .األعالن عنهسبق أفتتاحه توزٌع الدعوات و

بالمسؤول فً ً وؤلستاذ السفٌر العراقل( باألتصال المباشر واألمٌل) ومن ضمن الدعوات التً قدمت 

 .  لحقٌة الثقافٌة العراقٌة فً المانٌالما

 

 
 

ي من السوٌد من قبل الفنانة التشكٌلٌة ثائرة شمعون الباز 5/5/2011أفتتح المعرض الفنً المشترك ٌوم 

 رزاق منهلالسٌد والفنان التشكٌلً العراقً ناصح عبد الرحمن من المانٌا وبحضور مدٌر المركز 



بالحاضرٌن شاكرا  السٌد رزاق منهلوفً بداٌة األفتتاح رحب مدٌر المركز المانٌة عراقٌة ووشخصٌات 

 .لهم حضورهم 

 
 

حٌث المهندس والفنان الدكتور بانكرت دٌتر  ومن ثم قدم للحاضرٌن الشخصٌة األلمانٌة المعروفة وهو

 .قام هو اآلخر بألقاء كلمة ترحٌب

 
 



بدأ الحدٌث  حٌث. (العالم العلوى والعالم السفلى) فن المهجرٌعنً  حدٌثه بموضوع عنوانه ما كمللٌ 

  ـ:لٌقول

 

تلك والتى هى  ,المتعه والحرمان الشجاعه والخوف، الجمع بٌن االلم والفرح،هو  ٌعنى بالعالم العلوى

 .اختالفهم رغم فى كل االزمنه وبٌن كل الشعوب على  لفنانٌنالتً تناولها امواضٌع ال

 قدر االله هو قدرنا نحن البشر, هكذا ٌمكن ان نصورهم اما العالم السفلى؛ وكما ٌقول االستاذ بانكرت؛

لتى نراها فى ٌومنا هذا اوهنا بدأ بعرض مجموعة صور منها لبعض القطع األثرٌة العراقٌة الموجودة و

 :وٌكمل المهندس بانكرت لٌقول , باب عشتارومنها فى متحف برلٌن 

 

ال لكنا علماء االثار االلمان وقبل مئة عام قاموا بنقل هذه التحف الفنٌه الى برلٌن ولوال ولوال عناٌة القدر 

ن مصر ٌجدها الزائر فى صلها مواتمثال نفرتٌتى هو الحال لكذلك و .الٌوم نعرف ماذا سٌكون حالها

وقد تكون هذه مشٌئة القدر ان تحفظ , العالمٌه الفنٌه واالمثله كثٌره عن بقٌة االعمال واالثار متحف برلٌن

الحاضر، اذ الٌمكن ان ٌكون  هذه الكنوز من عبث االخرٌن لٌراها وٌستمتع بجمالها الناس فى الزمن

  .الن الفن وجد من اجل ان ٌراه وٌستمتع به الجمٌعبل ال  للفن دوال او شعوبا تحتكر فنها لنفسها فقط

 

اجرت وعائلتها الى المرأه العراقٌه التى ه, ة شمعون البازيفنانه ثائرهنا الٌوم نجد األعمال الفنٌة للفها

لفنان ناصح عبد واٌضا كذلك الحال مع األعمال الفنٌة ل, السوٌدالى فنها معها لتنقل , السوٌد لسبب ما

 . المانًالى فنه جاء بذى الرحمن ال

      
 

اذن الٌمكن حجز الفن على مكان واحد او على فئه معٌنه ، فلٌس المهم من رسم لوحة المونالٌزا وشهرة 

اللوحه التعنى دافنشى او النه اٌطالٌا لكن الشهره بروعة وغرابة اللوحه التى التزال تبهر من ٌراها 



ن على القطعه الفنٌه ان تجمع مزاٌا الفن واال ما تسمى قطعه اذ. ب السحر الذى ٌغلف هذه اللوحهببس

 .ام اٌطالٌا او اى مكان اخر فى العالم  فنٌه عندها ٌقدرها الجمٌع وال ٌهم من كان هذا الفنان عراقٌا

 

فهم بالنسبة لى لٌسوا , عبد الرحمن ناصح شمعون البازي والفنان  ةثائركل من الفنانة هكذا ارى فن ف

مكان تصوٌر ألعٌشون فى المهجر بل هم بالنسبة لى فنانٌن فى هذا العالم ٌحاولون قدر اعراقٌٌن ٌ

 .مشاعرهم ومعاٌشاتهم المهمه وتجسٌدها فى هذه القطع الفنٌه الجمٌله

 

مدٌر ل هشكرقدم بها ناصح عبد الرحمن والذي التشكٌلً كلمة الفنان للتقدٌم الرائع لتتبعها صفق الحضور 

كما شكر الحضور وشكر خاص للمهندس والفنان الدكتور بانكرت , ً تنظٌم المعررضفه المركز لدعوت

 .دٌتر للكلمة التً القاها ولتقدٌمه العمٌق لنا

 

 :ختصر مشاعر الفرحة التً غمرتنً وأنا اتوسط الجموع حٌث قلتوجاء دوري أل

, العراقلسان واحد وهو نعم نحن فنانٌن عراقٌٌن قدمنا من مناطق مختلفة من العراق ولكننا نتحدث ب

وقع علٌه ظلم كبٌر وبتصوري الكل قدم للعالم الكثٌر نراه الٌوم قد  هذا البلد العظٌم العراق الذيالعرتق 

 .لكل ماٌحصل اآلن على ارضهالحقٌقة خلف بات ٌعلم السبب واألسباب 

اٌكتب عنه او ماٌظهره عن بلدنا العراق بعد أن ظلمه األعالم من خالل منحن قدمنا لنقدم رسالة جمٌلة 

ة دول اخرى ولكن هناك روسٌط بالدكتاتورٌة والحرالسٌاسة نعم هناك سلبٌات وهً مخلفات  التلفاز

لذلك نحن نقف الٌوم بٌنكم . التً لم ٌظهرها األعالم  الكثٌر من المنجزات اإلٌجابٌةاٌضا األٌجابٌات و

 .لنساهم فً اظهار ولو جزء بسٌط من تلك المنجزات

عراقٌة وسعٌدة النً فانا افتخر كونً , وبدوركم توصٌلها لآلخرٌنقد وصلت لكم الٌوم ان رسالتنا  اتمنى

كتمل فرحتنا لت .وطنكم الشكر الجزٌل لحضوركم  على ارضفً السوٌد وهنا امثل بلدي العراق 

هذا المعرض الى وقد قدم لنا مقترح بنقل باالنطباعات التً استمعنا لها وسعادتنا بالرسالة التً قدمناها 

 .اخرىالمانٌة مدٌنة 

 

الملحقٌة الثقافٌة العراقٌة  فًالمسؤول العراقً ومن قبل نا ان تلبى دعوتنا من قبل السفٌر للكن كان أمو

 .او من ٌنوب عنهم وكنا نأمل ان ٌفتتحا معرضنا هذا ولكن اختلفت األعذار التً قدمت لنا

 

 :اقٌة فً كل دول العالم اقولرسالة الى حكومتنا والى كل السفارات العر

 

اي جاءت ممثله عن الوطن األم , ان اي سفارة فً العالم تمثل ذلك الفرد فً ذلك الوطن الذي ٌسكن فٌه

 دعم لٌس للفنانوبأعتقادي ان تواجد السفٌر او من ٌنوب عنه لهذا فعالٌات هو . وخدمة للفرد المغترب 

نكافح لعراق الجدٌد المزدهر والذي نحاول جمٌعا حسب وانما من اجل صورة اوالعراقً المغترب 

وال اتصور ان الحضور . الذي نشهده ٌومٌابعٌدا عن الدمار والموت الٌومً , صورالالظهاره بأجمل 

 .لتلك األنشطة واحضر وسٌنقص من مقام حضرة اي سفٌر او ملحق ثقافً فٌما ل

تبرٌرات العذار وفال نرضى باأل. ٌقف معًأحزننً جدا ان تقدمنً شخصٌة المانٌة وال اجد ابن جلدتً 

 .اقٌة عامةاوجودهم مهما جدا بالنسبة للفن والثقافة العر ألن

 



األلمانٌة حضور متمٌز حٌث نشرت خبر افتتاح المعرض دٌساو لجرٌدة الخاصة بمدٌنة لكما وكانت 

ن مددت فترة ولك 2011 /31/5هو  المعرضكان آخر موعد ألنتهاء ومجرٌاته والٌكم النسخة هذا و

 .العرض ألسابٌع أخرى

 

 
 

 ةكامرالصور اخرى التقطتها 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 أبنة الرافدٌن

 التربوٌة األكادٌمٌة األعالمٌة
 ثائرة شمعون البازي 

 2011/ 21/6السوٌد 


