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مبدعون اختلطت أوراقهم بين شغف الصحافة واإلبداع االدبي 
تبدو ال�سحافة بالن�سبة لكثري من املبدعني املهنة 
اإىل  للتوق  يدفعهم  مما  الإبداع،  من  قربا  الأكرث 
كم�رشفني  �سواء  الثقافية  ال�سفحات  يف  العمل 
عليها، اأو حمررين بها. بيد اأن املثقفني العاملني 
يف املجال ال�سحفي والإعالمي اأ�سبحت اأعدادهم 
يف تزايد م�ستمر، واأ�سبحوا موؤثرين وفاعلني، ما 
حول الأمر اإىل ظاهرة ت�ستحق وقفة تاأمل عن مدى 
التقاطع الذي يجده املبدع بني اأن يكون �سحفيا 
اأو  كتب،  من  حديثا  �سدر  ما  على  ال�سوء  ي�سلط 
يجري حوارا مع مبدع اآخر، وبني اأن يكون مبدعا 

فقط ميار�س مهنة بعيدة عن النفوذ الإعالمي.
ي�سري ال�ساعر اأحمد �سويلم، اإىل اأن الإعالم العربي 
مل يتمكن من فهم طبيعة املثقف العربي وهويته 
مادة  وكاأنه  معه  يتعامل  مازال  حيث  اأي�سا، 
اأو كنجم ي�ستجلب به اجلمهور العري�س،  لالإ�سهار 
اإعالمي  ف�ساء  اإيجاد  ا�ستحالة  ذلك  يوؤكد  وما 
عربي يهتم بتجربة املثقف حتليال وتو�سعا ونقدا، 
يف  الثقافية  التحولت  لفهم  كمقيا�س  وي�سعها 
الثقافية  العربي، با�ستثناء بع�س املالحق  العامل 
اأن  غري  العربية،  العوا�سم  من  القليل  يف  اجلادة 
املادي  ال�سيق  من  اأحيانا  تعاين  املالحق  هذه 
عر�سة  يجعلها  مما  الدعم،  يف  نق�س  نتيجة 
الثقايف  املد  توقف  ثم  ومن  والندثار،  للتوقف 
اأن الإعالم  الإبداعي يف الإعالم. ويو�سح �سويلم، 
العربي �سار يف اأغلبه داعما للم�ساريع ال�سيا�سية 
لالأنظمة العربية، مقابل تهمي�س كل ما هو ثقايف 
بالفكر  يتعلق  كان  �سواء  قيمة،  وذو  وجيد  جاد 
البلدان التي عا�ست  اأو الهوية، وحتى يف  والوعي 
تركت  اليوم،  ال�سيا�سية  التحولت  جتربة  وتعي�س 
بال�سيا�سة،  اأكرث  واهتمت  بعيدا،  العربي  الكاتب 
وغالبا ما تتعامل مع الكاتب كتابع �سيا�سي، غري 
حداثي،  مل�رشوع  وحامل  كمبدع،  بذاته  م�ستقل 
لفتا اإىل اأنه حني تتواجد موؤ�س�سة اإعالمية ثقافية، 
جندها متوقفة معطوبة، ل عالقة لها مبا يحدث 
واملثقف  الكاتب  يجعل  ما  وهو  اإطالقا،  ثقافيا 
العربي يعول على اإمكاناته اخلا�سة لي�سل، فلي�س 

هناك حل لهذه الو�سعية يف املدى القريب.
عبد  كرمي  الروائي  الكاتب  يعترب  املقابل،  يف 
الأدبية،  للكتابة  جماورا  عاملا  ال�سحافة  القادر، 
وعلى  الن�سو�س،  على  ال�سوء  �سّلطت  ولعلها 
من  م�سيئا،  الكاتب  وجعلت  الثقافية،  الفعاليات 
هذا املنطلق راأت ال�سحافة باكرا، يف اأوىل خطاها 
تعتقد  وهي  الكتابة،  عامل  يف  طريقها  تتح�ّس�س 
اأنها اختارت ولوج عامل ال�سحافة، ومبرور الوقت 
اأ�سبحت �رشورية بالن�سبة لها، ول ميكن اأن تبتعد 
عنها اإل لتعود اإليها ب�سغف اأكرث، لأنها عامل ممتع، 
كان هواية،  اإن  ي�ستنزف �ساحبه كثريا،  اأنه  رغم 
وي�سبح عقابا اإن كان مهنة. ويجد عبد القادر اأن 

تطورت  قد  العربي  الوطن  يف  الثقافية  ال�سحافة 
الو�سائل  من  ا�ستفادت  ورمبا  عليه،  كانت  عما 
الفرتا�سية فاأ�سبحت تقتفي اأثر املثقفني وتتتبَّع 
واقع  اأن  موؤكدا  م�سادرها،  وتنوع  اإبداعاتهم، 
ال�سحافة الثقافية يف كثري من البلدان العربية بداأ 
ي�ستعيد عافيته بعد انتكا�سة كبرية، ما يت�سح يف 
تخ�سي�س كل جريدة مل�ساحة على �سفحاتها قد 
تزداد اأو تتقل�س ح�سب التوجه العام للجريدة، ملا 
هو ثقايف وفكري، اإل اأن ال�سوؤال الأهم هو: ما الذي 
الثقافية  فال�سفحات  ال�سفحات؟  هذه  حتتويه 
حتت منحى اخلرب ال�سحايف، بدل من ن�رش اإبداعات 
املثقفني اجلدية والدرا�سات النقدية، وتلك اإ�سكالية 
التفرغ  اأن  ترى  نور  �سمر  الروائية  الكاتبة  كبرية. 
للمبدع،  بالن�سبة  م�ستحيل  اأمر  الأدبية  للكتابة 
تقول: ظننت يف بداية حياتي الأدبية اأن ال�سحافة 

الظن  هذا  لكن  للكتابة،  الأقرب  العمل  جمال  هي 
عن  خمتلف  �سغف  فال�سحافة  ال�سواب،  جانبه 
ال�سحافة،  الأحيان،  من  كثري  يف  ومعطل  الأدب، 
ملن  �رشكاء  حتتمل  ل  البدايات،  يف  خ�سو�سا 
ما  كل  متابعة  �رشورة  تلتهمك  حيث  ميتهنها، 
ال�رشاعات، ومالحقة  هو يومي وت�ستنزفك دوائر 
حتى  الأدبية،  م�ساريعك  يوؤجل  قد  مما  الزمن، 
ت�ستطيع حفر مكان لك بني كل هذا الزحام، واإدارة 
التنقل بني املجالني، ولكن  حياتك بحيث ميكنك 
اآخر  له من جمال  بد  اأديب ل  اآخر، كل  من جانب 
للعمل كي ي�ستطيع احلياة، اإل قلة من املحظوظني 
وهذا  الأدبية،  الكتابة  من  التك�سب  ميكنهم  الذين 
جمال  وال�سحافة  العربي،  عاملنا  يف  متاح  غري 
مت�سعبة،  اإن�سانية  معارف  اكت�ساب  يف  خ�سب 
قد ل يخو�سها من  لك اخلو�س يف جتارب  تتيح 

يعمل يف جمالت اأخرى، مما مينح الكاتب اأدوات 
جديدة وخربات متجددة.

يف حني ترى الروائية �سحى عا�سي اأن ال�سحافة 
العربي  العامل  تقول:  الأ�سعف.  هي  الثقافية 
م�سي�س جدا وغري معريف، ويف جو كهذا ل ميكن 
اأن حتتل الثقافة الواجهة، وبالتايل فاإن ال�سحافة 
ب�سدد  كنا  واإذا  الواجهة،  اإىل  ت�سل  لن  الثقافية 
البحث  علينا  فلي�س  متخ�س�سة  ثقافية  �سحافة 
العناوين معروفة، وهي غالبا جمالت  لأن  كثريا 
ذاته  الوقت  يف  ولكنها  الثقايف  بال�ساأن  تهتم 
تكون  اأن  عليها  اأن  يعني  ما  النت�سار،  اإىل  ت�سعى 
وهنا  املتلقي،  هذا  حاجة  يف  وتبحث  جماهريية 
اأ�سري حتديدا اإىل جمالت مثل "الإمارات الثقافية"، 
و"العربي" و"الدوحة" الثقافية، وباقي املجالت 
ل تلقى انت�سارا، بع�سها حملي والبع�س م�سطرب 

يخ�س  ل  الثقايف  الفعل  اأن  مو�سحًا  ال�سدور، 
فعالية  فتاأ�سي�س  بالإعالم،  ينمو  لكنه  الإعالم 
ثقافية ي�سبح حدثا مهما ب�سحافة ثقافية فاعلة 

وقوية.
تقدم  الثقافية  ال�سحافة  اأن  اإىل  �سحى  وت�سري 
زوايا  اإىل  تفتقد كثريا  واإن كانت  املتاح،  املمكن 
واإحجام  الإ�سدارات،  معظم  يف  بناءة  نقدية 
املبدعة  املواهب  اكت�ساف  عن  الإ�سدارات  تلك 
ال�سفحات  يف  بو�سعها  تكتفي  بل  وتقدميها، 
الأقدر  هم  والأدباء  الكتاب  اأن  موؤكدة  احلرة، 
وذلك  الثقافية،  ال�سحافة  جمال  يف  العمل  على 
اأو  حتى تكون عمال خالقا ولي�ست جمرد متابعة 
يف  مازالنا  فنحن  ذاك،  اأو  الن�ساط  لهذا  م�سايرة 
دورا  تلعب  عمقا  اأكرث  ثقافية  �سحافة  انتظار 

فكريا حقيقيا يف امل�سهد العربي.

بغداد_ متابعة

الفلسفة والواقع "المرأة والعمل""أيام من الهمس والجنون"
يفوز بجائزة الملك عبد العزيز 
للدراسات التاريخية

�سدر حديثا عن الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، برئا�سة الدكتور هيثم احلاج علي، 
اأحمد  للدكتور  نف�سي«  معالج  يوميات  واجلنون..  الهم�س  من  »اأيام  بعنوان  كتاب 
على  الإيالم  �سديدة  جتربة  و�سنوفه  اأ�سكاله  بكافة  النف�سي  واملر�س  البا�سو�سي. 
الفرد وعلى الأ�رشة املحيطة به، وهذا الكتاب عبارة عن جتربة اإن�سانية للكاتب مع 
املر�سى واملر�س النف�سي، ويعد مبثابة وثيقة مهداة للقارئ املهتم ب�سئون املر�س 
النف�سي، واأي�سا للقارئ العادي لي�سل اإىل قناعة اأن املر�س النف�سي مثل اأي مر�س 

ع�سوي ي�سيب اجل�سد الب�رشي قابل لل�سفاء والتعايف.
والكتاب عبارة عن هم�س يبوح به جمموعة من املر�سى من جن�سيات عربية وغري 

عربية ملعالج قدر له اأن ميد لهم يد العون خالل مدة زمنية تخطت ثالث �سنوات.

عام  يف  البكالوريا  على  حت�سل  م�رشية  فتاة  اأول   ، مو�سى  نبوية  خا�ست 
الذكوري.  الت�سّلط  نري  من  العربية  املراأة  حترير  لـ  كربى  معارك   ،1907
دون  حتول  التي  البالية  التقاليد  ك�رش  اأجل  من  وجمتمعها  اأ�رشتها  وحتدَّت 
تثقيف املراأة وعملها. يعك�س هذا الكتاب "عمل املراأة" طبيعة امَلراحل الأوىل 
للن�سال الن�سائي العربي وما و�سمه من عفوية ومثالية وتهور، وقد متّيزت، مع 
ذلك، بذكاء ا�سرتاتيجيتها املتمثلة يف حتا�سي النقا�س الديني لق�سية املراأة، 
التمّدن  اأر�سية  اإىل  حمافظون،  وجّلهم  الرجال،  من  مُبخاَطبيها  ال�سري  ويف 
اعتبارها  بل  فيه،  املراأة  باإ�رشاك  فقط  لي�س  اإقناعهم  و�رشورة  الجتماعي، 

الفاعل الرئي�س لإحداثه. 

عن اآلن باديو: ثمة فكرة ابتدائية زائفة حتتاج الإلغاء، وهي اأن مبقدرة الفيل�سوف 
التحدث يف كل �سيء. تتمثل هذه الفكرة بفيل�سوف التلفزيون؛ فهو يتحدث عن م�ساكل 
املجتمع، وم�ساكل احلا�رش، وما اإىل ذلك. مل هذه الفكرة زائفة؟ لأن الفيل�سوف ُين�سئ 
يف  ُي�ساأل  اأن  ميكن  الذي  ال�سخ�س  لي�س  فاإنه  ولذلك  م�ساكل،  مبتكر  هو  م�سكالته، 
يحدد  من  هو  الأ�سيل  والفيل�سوف  يجري.  مبا  راأيه  عن  اأخرى،  اإثر  ليلًة  التلفزيون، 
بنف�سه امل�سكالت الهامة، هو �سخ�ٌس يطرح م�سكالت جديدة اأمام اجلميع. فالفل�سفة 
يف  الفيل�سوف  تدخل  ذلك  ويلي  جديدة.  م�سكالٍت  ابتكار  �سيء:  كل  وقبل  اأوًل  تعني 
حلظٍة ما يف الو�سع – �سواء كان تاريخًيا، اأو �سيا�سًيا، اأو فنًيا، اأو ع�سقًيا، اأو علمًيا 

.. – ثمة اأ�سياء تتبدى له ب�سكل اإ�سارات، اإ�ساراٌت حتتم ابتكار م�سكلة جديدة.

فاز الباحث واملوؤرخ العراقي ر�سيد اخليون بجائزة امللك عبدالعزيز للكتاب 
يف دورتها الثالثة، وذلك يف فرع الكتب املتعلقة بدرا�سات التاريخ الإ�سالمي 
واحل�سارة الإ�سالمية، عن كتابه “اأثر ال�سود يف احل�سارة الإ�سالمية”، ويقدم 
الكتاب ترجمات لل�سود امل�سلمني ويقف على اأدوارهم الثقافية واحل�سارية 
الكتاب  يقدم  ببغداد.  العبا�سية  اخلالفة  �سقوط  وحتى  النبوة  فرتة  منذ 
الأول  اخت�س  بابني،  يف  جاء  وقد  الإ�سالم،  تاريخ  يف  ال�سود  دور  الفائز 
منهما بتاريخ العبودية، كدرا�سة مقارنة بني احل�سارات والبحث يف نهاية 
الربيطانية  للعالقات  كان  وكيف  والإ�سالمية،  العربية  الدول  يف  العبودية 
الدبلوما�سية اأثر يف ذلك، بعد قرار اإلغاء العبودية يف بريطانيا �سنة 1833.

بينصدر حديثا الخيونصدر قديما

قراءة في كتاب

ل �سيء مينح العني روؤية وهي مغم�سة، مثلما تفعل 
تتذكر،  الروائية  ال�سخ�سية  ترك  ولعل  الذكريات. 
اأي  لدى  املف�سلة  الروائية  التقنيات  من  لواحدة 
كاتب، لكن اأن تطارَد ال�سخ�سية ذكريات الآخرين، 
غالف  فت�سق  اخلا�سة،  روايتها  ب�سنع  هي  لتقوم 
ال�سدق  وتتجاوز  اخلا�س،  وتن�سج عاملها  الكتاب، 
عن  وتبحث  عنه  لتن�سلخ  الروائي  العمل  يف  الفني 
مقروءة  ل  حم�سو�سة  يجعلها  الواقع،  يف  لها  �سكل 

فقط، فهذه جتربة اأكرث عمقًا وجدًل.
مو�سى  ملوؤلفها  ال�سغف”*  مطلع  “حتى  رواية  يف 
التي  التجربة  هذه  على  العثور  ميكن  برهومة، 
الروائية،  ال�سخ�سية  جراأة  حدود  عند  تتوقف  ل 
خ�سو�سًا اإذا كانت هذه ال�سخ�سية “البطلة” امراأة، 
تتج�سد منذ ال�سفحات الأوىل كاأنثى تتذكر وتدرك 
وتطالع �سورة البحر، ثم ل تلبث اأن ت�سحبها اأمواج 
الذكريات، ليذوب وعيها بني امراأة املا�سي وامراأة 
فيحرق  بجراأة  بعدها  الكاتب  ولينطلق  احلا�رش، 
�سفن الرجل ويرتك املراأة تتمدد وحدها يف جغرافيا 

ن�سه الروائي مثل جزيرة مل ي�سلها رجل من قبل.
�سيئًا من  ي�رشد  الذي  الروائي،  الن�س  امتداد  وعلى 
�سرية امراأة حطمت �سخرة الطائفية مباء احلب الذي 
طائفتها،  غري  من  رجاًل  فع�سقت  الأمل،  من  قطرته 
يطل بني حني واآخر من ق�سا�سات ذكرياتها، ول 
يح�رش اإل اإن ح�رشت اأو حكت، ويغيب اإن قالت هي 
اأنه غائب، اأو اإن غابت، وباخت�سار، ل وجود للرجل 
خالل  من  اإل  العادي”،  الفنان،  اخلائن،  “احلبيب، 
وجوده  عن  اأو  عنه  نعرف  اأن  ميكن  ل  التي  املراأة 

�سيئًا، اإل من خاللها.
لكنها رمبا، لي�ست امراأة واحدة، بل اإنها وكما ت�رشد 
لنا  ي�سي  اإذ  ن�ساء،  ال�سطور:  بني  فيما  الرواية  لنا 
النزياح  خالل  من  الرواية،  يف  امل�ستويات  تعدد 
م�سبعة  ال�سخ�سيات،  بني  تراوح  فنية  لغة  جتاه 
بالروؤى وامل�ساهد ال�سينمائية واللوحات والإ�سارات 
التي ل تطفو  الفرويدية،  اإىل تلك  اإ�سافة  الفل�سفية، 
بني  احلوار  يف  تظهر  ل  وتكاد  الن�س  �سطح  على 
ال�سخ�سيات، اإمنا تن�ساب يف م�سام الرواية لتعطيها 

رائحتها اخلا�سة واملميزة.
ك�رشت هذه الرواية بطولة رجل املجتمع التقليدي، 
وا�ستح�رشته من خالل املراأة التي برع الكاتب يف 
اإخفات وعي الرجل -الكاتب، البطل- لرتكها تربز 
بالتحليق  امتازت كذلك  التي  الرواية  اأحداث  طوال 
املجتمع  فيه  يكد�س  الذي  ال�سندوق  عن  بعيداً 
�سح  اإن  الكال�سيكية  اأو  العرفية  موجوداته  العربي 

التعبري.

اقتباس
 

عندما ل تتفاءل، يت�سو�س الذكاء. 
فيكتور هوغو

اأنت يا نف�سي تندفعني 
بخفة فوق امل�ستنقعات 

والأودية واجلبال 
والغابات. 

فوق الغيوم والبحار وراء 
ال�سمو�س والأثري 

وت�سقني كاملحراث، 
وك�سّباح ماهر تطربه 

الأمواج، 
الف�ساء الوا�سع العميق 

بن�سوة عارمة ل تو�سف 
طريي يا نف�سي بعيداً عن 

هذه الروائح الكريهة 
واذهبي وتطّهري يف 

الف�ساء الوا�سع العايل 
وليكن �رشابك الإلهي النقي 

هذا ال�سياء الالمع 
الذي ميالأ اأجواز الف�ساء 

ال�سافية 
ما اأ�سعد من ي�ستطيع 

بجناح جّبار 
اأن ينطلق اإىل احلقول 

امل�سيئة ال�سافية 
تاركًا وراءه ال�ساأم 

والأحزان الكبرية 
التي تهيمن بثقلها على 

هذا الوجود الغام�س
ما اأ�سعد من كانت اأفكاره 

كطيور القرّب 
تنطلق يف ال�سباح لتتابع 
طريانها حرة اإىل ال�سموات 

وما اأ�سعد من يحلق فوق 
الوجود 

ويفهم دون كبري عناء 
لغة الزهور والأ�سياء 

ال�سامتة

شارل بودلير

ثقافة 

بين جمالية الخط العربي وتجربته التشكيلية...
أنتي يانفسيمخلد المختار يتحدى المرض بحروفيات جديدة

العراق  داخل  العراقيني  الفنانني  جميع  ت�سامن 
املغرتب  العراقي  الفنان  مع  املهجر،  ويف 
الكبري  لتحديه  وذلك  املختار،  خملد  بالنم�سا 
ملر�سه املزمن، لكي يوا�سل اإبداعه الإن�ساين يف 
اأقامها يف معر�سه اجلديد  جتربته اجلديدة التي 

املعنون بـ”جمالية اخلط العربي”.
لوحات الفنان خملد املختار، كما عرفناها منذ 
املتوازن  الهند�سي  الت�سميم  على  تعتمد  بدايته، 
يف ما بني الرموز والأ�سكال والألوان.. وجميعها 
ومن  تاأريخية  م�ساهد  من  ومنطلقة  م�ستمدة 
�سور الرتاث الفلكلوري العراقي الأ�سيل، الزاخرة 
اخلالدة،  واملاآثر  العظيمة،  والرموز  باملفردات 
الزاهية، وات�ساع  اإىل املا�سي مب�ساهده  واحلنني 

موا�سيعه والتلذذ مبعاين �سوره املجيدة.
بع�س  جتربته  طوال  املختار  وا�ستخدم   
الروؤية  بني  ما  واملقارنات  ال�ستعمالت 
الأدبية..  التعبري  ووجدانية  اخلا�سة،  الت�سكيلية 
ومنطا  متميزا  خطا  لنف�سه  ذلك  من  م�ست�سفيا 
الفنية  تقنياته  خالل  من  اأ�سلوبه  يف  متفردا 
اأبعاد  اكت�ساف  حماولة  اإىل  املتلقي  تدعو  التي 
طياتها  يف  حتمل  التي  اللوحات  وم�سامني 
اأ�رشار ودللت ورموز واألوان واإ�سارات لتمنحها 
حلا�رشنا  زاهيا  وبريقا  عزيزا،  تاأريخيا  عمقا 
وم�ستقبلنا امل�رشق يف توليف وتكوين رائع، فقد 
جغرافية  من  املتممة  مالحمه  ذلك  من  اأ�ستقى 
وزمانه  مكانه  تربته..  هوائه،  اأر�سه،  العراق، 

اأبناء  و�سمود  ماأ�ساة  اإليها  م�سيفا  عام،  ب�سكل 
املتوالية  احلروب  �سنني  خالل  من  العراق، 
واحل�سار  ال�سامل  والدمار  البغي�س  والعدوان 

الظامل، لتنتهي بالطائفية و�سخافتها.
الفنية  ب�سطوحه  املختار،  جتربة  عن  عرف  لقد 
اآلية  بتقنية  املتعددة،  اللونية  الطبقات  ذات 
)الر�س( املتممة بالري�سة يف ما بعد، وا�ستخدامه 
بالطرق  الفني  العمل  تغني  التي  الكثيفة  ال�سور 
واملركبة  واملتنا�سقة  املتال�سقة  اجلمالية 
واملتداخلة بني املفردات والألوان، قد تقرتب من 
اأ�سلوب النحت البارز، لتقريب نظر الأبعاد الفنية 
التي حتيط بالكتل، وذلك لأن املنحوتات البابلية 

والآكدية وال�سومرية ل تفارق ب�رشه وخميلته.
للبحث  مكان  هو  املختار،  عند  اللوحة  �سطح 
والتجريب والتنقيب، وقد ا�ستطاع اأن ينتج �سطحا 
يخدم عنا�رش لوحاته التي تتخذ من املنمنمات 
والرموز الإ�سالمية ف�ساء لها، معتمدا على اإبراز 
تفا�سيل دقيقة يف الأ�سكال، �سمن اأ�سلوب زخريف 
متوازن ومتوافق مع اأر�سية اللوحة )البكراونت(، 
كالنباتات  اأخرى  مفردات  على  ا�ستغل  حيث 
الزاهية واحل�رشات اجلميلة واختزالت من بع�س 
مالمح واأطراف الإن�سان، واملزاوجة ما بني هذه 
العربي  احلرف  وجمالية  اأ�سكال  مع  العنا�رش 
معا�رشة  ب�رشية  منظومة  �سمن  ومن  باأنواعه، 
من اأجل تكوين وتقدمي لوحة مملوءة باملفردات 

والدللت املن�سجمة مع بع�سها البع�س.
بالإمكان،  ما  “بقدر  جتربته  عن  املختار  يقول 
بني  وما  الأ�سياء  وتاأملت  الأفكار،  يف  بحثت 

لكل  واأن  امل�ساحات،  وجدت  والطول،  العر�س 
م�ساحة مو�سوعا، اأو اأكرث من مو�سوع، يت�سمن 
الروؤية  خالل  ومن  خمتلفة،  اأو  مت�سابهة  اأ�سكال 
به  اقرتنت  الذي  الدافع  وجدت  بي،  اخلا�سة 
املتعلقة  اخلا�سة،  لغته  �سيء  ولكل  الأ�سياء، 
متفقا  ياأتي  ل  قد  احلدث،  تف�سري  اأما  بحدث، 
عملية  فتحدث  لالأ�سياء،  املبا�رشة  الأ�سكال  مع 
�سواء  اآخر،  ثوب  يف  الأ�سياء  واإخراج  التغيري، 
تكون  قد  اأو  ملمو�سة،  اأم  مرئية  الأ�سياء  اأكانت 

جمرد خيال”.
نبحث  الذي  باملحيط  الن�سغال  “حني  وي�سيف 
الفراغ،  ا�سمه  �سيء  هناك  لي�س  اأن  جند  فيه، 
وعاملنا غري حمدود، ينطلق من مركزية الإن�سان 
العامل،  هذا  عن  نعرب  اأن  نريد  وعندما  والأر�س، 
واأخذت  بنقطة،  بداأت  �سخ�سية،  وبا�ستقاللية 
الولدات،  هذه  فجاءت  وم�سارها،  خطاها  اأتابع 
التي ت�ساهدونها، لوحات واأعمال فنية جتاوزت 
على  نق�سها  يف  اأعي�س  كنت  التي  احلالة  زمن 
م�ساحة بي�ساء، بعد اأن ا�ستمتعت بجوهر الأ�سياء، 

بعيدا عن احلياة التقليدية والرتابة”.
اللحظة  خملد املختار فنان مبدع ومتمكن يعي 
واأيقوناته  اأعماله  وي�سوغ  املبتكر  بتفاعل 
بعده  من  فبالرغم  املحرتف،  ال�سائغ  هو  كما 
وعذاباته  الوطن  اآلم  يتح�س�س  فهو  الوطن  عن 
وماآ�سيه، بل ير�سمه بعني املتفاءل ويتغنى باإرثه 
الكبري، فهو ل يختلف عن اأجداده بناة احل�سارة 
اإىل  اليومية لينقلنا  الآ�سوريني، يدّون م�ساهداته 

عامله ال�ساحر واملليء باجلمال والفتنة.

بغداد_ متابعة


