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رغم حضورها األدبي بشكل الفت للنظر.. هل تحولت كتابة الرواية إلى موضة؟
�أعلى  وت�صدرت  �لكتاب  �صوق  على  �لرو�ية  هيمنت 
�ملعرو�صة يف معار�ض  �لكتب  مبيعات  �لأرقام يف 
حمجة  و�صارت  �لن�رش  ودور  و�ملكتبات  �لكتاب 
�لكتاب وحتى �ل�صعر�ء لالنت�صار وجذب �أنظار �لنقاد 
و�لنا�رشين و�ملخرجني و�ملنتجني يف عامل �لدر�ما 
يف  تعلن  �صارت  �لتي  �جلو�ئز  �إىل  و�صول  و�لفن 
جتري  حيث  و�لرو�ئيني  بالرو�ية  لالحتفاء  �لأنحاء 
�ل�صباقات �حلامية نحوها بكل قوة و�ل�رش�عات من 
�أجلها ت�رشب يف �لأعماق بني �لكتاب و�ملوؤ�ص�صات 
�لأ�صماء  من  �لكرثة  بهذه  فهل  و�ل�صحافة 
و�ل�صد�ر�ت �لرو�ئية �لتي متالأ رفوف �ملكتبات كل 
�أ�صبوع حتولت كتابة �لرو�ية �إىل مو�صة حتى �صار 
�مني  �ل�صاعر  يقول  رو�ئيا.  يكون  لأن  ي�صعى  �لكل 
�لع�رشي , ل �صك �أن �لرو�ية حا�رشة ب�صكل قوي جد� 
ب�صبب �أن ��صتيعاب �ملتلقي للرو�ية �أكرث �صهولة من 
تلقيه لل�صعر وخ�صو�صا �حلديث وباعتبارها توثيق 
تاريخي و�جتماعي ملر�حل و�أماكن معينة . , وحمدد 
و�إح�صائيات  �لن�رش  دور  لدى  �ملبيعات  حجم  ذلك 
�لغالب  �أ�صبح  �ل�صديد  لالأ�صف  لكن  �لكتاب  معار�ض 
حتولو�  قد  ق�صة  وكتاب  �صعر�ء  فتجد  �لرو�ية  يكتب 
مقومات  من  �لقليل  ولو  ميتلكون  ل  وهم  لرو�ئيني 
�لكتابة , وكم ندمت على قر�ءة �لكثري من �لرو�يات 
على �عتبار �أنها �أكرب �لأجنا�ض �لق�ص�صية من حيث 
�حلجم وتعدد �ل�صخ�صيات وتنوع �لأحد�ث فهي تاأخذ 
وقتا كبري� جد� لقر�ءتها وهي ل ت�صاوي قيمة �لورق 
و�إف�صاد  وعقم  ثرثرة وخو�ء  , جمرد  عليه  �ملطبوعة 
�لفنية  و�ملقومات  �لبناء  لعنا�رش  و�فتقار  للذ�ئقة 
عاملنا  يف  �لكتاب  من  جد�  �لقليل  با�صتثناء   …
�لعربي ممن يجيدون هذ� �جلن�ض �لأدبي �لهام ومن 
وثقافة  وكبرية  غنية  و�أدبية  حياتية  جتربة  لديهم 
�ل�رشد  متعة  لديهم  فنجد  حقيقية  وموهبة  و��صعة 
و�لتخيل و�لإيهام و�لت�صويق و�لإثارة وخمتلف �أنو�ع 
على  �لإقبال  �أ�صمي  ل  هنا  و�أنا   .. �ل�صعورية  �ملتعة 
�أ�صميها جتارة تعتمد على  كتابة �لرو�ية مو�صة بل 
�لعر�ض و�لطلب, وما تقوم به �لكثري من دور �لن�رش 
هذه �لأيام من �لمتناع عن ��صتقبال �أي جن�ض �أدبي 
وحجم  مادية  مكا�صب  لتحقيق  �لرو�ية  با�صتثناء 
مبيعات توؤكد �أن �لأمر ل يتعلق باملو�صة بل بثقافة 
�ل�صوق و�لعر�ض و�لطلب لالأ�صف . �ما �لكاتب �صالح 
�لأجنا�ض  �لرو�ية من  , جن�ض  �ن  خلفاوي ي�صري �ىل 
�لأدبية �ل�صعبة لكن لوحظ يف �لفرتة �لأخرية كرثة 
�لذين  و�صعر�ء وغريهم من  �دباء  �لرو�ية من  كتاب 
وقد  و�جلميل  �ل�صعب  �لفن  هذ�  يف  بدلوهم  �دلو� 
�لذين  معظم  �ن  �لعملية  هذه  ��صت�صهال  من  يكون 
هذ�  يف  �خلو�ض  لأجل  ذ�تية  ك�صرية  كتبوها  كتبو� 
باب  من  �و  �ل�صو�ء  ت�صليط  لأجل  �لدبي  �جلن�ض 
ي�صبه  �لمر  ��صبح  حتى  �لد�ء  منطية  يف  �لتغيري 
رو�دها  لكرثة  مربكة  �دبية  مو�صة  نحو  �لتوجه 

لهذ�  �ملخ�ص�صة  �جلو�ئز  �حدى  يف  �لطمع  و�ي�صا 
�ملكتوبة  �لرو�يات  حجم  �ن  و�ي�صا  �لدبي  �جلن�ض 
�ختلف عما كان يف �لرو�ية �لكال�صيكية �ذ يكفي �ن 
ي�صع  حتى  حكاية  ب�رشد  ��صبه  �صفحة   100 يكتب 
�لع�رش  متطلبات  رمبا  رو�ية  عنو�ن  غالفها  على 
تفرت�ض هذ� �حلجم لكن هذ� ل يعفي من �لتاأكيد على 
�خلو�ض يف تقنيات �لرو�ية و�فكارها �ملطروحة ل 
تعنيه من  �لرو�ية وما  �لكاتب بطل  يكون  �ن  يكفي 
تد�عيات متالحقة حتى يظن �نه ��صبح رو�ئيا هناك 
�لرو�ئية مل ي�صعفنا  �لكتابة  �لن تقنيات جديدة يف 
�لعمل  ��صت�صهال  يف  و�صفناه  ما  ب�صبب  بها  �حد 
ما�صوية  حكايات  من  جزء  �عتباره  على  �لرو�ئي 
من�صجمة  �لكتابة  فتاأتي  �ملفتعل  بطولها  تتجلى 
تعطي  �لكاتب  لدى  مت�صظية  د�خلية  �نعكا�صات  مع 
�صخ�صنة ير�د لها �لتعميم وهنا يقع ��صكال �ملو�صة 
له  ير�د  �حادي  بعد  �نه  رو�ئيا  �صكال  لها  �ريد  �لتي 
هويان  لينا  �لرو�ئية  تو�صح  حني  يف  �لتعميم. 
كٌل  فليجرب  للكل,  وتت�صع  �صا�صعة  �ل�صاحة  ,�أن 
عالقات  �صبكة  ميلك  �لكاتب  كان  �إذ�  خا�صة  حظه, 
عامة و��صعة لكن ذلك لن ينقذ ن�صا رديئا من �صلة 
�ملهمالت, ولبد من وجود �لرد�ءة و�لغباء و�لقباحة 
مقابل �لأ�صالة و�لذكاء و�جلمال, هكذ� هي �حلياة, 
و�لبقاء لالأقوى. وكل �أديب معني باأن يكون “عنيد�” 
عنادها  �ملتو��صعة  للنباتات  ومثلما  ح�صوره  يف 

�صيقرر  �لذكاء  بارع  و�لزمن  عناده,  للنخيل  �أي�صا 
�ل�صاهق”.  “نخيله  ويفرز  �لأمر,  ويح�صم  متلق  دون 
مل  دروي�ض  حممود  ملاذ�  مثال:  �صوؤ�ل  �إىل  و�أحيلك 
�لكاتب  ثقة  مبدى  متعلقة  �مل�صاألة  �لرو�ية؟  يكتب 
بقدر�ته �لإبد�عية. كما توؤكد �لباحة و�لكتابة �صليمة 
نور �صلطان , �ن حتول كتابة �لرو�ية �ىل مو�صة علي 
�ول �ن �تبع �ملنهج �لذي متكن �ن يكون �صيد� علي 
بحكم ما �صاع من زمني لأ�صل �ليه فاحلل كل كلمة 
�لكاتب  �ن  �ي  �ىل  من  �لتغيري  �لتحول  �ل�صوؤ�ل  يف 
و�لكتابي  �لدبي  �لبد�ع  يف  �مل�صتغل  �و  �لعربي 
عده  �لذي  �حلد  �ىل  �لرو�ية  كتابة  �ىل  حتول  قد 
�دبية  مو�صة  �ىل  بالأدب  و�مل�صتغلني  �لنقاد  بع�ض 
بغلبة  بارت  رولن  مع  �صمنا  �تفقنا  قد  كنا  و�ذ� 
�لجنا�ض  باقي  على  ما  ع�رش  يف  ما  �دبية  مو�صة 
له  �بد�عيا  جن�صا  �ل�صعر  مع  ح�صل  كما  �لبد�عية 
غلبة  �و  �لعربي  �لبد�عي  �ملنجز  يف  �ملعلى  �لقدح 
مع  ح�صل  كما  �لظو�هر  باقي  على  �بد�عية  ظاهرة 
�و غريهم  نز�ر قباين  �و  �ملتنبي مثال  �لقي�ض  �مروء 
مو�صة  �لنقاد  من  بع�ض  عدها  حتى  �لرو�ية  وغلبة 
��صحت  ولكن  �لخرى  �لبد�عية  �لجنا�ض  بقاء  مع 
ظاهرة متمكنة يف �لبد�ع �لعربي ولنعد �ىل �ل�صوؤ�ل 
يرى  �ل�صائل  بان  �نطباعا  يعطي  �لذي  �خرى  مرة 
ت�صتدعي  جلية  ب�صورة  �لكتابات  من  كما  هناك  �ن 
طرح �ل�صوؤ�ل و�ن هذ� �لكم لي�ض بامل�صتوى �ملطلوب 

يبلغه  �ن  يتوجب  �لذي  �لكامل  �لن�صوج  يبلغ  ومل 
و�لقر�ءة  للتلقي  �لن  �ملطروحة  �لرو�يات  كاتب 
و��صافة مفردة مو�صة كانت تعطي معنى �جلاهزية 
�لتقليد  معنى  تعطي  و�ي�صا  و�لتلقي  لالإنتاج 
حمقا  يكون  وقد  و�ل�صائد  �لر�ئج  خلف  و�لن�صياق 
�ل�صعر�ء بعد �بتكار  �ىل حد ما رمبا ن�صت�صهد بكرثة 
�لتفعيلة  �لذي �صاع من بني �صطوره  �لتفعيلة  �صعر 
�صعر�ء  ��صحى  �لكل  �ن  لنجد  �لنرث  ق�صيدة  وجاءت 
�لنرث وم�صتوجبات  �ن يعرفو� تقنيات ق�صيدة  دون 
�لجنا�ض  مع  �لمر  هذ�  ح�صل  ورمبا  �نتاجها 
�لبد�عية �لخرى �لق�صة و�لق�صة �لق�صرية و�لق�صة 
�لق�صرية جد� وجد� وجد� ورمبا ح�صل من �خلطابة 
يحمل  �لنت  �لوهمي  �لعامل  ��صحى  حني  و�ملقالة 
�صفاحا بالكتاب و�لدباء و�ملفكرين وكل ما يخطر 
على �لبال �و ل يخطر ولكل هذ� �صببا ونحن ب�صدد 
�لبحث عن �لرو�ية �لتي مل تالِق حظا طيبا مع �لنت 
�ن  �لذ�ئقة ل حتتمل  كتاب لن  دفتي  ��صرية  فبقت 
تتابع �لرو�ية �ل فيما ندر على �لنت ورمبا هذ� هو 
�رش �لقوة ل �ل�صعف فنحن ما يز�ل يبهرنا �لكتاب 
�ل�صهرة  بالتوثيق من خالله هذ� ف�صال عن  ونوؤمن 
�ىل  ��صف  لكاتبها  �لرو�ية  حتققها  �ن  ميكن  �لتي 
هذ� طول �لرو�ية وتعدد �حد�ثها مما يف�صح �ملجال 
حني  �حيانا  و�خلد�ع  للتعبري  �لكاتب  �مام  و��صعا 
يتمكن من �خفاء �صعف تقنياته يف مو�صع معني 

طول  �خر  مو�صع  يف  متكنه  عليه  يغطي  �ن  ميكن 
�لن�ض �لرو�ئي يف�صح مدى �و�صع للتعبري و�لنفعال 
وكتابها  بالرو�ية  ونقدي  �عالمي  �حتفاء  وجود 
وجو�ئز عاملية مثل نوبل �لتي للرو�ية ن�صيب و�فر 
�لعاملية  �جلائزة  من  �ل�صد  ح�صة  �لرو�ية  ولكتاب 
�جلو�ئز  من  وغريها  و�لبوكر  و�ملجزية  �ل�صهرية 
ف�صال  هذ�  ماديا  و�ملجزية  �لعالية  �ل�صمعة  ذ�ت 
�مل�رشح  �ل�صينما  للرو�ية  �بد�عية  منافذ  وجود  عن 
�لدر�ما مما يفتح �فق �و�صع لل�صهرة و�لك�صب �ملادي 
�حتكاك ومتا�ض  تكون هناك  �ي�صا حني  و�ملعريف 
و�لدر�مي  �ل�صينمائي  بالإبد�ع  �مل�صتغلني  مع 
�صينمائيا  �نتاجه  خالل  من  �لن�ض  تاأليف  لإعادة 
دور�  �لدبية  و�لذ�ئقة  �لتلقي  يلعب  وقد  در�ميا  �و 
وذلك لن �جلمهور �ملتلقي و�ق�صد �جلمهور �لعربي 
�ل�صعر  �لخرى مثل  �لدبية  �لجنا�ض  قد حتول من 
يف  �لرو�ية  �ىل  �لخرى  �لكتابية  و�لفنون  و�لق�صة 
لنا  �صترتك  �ن نعدها ظاهرة �صحية  �لنهاية ميكن 
�لعمل  فيه  و�ل�صمني  �لغث  فيه  �صخما  �بد�عيا  �رثا 
�لن�صج  فيه  و�لرديء  �ملميز  فيه  و�لهزيل  �لر�صني 
�لبد�عي �ملبهر وفيه �حل�صو �ل�صمج ولكن قد نح�صل 
ن�صبة  يكفي  �صئيلة  بن�صبة  ولو  مميز  �نتاج  على 
جمموعة  لنا  تكون  �ن  ميكن  وبهذ�  باملئة  ع�رشة 
�لبد�ع  تاريخ  تدخل  �لتي  �لبد�عية  �لعمال  من 

�لعاملي.

بغداد_ متابعة

الدقيق بين الثقافة والحضارةاإلنسانالعد العكسي لجائزة "كتارا "كهفي صديقي"
"كهفي  �صدر حديثا عن د�ر �حللم للن�رش و�لتوزيع و�لرتجمة, كتاب بعنو�ن 
�صديقي", للكاتب على �لطاهر. و"كهفي �صديقي" كتاب �صيا�صي �جتماعي, 
�صببتها  �لتي  �ملعا�رشة  �لأزم��ات  �صوء  يف  ويحللها  �لو�قع  ق�صايا  يناق�ض 
�لتكنولوجيا؛ خللقها حياة �أخرى مو�زية للتي يعي�صها �لأفر�د, و�أ�صبحت مع 
�لوقت هي �حلقيقة �لتي ينطوي د�خلها �لفرد, ويخلق عامل يتمناه يف خياله؛ 
�لب�رش  �إىل وجود موؤ�مرة؛ جلعل  �لكتاب  لينف�صل عن عامله �حلقيقي, وي�صري 
ن�صخ كربونية من �أنف�صهم يجمعهم حتت مظلته حتى ي�صتطيع توجيه عقولهم 
وينفذها  �لتاريخ, ويحيك خططه  �أجماده عرب  لي�صنع  �إر�دته,  وجعلهم حتت 

من خاللهم.

�لعربية وفق ما  �لعاملي للرو�ية  �ليوم  �ل�صهر �جلاري, هو  �إن كان يوم 12 من 
نف�صه  �ليوم  و�لعلوم" )�لألك�صو(, ففي  و�لثقافة  للرتبية  �لعربية  "�ملنظمة  �أقّرت 
يجري �لإعالن عن �أ�صماء �لرو�ئيني �لذين حازو� جو�ئز "كتار� للرو�ية �لعربية" 
�ملن�صورة",  "�لرو�يات  هي  فئات  ثالث  عن  تقّدم  �جلائزة  �لثالثة.  دورتها  يف 
و"�لرو�يات غري �ملن�صورة", و"�لدر��صات غري �ملن�صورة", وقد ��صتحدثت "كتار�" 
فئة جديدة لأول مرة هذ� �لعام, ل� "رو�يات �لفتيان غري �ملن�صورة". وفق ما جاء 
"�ملوؤ�ص�صة �لعامة للحي �لثقايف كتار�" �جلهة �ملنظمة  �أ�صدرته �ليوم  يف بيان 
�لبيان  يف  تناول  �ل�صليطي,  �إبر�هيم  بن  خالد  "كتار�"  موؤ�ص�صة  مدير  للجائزة. 

جديد �لدورة �حلالية.

باإر�دة  ومايفعله  منه,  �إذن  فعله  فاعل حر.  �لإن�صان  رو�صو:   جان جاك 
حرة ليدخل يف �لنظام �لذي �ختاره �خلالق بتدبريه وحكمته, فال يجب 
�إ�صافته �إليه. �لرب, �ملدبر للكون و�ل�صاهر عليه, ليريد �ل�رش �لذي يقرتفه 
�لإن�صان بالإ�رش�ف يف ��صتغالل �حلرية �ملخولة �إليه. لمينع حدوثه, �إما 
بنفي  �إل  يتم  ل  �ل�رش  منع  لأن  و�إما  فاعله,  لتفاهة  نظر�ً  تاأثري  بال  لأنه 
�إذ يطعن يف قيمة �لإن�صان �لذي �أوجده �لرب  حرية �لب�رش وهو �رش �أكرب 
�لقوى  له  لُيقبل على �خلري خمتار�ً. ولكي يختار وفر  �ل�رش بل  ليفعل  ل 
�ل�رشورية لذلك, مع و�صع حد لها حتى ل ُيخل �لإفر�ط يف �حلرية بتو�زن 

�لكون. 

بيغوفت�ض: هناك خلط غريب بني فكرة �لثقافة وفكرة �حل�صارة. �لثقافة 
تبد�أ “بالتمهيد �ل�صماوي” مبا ��صتمل عليه من دين وفن و�أخالق وفل�صفة, 
و�صتظل �لثفاقة ُتعنى بعالقة �لإن�صان بتلك �ل�صماء �لتي هبط منها, فكل 
�صيء يف �إطار �لثقافة �إما تاأكيد �أو رف�ض �أو �صك �أو تاأمل يف ذكريات ذلك 
�للغز, وت�صتمر هكذ� خالل  �لثقافة بهذ�  �ل�صماوي لالإن�صان. تتميز  �لأ�صل 
�لزمن يف ن�صال م�صتمر حلل هذ� �للغز. �أما �حل�صارة, فهي ��صتمر�ر للحياة 
و�لطبيعة.  �لإن�صان  بني  �ملادي  �لتبادل  �لو�حد,  �لبعد  ذ�ت  �حليو�نية 
و�مل�صتوى  �لدرجة  يف  فقط  �حليو�ن  عن  يختلف  �حلياة  من  �جلانب  هذ� 

و�لتنظيم. 

حريةصدر حديثا الفرقبدء

قراءة في كتاب

جديد  كتاب  �صدر  بالقاهرة,  للن�رش«  »بتانة  د�ر  عن 
للكاتب  �صربد«,  يف  حمفوظ  جنيب  »ليايل  بعنو�ن: 
يف  جديدة  �أ�رش�ر�ً  فيه  يحكي  �لعزيز,  عبد  �إبر�هيم 
�صفحة   1600 يف  �لكتاب  يقع  نوبل.  �صاحب  حياة 
كل  كبريين,  جز�أين  �إىل  وينق�صم  �لكبري,  �لقطع  من 
�ملوؤلف  جزء يحتوي على 800 �صفحة, وفيه ير�صد 
ليلة,   122 مدى  على  حمفوظ  جنيب  �لرو�ئي  �آر�ء 
�لفندق  �صربد«,  يف  »حمفوظ  �صالون  ليايل  عدد  هي 
�حلر�في�ض,  �صلة  فيه  جتتمع  كانت  �لذي  �ل�صهري 
ويف  و�لأجانب.  �لعرب  من  حمفوظ  جنيب  و�صيوف 
كل جل�صة, كانت تثار كثري من �لق�صايا �لتي تخ�ض 
عالقة  وكذلك  كله,  و�لعامل  �لعربي  و�لعامل  م�رش 
حمفوظ باأدباء جيله و�لأدباء �ل�صابقني له, ور�أيه يف 
�لأجيال �ل�صابة وكتاباتهم, ومن يعجبه منهم وملاذ�. 
على  �لرد  د�ئمًا  يرف�ض  حمفوظ  كان  جل�صاته,  ويف 
و�أ�رشته,  ب�صوؤون حياته  �لتي تتعلق  �لأ�صئلة �خلا�صة 
وكان يلتزم �ل�صمت حينما يتحدث �أحد �حل�صور عن 
�صخ�صي,  �صاأن  يف  ر�أيه  طلب  و�إذ�  غائب,  ما  �صخ�ض 
ول  جايز,  ي�صح,  و�حدة:  كلمة  عن  �إجابته  تخرج  ل 
ويك�صف  �لنا�ض.   �صرية  يف  يخو�ض  ول  �أبد�ً,  يتورط 
�أحاديثه  يف  باملر�أة  حمفوظ  جنيب  عالقة  �لكتاب 
�جلل�صة  �قتحمت  كيف  وير�صد  �حلر�في�ض,  لقاء  �أثناء 
�لوله,  حد  �إىل  به  معجبة  �أملانية  �مر�أة  م�صاء  ذ�ت 
وطبعت قبلتني على جبني �صاحب نوبل, فعلق جنيب 
فوزي  »يعني  مازحًا:  �ملعهودة  بابت�صامته  حمفوظ 
بنوبل كان فر�صة للب�صب�صة«! كما ير�صد حالة �لقلق 
�أحد�ث  �إثر  �حلر�في�ض  �صاحب  �نتابت  �لتي  و�لتوتر 
�أن جنيب  �إىل  �أمريكا, م�صري�ً  )�أيلول( يف  �صبتمرب   11
مالب�صه  يرتدي  كان  و�أنه  بالرعب,  �أ�صيب  حمفوظ 
��صتعد�د�ً للخروج حينما قالت يل �بنته على ما حدث 
يف �أمريكا, و�أنه علق: »كنت باح�صبه فيلم«. ويك�صف 
لأن  �لبد�ية  يف  بالطمئنان  �صعر  حمفوظ  �أن  �لكتاب 
�لعرب لي�ض لهم يد فيما وقع »لأنه فوق طاقتنا من 
جميع �لنو�حي«, لكن يف �ليوم �لتايل حينما تعرفو� 
يف  �لطائر�ت  تفجري  قادت  �لتي  �لأ�صماء  بع�ض  على 
جنيب  علق  عطا,  حممد  بينهم  من  وكان  �لربجني, 
حمفوظ قائاًل: »�ترعبت حقيقي, بقينا �أعد�ء لأمريكا 
وهدفًا لها«. ويزخر �لكتاب بوقائع و�أحد�ث, بع�صها 
من  مهمًا  جزء�ً  بذلك  م�صكاًل  مرة,  لأول  عنه  يك�صف 
كما  نوبل,  جائزة  �صاحب  �لعاملي  �لأديب  �صرية 
جل�صاته,  يف  به  �ملحيطني  و�آر�ء  �آر�ئه  عن  يك�صف 
وكانت �ملناق�صات بينهم ل ترتك حدثًا دون مناق�صة 
�أو تعليق. ي�صار �إىل �أنه من �أ�صهر رو�د هذه �جلل�صة �لتي 
و�ملخرج  �صامل,  علي  �لكاتب  �حلر�في�ض  بلقاء  عرفت 

توفيق �صالح, و�ملمثل عبد �لعزيز خميون.

اقتباس
 

�لر�صم طريقة �أخرى لكتابة �ملذكر�ت. 
بابلو بيكا�صو

ماذ�
هذ� هذيان وهر�ء

 يقول �لعقل و�لر�صد
هذ� وماذ� هناك

يقول �حلب
هذ� �صوء حظ وم�صيبة

يقول �حل�صاب
هذ� لي�ض كالمل

يقول �خلوف
هذ� �لقانط و�لبائ�ض

تقول �لفطنة و�حلنكة
هذ� وماذ� هناك

يقول �حلب
هذ� م�صحك

يقول �لفخر و�لزهو
هذ� طي�ض ورعن

تقول �حليطة و�لحرت��ض
هذ� م�صتحيل

تقول �لتجربة و�خلربة
هذ� وماذ� هناك

يقول �حل���ب.
حتادث

لولئك �لنا�ض
�لذين يتحدثون عن �ل�صالم

و�لفكر م�صغول بك
يتحدثون عن �مل�صتقبل

عن حق �حلياة
وخوف �لب�رش

و�لفكر م�صغول بك
�هذ� هو نفاق

�م حقيقة ؟!
قبل �لعودة

من �صينقذ �لن�صان
لو زلزلت �لر�ض؟

ل مال ول زينة �لدنيا
�صيتجه �صوب �لعر�ء

يحمل بني يديه طري� 
وقف�صا

منذ زمن ... مات �لطري
وظل �لقف�ض

لن تزلزل �لر�ض
�حليو�نات �لوىل فرت

رمبا , كانت �خطاء
فالد�ر �صيدت �ح�صن ت�صييد
�نها �حلقيقة , كان �لزلز�ل

�ب�رش طري� ميتا
على �لطريق

رمبا كان غري حذر
�روم على �ن �ح�صل

على قف�ض فارغ
لكني �صاخذه

يف �لبدء
فيما لو جاء

طري .

اريك فريد

ثقافة 

ماذا؟عن عمر ناهز الـ69 ... التشكيلي العراقي مخلد المختار يرحل بعيدًا عن وطنه 
�لفنان  �ملا�صي  �صبتمرب   29 �جلمعة  عاملنا  عن  رحل 
ناهز  عمر  عن  �ملر�ض  مع  �رش�ع  بعد  �ملختار  خملد 
فيينا.  �لنم�صاوية  بالعا�صمة  مغرتبه  يف  �صنة,  �ل�69 
�لعر�ق  �صمايل  �ملو�صل  مدينة  يف  �ملختار  خملد  وولد 
يف عام 1948 من �أ�رشة مو�صلية عريقة, �إذ كان و�لده 
يحيى �خلطاط خمتار حملة باب لك�ض يف �ملو�صل ومن 
�لنه�صة  موؤ�ص�صي  من  وهو  نينوى,  حمافظة  وجهاء 
�لعبيد,  ع�صرية  �إىل  ن�صبه  ويعود  �لعر�ق,  يف  �لثقافية 
�لعربي.  و�لوطن  �لعر�ق  يف  �لكبرية  �لع�صائر  من  وهي 
�جلميلة  �لفنون  �أكادميية  يف  �ملختار  خملد  وتخّرج 
ببغد�د و�أكادميية روما و�ملركز �لّثقايف �لعاملي للفنون 
يف روما باإيطاليا عام 1973, ويف عام 1977 ح�صل 
على �لدبلوم �لعايل يف �لديكور و�لتزيني, ثم در�ض �أربع 
�صنو�ت ما بعد �لبكالوريو�ض يف �أكادميية روما للفنون 
�جلميلة, وتخرج بدرجة �متياز, و�أكمل در��صته يف روما 
على نفقته �خلا�صة. و�ملختار من �لفنانني �ملعا�رشين, 
ر�ّصام  وهو  �ملا�صي,  �لقرن  �صبعينات  جيل  من 
ت�صخي�صي يف �إطار �لفن �ل�صعبي �مُل�صمى “بوب �آرت”, 
لكّنه مل يتخّل عن �ملو�صوع �مل�صتمد من �حلياة �ليومية 
�أو ما يقع يف د�ئرة �هتمام �لّطبقات �لعامة, ومن �أجمل 
ب�صيغة  �لعلمي  �ملنهج  فيها  ي�صتخدم  �لتي  تلك  �أعماله 
تر�كمية ُم�صبعة ببع�ض �لقتبا�صات �لأ�صلوبية. جلاأ يف 
�لتل�صيق  �أ�صلوب يجمع ما بني مبد�أ  �إىل  بع�ض لوحاته 
�أن  دون  من  �لثنني  بني  مازجا  و�حد  �آٍن  يف  و�لّر�صم 
بالإفريز  عر�قيا,  ي�صّمى,  ملا  �لرت�ثية  �ملالمح  ُيهمل 
عر�قيون  فنانون  �لأ�صلوب  هذ�  �إىل  جلاأ  وقد  �ل�صومري, 

�آخرون ُمتاأّثرين بالرت�ث �لعر�قي �لقدمي.
�ملختار  خملد  �إن  �صعيد  حميد  �لعر�قي  �ل�صاعر  ويقول 
كان مينح �لفن جمال, على جمال روحه, و�صفاء على 
يت�صف  مببدع  �ملرء  يلتقي  �أن  �لنادر  ومن  �صفائه, 

مبا �ت�صف به خملد �ملختار, مبا كان فيه من �صهامة 
وتو��صع وحب للحياة, وحب لالآخرين. ويتاأمل �لرو�ئي 
للفنان,  �لتقطت  �صورة  �آخر  �ملديني  �أحمد  �ملغربي 
ويقول “نحل نحول �صديد� يف �آخر �صورة له, هو �لذي 
يعي�ض  �أن  بو�صعه  كان  عجيب,  �أنفة..  وَذ�  بهيا  عرفته 
�لغربة  لكنها  �لدنيا,  مدن  �أجمل  �إحدى  يف  وهو  �أكرث, 
و�ل�صتات و�صياع كل �صيء �أ�صعب من �لتحمل غالبا”. 
يف  �جلميلة  �لفنون  معهد  عميد  موقع  �ملختار  و�صغل 
يف  �جلميلة  �لفنون  معاهد  تاأ�صي�ض  يف  و�صارك  بغد�د, 
معهد  تطوير  ويف  و�ل�صليمانية,  و�لب�رشة  �ملو�صل 
و�أق�صام حديثة وم�صافة  فروع  بفتح  بغد�د  �لفنون يف 
�ملو�صيقية  و�لآلت  �لعر�قي,  و�ملقام  �لت�صميم,  كفروع 

�جلمالية,  و�لدر��صات  �ل�صمفونية,  و�لدر��صات  �لهو�ئية, 
�لر�حل  �إىل ق�صم.  �لعربية  وحتويل فرع �خلط و�لزخرفة 
"بوب  �ل�صعبي  �لفن  �إطار  يف  ت�صخي�صيا  ر�صاما  كان 
ت�صجيل  يف  �أ�صهم  كما  بالتل�صيق  �لر�صم  جامعا  �آرت", 
�ليون�صكو  باإد�رة  وملحقاته  �جلميلة  �لفنون  معهد 
تعيني  على  وعمل  وح�صاري,  قّيم  كرت�ث  �لعلمية, 
�لطلبة �لأو�ئل على �لفروع و�لأق�صام معلمني يف �ملعهد 
د�خل  در��صتهم  لإكمال  در��صية  منح  على  لهم  وح�صل 
�لعر�ق �أو خارجه. و�صغل �ملختار يف عام 1998 حتى 
عام  مدير  موقع   2003 �أبريل   9 يف  �لعر�ق  �حتالل 
�لثقافة  وز�رة  يف  �لعر�قية  �لت�صكيلية  �لفنون  د�ئرة 
يف  ت�صكيليا,   ,1978 عام  منذ  �لعر�ق  ومثل  �لعر�قية, 
للفنون  �لعاملي  �ملوؤمتر  مثل  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد 
عقد  �لذي  �لعرب,  �لت�صكيليني  لحتاد  �لثالث  و�ملوؤمتر 
يف �لعا�صمة �لليبية طر�بل�ض عام 1983, ويف �ملوؤمتر 
�آر” يف  دي  “دي  �لأملان  �لت�صكيليني  للفنانني  �لتا�صع 
عام 1989, ويف �ملوؤمتر �حلادي ع�رش للر�بطة �لدولية 
للفنون �لت�صكيلية يف �لعا�صمة �لإ�صبانية مدريد برفقة 
و�نتخب  �ل�صيخلي.  و�إ�صماعيل  ح�صن  فائق  �أ�صتاذيه 
 1983 عام  �لعر�قيني  �لفنانني  لنقيب  نائبا  �ملختار 
عام  �لعر�قيني  �لت�صكيليني  جمعية  لرئي�ض  ونائبا 
1986 حتى عام 1990, �إذ مت �نتخابه رئي�صا جلمعية 
�لت�صكيليني �لعر�قيني حتى عام 1997. و�ملختار ع�صو 
دولية  ونقابات  ورو�بط  وجمعيات  منظمات  يف  فاعل 
يف  ع�صو�  و�نتخب  �لت�صكيلية,  للفنون  عديدة  وعربية 
�ملكتب  يف  نا�صط  ع�صو  وهو  �لعر�قي,  �لعلمي  �ملجمع 
�لفيدر�يل للفنون “�صون برون” يف �لنم�صا, وحاز جو�ئز 

دولية, و�أقام معار�ض �صخ�صية كثرية.
ولئن كان �ملختار لي�ض �أول مهاجر ولي�ض �آخر مهاجر 
ظل  مبدعا  مهاجر�  كان  فاإنه  وطنه,  عن  بعيد�  يق�صي 
ر�ية  ر�فعا  حياته  من  حلظة  �آخر  حتى  للحياة  يعطي 

�لإبد�ع �لعر�قي يف �لغربة و�ل�صتات.

بغداد_ متابعة


