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 القدس وبغداد :  خملد املختار

  صالح املختار  
 

ا هبدوء رجل كلمته واحدة وهويته راسخة ورمسه متفرد تى الينأهبدوء رحل وتركنا كما 
لد وعنوانه املعلن والعملي القدس وبغداد ، عندما تنظر يف لوحات الفنان العاملي خم

زقة بغداد وال تفارق شناشيل البصرة تفوح بعطور أاملختار جتد القدس حمفوظة يف 
قدس بالنسبة ملخلد نسان ، المع املنارة احلدباء تشكو ظلم اإل متعانقة املوصل

مل تصبح املوصل وبغداد مثل القدس أي هوية بغداد واملوصل والبصرة : املختار ه
 وعلى يد نفس اجلهات اليت هندست كوارثنا ؟ كان خملد معي مديرا   وتدمريا   خرابا  
بداع بكافة عالم نبتسم سوية لإللإل عاما   ملركز صدام للفنون وكنت مديرا   عاما  
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لظالم فواج خفافيش اأخشيت  عظيما   ني والعرب فجرا  شكاله ونصنع للعراقيأ
م من انتشار نوره البهي فسارعت بيب ويف بيت العم ساأالقابعة يف قم وطهران وتل 

طفاء مشاعل النور املتدفقة من بغداد لتلحق بالقدس حبيبة خملد املختار يف صباه إل
اخلوف والدم وقفنا نرقب الليل البهيم الضاج بكل مفارز  ! وشبابه وشيخوخته

ىل إات العم سام برفقة فريق املوساد والدموع والذي خيم علينا عندما وصلت دباب
تزوير التاريخ حبفظها لكتابات  دلة املادية اليت تفضحاملتحف العراقي لتنهب كل األ

خرية ورمبا ما قبلها ، وكان لفيات الثمانية األمسمارية تكشف التاريخ احلقيقي لأل
هوية العراق كانت هي  ن متاثيلمري للمتحف أللنهب والتدة اعالفن وسط معم

، ومع كل عمال فنية تدخل يف اختصاص خملد املختار الرسام املبدع أاهلدف وهي 
كنا دلة وعينا للعامل القدمي وهي حمدد موقعنا يف العامل اجلديد  أتدمري لتماثيل هويتنا و 

ذ إفاع ال تلدغ مرتني أ نور فيها وتتحكم فيها نفاق الأيف مسارات  حنشر حشرا  
عد له من بقايا أ  نسان يف تابوت عدام اجلسد وسقوط اإلتكفي لدغة واحدة إل

فيينا يراقب نينوى وقف خملد املختار على شرفات  ! اليورانيوم املنضب واملعلب
دلة هويتها كما فعل العم سام ونغوله العراقيني يوم اغتالوا متحفنا وهتدمي داعش أل

سوارها أعادة اكتشافها ليخرج من إفعل سوى العودة للقدس و وهو عاجز عن ال
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ن بغداد هي أ بيوت االعالم من الناس تذكرر بدلة اهلوية تراها يفأوتالهلا قبابا من 
 لفيات ، لوحات خملد كانتأن نينوى هي بيت من حررها قبل أقلعة القدس و 

قباب القدس  ن كانت حتمل يف خالياها صورإومازالت وستبقى عنوانا لبغداد و 
  . ودروهبا وانفاقها العتيقة

 لوحة راععة رمسها واخذهتا معي هداينأزرت فيينا والتقيت مبخلد و  2007 يف عام
، وكان  ليه مضطرا  إي مكان رحلت أىل إمنبع وجودنا القومي مث رافقتين  ىل صنعاءإ

غيور الباسل ىل الفارس اجملاهد العراقي العريب الإهداء إ هداء هو التايل حرفيا : )اإل
م ورعاكم مع كل احلب والتقدير : عزكم هللا ونصركأخي الغايل صالح املختار أ
تعلمون  هداء . هل( انتهى اإل 2007-11-25فيينا يف  -خوكم خملد املختار أ

رحل خملد  . نه القدس حية يف ضمريه وقلبه والتزامهإماذا كان حمور اللوحة ؟ 
بعني دامعة ختفي تدفق  رفات منازهلا ينظر بعيدا  املختار وهو يقف فوق تالل فينا وش

لنيب يونس ثار اآلعله يرى بيته يف نينوى ويشاهد  الدمع رجولة ابن قبيلة عريقة
ىل وعيه قبل إميال مل يتسلل الف األآه كانت بينه وبني نينوى نواملنارة احلدباء ، وأل

ع بلوحات زاخرة عاد بناء الواقأورة نينوى كما عرفها وعاش فيها فعينه سوى ص
باحلياة نرى فيها املنارة احلدباء والثور اجملنح وكل لقيات العراق وهي مفروشة على 
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م ال فنان عظيإبني العراق وفلسطني ال يقوم به  عتبات القدس يف دمج خالق
ح العم سام وال نغول فارس ويزيح هتزه ري صيل الأووطين راسخ اجلذور وقومي عريب 

دلة هوية أماس يتحدى الزمن  ركان منأعلى  صهيون مثبتا  كاذيب وتلفيقات بين أ
تزوير هويته مهما العراق وامتداده اجلغرايف غري القابل لفسخ عروة وحدته وال 

  . بالسة من كل فج عميقتدفقت مواكب األ
نه كان معنا ومازال يف أداعمة تذكرنا ب ثارا  آن ترك أال بعد إمل يرحل ، خملد املختار 

صالته ووفاءه وموقفه ألفنية بل كلماته وطيبته وهدوءه و وحاته اقلوبنا ليس فقط ل
اعر العراقيني والعرب ولن يف ضم الوطين من كارثة االحتالل ، سيبقى خملد حيا  

  . نسانية والوطنيةثاره الفنية واإلآتندرس 
 سكنه جناته وغفر لهأرحم هللا خملد و 
30-9-2017 

  الشبكةتراب ك
 الكاتب صالح املختارصفحة 
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