
 
 
 

إلنجازاته البارزة يف الفنون التشكيلية واملرئية واألدائية

جائزة اإلبداع الثقافي العربية 
للسعودي أحمد ماطر

الرياض: «الشرق األوسط»

أعلنت مبادرة «تكريم» فوز 
السعودي الدكتور أحمد ماطر 
بجائزة «اإلبداع الثقافي» التي 
تقدم للمثقفني واملبدعني العرب 
الـــذيـــن حــقــقــوا إنـــجـــازات بـــارزة 
م  ولــي. وتسلَّ الــدُّ على املستوى 
ماطر الجائزة في حفل أقيم في 

الكويت أول من أمس.
وطــيــلــة خمسة عــشــر عامًا 
أسس ماطر طريقته في املزواجة 
بــــــني أشــــــكــــــال الـــــفـــــن مــــــا حــقــق 
لــتــجــربــتــه الــــفــــرادة فـــي تــطــويــع 
الــــفــــنــــون املـــخـــتـــلـــفـــة، وبـــتـــعـــّدد 
جــمــالــي حـــديـــث يــمــتــثــل لــــرؤاه 
وبالتصوير  التشكيلي  بالفن 
الــفــوتــوغــرافــي، والــفــن األدائــــي، 
الــذي  املــرئــي. وهــو  والتسجيل 
جــــرى اخـــتـــيـــاره عــــام ٢٠٠٩ في 
قـــائـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة «بـــيـــزنـــس» 
ــخــصــيــات 

ّ
الــعــربــيــة كـــأبـــرز الــش

العربية املؤثرة في العالم.
اســتــطــاع مــاطــر أن يصنع 
مــنــطــقــتــه الــفــنــيــة الـــخـــاصـــة من 
الــقــادمــة من  محيطه وأســئــلــتــه 
ــقــافــي، وهــو 

ّ
جــوهــر مــكــونــه الــث

ابن قرية من جنوب السعودية 
نـــــشـــــأ فــــيــــهــــا قـــــبـــــل االلـــــتـــــحـــــاق 
بدراسة كلية الطب في جامعة 
املــلــك خــالــد فــي منطقة عسير. 
واشتغل على تخوم ذاكرة ذلك 
الــقــادم بدهشته األولــى،  الطفل 
مــن ثــم الــفــتــى والـــشـــاب اململوء 
بــمــعــارف جــديــدة لــيــتــمــاس مع 
حــــدود اســتــفــهــامــات اآلخــــر في 
الطرف البعيد من العالم، ذلك 
اآلخــر الــذي يبحث فــي حاجته 
لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى تــــلــــك الـــثـــقـــافـــة 
العربية واإلسالمية القادمة من 
أرض الجزيرة العربية تحديدًا. 
وأشــــارت «مــبــادرة تــكــريــم» إلى 
لــجــائــزة  أّن اخـــتـــيـــارهـــا مـــاطـــر 
«اإلبــــداع الثقافي» كــونــه ُيمثل 
ذلك التفوق الواضح في تحقيق 
الــّطــمــوح ومـــا عكسه مــن أدوار 
ــقــافــة العربية 

ّ
الــث لــدعــم  ناجحة 

وتــقــديــم مخزونها الكبير إلى 
الــعــالــم واإلســـهـــام فـــي تنشيط 

دور الفنان وتوسيع آفاقه.
واقــتــنــت كــبــريــات املتاحف 
فـــــي أوروبــــــــــا وأمــــيــــركــــا بــعــض 
أعـــــــمـــــــالـــــــه، ومــــــنــــــهــــــا املــــتــــحــــف 
الــبــريــطــانــي الـــــذي عــــرض أحــد 
أعـــــمـــــالـــــه وهـــــــــو فـــــــي الــــثــــانــــيــــة 
والعشرين من عمره، حني شارك 

في معرض «الكلمة في الفن»، 
ثـــم تـــوالـــت املـــراكـــز الــدولــيــة في 
اقتناء أعماله الشهيرة، كمتحف 
«قــوقــنــهــايــم» للفنون الحديثة 
واملــعــاصــرة فــي نــيــويــورك. كما 
ُاخــتــيــر عـــام ٢٠١٦ لــرســم لوحة 
«طريق الحرير» لُيهديها ولي 
العهد األمير محمد بن سلمان 
لـــلـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، لــُتــجــســد 
عــمــق عــالقــة املــمــلــكــة بــالــصــني، 
ولــــه مـــن املـــؤلـــفـــات «عــســيــر من 
الـــســـمـــاء» و«مـــجـــســـمـــات الــقــرن 
الــــعــــشــــريــــن وتــــــاريــــــخ الـــفـــضـــاء 
الـــــعـــــام» و«صــــــحــــــراء فــــــــــاران... 
التغيرات الحضرية في العمارة 

اإلسالمية».
ُعــّني ماطر رئيسًا  ومؤخرًا 
تنفيذيًا ملعهد «مسك» للفنون 
الـــــذي نــشــأ تــحــت مــظــّلــة   ٢٠١٧
مـــؤســـســـة ولـــــي الـــعـــهـــد األمـــيـــر 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان «مــــســــك 
الـــخـــّيـــريـــة»، وهــــذا املــعــهــد ُيــعــدُّ 
«مــــركــــزًا ثــقــافــيــًا ُيـــعـــنـــى بــالــفــن 
والفنانني ويسعى إلى تشجيع 
ابة املحلية 

ّ
املواهب الفنية الش

فــي اململكة واالرتــقــاء بالفنون 
الــســعــوديــة والــعــربــيــة وتمكني 
ـــقـــافـــي 

ّ
الــــتــــبــــادل والــــــحــــــوار الـــث

العاملي».
وقـــال مــاطــر عــن الــجــائــزة 
ــــــــه بــــهــــذه الـــــجـــــائـــــزة ُيـــعـــيـــد 

ّ
إن

ملــــــخــــــزون األرض  «الـــــفـــــضـــــل 
الــعــربــيــة ثــقــافــيــًا وجــمــالــيــًا»، 
ــهــا 

ّ
بــأن تـــلـــك األرض  ووصــــــف 

«مــــهــــد الـــــحـــــضـــــارات ومــنــهــل 
اإللــهــام ومــنــهــا حــفــر اإلنــســان 
العربي معارفه واستقى لطير 
مــخــيــالــه حــكــايــات األســاطــيــر 
واخــتــّط ملسيرته دروب األثــر 
الــــُكــــبــــرى وابــــتــــنــــى لــطــمــوحــه 
معارج تفوق العادي واملتاح 
حتى ُينجز كّل هذا الضوء في 
تاريخ البشر»، مشيرًا إلى أّن 
الثقافة العربية ليست «ربيبة 
خرى أو وليدة تقليٍد 

ُ
حضارة أ

أو خديجة جغرافيا تتقاسمها 
ــمــا هــي نــتــاٌج 

ّ
أمـــم غــريــبــة، وإن

الــعــريــق في  حــقــيــقــي لطينها 
ارب في الزمن». 

ّ
التاريخ والض

وهو ما جعل الفنون بمختلف 
الــوطــن العربي،  أشكالها فــي 
حـــســـب كـــلـــمـــتـــه، «تـــــقـــــوُم عــلــى 
أســاٍس متٍني من تلك األصالة 
ر وعلى أثٍر 

ّ
البالغة في التجذ

عميٍق من التجارب واإلنجاز 
الفذ لإلنسان العربي».

م جائزة «اإلبداع الّثقافي» في حفل أقيم بالكويت 
ّ
ماطر يتسل
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