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للثقاف����ة اأهمي����ة ك����رى يف حي����اة الأف����راد واجلماع����ات، لأنه����ا تزامن����ت م����ع حلظة 
وجوده����م يف الطبيع����ة، التي اأنتجتها تدريجي����ًا. والثقافة واملجتم����ع هي املفاهيم 
ال�شا�ش����ية يف احلق����ل الجتماعي وه����ي ل توجد ال بوجود املجتم����ع واملجتمع ل 
يقوم ال بوجود الثقافة وهي الطريق املميز للحياة اخلا�شة باجلماعة، وامل�شرتك 
الوا�ش����ح بني الثقافات وكيفية تكونها وجعلها متماثلة يف عتبات الن�شاأة والتكون 
والنم����و، لأن وجود اللغة مق����رتن بدرجة التحول ���� التطور ���� احلا�شل يف املجتمع 
/ الوج����ود. لكن هذا ل يلغي م����ا ت�شتجيب له الثقافات ب�شبب ال�شراع الذي يعي�شه 
الف����راد وال�شكالت التي ت����رز اعتباطا اأو ق�شديًا. لذا ل ميك����ن منع الختالفات، 
مثلم����ا نذهب مع التفاق����ات. لكن �شفتها مقرتنة بالعن�ش����ر الآدمي. وكان رينان قد 
ق����ال نقاًل عن كتاب دن�����ش كو�ش باأن الثقاف����ة الفرن�شية والنكليزي����ة والأملانية هي 
ان�شاني����ة، ومل يوؤ�ش����ر اخلا�شية والتمثيل القوم����ي واجلغ����رايف لأن الثقافة توؤكد 

ال�شفة الن�شانية يف اجلن�ش الب�شري. 
للثقاف����ة دور مه����م يف حي����اة املجتمع، لذا �ش����رورة النتباه خل�شائ�����ش اجلماعات 
املتجاورة يف مكان واحد حتدى قيم وطقو�ش و�شعائر كل جماعة، وهذا التنوع يف 
املكان يف�ش����ي للكارثة التي تت�شح عر الختالف وال�شراع وتتبدى تدريجيًا عر 
الق����وة التي تت�شح عر الختالف وال�شراع وتتبدى تدريجيًا عر القوة وال�شلطة 
والعن����ف. من اأجل حماية الهوية واحلفاظ على حدود املكان وقيم اجلماعة املعنية 

و�شرورات حمايتها من خالل الرتكيز على احل�شور والدفاع عنها من الزاحة.
للم����كان �شرديات����ه املتنوعة التي متثل الذاكرة املتداول����ة بو�شفها خال�شات حلكمة 
الآب����اء والأجداد، ويرتبط تداولها مع حاج����ات الظرف ومتطلبات التحفيز واإثارة 
احلما�����ش. بالإمكان توظيف م����ا ي�شاعد على هذا الراأي كت����اب "انتقام اجلغرافية" 
ون�شتع����ني بتطبي����ق خرائ����ط اجلغرافية ونتمثل ما ه����و اأكرث و�شوح����ًا ونختارها 
اأمنوذج����ًا لالأمكنة الت����ي ت�شم جماعات متع����ددة ومتنوعة ويت����م اعتبارها �شراعا 
للهوي����ة والخر. واجل����دل اخلاليف ل يتوق����ف لأن الثقافات تغذي����ه بوا�شطة القيم 
والأف����كار والطقو�����ش وال�شعائر والفنون والأزياء والطع����ام، وتن�شاأ حلظة الأزمة 
التي حتدث عنها "ادغار موران" وقال اإنها التي تعر عن ك�شوف احلالة املر�شية. 
مبعن����ى حي����اة اجلماعة متثي����ل للج�ش����د املري�ش وق����د تو�شلت الأزمة مل����ا هو عليه 
وت�شخي�����ش العالجات، لك����ن "ادغار موران" مل ي�شرح اأكرث، ب����ل تكتم على الأزمة 
وحاف����ظ عل����ى جمازها. ي�شتمر الخت����الف وتدخل الق�شوة وال�شلط����ة كما اعترها 
الجم����اع والتفاق الكلي بني اجلماع����ات املن�شوية و�شط اإط����ار ثقايف وجمتمعي 
ويظ����ل الختالف متغذيًا بالعنف املحفوظ �شمن مكون����ات اخلزان الثقايف والذي 
ه����و ترجم����ة مل�شطلح الهابيتو�ش ال����ذي اأطلقه بيري بورديو، لأن ه����ذا اخلزان اأهم 
م����ا انتجه الفراد واجلماع����ات من ثقافة منذ حلظة ادراك احلي����اة ومعرفة الدوار 
الت����ي يق����وم بها كل ف����رد، مندجمًا مع جماعت����ه. وو�شط هذه ال�ش����كالت الو�شعية 
وبروز دور اأكر لل�شلطة تتم ازاحة جماعة ما من اجلماعات، حاملة معها موروثها 
وثقافته����ا وفنونه����ا، وتغ����ادر امل����كان، اأي اأن املطرود ق�ش����رًا لن يتخل����ى عن خزانه 

الثقايف واملمتد لع�شرات واأكرث من عقود. 
وهنا تن�شاأ �شرورات جديدة للعنف بني املطرود واملتخندق و�شط املكان وحت�شل 
ال�شدامات بني خزانات الذاكرة، و�شعود العنف بني ثقافة املا�شي وثقافة احلا�شر 
الت����ي دائمًا ما تك����ون م�شتقباًل لأن املوروث / اخلزان الثق����ايف ميثل النظم املعنية 
باجلماعة واأبرزها العالقات والأعراف املعززة باحلوار وهذا هو الأهم ومثل هذه 
النظم نتاج الأمكنة مع رموزها وتخيالتها، التي ا�شرنا لها، اأنها تكونات للوحدات 
الثقافي����ة التي تت����اآزر مع بع�شها الآخر وتتحول اىل ق����وة وطاقة ومثلما قال هيغل 
الرتاك����م الثقايف التدريجي واملتت����ايل با�شتمرار ليتحول اىل طاق����ة مادية، اأهم ما 
مييزها الفاع����ل الجتماعي الذي يومئ جمازًا للعنا�شر الفكرية امل�شاهمة بتكونه. 
لأن الثقاف����ة تعن����ي درا�ش����ة العالقات القائمة ب����ني جمالت احلياة 
العام����ة كله����ا، ولكن حتت����اج تكون����ات، و�شناع����ة الثقافة 
وف����رة من العالم����ات ال�شيميائي����ة و�شب����كات الرموز. 
وه����ذه معًا تنت����ج مفاهي����م وقي����م ينفتح له����ا اخلزان 
الثق����ايف، وتعي�����ش و�شط الداخل واخل����ارج، مبعنى 
مييزها فاع����ل تتعاي�ش به ومعه الفراد واجلماعات. 
واأمام الدميوم����ة ترز �شريورة الكمال الن�شاين يف 

�شوء القيم ال�شائدة.

 ناجح المعموري 

افتتاحية الملحق

الجهة الم�سرفةمدير الجل�سةالمتحدثونالفعاليةالوقت

ن�شوح، معر�ش ر�شم حر لالأطفال، ر�شم على 11:00
دار ثقافة الطفالالوجوه مع فعاليات الدمى. 

دار ثقافة الطفال/احلكواتي لالطفال3:00
على امل�شرح اخلارجي

م�شروع اينانااأ. ذكرى �شر�شماأ. بريغيت �شفن�شناينانا 3:00

الأبي�ش 4:00 قاعات  يف  األوان  الت�شكيلي؛  الفن 
والأ�شود

اأ. جر علوان
اأ. �شعد الطائي

اأ. نداء كاظم 
اأ. �شالم عمر

د. جواد الزيدي

الجهة الم�سرفةمدير الجل�سةالمتحدثونالفعاليةالوقت
دار ثقافة الطفال/�شينما الأطفال5:00

على امل�شرح اخلارجي

م�شرح وم�شارح حتت �شماء5:00
الأبي�ش والأ�شود

د. عقيل مهدي 
اأ. منري را�شي

د. عواطف نعيم
د. �شعد عزيز

اأ. غامن حميد

رواية ما بعد الربيع العربي، جتاوز املحظور 6:00
ال�شيا�شي.

اأ. طارق امام
اأ. حممد النعا�ش

اأ. علي بدر
اأ. �شيد حممود

اأ. عماد اخلفاجياأ. احمد الغندورعر�ش مبا�شر  )الدحيح(7:00

الثقافة طاقة الكينونة 
للخال�ص من العنف

منهاج المعر�ض ليوم الثالثاء 12/12

في اليوم ال�ساد�ض من معر�ض 
العراق الدولي للكتاب، فاأن �سيوف 

ن�سخة المفكر هادي العلوي 
يتوالون الى العا�سمة بغداد 

لم�ساركة جمهورهم ايام اال�سود 
واالبي�ض. 

وحطت اقدام اليوتيوبر احمد الغندور 
»الدحيح« ار����ش العا�شمة بغداد حيث 
الكت���اب  معر����ش  اروق���ة  ب���ني  جت���ول 
يقت�ش���ر  مل  ال���ذي  بجمه���وره  والتق���ى 
ح�ش���وره عل���ى العا�شمة بغ���داد بل من 

حمافظات كثرية اخرى. 
يف  �شفحت���ه  عل���ى  الدحي���ح  ون�ش���ر 
متحم����ش  ان���ه  بفيدي���و  الن�شتغ���رام 
للح�شور اىل العا�شمة بغداد وم�شاركة 
جمه���وره جل�شة داخ���ل معر�ش العراق 

للكتاب. 
وب�شب���ب تاأخ���ر الطائ���رة اخلا�ش���ة فان 
رحلت���ه هبط���ت يف بغ���داد بع���د الوقت 
املحدد لها ولكنه جاء وجتول يف اروقة 

املعر�ش. 

من جانبه فان الروائ���ي حممد النعا�ش 
احلا�ش���ل عل���ى جائ���زة البوك���ر 2022 
ق���دم اىل معر�ش الكتاب من بالده ليبيا 
حي���ث وق���ع لعدد م���ن قرائ���ه يف من�شة 
التواقيع، حيث روايته خبز على طاولة 
اخل���ال مي���الد، اذ �شيبق���ى طيل���ة اي���ام 

ال�شود والبي�ش مع جماهريه. 
وفيم���ا يخ����ش باق���ي فعالي���ات معر�ش 

الكت���اب، ف���ان ال�شب���اح افتتح���ه طلب���ة 
الذي���ن  الطف���ال  وريا����ش  املدار����ش 
ال���دور  حي���ث  املعر����ش  يف  جتول���وا 
اخلا�ش���ة  الكت���ب  لبي���ع  املخ�ش�ش���ة 

باعمارهم.
ويف جدول الندوات ف���ان الفتتاح كان 
بن���دوة ال�شباب اخلفي���ة وراء انح�شار 
و�ش���ول الكت���اب العراق���ي اىل الع���امل 

وحت���دث فيه���ا ال�شاع���ر والم���ني العام 
لحتاد الدباء والكتاب يف العراق عمر 
ال�ش���راي ومدي���ر دار الرافدي���ن حمم���د 

هادي وادارها ن�شري لزم. 
وكذلك متت ا�شت�شافة ا�شحاب الهمم.. 
املجتم���ع  يف  والنخ���راط  التمك���ني 
الن�ش���اء،  »قوانينه���م،  ع���ن  واحلدي���ث 
الحوال املعي�شي���ة، التعليم، اخلدمات« 

وحت���دث فيه���ا موف���ق اخلفاج���ي، �شهد 
اكرم، اب���و احل�شن حممد، اآلء ح�شيب، 
�شم����ش احم���د  وقدمته���ا العالمية منة 

الله ظاهر. 
اي���ام  يف  الرئي�ش���ة  ح�شت���ه  ولل�شع���ر 
معر����ش الكت���اب وه���ذه امل���رة جل�ش���ة 
ل�شع���راء رواد ولكن با�شوات معا�شرة 
حي���ث قراأ لبدر �شاك���ر ال�شياب، د.حازم 
ال�شم���ري وللرائدة نازك املالئكة، قراأت 
علي���اء املالك���ي، بينم���ا لعب���د الوه���اب 
ال�شلط���ان  احل�ش���ني  ال�شاع���ر  البيت���ي 
ولبلن���د احلي���دري ق���راأ ال�شاع���ر ح�شني 
املخزم���ي وادار اجلل�ش���ة ال�شاعر منذر 
عب���د احل���ر ونظم ه���ذه اجلل�ش���ة احتاد 

الدباء والكتاب يف العراق. 
ول�شخ�شي���ة املهرج���ان، املفك���ر ه���ادي 
العل���وي، ن���دوة يومي���ة للحدي���ث ع���ن 
جان���ب منه وه���ذه امل���رة كان املو�شوع 
»املراأة يف فكر هادي العلوي« وحتدثت 
فيه���ا د.نادية الهن���اوي وادارتها د.نهلة 

النداوي. 
وبالتاأكيد فان لي���ام ال�شود والبي�ش 
حدي���ث �شغ���ف وه���ذه امل���رة مت ت���داول 
فيه���ا  وحت���دث  املقاه���ي  مو�شوع���ة 
احلاج حمم���د اخل�ش���ايل �شاحب مقهى 
وادار  الع���رداوي  وع���ادل  ال�شابن���در 

اجلل�شة ال�شحفي رفعت عبد الرزاق.

�سيوف المعر�ض يتوالون اإلى بغداد ال�سالم .. 

الـدحـيــح بــيـن جـمـهــوره
 و�صاحب البوكر يلتقي قرائه 

م�سطفى وحدان 
ت�سوير: محمود روؤوف

ي���رى ال�شاعر والأم���ني العام لحت���اد الدباء 
عم���ر ال�ش���راي ان ال�شع���ر عاملي���ًا ق���د تراجع 
كث���ريًا وان الزم���ن يتجه نحو ال�ش���رد ب�شبب 
خمرجات���ه التي تنزح نحو الفيلم ال�شينمائي 
وامل�شل�ش���ل وه���ذا م���ا يجع���ل اغل���ب الق���راء 
مييل���ون اىل ال�ش���رد اك���رث م���ن ال�شع���ر، وان 
ايق���اع الع�ش���ر ال�شري���ع ال���ذي نعي�ش���ه يقود 
الق���ارئ واملتلق���ي للبح���ث ع���ن ام���ور اك���رث 
ا�شتق���رارًا لدي���ه مثل الرواي���ة التي قد حتقق 
لديه املراد بهذا ال�شتقرار عك�ش ايقاع ال�شعر 
الذي هو �شريع ا�ش���اًل اما ال�شبب الثاين فقد 
تك���ون ب�شب���ب الت�شخم الكب���ري يف الظاهرة 
ال�شعري���ة ووج���ود ا�شماء كب���رية وكثرية قد 
)غو�شت( امل�شهد، ان �شحت العبارة، حيث مل 
يعد امل�شهد ال�شعري الي���وم وا�شحا ب�شورة 
جي���دة واحرتق الخ�شر ب�شعر الياب�ش، لهذا 
ال�شب���ب �شارت دور الن�شر اليوم عندما تريد 

التعامل مع امللف ال�شعري فعليها التعامل مع 
مئ���ات ال�شماء وهذا ي�ش���كل �شعوبة بالفرز، 
م���ع ذلك م���ا زالت هنال���ك ا�شم���اء مطلوبة من 
قبل دور الن�ش���ر والقراء ال ان كرثة ال�شماء 

املرادفة هي التي حتول دون هذا المر. 
�شاح���ب دار الرافدي���ن للن�ش���ر حمم���د هادي  
ي���رى ان “الق�شي���دة الي���وم فق���دت وهجه���ا 
ب�شب���ب التقلبات الكثرية الت���ي مرت بها وان 
احلداث���ة افق���دت الق�شي���دة قافيته���ا ووزنها 
وحافظ���ت على ال�ش���ورة وفق���دان املو�شيقى 
ه���ذا �شبب رئي�ش���ي يف فق���دان ال�شعور الذي 
كان يتمل���ك متلق���ي ال�شع���ر، وبالتايل حتول 
ال�شعر اىل ن�ش مث���ل باقي الن�شو�ش يحمل 
جمالي���ات معين���ة رمب���ا لكن احلداث���ة افقدت 
ال�شعر روحه التي كان���ت تهز الذان وجعلت 
م���ن من�شات ال�شعر حمجًا للجمهور يف فرتة 
الفوران ال�شيا�شي يف �شتينيات و�شبعينيات 
الق���رن ال�شاب���ق وم���ا قبلها حي���ث كان ال�شعر 
مرتبط���ا بال�شيا�ش���ة”، وق���ال ب�شفت���ه نا�شرًا 
ملجموعة كبرية م���ن كتب ال�شعر اإن “ما يباع 

منه���ا هي كتب ال�شعراء الن�شطني على مواقع 
ال�شو�شل ميديا ومن ميلك متابعني كرث منهم 
وهذا الرواج ل يرتبط بجودة ال�شعر فهنالك 

الكثري من ال�شعراء املمتازين ل يبيعون”.
ال�شاعرة و�شاحبة دار خطوط وظالل للن�شر 
د. هناء البواب توؤكد ان “�شوق ال�شعر اليوم 
يع���اين  ك�شادا حقيقيا بالفعل وال�شبب الول 
يف ك�ش���اده يعود اىل النا�ش���ر الذي كان �شببًا 
رئي�شي���ًا يف ترويج فكرة عدم ت�شويق ال�شعر 
وبيع���ه واذا نظرن���ا اىل �شقني م���ن هذا المر 
�شيك���ون ال�شق الول يف ك���ون ال�شاعر نف�شه 
ل ي�شرتي ل�شاعر اخ���ر وهذه نظرية حقيقية 
فع���اًل، ام���ا ال�ش���ق الث���اين يع���ود اىل ال�ش���م 
فعندم���ا يت���م ن�شر كتاب ل�شاع���ر معروف مثل 
�شع���دي يو�ش���ف او ودي���ع �شع���ادة او حممد 
عل���ي �شم����ش الدي���ن فالبد م���ن ان يلق���ى هذا 
الكتاب رواجًا له اما ال�شماء اجلديدة فنادرًا 
م���ا يك���ون هنال���ك نا�ش���ر ميكن���ه ان يغامر او 
يجرب بها عك�ش ال�شماء املكر�شة التي تكون 

م�شمونة«.

) في �سوؤال طرحته )

 هل ُيباع ال�صعر مثل ال�صابق وهل هو زمن ال�صرد؟ 
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عل���ى ار����ش معر����ش الع���راق الدويل 
للكت���اب، اقيمت ندوة بعن���وان الق�شة 
ور�ش���ة  ق�ش����ش   � القادم���ة  العراقي���ة 
معه���د غوته التي تناولت كتاب �شعدية 
وم�شعود بني الرافدين وهي جمموعة 
ق�ش�شي���ة لأربعني كاتب���ا وكاتبة �شابة 
تتج���اوز  ل  الع���راق  انح���اء  كل  م���ن 

اعمارهم الربعني عامًا.
ه���ذا الكتاب هو نت���اج ور�ش���ة الكتابة 
�شهري���ن  م���دى  عل���ى  امت���دت  الت���ي 
الرمل���ي  حم�ش���ن  الروائ���ي  باإ�ش���راف 
وكان���ت الور�شة اح���دى م�شاريع معهد 
غوته بالتع���اون مع دار امل���دى، وادار 
الرملي ه���ذه اجلل�شة الت���ي ا�شت�شاف 

فيها انايي�ش مديرة معهد غوته.
 وحتدث الرملي عن اهمية هذا الكتاب 
بو�شف���ه وثيق���ة تاريخي���ة واجتماعية 
عن ن���وع الق�شا�ش���ني يف العراق وان 
ه���ذه الق�ش����ش التي تتن���اول خمتلف 
ان  ميكنه���ا  ت�شغله���م  الت���ي  الق�شاي���ا 
تعط���ي �شورة بانورامي���ة عن الو�شع 

الراهن.
من جانبها عرت انايي�ش عن �شعادتها 
ب�ش���دور ه���ذا الكتاب ال���ذي يعتر من 

اهم م�شاريع معهد غوته. 
و�ش���ارك يف الن���دوة اي�ش���ًا ع���دد م���ن 
الكت���اب امل�شارك���ني يف �شناع���ة ه���ذا 
الكتاب وع���روا عن �شعادتهم ب�شدور 
الكت���اب وحتدث���وا ع���ن جتربته���م يف 
كتاب���ة هذه الق�ش�ش وكي���ف �شاعدتهم 
ادواته���م  وتطوي���ر  ب�شق���ل  الور�ش���ة 
واخراجه���م من ج���و املوت ال���ذي كان 
�شائ���دًا يف الوق���ت ال���ذي ب���داأت في���ه 
الور�شة ابان انت�شار فايرو�ش كورونا 
وكي���ف فتحت له���م نافذة عل���ى احلياة 

بجانبها الجمل ال وهو الدب.
كم���ا حتدث الرملي اي�ش���ًا عن مقبولية 
الكت���اب يف الع���راق وال���دول الخرى 
علي���ه  والطل���ب  الكت���اب  �ش���در  فمن���ذ 
م�شتمر من قبل القراء العرب مدفوعني 
بف�شول معرفة هذه الوثيقة التاريخية 
عن الع���راق، ففي اول يوم من معر�ش 
الع���راق ال���دويل للكت���اب نف���دت ن�شخ 
الدفع���ة الوىل من���ه ومت جل���ب دفع���ة 

ثانية وقاربت على النفاد اي�شًا.

 نباأ م�سرق 
ت�سوير: محمود روؤوف

يبحث املهتمون بالفن الت�شكيلي عن موادهم 
املتخ�ش�ش���ة خ���الل معر����ش بغ���داد الدويل 
للكت���اب، والذي يتمي���ز هذا الن���وع بارتفاع 

ا�شعاره ودقة طباعته.
وبح�ش���ب دور الن�ش���ر فاأن هنال���ك اقبال من 
طالب الفنون اجلميلة وال�شاتذة املخت�شني 

بالفنون على الكتب الفنية يف املعر�ش.
للن�ش���ر  الي���ام  دار  م���ن  الت���الوي  �ش���الح 
اإن  ل�)امل���دى(،  ق���ال  الردن،  يف  والتوزي���ع 
»كت���ب الف���ن الت�شكيلي والفن���ون ب�شكل عام 
كتب متخ�ش�شة ج���دا بحيث من يقتني هذه 
الكت���ب فئ���ة او جمموعة معين���ة يف املجتمع 
على �شتى انواعه���ا ان كان ت�شكيليا نحتا او 

ر�شما او ديكورا او يف الفنون الخرى«.
وب���ني ان »نوعي���ة كت���ب الفن���ون الت�شكيل���ة 
الكادميي���ة  الخ���رى  الكت���ب  ع���ن  تختل���ف 
تك���ون  طباعته���ا  لن  وغريه���ا،  والديني���ة 
بطريق���ة فني���ة اي�ش���ا بحي���ث حت���ى طبيع���ة 
الل���وان والكت���اب نف�ش���ه تفر����ش ان تكون 
مطبوعا ب�شكل مع���ني، حجم الكتاب، نوعية 
ال���ورق والتجلي���د ودق���ة الطباع���ة يجب ان 
تكون عالية جدا«، مبينا ان »تفا�شيل طباعة 

كت���ب الف���ن الت�شكيل���ي توؤثر عل���ى امل�شتهلك 
م���ن حيث الثمن لن تكالي���ف النتاج للكتاب 

الفني مرتفعة وخا�شة نوعية الطباعة«.
وا�ش���ار الت���الوي اىل ان���ه »ت���رتاوح ا�شعار 
هذه الكتب من $30 فما فوق وبع�ش الكتب 
الفني���ة ت�ش���ل اىل $200 وح�ش���ب طبيع���ة 

الكتاب ونوعية الطباعة«.
وي���رى الت���الوي ان »م���ن يرغ���ب بالكت���اب 
ياأخذه ب���اأي ثمن، واملعر����ش فر�شة لقتناء 
كتاب قد لتاأتي ال مرة يف ال�شنة، فاأن هنالك 

اقب���ال من املخت�شني على كت���ب الفن بالرغم 
من ارتفاع اأ�شعارها«.

وتع���د دار خطوط وظالل من الذين يهتمون 
بكت���ب الف���ن الت�شكيل���ي حيث تق���ول ان اهم 
الكتب التي لدينا هو كتاب باللغة النكليزية 
مقتنيات���ه،  وكل  �شعي���د  اآل  ح�ش���ن  ل�شاك���ر 
وه���ي  الردن  يف  البراهيم���ي  وجمموع���ة 
ثرية ج���دا بالفنانني الت�شكيلي���ني العراقيني 

جواد �شليم حممد غني حكمت، وغريهم«.
وبينت ان »كتب الفن الت�شكيلي باهظة الثمن 

لنه���ا ملون���ة ول تطب���ع عل���ى اوراق عادية 
وتك���ون الوراق فنية متخ�ش�ش���ة وبالوان 
براقة وجذابة يف داخلها«، مبينا انه »يقتني 
كتب الف���ن الت�شكيلي ام���ا ا�شخا�ش يحبون 
فك���رة اللوح���ات الفني���ة وم���ا يتح���دث ع���ن 
اللوح���ات او فنانون متخ�ش�شون وا�شاتذة 

يف الفن الت�شكيلي«.
ت�شم���ى  طبع���ات  »هنال���ك  ان  اىل  ولفت���ت 
»ال�شعبية«، والتي تكون اقل دقة يف الطباعة 

واللوان اقل وتقارب ا�شعارها 20 الف«. 

 م�سطفى وحدان 

افتتح معر�ش العراق ال���دويل للكتاب ابوابه يف يومه 
ال�شاد����ش، وبالتاأكي���د ف���ان هناك عددا م���ن ال�شدارات 
احلديث���ة والرائع���ة �شنح���اول ا�شتعرا�ش ع���دد ب�شيط 

منها هنا. 
اول هذه ال�ش���دارات هو كتاب )م�شاأل���ة موت وحياة( 
ال���ذي �شدر عن دار ابن الن���دمي برتجمة خالد اجلبيلي 
والكت���اب م���ن تاألي���ف الطبي���ب النف�شي الب���ارز ايرفني 
بالوم الذي اذهل العامل بق�ش�شه حول النف�ش الب�شرية 

املفعمة باحلكمة والب�شرية وروح الدعابة.
 ويف ه���ذا الكتاب يحكي لنا بال���وم ب�شراحة و�شجاعة 
تاأخ���ذان النفا����ش، اق�ش���ى وا�شعب جترب���ة يف حياته 
وهي فق���دان زوجته ورفيقت���ه التي احبه���ا واحبته مذ 
كانا يف �شن املراهقة، �شريكان حتى النهاية ويف كتابة 
هذا الكتاب معًا، يتبادلن �شورة ل متحى من الفجيعة.

الكت���اب الث���اين �ش���در ع���ن ال�شبك���ة العربي���ة لالأبحاث 
والن�ش���ر وهو كتاب )�شو�شيولوجي���ا احلرب والعنف( 

للكاتب �شين�شا مال�شيفيت�ش وبرتجمة طارق عثمان.
يف هذا الكت���اب يبحث �شين�ش���ا يف العالقة املعقدة بني 
الب�ش���ر والعن���ف، فم���ن ناحية يدر����ش ال�شتن���كار �شبه 
الك���وين لأعم���ال العن���ف، وم���ن ناحي���ة اخ���رى يدر�ش 

�ش���ور العنف وادواته التي �شارت مت���الأ كتب التاريخ 
والرواي���ات وو�شائل العالم والفن واللعاب وغريها، 
وم���ن ه���ذا املنطلق ا�شتغ���ل �شين�شا على تق���دمي تف�شري 
ونظري���ة �شو�شيولوجي���ة بالغة الأهمي���ة لن�شاأة العنف 

واحلرب يف املجتمع الن�شاين.
وعن دار الكتاب اجلديد �ش���در كتاب )�شيطان النظرية 
� الدب واحل����ش امل�شرتك( لنط���وان كومبانيون واحد 

من اهم نقاد الدب ودار�شيه يف فرن�شا هذا اليوم.
 ويع���د  هذا الكتاب احد ال�شف���ار املهمة والنفي�شة التي 
ظه���رت يف العقد الخري من القرن املا�شي ويبحث هذا 
الكت���اب ويتفح�ش بكثري من العم���ق والتب�شر والذكاء 
الزمة التي طاولت الدب منذ ثمانينيات القرن املا�شي 

مع ظهور الرواية اجلديدة وجماعة التيل كيل. 
وع���ن دار �شفح���ة 7 للن�ش���ر �ش���درت ثالثي���ة )اطل����ش 
ران���د بثالث���ة  اي���ن  للفيل�شوف���ة والروائي���ة  متملم���اًل( 
جمل���دات �شخم���ة نقله���ا اىل العربي���ة خال���د حافظ���ي 
ون�شرت لأول م���رة يف الوليات املتحدة وتعتر اعظم 
ابداعات �شاحبة الف�شلفة النانية وحتمل اقوى تعبري 
لها عن املو�شوعاني���ة يف اعمالها وتعتر هذه الرواية 
اي�شًا م�ش���در الوحي الرئي�ش���ي لالقت�شادات املحافظة 
يف وج���ه حت���دي ال�شتحقاق���ات وتعزي���ز ال�شواق من 

دون عائق. 

 زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

ا�شتم���رارا لإقام���ة الندوات احلواري���ة يف معر�ش 
الع���راق ال���دويل للكت���اب اقيم���ت ن���دوة بعن���وان 
واملعاجل���ات«،  الواق���ع  الهام�شي���ة..  »اجلماع���ات 
حتدث فيها د. �شالم عبد علي ا�شتاذ ق�شم الجتماع 
يف كلي���ة الآداب جامع���ة بغ���داد ود. �شريين حممد 
كاظ���م ا�شت���اذة الجتم���اع يف كلي���ة الآداب جامعة 
بغ���داد ود. حمم���ود ح�ش���ني م���ن مرك���ز النهري���ن 
للدرا�ش���ات ال�شرتاتيجي���ة واأدار الن���دوة د. خليل 

ر�شول ال�شكرجي.
وبع���د تقدمي نب���ذة خمت�شرة عن مف���ردة الهام�شية 
م���ن مدي���ر اجلل�شة ق���دم د. �ش���الم عبد عل���ي ورقة 
بحثي���ة بعن���وان »اجلماع���ات الهام�شي���ة بني جدل 
املفاهي���م والتوظي���ف اليديولوج���ي«، وق���ال فيها 
يك���ون  ق���د  الهام�شي���ة  اجلماع���ات  »مو�ش���وع  ان 
مو�شوعا هام�شيا اىل حد كبري حتى يف الدرا�شات 
ال�شو�شيولوجي���ة وحتى الدرا�شات الجتماعية مل 
تتن���اول ه���ذا املو�ش���وع كث���ريا، وهن���اك اكرث من 
ا�شكالي���ة مفاهيمي���ة حول ه���ذا املفه���وم وغالبا ما 
ي�شتعمل ه���ذا املفهوم لغرا����ش �شيا�شية واحيانا 
لغرا����ش فكرية ورمبا ايديولوجي���ة وهذا املعنى 

متقارب اىل حد كبري«.
واأ�شاف ان »هنالك من ي�شتخدم هذا املفهوم ب�شكل 
م���رادف م���ع الطبق���ات امل�شحوق���ة وحت���ى املفهوم 
املارك�شي للجماع���ات الهام�شية حاول ان ي�شتخدم 
مفهوم للجماعات التي هي بال�شا�ش خارج العملية 
النتاجية كما اطلق كارل مارك�ش على هذا املفهوم 
»الروليتاريا الرثة«، بال�شافة اىل ا�شتخدام اخر 
للجماع���ات الهام�شية واحيانا ياأخذ البعد اجلنائي 

ورمبا يو�شفون بال�شراق والل�شو�ش وحتى وان 
كانوا بعيدين عن هذا التو�شيف«.

م���ن جانبها قدم���ت د. �شريي���ن حممد اي�ش���ا ورقة 

بحثي���ة بعن���وان »اجلماع���ات الهام�شي���ة والم���ن 
املجتمعي.. �شاكني الع�شوائيات امنوذجا«.

 وقال���ت »الع�شوائيات له���ا ت�شمي���ات خمتلفة منها 

احي���اء ال�شفي���ح ومنه���ا ال�شك���ن الهام�ش���ي وه���ي 
تعتمد على جذب �شاكن���ي الحياء القدمية املكتظة 
بال�ش���كان وتك���ون هذه امل���دن غ���ري متجان�شة واما 

المن الجتماعي فهو ن�شاط حياتي يعر عن حالة 
من الح�شا�ش وال�شعور والحتياج داخل الن�شان 

ملجموعة من ال�شمانات«.

وبينت ان »عدد الوحدات الع�شوائية يف حمافظات 
العراق ع���دا اقليم كرد�شتان ه���و 521947 وحدة 
2017، مبعن���ى  لع���ام  �شكني���ة وه���ذه اح�شائي���ة 
يف العراق  ال�شكنية  الوحدات  جمموع  من   16%
ع�شوائي���ة وت�ش���م بغ���داد الن�شبة الك���ر من هذه 
الإح�شائي���ة ثم تليها حمافظ���ة الب�شرة ويقدر عدد 
�شاكن���ي الع�شوائي���ات بثالث���ة مالي���ني و292 الف 

مواطن«.
بحثي���ة  ورق���ة  ح�ش���ني  د.حمم���ود  ق���دم  كم���ا 
احلل���ول  الهام�شي���ة  »اجلماع���ات  عن���وان  حمل���ت 
واملعاجلات«، ذكر فيها »اننا اذا اأردنا ان نعرف من 
هم الهام�شيون علينا تعريف  ال�شخ�شية الهام�شية 
اأول، وما نوع الثقافة التي حتملها هذه ال�شخ�شية 
وم���ا هي ا�شباب ن�شوئها ومن ث���م ن�شع املعاجلات 

واحللول لهذه الظاهرة«.
الجتماعي���ة  الدرا�ش���ات  »اغل���ب  ان  وذك���ر 
والنرثوبولوجية ترد ن�شاأة مفهوم الهام�شيني اىل 
الن�ش���اأة الوروبية وظهوره يف عق���د ال�شبعينيات 
من الق���رن املا�ش���ي وبالذات يف فرن�ش���ا مع ظهور 
وبروز ظواه���ر اجتماعية تطلب���ت ان جند اأدوات 

حتليلية جديدة«.

ندوة تناق�ش الجماعات الهام�صية واأ�صباب ن�صوئها 

الق�سة العراقية القادمة..

ور�صة لمعهد غوته..
والرملي يحتفي بطالبه 

اأبرز الإ�صدارات الجديدة
في معر�ش الكتاب 

هل هناك من يبحث عن كتب الفن الت�صكيلي؟ 
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على قاعة الندوات وبح�شور جماهريي 
ممي���ز اقيم���ت ن���دوة بعن���ون »ا�شح���اب 
الهم���م التمكني والنخ���راط يف املجتمع 
– قوانينهم، الن�شاء، الحوال املعي�شية، 
التعليم، اخلدمات«، �شارك فيها الدكتور 
موف���ق اخلفاج���ي وال�شي���دة �شه���د اأكرم 
وال�شتاذ اب���و احل�شن حمم���د وال�شيدة 
اأحم���د  �شم����ش  وال�شي���دة  ح�شي���ب  اآلء 
ومرتجم لغة ال�ش���ارة ال�شتاذ م�شطفى 
مريان، وكانت الن���دوة باإدارة العالمية 

منة الله ظاهر.
باأ�شح���اب  اخلا����ش  القان���ون   ع���ن 
الهم���م ال���ذي اأق���ره الرملان ع���ام 2013 
حت���دث الدكت���ور موفق اخلفاج���ي قائال 
حل���ق  ال���ذي  الجح���اف  احلقيق���ة  »يف 
بالأ�شخا�ش م���ن ذوي العاقة منذ القدم 
عندما كان���ت الثقاف���ة الرومانية تتعامل 
م���ع ال�شخا����ش ذوي اللهي���ة ا�شبحوا 
هك���ذا ب�شب���ب نقم���ة اإلهي���ة وبق���ي ه���ذا 
املفه���وم �شائ���دا �شن���وات طويل���ة اىل اأن 
حت�شن وا�شب���ح يعامل ال�شخا�ش ذوي 
العاق���ة وف���ق املنظ���ور اخل���ريي وانهم 
بحاج���ة اىل ان نقدم اليه���م بع�ش الدعم 

وال�شناد املادي والغذائي«.
واأ�ش���اف »ان ه���ذا املفه���وم ظ���ل يراوح 
كث���ريا اىل ان دخلت ق�شية العاقة داخل 
اأروق���ة المم املتح���دة عندم���ا ق���دم طلب 
لالأمان���ة العام���ة ل���الأمم املتح���دة والذي 
جوب���ه بالرف����ش اىل ان مت القتن���اع به 
ع���ام 2002 وكان هن���اك قب���ول م���ن قبل 
المني الع���ام يف ان ت�شكل جلنة لدرا�شة 
امكاني���ة ان تك���ون هناك اتفاقي���ة دولية 

خا�شة بذوي العاقة«.
ع���ن  حتدث���ت  ح�شي���ب  اآلء  ال�شي���دة 
معاناته���ا ب�شب���ب العاق���ة وقالت »يف 
البداي���ة كن���ت ارف����ش اخل���روج م���ن 
البي���ت وارف����ش الذه���اب اىل املدر�شة 
لكن باإحلاح من والدي اكملت درا�شتي 
و�شب���ب رف�ش���ي الذه���اب كان ب�شب���ب 
النظ���رة املتدني���ة م���ن قب���ل ال�شات���ذة 
والط���الب وه���ذه النظ���رة م���ن النا�ش 

ا�شتمرت معي لغاية الوظيفة«.
اأما ال�شيدة �شه���د اأكرم فقد حتدثت عن 
ق�شتها قائل���ة »يف البداية اود التذكري 
باأننا خ���الل هذا ال�شه���ر نحتفل بالعيد 
العامل���ي لذوي العاق���ة، وما حققته يف 
حيات���ي م���ن جناح���ات ج���اء م���ن تعب 
ومعان���اة واأنا جزء ب�شي���ط من الن�شاء 
ان���ا  ولك���ن  الكث���ريات  العاق���ة  ذوات 
م���ن الذي���ن توفرت له���م الفر����ش التي 

�شاعدته���ا وبدع���م من العائل���ة و�شلت 
اىل ما اأنا عليه اليوم«.

وذك���رت ان »الكثري م���ن الن�شاء ذوات 
العاق���ة مل تتوف���ر له���م الفر����ش لذل���ك 
ان���ا ق���ررت ان اكون مدافع���ة عنهن من 
اج���ل ان اق���دم امل�شاع���دة واي�شا كي ل 
يواجه���ن ما واجهته انا يف حياتي من 

�شعوبات«.
ال�شت���اذ اب���و احل�ش���ن حمم���د ع�ش���و 

رابط���ة املكفوفني يف العراق له جتربة 
خمتلفة ع���ن اقرانه حت���دث عنها وقال 
»فقدت الب�شر ع���ام 2014 عندما كنت 
وكان  املهني���ة  العدادي���ة  يف  طالب���ا 
الع�شرة الوائل من ق�شمي يقبلون يف 
كلي���ة هند�شة ال�شيارات فكان امل�شتقبل 
اأمام���ي وب���داأت ار�ش���م طريق���ي لكن���ي 
فق���دت الب�ش���ر وكان���ت �شدم���ة كبرية 

بالن�شبة يل«.

واأكمل قائال »بقي���ت منعزل عن العامل 
مل���دة ع���ام وبعده���ا ب���داأت مبمار�ش���ة 
حياتي من جدي���د وبداأت اهتم مبجال 
الكتابة وخ�شو�شا الق�ش�ش الق�شرية 
ع���ام  وبع���د  واملق���الت  وال�شيناري���و 
انتميت اىل جتمع املعاقني يف العراق 
وم���ن هنا بداأت م�شريت���ي يف الن�شاط 
املدين وجمال املدافعة عن ال�شخا�ش 

من ذوي العاقة«.
 ال�شي���دة �شم����ش احم���د وع���ن طري���ق 
مرتج���م لغ���ة ال�ش���ارة حتدث���ت قائلة 
»انا ع�شوة يف جتم���ع معاقني العراق 
ول���دي اعاقة �شمعية وهدفنا الول يف 
ه���ذا التجمع هو التعليم لن فئة ال�شم 
جمهول���ني يف التعلي���م لن اكرثيته���م 
يجل�شون يف البيوت ولكنهم يريدون 
ان يتعلموا ولكن لي�شت هنالك جدوى 

يف ذلك املو�شوع«.
وبين���ت ان »ال�شخا����ش ال�ش���م لديهم 
والبت���كارات  امله���ارات  م���ن  الكث���ري 
ولكنه���م ل يح�شل���ون عل���ى امل�شاعدة 
خ�شو�ش���ا يف التعلي���م وفر�ش العمل 
وان���ا على �شبي���ل املثال اكمل���ت املعهد 
ع���ام 2009 ومنذ ذلك احلني مل ادر�ش 
اب���دا وعندم���ا اتق���دم لوظيف���ة ل اقبل 
ب�شب���ب عدم امتالك���ي ال�شه���ادة وهذا 

حال الكثريين من اقراين«.

ذوو الهمم.. ق�ص�صهم وحقوقهم في معر�ش العراق الدولي للكتاب

 عامر موؤيد 
ت�سوير محمود روؤوف

�شمن فعالي���ات معر�ش العراق الدويل للكتاب، 
وبتنظي���م م���ن الحتاد الع���ام لالدب���اء والكتاب 
يف العراق نظمت ام�شي���ة بعنوان �شعراء رواد 
با�شوات معا�ش���رة ومو�شيق���ى وادار اجلل�شة 

الديب منذر عبد احلر.
ا�شت���ذكار ال���رواد جاء م���ن خالل ق���راءة بع�ش 
م���ن ق�شائدهم حيث التذكري بهم وباإرثهم احلي 
ال���ذي ي�شتمر ع���ر الجيال، جي���ل ي�شلم جيال، 

فهل �شيختفي �شعر ال�شياب ذات يوم؟
د. ح���ازم ال�شمري ق���راأ ملوؤ�ش�ش ال�شعر احلر يف 
الدب العرب���ي، بدر �شاك���ر ال�شياب الذي يف كل 
حمف���ل ثقايف ل بد م���ن قراءة �شع���ره والتذكري 

مبا قدمه لالدب ب�شورة عامة. 

ال�شاع���رة علي���اء املالكي، قراأت لن���ازك املالئكة، 
ال�شاع���رة الت���ي كان���ت م���ن اوائل الالت���ي كتنب  
ال�شع���ر احل���ر، حي���ث تفاع���ل احلا�ش���رون م���ع 

ق�شيدة املالئكة املقراة.
ولعب���د الوهاب البيات���ي وهو من كت���ب ال�شعر 
احلر اي�شا، قراأ ال�شاعر ح�شني ال�شلطان بع�شا 
من ق�شائ���ده م�شحوبة باملو�شيق���ى التي كانت 

متتزج مع الكلمات امللقاة.
ولبلند احليدري الذي كتب على �شاهد قره يف 

لندن وبعيدا عن وطنه: 
ان مت هنا.. يف الغربة.. يف املنفى 

ان مت غدا 
ف�شيحمل �شاهد قري: هذا وطني 

هذا من اجلك يا وطني. 
وقراأ للحي���دري ال�شاعر ح�شني املخزومي الذي 
اختار مقاطع من ق�شائد مميزة لل�شاعر الراحل. 

ا�صتذكار ال�صعراء الرواد في معر�ش الكتاب 

 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير: محمود روؤوف

اقيم����ت عل����ى القاع����ة الك����رى ملعر�����ش 
العراق الدويل للكت����اب، جل�شة حوارية 
ح����ول »املجال�����ش الدبية اي����ام البي�ش 
وال�ش����ود« فتحت بواب����ة الذكريات لتلك 
تاري����خ  يف  املهم����ة  الثقافي����ة  احللق����ات 
بغ����داد، والت����ي حتول����ت اىل واحدة من 
واجهات بغ����داد الثقافي����ة واحل�شارية، 
ن�شاطاته����ا  يف  وتو�شع����ت  وا�شتم����رت 
وو�شل عددها هذا اليوم اىل 30 جمل�شا 

ثقافيا يف بغداد.
اجلل�شة ال�شتذكاري����ة املهمة ا�شت�شافت 
الدي����ب �ش����ادق جا�شم الربيع����ي رئي�ش 
الثقافي����ة  البغدادي����ة  املجال�����ش  رابط����ة 
واملهند�����ش والديب م����ازن حممد جواد 
الغب����ان عميد جمل�����ش اآل الغبان الدبي، 
وقدمها ال�شت����اذ عادل الع����رداوي الذي 
قال يف بداية حديثه ان املجال�ش الدبية 
ي�ش����ح ان نق����ول ان جذوره����ا تعود اىل 
الع�ش����ر العبا�ش����ي، لكون بغ����داد مدينة 

ادب وفكر عريقة.
الدي����ب �ش����ادق الربيعي ق����ال انه »نحن 
نعي�����ش هذه العياد الثقافية يف معر�ش 
العراق الدويل للكتاب ونعلم ان الثقافة 

تب����داأ من الكت����اب الذي يح�ش����ر يف هذا 
املحفل ويف جمال�شنا الثقافية«.

وا�ش����اف ان »املجال�ش الثقافية منت�شرة 
يف اغلب حمافظ����ات العراق، لكن بغداد 
متي����زت وج����اء ه����ذا التمي����ز م����ن العمق 
الثقايف والعلمي وهناك بيوتات ثقافية 
تاأ�ش�ش����ت قب����ل 1200 �شن����ة يف بغ����داد، 
وا�شبحت قاع����دة ثقافية عريقة انطلقت 
منه����ا العدي����د م����ن املوؤ�ش�ش����ات الثقافية 
واملعنية ب�شوؤون الرتجم����ة من العربية 
اىل اللغات الخرى والعك�ش«، مبينا ان 
»البيوتات الثقافي����ة البغدادية ا�شتمرت 
بالظه����ور والندث����ار وم����ن ث����م الظهور 
واي�شا دخلت املقاهي الثقافية وحتولت 
وفني����ة،  وادبي����ة  علمي����ة  حلق����ات  اىل 

وا�شتمر هذا التاأ�شي�ش«.
وب����ني انه »توقف����ت املجال�����ش البغدادية 
بع����د 2003 وانطلق����ت مرة اخ����رى عام 
2006 ب�شب����ب و�ش����ع الع����راق اجلديد، 
وع����ام 2010 ا�شبح����ت ه����ذه املجال�����ش 
تتكاث����ر ب�ش����ورة مت�شارع����ة وبلغت 20 
جمل�ش����ا، واجتم����ع عمداوؤه����ا لتاأ�شي�����ش 
رابط����ة املجال�����ش الثقافي����ة البغدادي����ة، 
والت����ي قام����ت بتن�شي����ق مه����م لن�شاطات 

املجال�ش«.
من جانبه قال الديب مازن حممد جواد 

تاأ�ش�����ش  الغب����ان  »جمل�����ش  ان  الغب����ان، 
يف النج����ف وبيوت����ات النج����ف يومي����ا 
حتت�ش����ن ه����ذه املجال�����ش وعندم����ا اتى 
اب����ي اىل بغ����داد يف اخلم�شيني����ات نقلنا 
املجل�����ش من النجف اىل بغ����داد، وكانت 
العدي����د م����ن البيوتات تزورن����ا وا�شبح 
جمل�شن����ا معروف����ا، وا�ش����در والدي عام 
1958 جمل����ة الفكر والتي تهتم بالثقافة 
والف����كار، وق����ام العدي����د م����ن املثقف����ني 
بالن�شر فيها، وكانت تلك الفرتة حرجة«.
وا�ش����اف ان����ه »يف بداي����ة الثمانيني����ات 
ق����ام والدي بفت����ح بابه عل����ى م�شراعيه، 
واقيمت ندوة الغب����ان بح�شور ا�شاتذة 
وادب����اء مفكرين معروفني م����ن بينهم د. 
عل����ي ال����وردي وح�ش����ني عل����ي حمف����وظ 
اع����الم  م����ن  والعدي����د  ام����ني  وح�ش����ني 
الع����راق، وكان املجل�ش يعق����د ا�شبوعيا 
ايام الح����د، وكانت املجال�����ش حمدودة 

ايامذاك«.
ولفت اىل ان »جمل�ش الغبان اقيمت فيه 
م�شاجالت �شعرية م�شتمرة واطروحات 
فكري����ة مهم����ة، ف�شال عن تواقي����ع الكتب 
واله����داءات، بعد 2003 تط����ور العمل 
باملجل�����ش وا�شب����ح العديد م����ن املثقفني 
يح�شرون في����ه، واهتم بالطابع الثقايف 

وابتعد عن الدين وال�شيا�شة«.

 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير: محمود روؤوف

اقام����ت جمعي����ة النا�شري����ن والكتبيني 
معر�����ش  منه����اج  �شم����ن  الع����راق  يف 
الع����راق الدويل للكت����اب ندوة بعنوان 
انح�ش����ار  وراء  اخلفي����ة  »ال�شب����اب 
و�ش����ول الكتاب العراق����ي اىل العامل«، 
�شيف����ت فيها ام����ني عام احت����اد الدباء 
عم����ر  ال�شاع����ر  الع����راق  يف  والكت����اب 
ه����ادي  حمم����د  وال�شت����اذ  ال�ش����راي 
�شاح����ب امتياز دار الرافدي����ن للن�شر، 

وادارها د. ن�شري لزم.
وقال ال�شت����اذ حممد ه����ادي ان “احد 
ت�شدي����ر  يف  الرئي�شي����ة  العوائ����ق 
الكت����اب العراق����ي ويف ح�ش����وره اىل 
العامل العربي ه����ي القوانني التي هي 
من حقب����ة النظام ال�شاب����ق، وما زالت 

�شاري����ة املفعول، لذل����ك الن�شر العراقي 
اليوم يتعافى وم�شهده جيد، دور ن�شر 
�شاب����ة تنطل����ق وتق����دم حمت����وى جيد، 
ولكن ال�شكالية تكمن يف غياب الدعم 
احلكوم����ي الكام����ل، ب����ل عل����ى العك�ش 
قامت احلكومات املتعاقبة بعد 2003 
بالبق����اء على القوان����ني التي حتد من 

انت�شار الكتاب العراقي”.
وا�شاف انه “الي����وم اذا اردنا اخراج 
�شحنة كتب من العراق متر باإجراءات 
مزعج����ة جدا، بينم����ا هن����اك ان�شيابية 
كب����رية يف ه����ذا العم����ل ح����ني نتعام����ل 
مع بقي����ة زمالئن����ا الع����رب، وان هناك 
�شركات �شح����ن عربية كثرية تعمل يف 
�شوق الكتاب مقابل عدم وجود �شركة 
�شحن واحدة يف الع����راق”، مبينا انه 
“يف ال�شاب����ق مل تكن هناك دور ن�شر 
عراقية كثرية، ومل تكن هناك كثافة يف 

الن�شر لكن اليوم نح����ن نعي�ش م�شهدا 
جيدا، وم�شارك����ة النا�شرين العراقيني 
يف معار�ش الكتب اخلارجية م�شاركة 
جيدة، وان����ا ادعي ان ع����ددا كبريا من 
دور الن�شر املهم����ة اليوم على ال�شعيد 

العربي هي دور ن�شر عراقية”.
واو�ش����ح ان “الكث����ري م����ن دور الن�شر 
الو�ش����ع  ه����ذا  عل����ى  تتحاي����ل  الن 
وتطب����ع كتبها يف اخل����ارج وتكون لها 
اخل����ارج،  يف  وخم����ازن  م�شتودع����ات 
حت����ى تعمل م����ن اخل����ارج اىل اخلارج 
وهذا المر ي�ش����ر بالقت�شاد العراقي 
الداخلي، حيث توجد �شركات وناقلني 
و�شح����ن وخمل�شني اجلمي����ع ي�شتفيد 

من هذه الدورة النتاجية”.
من جهت����ه ق����ال ال�شاعر عم����ر ال�شراي 
الت����ي  القان����ون  تغي����ري  “عملي����ة  ان 
حت����دث عنه����ا ال�شتاذ حمم����د هي حقا 

جرت وفعال كانت هن����اك جلنة لتغيري 
القان����ون الق����دمي ال����ذي مين����ع خروج 
الكت����اب العراق����ي، لكن م����ع ال�شف مل 
يتم تطبيق هذا القانون تطبيقا جيدا، 
والقان����ون الق����دمي الغ����ي ع����ام 2018 
وم����ن املمك����ن للكت����اب ان يخ����رج، لكن 
امل�شكل����ة يف تنفيذ ه����ذا المر وا�شدار 

قوانني جديدة”.
وذك����ر ان “دور الن�ش����ر ل حتت����اج اىل 
ال�شم����اح له����ا باخل����روج م����ن الوط����ن 
فح�ش����ب، الع����راق يحت����اج اىل قانون 
يت����م  ان  اىل  وا�ش����ح ويحت����اج  ن�ش����ر 
وا�شح����ة  ب�ش����ورة  النا�ش����ر  تعري����ف 
اىل  النا�ش����ر  ويحت����اج  و�شحيح����ة 
متكين����ه م����ن احل�ش����ول عل����ى قرو�ش 
جي����دة، فالنا�ش����ر م����ورد وطن����ي مه����م 
والكت����اب كذل����ك، واىل الن م����ا زال����ت 
الدول����ة العراقي����ة تتعام����ل م����ع الن�شر 
كاإج����راء تكميلي وتتعام����ل مع الكتاب 

بو�شفه من�شورا �شريا يهدد امنها”.
وا�ش����اف ان����ه “اجد ب����ان الن�شر مورد 
وطني كبري ل����و اتيح له �شقف قانوين 
متمي����ز، وحاول����ت جه����ات ودور ع����دة 
مل  والكتبي����ني  النا�شري����ن  وجمعي����ة 
البيان����ات  وا�ش����درت  ق����ط  تتوق����ف 
وتوا�شل����ت م����ع امل�شوؤول����ني و�ش����ول 
اىل من����ح ه����ذا الو�ش����ط الثق����ايف هزة 
نح����و التطور، لكن م����ع ال�شف ما زال 
الم����ر مرهون����ا ببريوقراطي����ة كبرية 
على م�شت����وى املنافذ احلدودية وعلى 
بو�شف����ه  النا�ش����ر  وج����ود  م�شت����وى 
م����ن حق����ه ان ميتل����ك ح�شاب����ا م�شرفيا 
ورخ�ش����ة متميزة با�شم����ه وا�شم داره 
وا�شم����ا جتاريا وا�شح����ا، هذه المور 
ل يحله����ا النا�ش����ر وحده ب����ل امل�شوؤول 
ويف كل دول الع����امل هن����اك جهة تقوم 
بتبن����ي هذه الم����ور من خ����الل قانون 

يتم ال�شري عليه”.

معر�ش الكتاب ينع�ش الذاكرة حول المجال�ش 
الأدبية اأيام الأبي�ش والأ�صود

النا�سرون يتحدثون عن �سوق الكتب العراقية:

الكتاب العراقي محا�صر بـ"عقلية الم�صوؤول" الذي 
يتعامل معه بو�صفه من�صورًا �صريًا
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العدد )7( ال�شنة الع�شرون- الثالثاء )13( كانون الأول 2022

االربعاء 2022/12/14
الموؤلف او المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

ناجح املعمورياليومي واملتكررPM 3:00دار املدى

�شيد حمموداملنت املجهولPM 5:00دار املتو�شط

عدنان جمعةمدن امللحPM 6:00موؤ�ش�شة ابجد

علي الدباغالدين والإ�شتبدادPM 7:00دار املدى

الثالثاء 2022/12/13
الموؤلف او المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

ها�شم مطررائحة الوقتPM 4:00دار العايل

ابتهال ك�شارت�شرين الغريبPM 5:00موؤ�ش�شة اأبجد

حممد العطاراللعنة البابليةPM 6:00دار �شطور للن�شر والتوزيع

موؤ�ش�ش���ة اأبج���د للرتجم���ة والن�ش���ر 
بدرو اإنريك�شيف جوف يديPM 7:00والتوزيع

 عامر موؤيد
ت�سوير: محمود روؤوف 

ان تكمل درا�ستك االكاديمية ال يعني 
انقطاعك عن العالم الخارجي، رغباتك 
او طموحاتك واهدافك خارج تخ�س�سك 

العلمي او مهنتك  .  

فبع����د الدرا�ش����ة الكادميية لكلي����ة الطب، يدخل 
الغالبي����ة يف نف����ق متع����ب نظرا ل�شعوب����ة مهنة 
الط����ب ويف الخ����ر بالخ�ش، لكن ه����ذا المر مل 
مين����ع طبيب����ات م����ن ال�شتم����رار يف م�شروعهن 

الدبي رفقة الطب. 
خ����الل التج����ول ب����ني اروق����ة معر�����ش الع����راق  
للكت����اب، �شاهدنا طبيبات ق����ررن العمل يف دور 
ن�ش����ر خمتلف����ة عربي����ة وعراقية بداف����ع التطوع 

والبقاء بقرٍب من الكتاب والقارئني. 
م����الك ج����الل – طالبة كلية ط����ب تتواجد يف دار 
احلالج وتقدم خدماتها م����ن خالل الجابة على 
ا�شئل����ة الزائرين وكذل����ك تقدمي �شرح موجز عن 
كل كتاب يف الدار، التقينا بها للحديث عن �شبب 

الجنذاب اىل الدب رغم م�شاق مهنتها. 
وتق����ول ج����الل وه����ي �شاع����رة يف ذات الوق����ت 
»لطامل����ا كان ال�شع����ر وحياة الدب فط����رة ن�شاأُت 

عليه����ا وربيت نف�شي بها، وم����ا هو فطرة براأيي 
امل�شتم����رة  املعطي����ات  م����ع  التعام����ل  ي�شتطي����ع 

واجلديدة مثل الطب«. 
وت�شيف جالل »ثمة حافلة حمراء تف�شلني بني 
معر�����ش بغ����داد وكلي����ة الطب يف الب����اب املعظم 
وباحلافل����ة اتنق����ل واع����ر بني الط����ب وال�شعر، 
ب����ني ار�شني يل بينهما جذور، احاول ان اعتني 

بها«. 

وعن م�شاركتها يف معر�����ش الكتاب تذكر جالل 
ان »امل�شارك����ة ه����ي ج����زء من العناي����ة بجذوري 
امللت�شق����ة باحلياة الدبية، فج����زء يتمثل بكونه 

ف�شحة اهرب اليها لئال اتيب�ش يف اية ار�ش«. 
وتتختم جالل حديثها بالقول »بالن�شبة يل، فاأن 
ال�شع����ر والطب لميكنهما النف�ش����ال ابدا ولكل 

منهما دور تكاملي يف عملية منوي وعي�شي«. 
ولي�����ش ببعي����د ع����ن دار احلالج وقريب����ا من دار 

ت�شكي����ل حيث ت�ش����ارك ال�شاع����رة اح�شان املدين 
اي�شا كمتطوعة مل�شاركة القائمني على الدار يف 

بيع الكتب والتوا�شل مع القراء عن كثب. 
وامل����دين ه����ي اي�ش����ا �شاع����رة و�شب����ق له����ا وان 
ا�شدرت ديوانا �شعريا عن دار الرافدين ولكنها  
قب����ل ذل����ك ه����ي طبيب����ة ولك����ن روحه����ا ارتبطت 

بالطب وال�شعر �شويًة.
وتقول املدين ل�)املدى(، انه »اعي�ش هذه المور 

بب�شاط����ة فان����ا طبيب����ة واكت����ب ال�شع����ر واح����ب 
الدب، وم����ا اقوم به هو تعبريي عن احلب لهذه 

ال�شياء جمتمعة«. 
وترى املدين ان »الطب وال�شعر لديهما ممزوج 
م����ع بع�شها فهما طرق عدة لعي�ش حياة واحدة، 
لذل����ك اعتر هذا المر ج����زءا من حياتي ولحقا 
رمبا احت����دث عن ه����ذا املو�ش����وع، فحاليا اريد 

عي�ش هذا اجلزء من دون التكلم عنه«. 

العلم والثقافة ل يتقاطعان.. طبيبات يتطوعن للعمل كبائعات للكتب 

 نباأ م�سرق 
ت�سوير:  محمود روؤوف

مل متن���ع زحم���ة مباريات كاأ����ش العامل، 
واملقاه���ي ب�شا�شاته���ا الكب���رية يف قلب 
العا�شم���ة بغداد، الكثري من ال�شباب من 
جعل معر����ش العراق ال���دويل للكتاب، 
مكان���ًا جامع���ًا وموؤن�ش���ًا له���م، يعطيه���م 
م���ا يريدون م���ن عناوي���ن كت���ب بحثوا 
عنه���ا يف �شب���كات الإنرتنت كث���ريًا ومل 
يجدوه���ا، وين�شيه���م م�شكالته���م الت���ي 
خ���الل  م���ن  اليوم���ي،  مزاجه���م  تعك���ر 
واختل���ف  املعر����ش،  قّدمه���ا  فعالي���ات 
بع�شه���ا عن الآخر، حتى �شار املعر�ش، 
خيم���ًة جامع���ة للعدي���د م���ن الأ�شدقاء، 

الذين مل يلتقوا منذ مدة. 
»مل اأَر �شديق���ي من���ذ مدة طويل���ة، وكل 
اتف���اق بينن���ا يت���م الغ���اءه لك���ن الي���وم 
ن���رى بع�شن���ا، حي���ث قررن���ا ان نلتق���ي 
يف معر����ش الع���راق ال���دويل للكت���اب، 

وب�شبب املدة املحددة للمعر�ش، ُجرُت 
و�شديقي عل���ى اللتقاء هن���اك، وراأيته 
بع���د فراق ط���ال طوي���اًل«.. هذا م���ا قاله 
�شعد عماد، الذي اأبعدته م�شاغل احلياة 

عن اللتقاء ب�شديقه، وليد عبا�ش.
عل���ي ن�شي���م يقول ل�)امل���دى(، اإن���ه »بعد 
حماولت كثرية منذ تخرجنا من الكلية 
كان املعر�ش مكان���ا للقاء بعد حماولت 

كثرية منذ تخرجنا عام 2019«.
حدي���ث  يف  احم���د  ال�شحف���ي  وق���ال 
ل�)امل���دى(، اإن »معر����ش الع���راق ا�شبح 
ملتقى للو�شط العالمي والثقايف وهي 
فر�ش���ة مهم���ة للتوا�ش���ل م���ع ال�شدقاء 
والزم���الء، راأي���ت اليوم خ���الل زيارتي 
للمعر����ش بال�شدف���ة وم���ن دون اتف���اق 
اكرث م���ن �شديق���ة و�شدي���ق مل ن�شتطع 

روؤية بع�شنا ب�شبب اللتزام بالعمل«.
لي�ش عماد وعبا�ش، واحمد وحدهم َمن 
جمعهم معر�ش العراق الدويل للكتاب، 
بل العديد من الأ�شدق���اء، الذين اتفقوا 
ي���روا بع�شه���م حت���ت خيم���ة  اأن  عل���ى 
املعر����ش، يبحث���ون عّم���ا يري���دون من 
عناوين الكتب، ويقتنون منها ما ترغب 
به اأنف�شه���م، وما ي�شقل مهاراتهم، حتى 
ذهب العديد منهم اإىل املعر�ش، اأكرث من 
مرة، لكي ي�شتمتعوا باأكر وقت ممكن، 
يف الأج���واء الت���ي �شه���دت العدي���د من 

الفعاليات.

تحت طاولة الكتاب.. لقاءات اأجلها الزمن وذكريات ُتعاد 
 نبا م�سرق

اأ�ش���ادت الفنان���ة واملمثل���ة العراقي���ة، 
�ش���ذى �ش���امل، ام�ش الثن���ني، بتنظيم 
للكت���اب،  ال���دويل  الع���راق  معر����ش 
اإىل  م�ش���رية  العل���وي،  ه���ادي  دورة 
اأن التنظي���م ي�شب���ه م���ا �شاهدت���ه يف 

العا�شمة ال�شعودية الريا�ش.
�ش���امل قال���ت ل�)املدى(، »تع���ودت على 
زيارة معر�ش العراق الدويل للكتاب 
ب�ش���كل دائ���م، واأث���ارت اإعجابي �شعة 
امل���كان واختيار قاعة كب���رية احلجم، 
وراأي���ت مدخ���ل القاع���ة �شم���م ب�شكل 
رائ���ع يحي���ي تاريخ ال���رتاث العراقي 
و�ش���ارع الر�شي���د«، م�شي���دة بالتنظيم 

الذي �شاهدته يف املعر�ش.
واأ�شافت �شامل: »راأيت م�شاركة كبرية 
العربي���ة والعاملي���ة  الن�ش���ر  م���ن دور 
الفعالي���ات  وكذل���ك  والعراقي���ة، 

واجلل�شات املتعددة«.
وذك���رت انه���ا »راأت معر����ش الكت���اب 

م�شابه���ًا ملعر�ش الريا�ش الدويل 
م���ن  ال�شعودي���ة،  للكت���اب يف 

والأماك���ن  التنظي���م  حي���ث 
اإىل  لفت���ة  والن���دوات«، 

ينق���ل  »املعر����ش  اأن 
ثقاف���ة  ه���ذه  بدورت���ه 
العراق العظي���م، للدول 

امل�شاركة«.
وبينت ان »ه���ذه الزيارة 
للمعر����ش،  الأوىل  ه���ي 

و�شجلت يف خميلتي عددًا 
من الإ�شدارات والعناوين 

يف  �شاأقتنيه���ا  الت���ي 
زيارتي الثانية«.

وع���ن الكت���ب الت���ي 
تبح���ث عنه���ا، قالت 
�ش���امل  »اأق���را الكتب 

الروائي���ة والكت���ب الت���ي تبح���ث عن 
تاري���خ ال�شع���وب والكتب 
الفل�شفي���ة، وراأي���ت 
رائعة  عناوي���ن 
خالل  للكت���ب 
لت���ي  جو

ال�شريعة«.

�صذى �صالم تك�صف عن الكتب التي تجذبها 

ت�سوير:  محمود روؤوف


