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المتحدثونالفعاليةالوقت
مدير 

الجل�سة
الجهة 

الم�سرفة

11:00

م�شهد متثيلي للأطفال, 
احلكواتي, ن�شوح, معر�س 
ر�شم حر للأطفال, ر�شم على 
الوجوه, اأغاين للأطفال, مع 

فعاليات الدمى.

دار ثقافة 
الطفال

3:00
اإىل اين ايتها الق�شيدة
حديث ال�شرية وال�شعر

اأ. عماد جباراأ. علي جعفر العلق

4:00
كامل �شياع مفكرًا .. 

اليوتوبيا معيارًا نقديًا
اأ. ناجح املعموري

اأ. علي ح�شن الفواز
د.ج�شام حممد 

ج�شام 

منتدى الثقافة
الحتاد 

العام للأدباء 
والكّتاب يف 

العراق 

المتحدثونالفعاليةالوقت
مدير 

الجل�سة
الجهة 

الم�سرفة

5:00
هادي العلوي وا�شكالية 

املثقف 

د. نوفل ابو رغيف
اأ. حممد غازي 

الخر�س

د.رهبة 
ا�شودي ح�شني

هادي العلوي و�شيخه املعري 7:00
اأ. علي ح�شن الفواز 

اأ. مكي نومان
د. احمد 
الظفريي

ال�شاعر اإيهاب املالكياأم�شية �شعرية7:00
اأ. م�شطفى 

الربيعي 
على امل�شرح 

اخلارجي

اأم�شية فنية 8:00
معهد 

الدرا�شات 
املو�شيقية

ثم���ة عوامل ت�شنع من الإن�شان كيانًا خمتلفًا ومتفردًا مبيزات 
خا�ش���ة جتعل���ه اأمثولة يف مي���دان عمل���ه اأو تخ�ش�شه. ولي�س 
ه���ذا الختلف والتف���رد �شوى نتيجة حتمية لف���رادة العوامل 
الت���ي �شنعت تل���ك المثولة و�شاهم���ت يف اختلفها. وتتجلى 
يف عاملن���ا العرب���ي اأمثولت قدم���ت للفكر الن�ش���اين منجزات 
وعط���اءات ولكنها ما تزال يف الظل مل ت�شل���ط اأ�شواء العناية 
والهتم���ام عليها. ومن هذه المثولت التي جاءت عن موهبة 
وتوفرت لها عوامل منا�شبة كي تربز يف ميدان الفل�شفة ولكن 
مل حت���ظ مبا يليق بفكرها, الفيل�شوف العراقي هادي العلوي. 
وعادة ما ل يتبادر ا�شم العلوي اإىل اأذهاننا ونحن نعدد اأ�شماء 
الفل�شف���ة العرب مثل �شبلي �شمي���ل و�شلمة مو�شى وحممود 
اأم���ني العامل والطيب تيزيني وعلي عب���د الرازق وحامد ن�شر 
اأب���و زي���د وغريه���م من املفكري���ن الذي���ن عا�ش���وا واأبدعوا يف 

ع�شرنا احلديث كاأمثولت ذوات م�شاريع فكرية وريادية. 
ول ا�شتغ���راب يف ه���ذا الأم���ر اإذا علمن���ا اأن لرتاتبي���ة الهام�س 
واملرك���ز يف الع���راق ثق���ل نوعي يخال���ف ما يف بل���دان عربية 
اأخ���رى لي����س فيه���ا الفا�ش���ل وا�شح���ا اأو موؤثرا ب���ني الهام�س 
واملرك���ز, فكان املفكرون واملثقف���ون وعلى اختلف توجهاتهم 
وتباي���ن منازعه���م يعمل���ون يف حمي���ط يو�شف بالعم���وم اأنه 
مرك���زي. بي���د اأن خ�شو�شية فكر هادي العل���وي, وثقل املركز 
العراق���ي الذي عا�س ج���لَّ حياته خارجه, جع���ل العلوي بعيدًا 

عن الأ�شواء ومن ثم غاب ا�شمه كاأمثولة فل�شفية.
ولي����س الفيل�ش���وف ه���ادي العل���وي يف غم���ط حق���ه وتنا�شي 
فكره باجلديد فلقد �شبقه مفك���رون وباحثون عراقيون ُوريت 
رب���ت عليه���م �شج���ف الن�شيان كعب���د الفتاح  اأطروحاته���م و�شُ
اإبراهيم وعلي ال�شوك وجواد علي وطه باقر وفي�شل ال�شامر. 
وم���ا زال الغنب يلح���ق اأعلم���ا اآخرين ذوي اجن���ازات لكنهم 
يف الظ���ل ل�شتقلليته���م وع���دم ممالأته���م الأنظم���ة احلزبي���ة 
والتكتلت الفئوية, فكانت لهم مبادئهم وقيمهم التي ما حادوا 
عنه���ا اأو هادن���وا فيها, ولقد قّدم هادي العل���وي عطاءات علمه 
وفك���ره من دون من���ة اأو ا�شتع���لء, م�شاهمًا بق���وة يف جتديد 
الفل�شف���ة العربي���ة املعا�شرة, وا�شع���ًا اأم���ام الدار�شني العرب 
والأجانب مفاتي���ح لدرا�شة كثري من املع�ش���لت وامل�شتغلقات 
يف فكرن���ا وتاريخن���ا العربيني, جامع���ًا بني التاري���خ والدين 
واليديولوجي���ا  والنرثوبولوجي���ا  واللغ���ة  والجتم���اع 
وامليثولوجيا وعلم النف�س وعلوم الفقه والتف�شري والتحقيق 
والكلم يف �شكل خلط���ة معرفية انتهت اإىل اأن تكون م�شروعًا 

فل�شفيًا قائمًا بذاته. 
وق���د يو�ش���ف هادي العل���وي بالباح���ث الجتماع���ي اأو املفكر 
اللغوي اأو املوؤرخ الإ�شلمي اأو الناقد الأديب وغريها من هذه 
الأو�ش���اف التي ل تفي العل���وي حقه اإذا ما و�شف بها ومن ثم 
يقت�شي و�شع الأمور يف ن�شابها اإ�شفاء �شفة ال�شمول الفكري 
عليه من خلل نعته ب�)الفيل�شوف( كاأمر يحتمه �شياق الأحوال 
التي عاي�شها ومناهج البحث التي ا�شتقى 
يف  املنطق���ي  واأ�شلوب���ه  علم���ه  منه���ا 
املحاججة واملدار�ش���ة مبو�شوعية 
وجراأة كبريتني وبق���درات فريدة 
جتعله يف م�ش���اف فل�شفة العامل 
احلدي���ث كمريلوبونتي وكروت�شه 
وغادام���ري  وهيدج���ر 

وايغلتون.

هادي العلوي فيل�سوفًا

 د. نادية هناوي 

افتتاحية الملحق

 تبارك عبد المجيد

خل���ف التنظي���م ال���ذي اأ�شاد ب���ه الكثري 
وم���ن و�ش���ط احل�ش���ور املقب���ل يوميا, 
جند تلك الفئة التي قد ل يراها البع�س, 
وه���م متطوع���و معر�س الكت���اب, فكان 
الكوالي����س«, الذي  جمهوده���م »خل���ف 
لوح���ظ بدق���ة التنظي���م والرتتي���ب يف 

معر�س العراق الدويل للكتاب.
وعند دخولك باب قاعة معر�س العراق 
الدويل للكتاب, اول ما �شرتاه هو فتاة 
جتل����س خلف ب���وث �شغ���ري, ت�شتقبلك 
بابت�شامة خفيفة رائعة, وتر�شدك ملكان 
الدار التي ترغب بالذهاب اليها بدل ان 

تكون حائرا او تائها.
فري���ق  م���ن  اخلي���اط,  م���لك  تق���ول 
ال�شتقبال, عن �شبب تطوعها مع فريق 
معر�س الع���راق الدويل للكتاب, “كنت 

متحم�شة جدا لن اأكون جزءا من حمفل 
كبري ي�شم بني جدرانه الوا�شعة تنوعا 
ثقافي���ا ت���كاد ان تلتم�ش���ه وانت تتجول 
بني اأروقة املعر�س, فالباحة اخلارجية 
تتو�شطها اآلة للع���زف على البيانو, اما 
ال�شاح���ة الداخلي���ة فنجد فيه���ا امل�شرح 
الذي �شم تنوعا كب���ريا من الأ�شخا�س 
الذين قدم���وا ندوات فكري���ة وادبية”, 
م�شيفة انه���ا “حمبة جدا للماكن التي 

تفوح منها رائحة الكتاب”.
وخ���لل حديثه���ا م���ع )امل���دى(, عربت 
عن “م���دى حبها للرواي���ات والق�ش�س 
العربي���ة والأجنبية منه���ا, وبينت انها 
خ���لل تواجده���ا يف الأي���ام الأوىل قد 
ق���راأت خم�س روايات تع���ود اىل الدب 
ب����”الدب  و�شفت���ه  ال���ذي  الرو�ش���ي 

املف�شل عندي”.
وتفاج���اأت اخلي���اط, بوج���ود فئات من 

العم���ار ال�شغ���رية الذين اقبل���وا اليها 
لي�شاألوه���ا ع���ن كت���ب تع���ود للقان���ون 
او عل���م النف����س والفل���ك, وغريه���ا من 
العناوين التي مل تتوقع ان يكون هناك 
اأطفال يهتمون بهذا النوع من القراءة, 
وع���ربت ع���ن فرحها وهي تق���ول, “من 
املفرح ان جند هذا الوعي عند الأطفال 
الذي يعزز يف هك���ذا ملتقيات, تزيدهم 

ر�شانة وتطورا”.
اما ا�شيل موؤيد التي جندها عند مدخل 
الب���اب املوؤدي اإىل امل�شرح, �شمن فريق 
الت�شريفات, وتذكر انها “متخرجة من 

ق�شم علوم الريا�شيات,
 وقدم���ت ملفي كثريا عل���ى وظائف يف 
القط���اع احلكوم���ي, لكن���ي من���ذ اأك���رث 
من �شن���ة وان���ا انتظر ب���دون نتيجة”, 
ال���ذي  ال�شب���ب  “ه���ذا  اأن  اإىل  م�ش���رية 
جعلن���ي اتط���وع الي���وم واك���ون جزءا 

من هذا الفريق”.وت�شيد خلل حديثها 
ل�)امل���دى(, باأهمية التط���وع الذي تراه 
ي�شيف لها خربات ومعلومات جديدة, 
كم���ا ي�شمح له���ا بك�شر الروت���ني اململ, 
م���ن خلل التعرف عل���ى اأ�شخا�س جدد 
مبج���الت خمتلف���ة, واي�شا ق���د ي�شاهم 

يف فتح اآفاق جديدة لها م�شتقبل.
معر����س  يف  تطوعه���ا  �شب���ب  وع���ن 
حتدي���دا,  للكت���اب  ال���دويل  الع���راق 
واجه���ة  ي�ش���كل  “املعر����س  ان  تق���ول 
الف���ن  ويعك����س  وثقافي���ة  ح�شاري���ة 
اأن���ه  م�شيف���ة  الأ�شي���ل”,  العراق���ي 
“ملتقى لل�شخ�شيات العراقية املميزة, 
عظيم���ة  فر�ش���ة  فه���و  والتاريخي���ة, 
بالن�شبة يل اأن اأكون و�شط هذا احل�شد 
الت���ي  التح�ش���ريات  العري���ق”. وع���ن 
حدث���ت قبل انط���لق املعر����س, بينت, 
املوع���د  قب���ل  بالتجهي���ز  “بداأن���ا  انن���ا 

بع�شرة اأيام, ول�شاعات طويلة تبداأ من 
ال�شباح الباكر وتنتهي حتى الليل”,

اي���ام متعب���ة  “كان���ت  باأنه���ا   وا�شف���ة 
ومرهق���ة, لكن هذا التعب قد حتول اإىل 
فخر بعد اأن راأينا نتيجة تعبنا املبهرة, 

التي نالت اعجاب احل�شور”.
اما من فريق الدع���م اللوج�شتي, يقول 
متم���م �شع���لن, ال���ذي ع���رب ع���ن �شبب 
ان�شمام���ه م���ع فري���ق معر����س العراق 
ال���دويل للكتاب, بفك���رة فل�شفي���ة, كان 
“اأعظ���م م���ا ق���د يقدم���ه  فحواه���ا , اأن 
الإن�شان, هو اأن يكون جزءا من العطاء 

حتديدا الهادف منه”.
  ومتن���ى اأن يبق���ى “متطوع���ا ن�شط���ا 
حتدي���دا يف هذه املحافل, التي تعلمني 
كيف اأكون مندجما مع املجتمع, وكيف 
احلقيق���ي  دوري  حتفي���ز  عل���ى  اعم���ل 

جتاهه”.

  عامر موؤيد
ت�سوير: محمود روؤوف

مل يك���ن اليوم الثامن ملعر�س الع���راق, خمتلفا عن اليام ال�شابقة, حيث 
ق�س �شري���ط افتتاحه املدار����س بكافة مراحلها واي�ش���ا ريا�س الطفال 

الذين قدم بع�شهم فعاليات على امل�شرح الرئي�س اخلا�س باملعر�س. 
ويف الندوات, فان احلديث عن الراعي الرئي�س ملعر�س الكتاب بدورته 
الثالثة التي حملت ا�شم املفكر هادي العلوي �شركة »ا�شيا �شيل« كان مع 
املدير التقني يف ال�شركة علي يحيى واحلديث عن »م�شاهمة ا�شيا �شيل 
يف تطوي���ر املجتم���ع ودورها الري���ادي يف الرقمنة« حي���ث ادار الندوة 

العلمي يا�شر ال�شامل. 
وع���ن الفوتوغ���راف كان حديثا عنه يف ايام ال�ش���ود والبي�س, حتدث 
فيه���ا كفاح المني وهادي النجار وادارها ر�شول بابل, حيث كان حديثا 

عن الت�شوير يف الزمن ال�شابق وكيف تطورت عجلت الت�شوير. 
وللف���ن ج���زء ا�شا�ش���ي يف معر����س ه���ادي العل���وي حيث اقيم���ت ندوة 
بعن���وان مقامات الف���ن يف جرامافون ال�شود والبي����س, وحتدث فيها 
حي���در �شاكر, عبدالل���ه امل�شهداين وطه غريب واداره���ا ال�شحفي رفعت 

عبد الرزاق. 
ويف حديث عن الزمات ال�شيا�شية وتاأثريها على البنك املركزي حتدث 
م�شت�ش���ار  البنك املركزي اح�شان اليا�شري وادار الندوة العلمي عماد 

اخلفاجي. 
وا�شتم���ر تدفق العوائ���ل العراقية للتج���ول بني اروق���ة معر�س الكتاب 
و�شراء ال�ش���دارات التي تهمهم من قبل دور الن�شر املختلفة وامل�شاركة 

يف هذه الدورة. 
كما عر�شت ال�شا�شة الرئي�ش���ة يف الباحة اخلارجية من املعر�س, افلم 
تع���ود لزمن ال�شود والبي�س وما كان للحا�شرين �شوى اجللو�س على 

الريكة وم�شاهدة هذه الفلم التي تعترب من النوادر. 

مناق�سة مو�سوعات الأ�سود والأبي�ض في معر�ض الكتاب 

بحث الأزمات ال�سيا�سية ومدى تاأثيرها
 على البنك المركزي 

متطوعو معر�ض الكتاب.. رئة الزائرين ودليلهم الإر�سادي 
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 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير محمود روؤوف

معر����س  يف  الك���ربى  القاع���ة  �شيف���ت 
الع���راق ال���دويل للكت���اب ن���دوة بعنوان 
»م�ش���اهمة ا�شيا�شيل يف تطوير املجتمع 
الرقمن���ة«  ع���امل  يف  الري���ادي  ودوره���ا 
حت���دث فيه���ا مدي���ر الدائ���رة التقنية يف 
�ش���ركة ا�شيا�ش���يل ال�ش���تاذ علي يحيى, 

وادارها ال�شحفي يا�شر ال�شامل.
وق���ال ال�شت���اذ عل���ي يحي���ى ان »�شرك���ة 
ا�شيا�شي���ل تعترب �شرك���ة ا�شتثمارية يف 
جم���ال الت�ش���الت وه���و جم���ال وا�شع 
جم���ال  اىل  خدمات���ه  تت�ش���ع  وب���داأت 
املعلوماتي���ة وامليديا وخدمات النرتنت 
والتطبيقات والربامج التفاعلية, وجزء 
من التزام ال�شركة ان تكون داعمة للكثري 
م���ن القطاع���ات والفعالي���ات املجتمعي���ة 
بق�شايا تتعلق بري���ادة العمال وتدريب 
الطلب���ة وم���ن خ���لل م�شاع���دة النخ���ب 
الثقافية والهتم���ام باملعار�س وهذا هو 
جزء مه���م �شمن منه���اج تطوير املجتمع 

والبلد ب�شكل عام«.
ادارة  جمل����س  »رئي����س  ان  واو�ش���ح 
ال�شرك���ة ال�شتاذ فاروق م�شطفى ر�شول 
ا�شافة لكونه رجل اعمال فهو اي�شا لديه 
خلفية �شيا�شية وهو اول املبادرين لدعم 

قطاع���ات الثقافة ومعار����س الكتب ويف 
كل منا�شب���ة يكون لن���ا تواجد متميز يف 

هذا القطاع«.
وا�ش���اف ان »ال�شب���اب ه���ي الفئ���ة التي 
نرك���ز عليه���ا كا�شتثم���ار وا�شن���اد ودعم, 
ولدينا العديد م���ن املبادرات لدعمهم يف 
جمال العم���ال وي�شمل برام���ج تدريبية 
م���ع دعم م���ادي ودعم تدريب���ي يف كيفية 
ع���دد  ادارة اعماله���م بنف�شه���م, وي�ش���ل 
امل�شتفيدي���ن من ه���ذا الدعم اىل اللف«, 
مبين���ا ان���ه »لدين���ا برنام���ج للطلب���ة بداأ 
جامع���ات   7 ي�شم���ل  وكان   2008 ع���ام 
 59 اىل  2022 و�شلن���ا  ع���ام  والن يف 
الع���راق  م���دن  جمي���ع  تغط���ي  جامع���ة 
وبغ���داد  املو�ش���ل  اىل  كرد�شت���ان  م���ن 
والب�شرة وكربلء ويف كل مدن العراق, 
وو�شلن���ا اىل تدريب اكرث من 3.5 اآلف 
طال���ب, ويف اخت�شا�ش���ات عدي���دة م���ن 
بينه���ا املعلوماتي���ة وعل���وم احلا�ش���وب 
والت�ش���الت وامليكانيك وادارة العمال 
تكمي���ل للحلقة التكنولوجي���ة التي تهتم 

بها ا�شيا�شيل«.
وتابع ان »اهتمام ال�شركة وا�شع وو�شل 
وكذل���ك  الريا�شي���ة  الن�شط���ة  دع���م  اىل 
ذوي الحتياج���ات اخلا�ش���ة ومنهاجن���ا 
مفت���وح على جميع املب���ادرات التي تهتم 

بال�شباب«.

اك���رب  م���ن  »ا�شيا�شي���ل ه���ي  واأكم���ل ان 
الع���راق  يف  امل�شتثم���رة  ال�ش���ركات 
ا�شاف���ة  ملي���ارات دولر   5 وت�ش���ل اىل 
اىل ان ع���دد اب���راج ال�شرك���ة ت�ش���ل اىل 
7.5 برج���ا وا�شتثمرن���ا ب�ش���كل كبري يف 
�شبكة »الفايرب« الكاب���ل ال�شوئي وكذلك 
ا�شتثمرن���ا يف مراكز البيان���ات العملقة 
وه���ذه له���ا مقايي�س عاملية والع���راق بداأ 
يدخ���ل ولول م���رة وقريب���ا �شنعل���ن عن 
ت�شغي���ل اك���رب دات���ا �شن���رت يف الع���راق, 
وهن���اك �شرتاتيجي���ة جلعل الع���راق هو 

املركز لربط هذه البيانات«.

م�ساهمة اآ�سيا�سيل في تطوير المجتمع عبر معر�ض الكتاب

 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير محمود روؤوف

مثلم���ا ترتف���ع النه���ار وتنخف����س مبوا�ش���م املطر 
واجلف���اف, تتغ���ري امزج���ة الق���راء يف كل مو�ش���م 
تعاود فيه معار�س الكت���ب لحياء فعالياتها, ومن 
م�شهد ت�شدر الرواي���ة وبقية الجنا�س الدبية يف 
موا�ش���م �شابق���ة اىل دخ���ول الفل�شف���ة والرتجمات 
عل���ى اخل���ط, تاأت���ي الي���وم كت���ب ال�ش���رية الذاتية 
والدرا�شات ال�شيا�شية والتاريخ لت�شع نف�شها يف 

امل�شهد بقوة.
ب���لل حم�ش���ن م���ن دار �شط���ور – الع���راق, ق���ال 
ل�)امل���دى( ان “ق�شية الكت���ب وطباعتها ومو�شمها 
ترتبط مبعار�س الكتب, ويبداأ مو�شم الكتب معنا 
يف �شه���ر ايلول من كل عام, يف الف���رتات ال�شابقة 
كان���ت الرواي���ة ه���ي التي تت�ش���در وتتف���وق على 
جمي���ع الجنا����س الدبي���ة منه���ا ال�شع���ر والق�شة, 
والي���وم م���ا اراه م���ن خ���لل دار �شط���ور للن�ش���ر 
واملقيا����س اي�شا من خلل معار����س الكتب والتي 

توجه دور الن�شر”.
وا�ش���اف ان���ه “الي���وم كت���ب املذك���رات وال�ش���رية 
الذاتي���ة ه���ي اكرث الكت���ب مبيعا ل���دى دور الن�شر, 
وه���ذا المر ل يحدده النا�شر امنا القارئ لن مهما 
تك���ون توجهاتن���ا وتبنياتن���ا الفكري���ة نن�شاع اىل 
احتياج���ات ال�شوق والقارئ لن لي����س من املمكن 
ان تك���ون نا�ش���را من دون عقل جت���اري يطلع على 

مزاج القارئ”.
وذك���ر ان���ه “حالي���ا م���ا اراه م���ن خ���لل دارن���ا ان 
هن���اك امر غريب, فف���ي كل مو�شم هن���اك حمددات 
ومزاجي���ات تاأخذ القارئ اىل مكان معني, للفل�شفة 

احيانا ومرات للأدب وكذلك التاريخ وال�شرية”.

اأك���رم الطنب���ور م���ن دار اجم���د للن�ش���ر والتوزيع 
العلمي���ة وال�شيا�شية  “الكتب  ان  ذك���ر  – الردن, 
والداري���ة ه���ي التي تت�ش���در م�شه���د املبيعات يف 
دارنا هذا املو�ش���م يف معر�س بغداد وكذلك الكتب 
الرتبوي���ة والكتب الدبي���ة وال�شلمية يف تراجع 

خلل هذا املو�شم”.
وب���ني ان���ه “حت���ى يف الكت���ب ال�شيا�شي���ة هن���اك 
اقب���ال على توجهات معين���ة, فالكتب التي تتحدث 
ع���ن امري���كا وال�ش���ني والع���راق واي���ران تلق���ي 
اهتمام���ا اكرب من قب���ل الق���ارئ باعتبارها مراجع 
لطلبة درا�ش���ات املاج�شتري والدكت���وراه, ودخلت 
حالي���ا للم�شه���د الكت���ب الت���ي تتحدث ع���ن رو�شيا 

واوكرانيا”.
�شامح �شليمان من مكتبة الفنون والآداب – م�شر, 
ق���ال انه “يف هذا املو�ش���م اي�شا ما زالت الروايات 
حتت���ل مرات���ب متقدم���ة يف القبال عليه���ا من قبل 
الق���ارئ وب���داأ ال�شب���اب اي�شا بالع���ودة اىل الكتب 
التاريخية القدمية, ولك���وين متخ�ش�شا بالتاريخ 

ارى هذا القبال من قبل ال�شباب”.
وتابع ان “الروايات املحلية لها قراءها ل �شيما ان 
كانت متعلق���ة بالرعب والرومان�شية والبولي�شية, 
ه���ذه الجتاهات الثلث���ة لديها قرائه���ا ومتابعيها 
ولك���ن الرواي���ات العاملية املرتجم���ة تبقى �شاحبة 

الأولوية يف املبيعات والهتمام”.

في معر�ض العراق الدولي للكتاب

مو�سم الكتب ينحاز اإلى ال�سيرة 
والتاريخ.. والأحداث العالمية توؤثر 

في �سناعة محتواهما

  زين يو�سف
ت�سوير محمود روؤوف

ت�شتم���ر قاعة الندوات للي���وم الثامن على 
الت���وايل با�شت�شافة الن���دوات احلوارية 
وه���ذه امل���رة كان ال���دور عل���ى الت�شوير 
الفوتوغرايف حي���ث عقدت ندوة بعنوان 
»فوتوغراف يف البوم البي�س وال�شود, 
جمعي���ة  رئي����س  فيه���ا  حت���دث  والت���ي 
النج���ار  ه���ادي  العراقي���ني  امل�شوري���ن 
والباحث يف �ش���اأن ال�شورة كفاح المني 

واأدراها ر�شول بابل.
وعن اأ�شل ال�شود والبي�س وتاريخهما 
حت���دث مدي���ر اجلل�ش���ة قائ���ل »البي����س 
كفيزي���اء ه���و اأ�شا�س ال�ش���ود ومن خلل 
البي����س يخ���رج ال�ش���ود لك���ون ال�شود 
م�شتق من البي����س والبي�س لي�س لونا 
وامن���ا ه���و �شعاع ن���اجت من ثلث���ة الوان 
رئي�شة ه���ي الحمر والخ�ش���ر والزرق 
وباجتم���اع ه���ذه الل���وان ي�شب���ح لدين���ا 

ال�شعاع البي�س«.

وباحلديث ع���ن الكامريات الفوتوغرافية 
وكيف كانت حك���را على العوائ���ل الغنية 
يف املجتم���ع وكيفي���ة انت�ش���ار الت�شوي���ر 
فيم���ا بعد حت���دث كفاح الم���ني قائل »يف 
احلقيق���ة م���ن املفي���د حتديد مت���ى ظهرت 
ال�ش���ورة الفوتوغرافي���ة يف العراق لكن 
بالم���كان الق���ول ان امل�شاهم���ني يف ن�شر 
ال�ش���ورة الفوتوغرافي���ة يف الع���راق هم 

عل���ى �ش���كل طبقت���ني, الطبق���ة الوىل هم 
الجان���ب الذين كانوا يف العراق وهنالك 
ا�ش���ارات باأن يف عام 1847 اخذت بع�س 

ال�ش���ور يف املو�ش���ل, لكن م���ا منتلكه من 
وثائ���ق دامغ���ة ان���ه يف 1852 يف بغ���داد 
يف القن�شلي���ة الربيطانية التقطت بع�س 

ال�شور«.
يخ����س  »م���ا  حديث���ه  الم���ني  واأكم���ل 
ب���ني  ف���كان  والفوتوغ���راف  العراقي���ني 

بغ���داد واملو�شل منذ ع���ام 1860 وعائلة 
ابت���داأت  اأرمن���ي  م���ن ا�ش���ل  »ا�شفب���ودا« 
بع����س العم���ال يف بغداد وث���م انت�شرت 
وميكن الق���ول ان البداية احلقيقية كانت 
م���ع الب���اء الدوميني���كان وبغ���داد اي�شا 
يف ع���ام 1895 ويف ذل���ك العام كان لدينا 

ا�شتوديوهان يف بغداد للت�شوير«.
الت�شوي���ر  يف  الل���وان  دخ���ول  وع���ن   

بال�شاف���ة اىل الكامريا الرقمي���ة وكيفية 
تعام���ل امل�شوري���ن مع ه���ذا المر حتدث 
ه���ادي النجار قائل »كل ما نراه اليوم من 
تطور باللوان ياأخذنا اىل ماك�شويل لكن 
يف احلقيقة ان ماك�شويل �شور ال�شورة 
بال�شود والبي�س لكنه عر�شها باللوان 
وق���ام بت�شوير ث���لث �ش���ور متتالية من 
خلل ثلث���ة فلتر ملونة وم���ن ثم عر�س 
ال�شور الثلثة جمتمع���ة وكل �شورة من 
ل���ون معني, مبعن���ى ان الت�شوي���ر امللون 
ه���و عبارة ع���ن تفكيك الل���وان اىل ثلثة 
ال���وان وم���ن ث���م اع���ادة جتميعه���ا عل���ى 

ال�شا�شة«.
ت�شوي���ر  اعتزل���وا  “النا����س  ان  وذك���ر 
ال�ش���ود والبي����س يف ال�شبعيني���ات من 
خ�شو�ش���ا  اليوم���ي  ت�شويره���م  خ���لل 
ال�ش���ور العائلي���ة التذكاري���ة, لكن الكثري 
بت�شوي���ر  ا�شتم���روا  امل�شوري���ن  م���ن 
الت�شعيني���ات  البي����س وال�ش���ود حت���ى 
ح���ني متكنوا من طباعة املل���ون فتم هجر 

ت�شوير البي�س وال�شود”.

ال�سورة بين الفن والتوثيق.. البوم الأبي�ض والأ�سود في معر�ض العراق للكتاب

 خا�ض / المدى

يحظ���ى الناق���د والكات���ب د. �شلم���ان كا�ش���د 
بح�ش���ور ثقايف ونقابي متميز فقد �شبق وان 
ا�شدر العديد م���ن الكتب يف جمال النقد, كما 
�شغ���ل من�شب رئي�س احت���اد الدباء والكتاب 
يف الب�ش���رة ورئي����س الحت���ادات والنقابات 
كم���ا �شب���ق وان عم���ل يف ال�شحاف���ة الثقافية 
جلري���دة  الثق���ايف  امللح���ق  حتري���ر  وكادر 

الحتاد الماراتية.
الع���راق  معر����س  �شي���وف  م���ن  كان  كا�ش���د 
الدويل للكت���اب دورة ه���ادي العلوي وكانت 

فر�شة ان يتحدث ل�)املدى( عن هذا احلدث.
وق���ال كا�شد انه »عندما نقل���ب تاريخ الثقافة 
والكت���اب يف الع���راق جن���د اأن م���ا يح�ش���ل 
الآن ي�ش���ري اإىل اآفاق جدي���دة حت�شل باطراد 
ت�شجيعا لثقافة حرة عرب ما تقوم به موؤ�ش�شة 
املدى من اجرتاحات لأفكار وم�شاريع ثقافية 
مهمة وناجح���ة, وياأتي كل ذلك ب�شبب وجود 
وتوجيه���ات موؤ�ش�شه���ا الأ�شت���اذ فخري كرمي 
ال���ذي يب���ذل جه���ده لرت�شي���خ قي���م اأخلقي���ة 
واإن�شاني���ة عالي���ة يف ج�شد الإع���لم والثقافة 
العراقي���ة. اذ اأج���د حق���ا اأن معر����س الع���راق 
الدويل للكتاب ف�ش���اء معريف يحفر يف خلق 
الوع���ي الإن�شاين, ومن ه���ذا املنطلق اأجد اأن 
تر�شيخ العناية بالكت���اب واملثقف وباملنظور 
الإن�ش���اين هو جزء مه���م ت�شعى ل���ه موؤ�ش�شة 

املدى«.
وحت���دث ع���ن م�شاركت���ه يف اح���دى الندوات 
قائ���ل, انه “كان من �شم���ن الربنامج الثقايف 
يف معر����س الع���راق ال���دويل للكت���اب ال���ذي 
تقيم���ه موؤ�ش�شة املدى اأن تقام ندوة يف اليوم 
الثاين للمعر�س حول )جي���ل ال�شتينيات يف 
العراق.. ماذا تبقى من الروح احلية واملوجة 
ال�شاخبة( ي�شرتك فيها الناقد الدكتور �شجاع 

الع���اين والناقد الدكتور مال���ك املطلبي واأنا, 
وه���ي حماول���ة ج���ادة لق���راءة ثقاف���ة احلقبة 
ال�شتينية وهي املف�شل الثقايف الإ�شكايل يف 

ف�شاء تاريخ الثقافة املحلية”.
وتاب���ع كا�ش���د ان “معار����س الكت���اب �شاحة 
معرفي���ة وعلمي���ة مبفهومها الدقي���ق وثقافية 
مبفهومه���ا ال�شام���ل, واعتق���د اأن اأي معر�س 
للكت���اب يث���ري الكثري م���ن التفاع���ل احلي بني 
منتجي الثقافة ومتلقيها, ولقد حر�شت دائما 
على التواجد يف كثري م���ن املعار�س العربية 
م���ن اأبوظب���ي وال�شارق���ة والقاه���رة ودم�شق 
وبغ���داد والب�ش���رة واأخريا معر����س العراق 
ال���دويل الذي جتري فعاليات���ه الآن يف بغداد 
عل���ى قاع���ات اأر����س املعار����س يف احتفالي���ة 

كربى«.
واأكم���ل, “وانا اق���ول هن���ا: اإن كل معر�س له 
خ�شو�شيته ورائحته وطريقة تنظيمه بفعل 

النفت���اح على الثقافات اأو غل���ق امل�شارب مبا 
يجع���ل بع����س املعار����س ذات وج���ه حم���دد 
واح���د  بفعل تواجد الرقي���ب ومدى �شرامته 
ام عدمه���ا, ولهذا جن���د اأن معر�س العراق من 
ذلك النوع الذي ينفت���ح على كل الثقافات لأن 

مديريه مثقفون وان�شانيون بامتياز«.
ويرى كا�شد ان “ال�شراع بني الكتاب الورقي 
واللك���رتوين ه���و نتيج���ة حتمي���ة ولي�ش���ت 
غريب���ة يف عاملنا الراه���ن, عاملنا التقني الذي 
ه���و نف�شه من خل���ق هذا ال�ش���راع كونه حفل 
باإجنازات علمية �شاعدت على تقريب املعرفة 
ب���ني الب�شر, وله���ذ اأق���ول اإن الكت���اب �شيبقى 
رم���زا معرفي���ا ل���ه نكهت���ه اخلا�ش���ة حت���ى لو 
�شع���ف التداول ب���ه اأمام و�شائ���ل ال�شو�شيال 

ميديا الأخرى«.
وا�ش���اف كا�شد “اأعتق���د اأن املعرفة هي التي 
تفر����س عل���ى الكات���ب اأن يتفاعل م���ع الثقافة 
املحيط���ة به, وكم���ا ترى اأن الف�ش���اء الكتابي 
يط���رح يومي���ا نتاج���ه الأدب���ي بغ����س النظر 
ع���ن جودته اأو عدمها وهذا م���ا يحرك  املبدع 
الكات���ب يف حق���ل النق���د الأدب���ي اأن يتابع ما 
يج���ري, ومن ه���ذا املنطلق اأج���دين مهوو�شا 
بتتب���ع نتاجات الآخ���ر ور�شد م���دى فاعليته 

واأهميته يف احلقل الذي ي�شتغل فيه«.
واأكم���ل ان���ه “ح�شنا اأق���ول اإنني ه���ذه الأيام 
اأج���دين منهمكا يف تتب���ع نتاجات اأن���ا اأحبها 
وتاأك���د اأنن���ي ل اأكت���ب ع���ن عم���ل ل اأج���د فيه 
جمالية«, لفتا اىل ان »الكتابة لي�شت اإ�شقاطا 
لفر����س. اإنها فر�س وج���ود فعل اإن�شاين على 
الآخ���ر املتلقي الذي �شيتل���ذذ ويبتهج  مبا هو 
جميل يف الكتابة التي ه���ي اأمامه, اإذ الكتاب 
حلظ���ة تعرف الب�شرية عل���ى قيمها, وما دمت 
اأ�شتغ���ل به���ذا الجت���اه فلب���د م���ن اأن اأجم���ع 
م���ا اكتب���ه يف كتاب واح���د يعرب ع���ن روؤيتي 

وتاأويلتي ملا اقراأ«.

الناقد د. �سلمان كا�سد: الكتاب لحظة تعرف الب�سرية على قيمها

معر�ض العراق الدولي للكتاب ف�ساء معرفي يحفر 
في خلق الوعي الإن�ساني
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 م�سطفى وحدان 
ت�سوير محمود روؤوف

على قاعة معر����س العراق الدويل للكتاب 
اقيمت ندوة بعنوان )رواية ما بعد الربيع 
العربي وجت���اوز املحظ���ورات( وجمعت 
ثلثة من ابرز ال�شوات الروائية العربية 
يف يومنا ه���ذا, ادارها ال�شحفي امل�شري 
املع���روف �شي���د حممود وحت���دث فيها كل 
م���ن الروائي امل�ش���ري طارق ام���ام حيث 
و�شلت روايته الخرية )ماكيت القاهرة( 
اىل اللئح���ة الق�ش���رية جلائ���زة البوكر, 
والروائ���ي الليب���ي احلا�شل عل���ى جائزة 
البوك���ر ع���ن روايت���ه )خب���ز عل���ى طاولة 
اخل���ال ميلد( حمم���د النعا����س والروائي 

العراقي املعروف علي بدر.
وحت���دث طارق امام  ع���ن التخوفات التي 
ح�شل���ت ل���ه يف كتاب���ة ماكي���ت القاه���رة 
خا�ش���ة وان الرواي���ة تق���ع ب���ني منطقتني 
تتنافرن دائمًا ال وهما ال�شيا�شة واجلمال 
خا�ش���ة وان الرواية ت�شتله���م ثورة يناير 
امل�شري���ة وع���ن �شعوب���ة التعب���ري عنه���ا 
داخ���ل ن�س روائ���ي دون ان تفق���د الن�س 
جماليته هذا  ومن جانب اخر كانت هنالك 
�شعوبة ت�شدي���ر �شوؤال مهم عن دور الفن 
النحي���از  املقاوم���ة وال�شيا�ش���ة دون  يف 

ملتبنيات الكاتب.
م���ن جانب���ه ذك���ر الروائ���ي الليب���ي حممد 
النعا����س ع���ن »الزم���ن ال���ذي كتب���ت في���ه 
رواي���ة )خب���ز عل���ى طاولة اخل���ال ميلد( 

واملح�ش���ورة داخل زم���ن �شيا�شي �شعب 
يف ليبي���ا ال وه���و زم���ن الق���ذايف وه���ذا 
الزم���ن ال���ذي يح���وي ا�شكالي���ات كث���رية 

خا�شة لدى الكتاب الليبيني”. 
وا�ش���اف “يف ذل���ك الوق���ت كان الليبيون 
يعمل���ون عل���ى �شيطنت���ه او تقدي�شه, فهنا 
الف���رتة  تدخ���ل اىل  ان  التح���دي يف  كان 
هذه من مدخ���ل ل يكون فيها ح�شور رمز 
ال�شيا�ش���ي مثل القذايف  حم���ورًا ا�شا�شيًا 
يف الرواي���ة بل م���ن وجهة نظ���ر الن�شان 

الب�شيط يف املجتمع«.
 ام���ا الروائي العراقي عل���ي بدر فريى ان 
»ال�شخري���ة ه���ي اه���م مف�شل م���ن مفا�شل 
تن���اول الفرتات ال�شيا�شي���ة لأن ال�شخرية 
ت�شرب اهم مف�شل م���ن مفا�شل ال�شيا�شة 

ال وه���و الهيب���ة وه���ذه الهيبة ه���ي التي 
تعطيها �شرعي���ة ال�شيطرة عل���ى الخرين 
وتروي�شه���م, له���ذا يرى ان »اه���م وظيفة 

للرواية هي تفكيك ال�شلطة«.
وذكر بدر انه يعترب نف�شه امتدادًا للرواية 
العراقي���ة الت���ي تتمي���ز بتحلي���ل ال�شلط���ة 
الق���وى  حتلي���ل  خ���لل  م���ن  ال�شيا�شي���ة 
الجتماعي���ة الفاعلة المر الذي ظهر بقوة 
عن���د فوؤاد التك���ريل وغائب طعم���ة فرمان 
ومه���دي عي�شى ال�شق���ر حاولت من خلل 
روايت���ي الع���ودة اىل ه���وؤلء والنط���لق 
منه���ا ب�شكل جدي���د وال�ش���كل اجلديد هذا 
كان م���ن خلل مراجعة ال�شكل الجتماعي 
والثقايف للع���راق خا�شة وان هذا ال�شكل 

على مر التاريخ كتبته ال�شلطة.

  زين يو�سف
ت�سوير محمود روؤوف

�شيف���ت قاعة الن���دوات يف معر�س العراق 
للكتاب ن���دوة بعن���وان »م�ش���رح وم�شارح 
حت���ت �شم���اء الأبي����س والأ�ش���ود«, حتدث 
فيها ا�شتاذ عل���م اجلماليات د. عقيل مهدي 
والفنان���ة د.عواط���ف نعي���م والفن���ان منري 
را�شي واأدار الندوة د. ح�شني علي هارف.

حت���دث مه���دي ع���ن امل�ش���رح العراق���ي يف 
زم���ن البي����س وال�ش���ود وع���ن ال���دللت 
ال�شيميائية ومناذج منتق���اة من العرو�س 
اللفظ���ي  “اجل���ذر  ان  وق���ال  امل�شرحي���ة 
للم�ش���رح باعتبار امل�شه���د امل�شرحي مركبا 
مبنظومة �شكل ودللة وحتولت من م�شهد 
اىل اخر وبايقاع ب�شري ومهارة اخراجية 
امل�ش���رح  ومو�شوع���ات  ممث���ل  واأداء 
ه���ي خزي���ن م���ن امليثولوجي���ا والتاري���خ 

واجلغرافيا لل�شعوب«.
واأ�ش���اف »عندم���ا تك���ون اخللفي���ة بي�شاء 
فاإنه���ا ت�ش���ف عم���ا وراءه���ا اأم���ا ال�ش���وداء 
فتظه���ر ما ه���و اأمامه���ا ولذلك ن���رى بع�س 
امل�شرحيات التي قدمت اللون وعلى �شبيل 
املثال “عطي���ل” هذا الرج���ل ال�شمر الذي 
ق���دم بطريق���ة تقليدي���ة كل�شيكي���ة عندم���ا 

قدمها ابراهيم جلل«.
وب���ني ان “ال�شل���وب يف م�ش���رح البي�س 
وال�ش���ود يكون متنوعا ومث���ال ذلك البعد 
ال�شايكولوج���ي يف ابط���ال “�شك�شب���ري”, 

ون���رى يف م�شرحي���ة “ماكب���ث” مالك���وم 
اح���دى �شخ�شيات امل�شرحي���ة وهي ت�شف 
دم���وي  بان���ه  ماكب���ث  الدكتات���ور  املل���ك 
و�شه���واين وحق���ود في���ه كل خطيئة ميكن 

ت�شميتها«.
الفن���ان من���ري را�ش���ي حت���دث ع���ن ا�ش���ل 
امل�ش���رح وبدايات���ه قائ���ل “البي����س ه���و 
البي����س وال�ش���واد ق���د تك���ون ل���ه ت�شكيلة 

من���ذ  العراق���ي موج���ود  وامل�ش���رح  ثاني���ة 
اللفي���ة الثانية قبل امليلد اأي قبل الغريق 
لكن���ي �شاأب���داأ م���ن ع���ام 1948 بالتحدي���د 
منذ نكب���ة فل�شط���ني و�ش���ول اىل املرحوم 
يو�ش���ف الع���اين والذي يعد م���ن اأهم كتاب 
ع���ادل  جان���ب  اىل  الع���راق  يف  امل�ش���رح 
كاظ���م وجليل القي�شي ون���ور الدين فار�س 
وحمي الدي���ن زنكنة, وعل���ى الرغم من ان 

املرح���وم ابراهي���م جلل قد در����س امل�شرح 
يف الوليات املتح���دة وكان اول من اأدخل 
الداء  يف  امللحم���ي  “بري�ش���ت”  منه���ج 
التمثيلي وال�شلوب الخراجي وحتى يف 

تاأويل الن�س«.
وذك���ر ان “هنال���ك جي���ل كامل م���ن اجيال 
البي�س وال�شود تربوا يف مراكز ال�شباب 
منذ زم���ن ال�شتيني���ات وهم ا�شم���اء كبرية 

له���ا ب�شم���ة يف تاري���خ امل�ش���رح العراق���ي 
وه���ذا اجلي���ل كان ظهريا جلي���ل ال�شاتذة 

املوجودي���ن لذل���ك و�شلوا ودر�ش���وا معهم 
ولكن مراك���ز ال�شباب كان���ت اللبنة الوىل 

ملعظ���م اجلي���ل الث���اين وج���زء م���ن اجليل 
الثالث يف امل�شرح العراقي«.

الفنان���ة عواط���ف نعي���م قدمت �شه���ادة عن 
امل�ش���رح قالت فيه���ا “امل�شرح ه���و عامل من 
م�شاع���ر  ه���و  وخمتلف���ة,  متع���ددة  األ���وان 
واحا�شي����س وروؤى تعتل���ي خ�شبة امل�شرح 
ونح���ن عندم���ا نح�ش���ر اىل امل�ش���رح ن���رى 
املمث���ل وم���ا يرت���دي م���ن ازي���اء وال���وان 
خمتلفة لذل���ك نحن نرى اللون, ولي�س ثمة 
اأبي�س او ا�شود ولكن ثمة ابي�س او ا�شود 

يف طبيعة املجتمعات التي تنظر وترى«.
واأ�شاف���ت “ل���و اأردن���ا ان نن�ش���ف امل�شرح 
العراق���ي فعلين���ا ان نتح���دث ع���ن املجتمع 
اخلم�شيني���ات  ف���رتة  يف  العراق���ي 
كان  وكي���ف  وال�شبعيني���ات  وال�شتيني���ات 
ه���ذا املجتم���ع ال���ذي قب���ل وتقب���ل ه���وؤلء 
املمثلني وهم يقدم���ون �شخ�شيات متنوعة 
من امل�ش���رح العاملي وال�شعب���ي والق�ش�س 
والفولكل���ور وال���رتاث وكي���ف ملجتمع ان 
يتقب���ل ه���وؤلء يف تل���ك الف���رتة كان هن���اك 
اميانا من ه���وؤلء امل�شرحيني ب���اأن امل�شرح 

ثقافة«.
واأكدت “اننا لو اردنا ان نعلم املجتمع وان 
نبث الوع���ي وقيم اخلري والن�شانية وقيم 
املعرف���ة والتنوير فعلين���ا ان نبداأ بامل�شرح 
وكان هوؤلء املعلمون الوائل وعلينا دائما 
عندم���ا نذكرهم ان ل نغف���ل ما اجنزوا وما 
قدم���وا يف فرتات ع�شيب���ة وم�شطربة يف 

تاريخ احلياة العراقية«.

 نباأ م�سرق
ت�سوير محمود روؤوف

 ع���اد الزم���ن لأك���رث م���ن ن�ش���ف ق���رن, 
حيث كان���ت ال�شورة بل األ���وان, وبل 
تعدي���ل, عب���ارة ع���ن حقيق���ة جم���ردة, 
فف���ي 13 كان���ون الأول/دي�شم���رب م���ن 
كل عام, يحتفل الع���امل بيوم »الأبي�س 
والأ�ش���ود«, ويتزام���ن ه���ذا الي���وم مع 
معر����س العراق ال���دويل للكتاب, الذي 

حمل �شعار »الأبي�س والأ�شود«.
وخ�ش����س كل رك���ن من���ه ل�شتعرا����س 
اأجه���زة  م���ن  احلقب���ة,  تل���ك  ايقون���ات 
وعج���لت واألع���اب, بل حت���ى الأغاين 
الفولكلوري���ة كانت حا�ش���رة فيه, وكل 
ه���ذه العوام���ل دفعت زائ���ري املعر�س 
اإىل الحتف���اء يف ه���ذا الي���وم ون�ش���ر 
�شوره���م بالأبي�س والأ�شود, وخا�شة 

امللتقطة قرب ايقونات تلك احلقبة..
وترى ملك احمد, ان “�شور البي�س 
وحتم���ل  اجلم���ال  ت���ربز  وال�ش���ود 

نق���اء تل���ك احلقب���ة والتي قام���ت بن�شر 
�شورته���ا بالبي�س وال�ش���ود بالقرب 
م���ن الركن التاريخي اخلا�س مبعر�س 

العراق الدويل للكتاب”.
“�ش���ور  اإن  ل�)امل���دى(,  قال���ت  احم���د 
بالف���ن  تذكرن���ا  وال�ش���ود  البي����س 
واجلم���ال و�ش���ور م�شاه���ري البي����س 
وال�شود �شع���اد ح�شني وفاتن حمامة, 
وحتى ازي���اء تلك احلقب���ة كانت اجمل 

وارقى”.
وه���ذا ماقام به اجمد عل���ي اي�شا حيث 
ن�ش���ر عق���ب زيارت���ه ملعر����س الع���راق 
ال���دويل للكت���اب �ش���ورة ل���ه بالبي�س 

وال�شود.
“ل���وين  اأن  ل�)امل���دى(,  عل���ي  ويذك���ر 
الل���وان,  انق���ى  وال�ش���ود  البي����س 
للمعر����س  زيارت���ي  خ���لل  والتقط���ت 
ال�ش���ور  �ش���ورة وا�شتخدم���ت مع���دل 
جلعلها �شورة ت�شبه ال�شور القدمية”.

وراى ان “معر����س الكت���اب اع���اد لن���ا 
زمن النقاء ع���رب ها�شتاك #بالبي�س-

وال�شود والت�شمي���م الذي اختاره يف 

املعر�س”.
 ومتي���زت ثيمة معر�س الكتاب الدويل 
للكتاب بطابع حقبة البي�س وال�شود, 
حي���ث انلط���ق ها�شت���اك #بالبي����س-

وال�ش���ود  كاع���لن ترويج���ي لنطلق 
فعاليات معر�س الكتاب, وكانت تطبع 
�شحيف���ة  اأول  الع���راق”؛  “جورن���ال 
واملنَجزة بالأبي����س والأ�شود حُماكيًة 

لت�شاميم القرن املا�شي. 
وحت���ت ها�شت���اك ال�ش���ود والبي����س 
ومعر����س العراق للكتاب, ف���ان �شورا 
بالل���ون  اي�ش���ا  لفتي���ات  ُن�ش���رت  ع���دة 
ال�ش���ود والبي�س خا�شة وان البوابة 
الرئي�شة للمعر����س هي بهذين اللونني 

وهذا حفز كثريين على ذلك.
ومع���روف ع���ن �شخ�شي���ة الن�شان هو 
الرغب���ة اىل امل�شاركة يف احلدث, فعلى 
مواق���ع التوا�ش���ل الجتماع���ي, ن�ش���ر 
كثريون �شورا لهم بال�شود والبي�س 
املعر����س  اي���ام  ا�شتثم���ر  م���ن  وهن���اك 
لين�ش���ر �ش���ورا م���ن داخل���ه وبال�شود 

والبي�س اي�شا. 

 عامر موؤيد
ت�سوير محمود روؤوف

 اأق����ام الحت����اد الع����ام للأدب����اء والكتاب 
لل�شاع����ر  توقي����ع  حف����ل  الع����راق,  يف 
العراق����ي عدن����ان ال�شائغ, ال����ذي تو�شم 
يف  غريب����ة«,  �شم����اء  »حت����ت  بعن����وان 
جن����اح اإ�شدارات الحتاد الع����ام للأدباء 
والكتاب, �شمن فعاليات معر�س العراق 

الدويل للكتاب.
�شه����د احلف����ل ح�ش����ورا ثقافي����ا وا�شعا, 
لكتاب, وروائيني, و�شعراء, ا�شافة اىل 

حمبي ال�شائغ وجمهوره. 
وحتدث عدنان ال�شائغ خلل الحتفالية 
قائ����ل “اأن����ا �شعي����د ج����دا باأن اك����ون بني 

الكتب وال�شدقاء, والأحبة«.
اأ�ش����اف, »الآن اأوق����ع دي����واين, )الطبعة 
الرائ����ع,   اجلم����ع  ه����ذا  ب����ني  الرابع����ة(  
واجلمي����ل والغريب باملو�شوع مبفارقة 
ال�شع����ر ان اوق����ع كت����اب “حت����ت �شم����اء 

غريبة”  حتت �شماء بغداد احلبيبة«.
واأ�شار اىل »كثري من ال�شدقاء التقيتهم 

تربطن����ي به����م �شن����وات طويل����ة, وق�شم 
منه����م عا�ش����وا تفا�شي����ل ه����ذه الق�شائد 

و�شاركوين عذاباتها واحلمها«.
عن����وان  ه����و  »الكت����اب  ان   , واأو�ش����ح 
الوجود, وهو تاريخنا, ويف هذا اليوم 
يف معر�س العراق الدويل للكتاب, جتد 

في����ه من�ش����ورات الحتاد الع����ام, ونخيل 
ا�شاف����ة  اأخ����رى,  ن�ش����ر  ودور  عراق����ي, 
اىل ال�شدق����اء والعلق����ات الجتماعي����ة 
الرائع����ة, اأنا فرح جدا لتواجدي يف هدا 
الكرنفال الكب����ري, وهذا التجمع الثقايف 

الرائع«.

  واأك����د ال�شائ����غ , ان “ال�ش����دار الق����ادم  
�شيك����ون ع����ن دار نخي����ل عراق����ي, ولهم 
دي����وان خا�س, ونخيل عراقي هو نخيل 

العراق كله«.
يذك����ر اأن ال�شاع����ر عدن����ان ال�شائ����غ, من 
موالي����د مدين����ة الكوفة يف الع����راق عام 
1955. اأ�ش����در اثنت����ي ع�ش����رة جمموعة 
�شعري����ة, مبا يف ذل����ك “ن�شي����د اأوروك” 
 ,1996 ب����ريوت  �شفح����ة(   550 )ب����� 
” )ب����� 1380 �شفح����ة(.  و”َن����ْرد الَن�����سِّ
غ����ادر الع����راق ع����ام 1993, وعا�����س يف 
عم����ان, وب����ريوت, ث����م جل����اأ اإىل ال�شويد 
ع����ام 1996. ومن����ذ ع����ام 2004 يعي�����س 
يف منف����اه بلن����دن. ح�ش����ل عل����ى العديد 
من اجلوائز العاملي����ة. من بينها: جائزة 
هيلم����ان هاميت العاملي����ة لل�شعر )1996 
نيوي����ورك(, وجائ����زة مهرج����ان ال�شع����ر 
العاملي يف روت����ردام )1997(, وجائزة 
 .)2005( ال�شويدي����ني  الكت����اب  احت����اد 
ودع����ي لق����راءة ق�شائ����ده يف العديد من 
املهرجان����ات يف اأنحاء الع����امل. ُترجمْت 

اأ�شعاره اإىل لغات عديدة.

الحديث عن رواية ما بعد الربيع العربي 
وتجاوز المحظورات

الم�ساركون يلتقطون �سورهم
 بالأبي�ض والأ�سود 

الم�سرح العراقي يبث الوعي والإن�سانية والمعرفة في معر�ض العراق للكتاب

عدنان ال�سائع يوقع "تحت �سماء غريبة" في معر�ض الكتاب 
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الجمعة 2022/12/16
الموؤلف اأو المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

د. ال�شيد ليث احليدريا�شكالية القيادة ال�شرية12:00الرافد للمطبوعات

�شحى غالبالفتى واحللجPM 1:00دار املعبد
اأمنار مردانامللتقى ال�شرديPM 2:00موؤ�ش�شة اأبجد

علي وجيهاأغنية ب�شاماتPM 3:00دار املدى

مهند الفار�سعمارة دخوPM 4:00دار �شطور

�شلم التميميالأدب الذي نحيا بهPM 5:00من�شورات جدل

اأحمد �شياءورقة ميكانيكيةPM 6:00موؤ�ش�شة اأبجد

اأ�شيل �شاميعقابيلPM 7:00موؤ�ش�شة اأبجد

ح�شام ال�شرايل اإليوت ملدينة تفاو�س الدخانPM 8:00درج

الخمي�ض 2022/12/15
الموؤلف اأو المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

يف  والكتبي���ني  النا�شري���ن  جمعي���ة 
هادي القرينيدراوي�سPM 3:00العراق

اآيات يو�شفلو �شمحت يلPM 4:00دار �شطور
كرمي عبد اللهما مل يذكره �شيزيفPM 5:00موؤ�ش�شة اأبجد

د. ب�شرى خلفاندل�شادPM 6:00دار تكوين
ح�شني بهي�ساأغنية عن نهاية العاملPM 7:00موؤ�ش�شة اأبجد

ت�سوير:  محمود روؤوف

 نباأ م�سرق 
ت�سوير: محمود روؤوف

املحت���وى  و�شان���ع  الباح���ث  اث���ر 
امل�ش���ري, احمد الغن���دور, يف تفكري 
واراء جمهوره من ال�شباب العراقي, 
حيث بات ال�شباب ي���رددون مفرداته 
الت���ي تع���ود ا�شتخدامه���ا يف حلقاته 

التي تعر�س على اليوتيوب.
الغن���دور ان�شاأ قنات���ه »الدحيح« على 
2014 وب���داأ  ع���ام  موق���ع يوتي���وب 
بن�ش���ر مقاط���ع فيدي���و تتمحور حول 
تب�شي���ط العل���وم بطريق���ة �شهل���ة مع 

�شيء من الكوميديا.
�شاه���م الدحي���ح يف تخط���ي ال�شباب 
لزماتهم العاطفي���ة عرب حلقاته ويف 
حديث���ه العلم���ي ب���اأن احلي���اة علمي���ا 
حل���م  او  �شخ����س  عل���ى  تتوق���ف  ل 
واجلمي���ع معر����س للفق���دان بح�شب 
ماحت���دث  ب���ه زي���ن العابدي���ن يا�شر 

ل�)املدى(.
وق���ال يا�ش���ر, طال���ب يف ق�ش���م اللغة 
الفرن�شي���ة, “تابعت الدحيح منذ عام 
2019 يف بداي���ة حلقات���ه عندما كان 
يتحدث بطريق���ة �شريعة, وا�شبحت 
حلقاته تتناقل بيننا كا�شدقاء ثم قمنا 
مبتابعة كل �شيء يخ�س الدحيح من 

اماكن عمله وافكاره وكتبه”.
اف���كارا  يط���رح  “الدحي���ح  ان  وراأى 
كبرية فل�شفي���ة فيزيائي���ة اوكيمائية 

اوعاطفي���ة وبالرغم من ذلك مل ن�شعر 
احللق���ات  متابع���ة  يف  مبل���ل  يوم���ا 
ونبق���ى بنف����س الرتكي���ز اىل نهاي���ة 

احللقة”.
وع���ن احللق���ة التي اثرت عل���ى يا�شر 
“م���ررت  ق���ال  �شخ�شي���ة  ب�ش���ورة 
وتاأث���رت  فا�شل���ة  عاطفي���ة  بتجرب���ة 
حالت���ي النف�شي���ة, و�شاه���دت حلق���ة 
العلق���ات  ع���ن  الغن���دور  لحم���د 
العاطفية وب�شورة علمية حتدث بها 
ع���ن فك���رة ان احلي���اة ل تتوقف على 
�شخ����س او حل���م واجلمي���ع معر�س 
مبف���ردات  ا�شتع���ان  ث���م  للفق���دان”, 
كب���ري  “ال���كلم  ان  قائ���ل  الدحي���ح 
عزيزي امل�شاهد متن�شا�س تب�س على 

امل�شادر”.
�ش���از احم���د ت�شاهد حلق���ات الغندور 
مايط���رح  ويهمه���ا  �شن���وات   4 من���ذ 

اجلان���ب  تخ����س  معلوم���ات  م���ن 
البايولوج���ي حي���ث قال���ت ل�)املدى(, 
م���ع  الدحي���ح  مب�شاه���دة  “با�ش���رت 
زوجي قب���ل 4 �شن���وات وا�شتهواين 
وبحث���ت  الدحي���ح  حمت���وى  ج���دا 
وتاأكدت ان جميع معلوماته تاأتي من 

م�شادر حقيقة”.
واك���دت ان “طريق���ة ط���رح الغندور 
جميل���ة  وامل�شحك���ة  الب�شيط���ة 
خ�شو�شا املوا�شيع التي تاأتي �شمن 
علم البايولوجي وهو اخت�شا�شي”.
و�شاه���م الغندور يف تغي���ري مفاهيم 
ال�شب���اب ب�ش���ورة جذري���ة, بح�ش���ب 
�شرى احم���د, طالبة طب يف اجلامعة 
امل�شتن�شري���ة, التي قال���ت ل�)املدى(, 
“ا�شتغل دائما وقت فراغي مب�شاهدة 
الدحيح وكان مفيدا جدا بالن�شبة يل 
خ�شو�شا طريقة توجي���ه الكوميديا 

باجتاه العلم”.
عل���ى  اث���رت  الت���ي  احللق���ات  وع���ن 
مفاهيمه���ا وتفكريه���ا قال���ت ان حلقة 
“اله الدولة امللحدة”, وحلقة “ق�شر 
احلم���راء”, والتي حت���دث فيها “عن 
الثقاف���ة الندل�شية وطريق���ة العمارة 
واليوناني���ة  والغربي���ة  ال�شلمي���ة 

وربطها مع بع�س ب�شورة رائعة”.
قائم���ة  يف  الغن���دور  ا�ش���م  واأدرج 
الأ�شخا����س الأكرث تاأث���ريًا يف العامل 
العربي لع���ام 2018, واختاره مركز 
“رواد  قائم���ة  العرب���ي يف  ال�شب���اب 
قائم���ة  وه���ي  العرب���ي”  ال�شب���اب 
تت�شمن جمموعة م���ن ال�شباب الذين 
عام���ًا   35 ال����  اأعماره���م  تتج���اوز  ل 
م���ن خمتل���ف ال���دول العربي���ة, ولهم 
�شجل حاف���ل بالإجن���ازات ذات الأثر 

الإيجابي يف جمتمعاتهم .

محبو الدحيح يتحدثون عن �سبب اإلهامهم به: 

بع�سهم تجاوز اأزماته العاطفية والآخر 
فهم الحياة ب�سكل مغاير 

 عامر موؤيد
ت�سوير: محمود روؤوف

 يف معر����س الع���راق ال���دويل للكتاب, 
هن���اك الكث���ري م���ن ال�شاب���ات اللت���ي 
املختلف���ة  الن�ش���ر  دور  يف  يعمل���ن 
وتعددت ال�شباب وراء تواجدهن يف 
هذا العمل, وبقائهن طيلة فرتة انعقاد 

املعر�س. 
يف دار الدب العرب���ي الردين وجدنا 
�شه���د حم�شن وه���ي م�شوؤول���ة اجلناح 
يف هذه الدورة حي���ث قالت ل�)املدى(, 
ان “عملها يف الكت���ب مل ياأِت من فراغ 

حيث انها قارئة منذ فرتة طويلة”.

وا�شاف���ت انها “حتب قراءة الروايات 
والدب ب�ش���كل ع���ام وكذل���ك الفل�شف���ة 
وعل���م الجتماع لكنه���ا تبتعد عن كتب 
ان  اىل  م�ش���رية  العلم���ي”,  اخلي���ال 

الرئي�س حاليا هو الكتب”.  “عملها 
ولي�ش���ت هذه امل���رة الول الت���ي تعمل 
الكت���ب حي���ث  �شه���د مبعار����س  فيه���ا 
�شبق لها وان كان���ت م�شاركة يف ن�شخ 
ما�شي���ة من معر����س الع���راق, موؤكدة 
ان “ه���ذه التجرب���ة �شت�شتم���ر بها مرة 

اخرى”. 
وقريب من الدار التي تعمل فيها �شهد, 
تتواج���د بائع���ة اخ���رى للكت���ب وه���ي 
حنان �شامل ولكن الدار التي تعمل فيها 

وه���ي املناهج م���ن ال�ش���ودان خمت�شة 
بكت���ب الطف���ال حي���ث تق���ول ان “ذلك 

يحفزها ب�شكل اكرب”. 
وحنان عمل���ت يف الكت���ب ب�شكل كبري 
حي���ث انها لفرتات طويل���ة كانت تعمل 
اي���ة  تف���وت  املكتب���ات ول  يف اح���دى 
فر�شة للتواجد مبعر�س الكتاب, حيث 
تق���ول انه���ا “م�شاركة يف م���ا يقارب 8 

معار�س للكتب مبختلف الماكن”.
وبالرغ���م م���ن وج���ود عم���ل اخ���ر له���ا 
ال انه���ا تف�ش���ل »العم���ل خ���لل فرتات 
حي���ث  الكت���ب,  باجنح���ة  املعار����س 
تختل���ف ال���دور التي تتواج���د فيها من 

دورة اىل اخرى”.

واحبت حن���ان العمل يف جناح خا�س 
ببي���ع كت���ب الطف���ال لنه���ا تعتق���د ان 
ان  بغي���ة  للطف���ل,  مهم���ة  “التن�شئ���ة 
ي�شتمر عل���ى �شكة الكت���ب التي تعطيه 
الكث���ري م���ن فر����س التفك���ري واختيار 
ال�شي���اء مبرور الزمن وه���ذا ما حدث 

يل”. 
والرغبة ل���دى مروة اث���ري تختلف عن 
الخريات, حيث تق���ول ل�)املدى(, انها 
تطمح اىل ان تكون كاتبة يف امل�شتقبل 
والعمل يف دار ن�شر يجعلها تطلع على 

ا�شياء تفيدها م�شتقبًل.
م���روة الت���ي تعم���ل يف دار ال���كا م���ن 
بلجي���كا, تقول ان “جترب���ة العمل يف 

معر����س الكتاب خمتلفة وتعطي فائدة 
كثريا وهذا ل مينع من ان يكون هناك 

دافع مادي وراء العمل اي�شا”. 
اما مرمي حم���زة وهي تعمل يف مكتبة 
املدى, ف���ان راأيها يختلف ع���ن اقرانها 
وتوؤك���د انه���ا كان���ت تبح���ث ع���ن عمل 
وج���اءت لها فر�شة العم���ل يف معر�س 

العراق للكتاب ووافقت على الفور. 
وتوؤك���د حم���زة انها يف مرحل���ة ما كان 
هدفها به���ذا العمل احل�شول على عائد 
مادي ول دخل للكت���اب يف قرار عملها 
يف احد الدور امل�شاركة يف ن�شخة هذا 
الع���ام والتي حتمل ا�ش���م املفكر هادي 

العلوي. 

»المدى« تلتقي عامالت في معر�ض الكتاب.. 

تعدد اأ�سباب تواجدهن بين �سغف الكتب والدافع القت�سادي 

 عالء المفرجي

اخت���ارت املدى عنوانا ملعر�شها )زم���ن الأبي�س والأ�شود(, 
وميك���ن الكتاب���ة عن الل���ون الأبي�س ملف���ًا متكام���ًل, مثلما 
ميك���ن الكتابة عن الأ�شود ملفًا كام���ًل متكامًل اأي�شًا, فهذان 
اللون���ان يدخ���لن يف تفا�شي���ل كل �شيء يف ه���ذه احلياة. 
فاأحدهما كناية عن الن���ور والآخر هو متثيل لغياب النور. 
ثم اإن اللون الأبي�س تت�شّكل منه جميع األوان الطيف بينما 
ميت�س الأ�ش���ود الألوان الأخرى اأو يغ���رِيّ بطبيعتها اإذا ما 
اأ�شي���ف اإليها. واللون���ان هذان ميكن لكل منهم���ا اأن يعي�س 
َدين يف لعبة ال�شوء  ويتواج���د وحده, ولكنهما غالب���ًا متِحّ
والظ���ّل الت���ي ل يفل���ت منه���ا اأي كائ���ن على وج���ه الكوكب 
الأزرق. املقال هنا ل يتناول اأحد اللونني وحده, اأي حالت 
الأبي�س وحالت الأ�شود. ب���ل يتناول علقتهما ببع�شهما, 
فهم���ا لونان يتكاملن يف �شور كث���رية رغم التناق�س الذي 
قد ينطوي على العلقة التي جتمعهما. �شاأكتفي هنا بعر�س 
للأبي�س والأ�شود بتناق�شهما وبات�شالهما وتوازيهما, يف 

�شناعة موؤ�ش�شة كبرية مثل )املدى(.
كان يت���م اإ�شقاط هذي���ن اللونني على اأمور واأ�شياء ل ح�شر 
له���ا, ب���دءًا باخل���ري وكذل���ك ال�شر واللي���ل والنه���ار والعدل 
والظل���م اإىل ال�شع���ادة واحلزن والِغنى والفق���ر والكراهية 
واحُلب اإىل احلياة واملوت. وكاأن نهاية الأبي�س هي بداية 
الأ�ش���ود اأو العك�س, اأو لكاأنهما رغ���م كل تناق�شهما يكملن 
بع�شيهما, فل �شوء بل عتمة, ول ظّل بل �شعاع, ول �شواد 

مطلق ول بيا�س مطلق.
ومن هذا املنطلق, ن�شاأل ان كانت املدى, م�شرية, وتاريخا, 
واجن���ازا, وعطاء, توؤخ���ذ بجريرة تل���ك التعاريف املطلقة 
للأ�ش���ود والأبي����س, ام انها بتاريخه���ا النا�شع متت�س كل 

األوان الطيف لبريق ا�شمها مثل ف�شاء ملون.
الأ�شود والأبي�س, مفهومان, لو ا�شتعر�شنا التاريخ اأعني 
تاري���خ امل���دى. �شنقف كث���ريا عند �ش���وؤال: ما ه���و الأ�شود 
والأبي����س يف تاريخ املدى, بل اأٌي من الألوان ينطبق على 

هذا التاريخ.
�شاأفرت����س اأن )اأ�شود( املدى هو من���ذ تاأ�شي�شها عام 1994 
يف دم�ش���ق ال�شام, وحتى موع���د انتقالها اىل بغداد يف ظل 
ف�شاء احلري���ة )املزعوم( للأ�شف.. وهن���ا �شاأّحيد ال�شواد, 

بتعريف زمن���ي لي�س اإل, بو�شفه التاريخ القدمي للمدى, 
متام���ا من الفوتوغ���راف والتلفزي���ون وال�شينما, ولي�س 

مبعنى �شلبي.
ف���كان انبثاقه���ا متام���ا مث���ل خواتيمها, انطلق���ة متوثبة 
�شابق���ة للزمن, حيث دار املدى الن�ش���ر, التي نزهو اليوم 
مبعر�شها الثالث يف بغ���داد, وقبله يف اأربيل والب�شرة, 
وجمل���ة املدى, وجمل���ة الوق���ت, و�شل�شلة م���ن ملتقياتها 
تاريخه���ا  يف  مثله���ا  دم�ش���ق  ت�شه���د  مل  الت���ي  الثقافي���ة 
الثق���ايف املعا�شر, حيث اجلل�ش���ات الثقافية, والندوات, 
ومهرجان���ات الف���ن. ه���ذه الفعالي���ات الت���ي ارتبط���ت ب���� 
)اأ�شود( املدى ا�شتقطبت ح�ش���ودا من املثقفني والفنانني 
ل عه���د للمدينة بهم.. فكانت وكاأنه���ا تكتب تاأريخا ثقافيًا 
للمدين���ة, ي�شابق الزمن بل ويتمرد عل���ى األوان التاريخ. 
كان )اأ�ش���ود( املدى ميهد ل� )ابي�س(ها, بحكم الزمن لي�س 

اإل.
وبيا����س املدى الذي اق���رتن باحلرية الت���ي نالها الوطن 
عام 2003, كان حمم���ل بالوعد الكبري, اإجنازات ثقافية 
ج���اوزت اإجنازات موؤ�ش�شات ترعاه���ا الدولة, بداأتها بلم 
�شم���ل املثقفني الذين جت���اوز عددهم اأكرث من 700 مثقف 
يف عا�شم���ة كرد�شتان اأربيل, حيث توا�شلوا باإبداعاتهم 
ون�شاطاته���م, ليتك���رر مث���ل هذا اللق���اء �شن���وات بعدها, 
وكذلك لقاءاتها ال�شهرية وال�شبوعية التي يجمعها حدث 
ثقايف بعين���ه, مثل نهارات امل���دى واأيامه���ا, وور�شاتها, 

ومعار�شها, وكل الن�شاطات الثقافية.
والي���وم امل���دى متوا�شل���ة به���ذه الن�شاط���ات, مبعر�شها 
الثال���ث يف بغ���داد, ال���ذي اأنطوى عل���ى كل �ش���يء جديد 
ابتداًء م���ن التنظيم وت�شميم علمات���ه, وانتهاء بح�شود 

دور الن�شر وعناوينها التي �شاركت يف هذا املعر�س.
اأو  متناق�ش���ني  والأ�ش���ود  الأبي����س  يبق���ى  اأن  ميك���ن  ل 
متعار�ش���ني اأو كل منهما وحده يحارب الآخر, يف رحاب 
امل���دى الثقافي���ة, فاأمورهم���ا لي�ش���ت حم�ش���ورة باخلري 
وال�ش���ر ول بالن���ور والعتم���ة. هناك كثري مم���ا يجمعهما 

معًا, مما يجعلهما وجهني يف عملة واحدة.
املدى لونها اإذن رمادي. كما يقول ال�شاعر:

�شدان مل���ا ا�شتجمع���ا ح�شن���ا ... واحل�شن يظه���ر ح�شنه 
ال�شد

بيا�ض المدى و�سوادها


