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يف جتربة جديدة

مكتبـــات شــــــارع املتنبـــي تقيـــم معرضـــاً شام ًال للكتــاب

بغداد /علي ياسني

يف جتربة جديدة ومببادرة من اللجنة الثقافية
للحزب الشيوعي العراقي افتتح املعرض الشامل
للكتاب على قاعة املقر يف ساحة االندلس.
ست مكتبات من بورصة املتنبي عرضت مختلف
العناوين من الكتب واملؤلفات يف مختلف
املوضوعات الثقافية واملعرفية واالدبية.
اثنــاء زي ــارتنــا ح ــدثنــا مــديــر املعــرض
نـوري حمـدان عن فكـرة اقـامـة املعـرض
قـائالً :مببادرة من الـلجنة الثقـافية يف
مق ــر االن ــدلــس ،قـمـن ــا ب ــزيـ ــارة بعــض
املـك ـتــب ـ ــات يف ش ـ ــارع امل ـت ـن ـبــي ودع ـ ــون ـ ــا
اصحـابهـا للـمشـاركة يف اقـامة مـعرض
الكتــاب الشـامل علـى قـاعـة مقـرنـا من
اجـل نشـر الـوعـي والثقـافـة التقـدميـة،
حيـث ان هنـاك حـظـراً لـلتجــوال ليـوم
اجلـمعــة من كـل اسبــوع يف بغـداد ،ممـا
أث ــر علــى س ــوق الكـتــاب ومـنع محـبـيه

وجل ـســاءه مـن اقـتـن ــائه ،ل ــذلك اقـمـنــا
هذا املعرض من اجل التفعيل الثقايف
واملعريف خدمة ملواطنينا.

د .شفيق املهدي :انه معرض
ليس عقائدياً

د .شفـيق املهــدي مــديــر دائ ــرة ثقــافــة
األطف ـ ــال ،حت ـ ــدث عــن فـك ـ ــرة اق ـ ــام ـ ــة
املعرض بالقول:
تكـمـن اهـمـي ــة هـ ــذا املعـ ــرض يف انه ال
ميت مبــا كــان ضـمن تــوجهــات احلــزب

سـابقـاً  ،اذ انه ليـس معـرضـاً عقـائـديـاً
بـ ـ ــاملعــن ـ ــى احمل ـ ــدد ،ف ـمــثالً ،جت ـ ــد فــيه
مـ ــؤلفـ ــات لف ــوك ــو وه ــو مـن املـفك ــريـن
املـضــادين لـلمــاركــسيــة ،كمــا جتــد فـيه
كتبـاً عـن العنف واالديـان والقـرآن ومـا
الـى ذلك ،وهذا مـا يشيـر الى تـوجهات
احلزب حالياً ..مبعنى االندماج ضمن
العـمل التعـددي ،الـسيـاسـي ،والثقـايف،
ان هذا امر فيه وعي كبير.
وعـن اهـمـيـ ــة اقـ ــام ـ ــة املع ـ ــرض يف ظل
الـ ــوضع االمـنـي قـ ــال يف احلقــيقـ ــة ان
ال ــوضع االمـنـي يحـتــوي ويــؤث ــر علــى
اجل ــمـ ـيـع ،واق ـ ـ ــام ـ ـ ــة املـع ـ ـ ــرض يف ظـل
االوضـ ــاع األمـنـيـ ــة املعـ ــروفـ ــة بال شـك
ي ــرتبــط بتــوجهــات احلــزب الــشي ــوعي
العـراقي ،واذكر سابقاً اننا كنا نقول ان
أي مــثقف ه ــو شـي ــوعـي حـت ــى وان لـم
يكن ضمن تنظيمات هذا احلزب..
امـ ـ ــا ه ـ ـ ــاتف االعـ ـ ــرجــي مــن الـلجــنـ ـ ــة
الـثق ــافـي ــة املـن ـظـمـ ــة للـمعـ ــرض فق ــد
حتدث قائالً:

املعرض الرابع للفنان
كامل حسني
فيان الربيعي

يفـتــتح يف ق ــاع ــة م ــدارات ،ق ــرب اك ــادميـيـ ــة الفـن ــون
اجلمـيلــة ،املع ــرض التـشـكيـلي ال ــرابع للـفنــان كــامل
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ويـضـم املعــرض عــدداً مـن اللــوحــات اجلــديــدة الـتـي
اشتغل عليها الفنان يف السنوات االخيرة.
ومم ــا ي ــذكـ ــر ان الفـن ــان كـ ــامل ح ـسـني ،اشـت ــرك يفالكثير من املعارض املشتركة داخل وخارج العراق.

لقـ ــد تــبلـ ــورت ه ـ ــذه الفـكـ ــرة بـ ــاقـ ــامـ ــة
الــن ـ ــدوات والــنـ ــش ـ ــاط ـ ــات ال ــثق ـ ــافــي ـ ــة
ومبخ ـتـلف املـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات وف ـ ـ ــروعهـ ـ ــا
املـ ـتـعـ ـ ـ ــددة االدب ــيـ ـ ـ ــة والـ ـ ــس ــيـ ـ ـ ــاس ــيـ ـ ـ ــة،
واالج ــت ــم ـ ـ ـ ــاع ــي ـ ـ ـ ــة والـق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون ــي ـ ـ ـ ــة-
واالقتصادية وكـل ما يهم حياة الشعب
العــراقي كــافــة -مبــا فـيهــا مــا يـجب ان
يكــون علـيه دور املنـظمــات -والنقـابـات
مـن فـ ــاعلـيـ ــة تهـم الـتـ ــأسـي ــس حلـيـ ــاة
سياسية ودميقراطية فاعلة:
الثقافـة تعني فتح الباب امـام طالبيها
ملعــرفــة ال ــواقع واالسهــام مب ــا يتـطلـبه
من املـشـاركـة الفعـالـة يف بنـاء اجملـتمع
واالسهام بتطوير مؤسساته...
لقــد اعـتبــر الــشيــوعيــون الـثقــافــة زاداً
مهـم ـ ـاً يف معـ ــرفـ ــة الـ ــواقـع واحلقــيقـ ــة
والع ـمـل علـ ـ ــى نـ ــشـ ـ ــرهـ ـ ــا وتقـ ـ ــدميهـ ـ ــا
لـطــالـبـيهــا -فــشهــدت قــاع ــاته يف هــذا
الـ ـ ــزمــن الـ ــصعــب -اقـ ـ ــام ـ ـ ــة املعـ ـ ــارض
املتعـددة ومنـها معـرض املدى الـثقايف-
الــذي ضـم عـنــاويـن مـتعــددة ملــؤس ـســة
املدى للنشر والطباعة.

جنـان جمعة اميـنة مكتبـة مقر احلزب
حتـ ـ ــدثــت ق ـ ـ ــائل ـ ـ ــة :يف احلق ــيقـ ـ ــة هـ ـ ــو
املعرض الـثالـث ،حيث اقمـنا معـرضني
س ــابقـني لـلكـت ــاب ،ك ــان األول مع وزارة
الـثقــافــة والـثــانـي مع مــؤس ـســة املــدى
لل ــثق ـ ــافـ ـ ــة والفــنـ ـ ــون واالعالم ،وه ـ ــذا
املعـ ـ ــرض كـ ـ ــان بـ ـ ــال ــتعـ ـ ــاون مـع بع ــض
أصح ــاب مكـتـبــات شــارع املـتـنـبـي ،وهـي
كـم ــا أرى جت ــرب ــة ج ــدي ــدة نـتـمـن ــى ان
تستمر.
امل ــواطـن حـ ـسـني ت ــوفــيق "مـعلـم" ق ــال
متحـدثـاً عن املعـرض :ان هـذا املعـرض
لــيـ ـ ــس مفـ ـ ــاج ـ ـ ــأة يق ـ ـ ــدمهـ ـ ــا احلـ ـ ــزب
ال ـشـيــوعـي العــراقـي النه عــودن ــا علــى
اقـامة معارض كهذه ،وقد سبق ملؤسسة
املـ ــدى للـثق ــاف ــة واالعـالم والفـن ــون ان
اق ـ ــام ــت مع ـ ــرضـ ـ ـاً ممــي ـ ــزاً وان ك ـ ــانــت
الـعنــاويـن املعــروض ــة يف حيـنهــا قلـيلــة
جـداً ولـم تفِ بحـاجـة املــواطن ،امـا مـا
ميـيز املعرض احلالي فهـو قلة املكتبات
امل ـ ـشــتـ ـ ــركـ ـ ــة واي ــض ـ ـ ـاً ادى الـ ـ ــى شحـ ـ ــة
العـنـ ــاويــن املعـ ــروضـ ــة وعـ ــدم تـبـ ــويـب

العنـاوين ،مع ذلك انـا لم اخـرج خـالي
الـ ــوفـ ــاض مـن قـ ــاع ـ ــة املعـ ــروض ـ ــات بل
اقتنيت مجموعة من الكتب.
لـينا فـرات :ان اقامـة هذا املعـرض بهذا
الـشكل يعد جتـربة جـديدة وجـميلة يف
الوقت نفـسه ،حيث اشتـركت مجمـوعة
مـك ـتــب ـ ــات مــن ش ـ ــارع امل ـت ـن ـبــي لــتق ـيــم
معـرضـاً شــامالً يف مقـر احلــزب ،وذلك
التـاحة الـفرصـة امام اجلـميع القتـناء
عــن ـ ــاويــن الـك ـتــب ال ـتــي يخــتـ ـ ــارونه ـ ــا،
وبخاصـة ان املعرض احـتوى علـى كتب
مخــتلف ــة يف صـن ــوف الـفك ــر واملع ــرف ــة
واالداب والفنون.
فـيـمــا حتــدثـت لـيـنــا وادي (محــامـيــة)
قـائلـة :ان اقـامـة معـرض كهــذا للكتـاب
يف م ــثل هـ ـ ــذه ال ــظـ ـ ــروف ،يعـ ـ ــد بـ ـ ــادرة
ثقافـية جيـدة وجميلـة ،خاصـة بعد ان
ابتعـد القـارئ العـراقي الـى حد مـا عن
القـ ــراءة بـ ـسـبـب الــظـ ــروف واالحـ ــداث
الـتـي عــصفـت ب ــالـبالد ،م ــا وج ــدته يف
هـ ــذا املع ــرض ه ــو الـتـن ــوع اجلـمـيل يف
املع ـ ــروض ـ ــات مــن الـك ـتــب واملـ ـ ــؤلف ـ ــات.

مشاركة واسعة يف املعرض التشكييل
الثالث يف النجف
افتتحت مـديريـة تربيـة محافظـة النجف معرضـها الفني
التـشكيلي الثـالث على قـاعة النشـاط املدرسي يف املـديرية
 .وقال ماجـد السودانـي مدير االعالم الـتربوي  :بـالتعاون
مع مـديـريــة النـشـاط املــدرسي يف مـديـريـة تــربيـة الـنجف
افتـتح مدير عـام تربيـة النجف هذا املعـرض حيث عرضت
فـيه خـمـس وسـبعــون لــوحــة فـنـيــة شــارك بهــا نخـبــة مـن
وامل ــدرسـني واملـعلـمــني الفـنـيـني يف احمل ــافــظ ــة.
ـش ــرفـني ـ
املـ ـ

واضــاف  :اللــوحــات املـشــاركــة جـســدت مــواضـيع مخـتلفــة
تنـاولت الـواقع العـراقي ومـا ميـر به العــراق واختلفـت من
فئـة الـى اخـرى .من اجلـديـر ذكـره بـان املـشـاركـة الـواسعـة
واحلـضــور املـميــز واملــستــوى العــالـي للــوحــات التـشـكيـليــة
اب ــرز سمــات املعــرض الــذي جنح يف تــوظـيف القـيم
ـك ــانت ـ
واالب ــداعيــة يف خــدمــة الـعمـلي ــة التــربــويــة يف
ـ
اجلم ــاليــة
ـ
احملافظة.

زيدان يلعب الكرة مع االطفال يف بنغالدش
داكا  /رويترز

حـظـي جنـم كــرة القــدم الفــرنـسـي املعـتــزل
زين الـدين زيـدان بـاسـتقبـال حـافل عنـدمـا
لعب الكرة مع االطفال يف احدى القرى يف
بنغالدش يوم الثالثاء.
وهتف سكان القـرية الذيـن كانوا يـنتظرون
منـذ الـسـاعـات االولـى مـن صبــاح الثالثـاء
"زيدان زيدان يعيش زيدان".
االطف ـ ــال بعــض االغـ ــانـي ورق ـصـت
ـ
وغ ــن ـ ــى
الفتيات لتحية زيدان قـائد منتخب فرنسا
ري ـ ــال ـم ـ ــدريـ ـ ــد االســب ـ ــانــي
ألع ـ ــاب ـ
وص ـ ــانـع ـ
ـ
سابقا.

وقــالت فــاطمـة بـيجـوم الـطــالبـة بـاملــرحلـة
ـتق ــد انه سـيـمكـنـنـي
االعــداديــة "لـم اكـن اع ـ
ـيق ــة رغـم انـنـي اشـ ــاهـ ــد
عل ـ ــى احلقـ ـ
رؤيـتـه ـ
ص ــوره يف ال ـصـحف".وسـ ــافـ ــر زيـ ــدان الـ ــذي
ـ
أعلـن اعتــزاله بعــد طــرده يف مبــاراة نهــائي
كــأس العــالم بـأملــانيــا بعـد أن ضـرب بــرأسه
صــدر ـامل ــدافع االيـطــالـي مــاتـيــرات ـسـي الــى
قـريـة كـامـاربـاســوليـا الـواقعـة علـى بعـد 50
الع ــاصمــة الفـتتــاح مـشــروع
ـيل ــومتــرا مـن ـ
ك ـ
ـاع ــدة ـال ـس ــي ــدات يف بـنـغالديـ ــش علـ ــى
ـس ـ ـ
ـمل ـ ـ
الفق ــر.ويـتـ ــواجـ ــد زي ــدان يف داك ــا
ـ
ـارب ــة
مح ـ ـ
ـ
عــاصمــة بـنغالدش الفـتتــاح مـصـنع جــديــد

لالغــذيــة ال يهــدف الــى حتقـيق الــربح
يديره بنك جـرامني بالتعـاون مع شركة
الف ــرن ـس ــي ــة العـمالقـ ــة لالغ ــذي ــة
دان ــون ـ
ـ
لتوفير طعام رخيض ومغذ للفقراء.
وتــأتي زيـارة زيـدان الـى بـنغالدش
لتلبيـة دعوة مـن محمد يـونس
مؤسـس بنك جرامـني واحلائز
ـائ ـ ــزة نـ ـ ــوبـل للـ ـ ــسالم عـ ـ ــام
ج ــ ـ
ـ
2006.
وكــان املئــات من مــشجعي زيـدان
ـش ــدوا يف مـطـ ــار دك ــا مــس ــاء
احـتـ ـ
االثنني لتحية الالعب الفرنسي.

وقفـــــــــــــــة

قوة السخرية
أحمد السعداوي
ثمـة وجه مقموع دائماً يف أي صـورة نراها ،هو وجه (الـباروديا) أو الوجه
الـســاخــر ،املـتهكـم ،ذو الغــايــات اجمل ــانيــة ،املـتمــرد علــى احلـكمــة ،وعلــى
املقــاصــد الـنفعـيــة أو العـملـيــة .وهــذا ال ــوجه املقـمــوع يـظل ،رغـم ذلك،
حاضراً وإن بشكل سري .ألنه ميثل اجلزء الناقص يف صورة احلقيقة.
وبــالقــدر الــذي يفــسح مـجتـمع مــا اجملــال لقــوة الــسخــريــة بــأن تــأخــذ
مكانها ،يـصار الى االعتـقاد بسالمة هـذا اجملتمع ،وبانفتـاحه وتسامحه
ومرونته وشيوع احلس اإلنساني فيه.
القــدرة علــى اقـتنــاص املفــارق ــة ،أو خلقه ــا ،هي إشــارة الــى ق ــوة احليــاة.
والقـدرة علـى صـنع (الضـحك) من أي شـيء ،هي قـدرة علـى مـد احليـاة
بطاقة االميان بها.
والسخريـة هنا ال تخلـو من (أخالق) ،ولعل قانـونها األساسـي ،هو شيوع
السخـرية ،مبعنـى أن الساخـر نفسه يقع ايضـاً ،ولرمبا علـى رأس قائمة،
من تتم السخـرية بهم ،وتقع أفكـار الساخر ورؤاه يف دائـرة التهكم أيضاً.
وبذلك ال تكون السخرية نوعاًَ من التجريح أو االعتداء على اآلخر.
واملبـدأ اآلخر الـذي تعتمـده السخـرية ،هـو املعرفـة ،مبعنـى أن السخـرية
تساهـم يف الكشف ،رغم دوافعهـا اجملانـية ،وتسـاعد علـى توضـيح وإكمال
الصـورة النـاقصـة .وتسـاهم يف خلخلـة الثبـات الظـاهـري للحقـائق ،وأن
الثغرات والفجوات هي جزء بنيوي فيها وغير طارئ.
فــأنــا (مـثالً ،ومـن وجهــة نـظــر ســاخــرة) أسع ــى كم ــا يبــدو ال ــى تنـميـط
الـسخــريــة وحتـجيـمهــا وتـشــذيـبه ــا ،وجعلهــا شـيئ ـاً ميـكن االمـســاك به،
واحتـدث عـن السخـريـة بلغـة جـادة ،مـثل من يقـرأ كلمـة تـأبـينيـة رزنـة يف
مأمت مهرج كبير.
كمــا انـني مــوهــوم بــالـصــورة الـتي اريــد ان يــأخــذهــا القــارئ عـني ،فــأنــا
(فاهم) كما يبدو ،وفيلسوف ،واتكلم بـ(كلمات كبيرة!).
غي ــر اني لــست ال ــوحيــد يف هــذا اجمل ــال كم ــا يبــدو ،فــاغلـب العــراقـيني
مـولعون بالـسخرية ،ولكن هـذا الولع مير عبـر (فالتر) عديـدة ،استجابة
لضغـط العرف العـام واالخالق السـائدة ،وال يـتفجر علـى سجيته إال يف
(حـلقـ ــات) االصـ ــدق ـ ــاء املعـ ــزولـ ــة يف كـثـيـ ــر مـن االحـيـ ــان عــن الفــضـ ــاء
االجتماعي العام.
ال استطيع مـثالً تخيل مشهـد الثمـانينيـات والتسعيـنيات العـراقية دون
وجه الـسخـريــة ،واعجب ان الـسلطـة الــديكتـاتـوريـة املـرعبـة لم تـسـتطع
(مع حالة اليـأس من زوالها) انتزاع هاجس السخرية من نفوس الناس،
وكأنهـا (هذه السـخرية) االشـارة البليغة الـى قوة التـمسك باحلـياة لدى
العراقيني ،رغم احملن القاسية والظروف احلالكة.
وبالنسبـة للوضع احلالي اكاد اجزم بـأن قوة السخرية الـعراقية لم توفر
احــداً علــى االطالق ،ولـكن هــذه الــسخــريــة ال تكــاد تـصل الــى الفـضــاء
االعـالمي ،وتبقى ضمـن التداول االجتمـاعي غير املعتـرف به (رسمياً!).
عل ــى العكـس مـثالً ممــا يجــري يف وس ــائل االعالم يف الــدول املـتقــدمــة،
حـيـث ن ـش ــر الغ ـســيل لفـالن الفالنـي وعـالن العالنـي يج ــري عل ــى ق ــدم
وساق مبناسبة أو من دون مناسبة.
إعالمـن ــا وصح ــافـتـن ــا يغ ــزوه ــا الــتجهــم ،ويعلـ ــو وجهه ــا الك ــدر ،واغلـب
صحفنا تلبـس (القاط والربـاط) وكأن نقل احلقـيقة ال يتم إال بـوسيلة
واحدة ،تشبه نقل التوابيت الى املقبرة.
حتى رسـوم الكاريكـاتير ،فـاغلب ما يـنشر يف صـحافتنـا منها يـقترب من
البوستر ،وال يثير الضحك مطلقاً.
أقــول ذلك ويف يـدي عـدد مـن مجلــة التــامي االميــركيـة ،وارى أن لــديهـا
اربعة أو خمسة رسامي كاريكـاتير ،لهم يف كل صفحة تخطيط أو لوحة.
واقـول ذلك وانـا اعرف بـأن اكثـر الصحف واجملالت انـتشـاراً هي اجملالت
والــصحف اله ــزليــة ،وتلـيهــا تـلك اجملالت والـصحف الـتي تــضع للهــزل
والسخرية والتهكم مساحة مهمة يف صفحاتها.
ومن الشائع القول بـان اشهر كتاب االعمدة يف كبـريات الصحف العاملية
ال تخلو مقـاالتهم من لذعـة ساخرة هـنا أو هناك .أقـول ذلك وانا اتأمل
ذلك التعـبير الـشائع (سخـرية القـدر) واخشـى ان الكثيـر منا ال يـدركها
حني يتأمل نفسه واآلخرين.

