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غيابه خسارة فادحة... فاضل خليل رحيل األلق والتوهج اإلبداعي الشامل عن الثقافة العربية

الثقايف  الإبداع  رموز  من  اآخر  رمز  خليل  فا�ضل 
املرارة  �ضديد  عراقي  واقع  يف  املوت،  يغيبه  العربي 
والقتامة، ينزوي فيه الكثري من مبدعيه اليوم مهملني 
من�ضيني تتاآكلهم الأمرا�ض وتندثر اأحالمهم. لقد ترك 
رحيل فا�ضل خليل حزنا موجعا يف نفو�ض اأ�ضدقائه 
الفنانني العراقيني والعرب وحمبيه وجمهوره الذي مل 
يغب عن ذاكرته دوره يف م�رسحية “النخلة واجلريان” 
)1968( التي اأعدها واأخرجها قا�ضم حممد عن رواية 
بنف�ض العنوان لغائب طعمة فرمان، واأعاد التلفزيون 
والثمانينات. يوم  ال�ضبعينات  بثها كثريا يف  العراقي 
اخلبازة”  “ابن  ح�ضني  ال�ضاب  دور  خليل  فا�ضل  اأدى 
يف تلك امل�رسحية كان ل يزال طالبا يف ق�ضم الفنون 
ممثال  جنمه  فلمع  الفنون،  باأكادمية  امل�رسحية 
الفني  امل�رسح  فرقة  اأع�ضاء  كبار  جانب  اإىل  موهوبا 
وناهدة  وزينب  �ضوقي  خليل  مثل  العريقة  احلديث 
يقف  ومل  عبدالر�ضا.  ومقداد  عواد  وكرمي  الرماح 
طموحه عند احل�ضول على �ضهادة الباكالوريو�ض فقط، 
عام  العايل  الدبلوم  �ضهادة  حتى  درا�ضته  وا�ضل  بل 
امل�رسحي  الإخراج  يف  الدكتوراه  �ضهادة  ثم   ،1979
بلغاريا عام  امل�رسحية يف  للعلوم  العايل  املعهد  من 
1985 عن اأطروحته “امل�ضاكل املعا�رسة يف الإخراج 
تدري�ض  بغداد  اإىل  عودته  بعد  ووا�ضل  امل�رسحي”. 
امل�رسح يف اأكادميية الفنون، واأ�ضبح بعد ب�ضع �ضنوات 
لالأكادمية.  عميدا  ثم  امل�رسحية،  الفنون  لق�ضم  رئي�ضا 
يف  ممثل  كبري  ح�ضور  الفرتة  تلك  خالل  له  وكان 
وال�ضينما. وبرز خمرجا م�رسحيا  والتلفزيون  امل�رسح 
يف العديد من امل�رسحيات، منها “ال�رسيعة” و”امللك 
ماأ�ضاة  عن  دم”  من  و”قمٌر  و”اللعبة”  امللك”  هو 
اأَعايل  ملجاأ العامرية و”مئة عام من املحبة” و”يف 
باب  و”مواويل  و”هريو�ضرتات”  و”�ضيدرا”  احلب” 
الآغا”. وا�ضتطاع خليل اأن يخط لنف�ضه اأ�ضلوبا متميزا 
يف مقارباته الإخراجية لتلك امل�رسحيات، وقد ح�ضد 
ب�ضدى  وحظيت  وعربية،  حملية  جوائز  بع�ضها  عن 
وكتب  العربية،  امل�رسحية  املهرجانات  يف  وا�ضع 
عنها العديد من النقاد امل�رسحيني العرب، وتناولتها 
وخارجه.  العراق  داخل  اأكادميية  واأبحاث  درا�ضات 
ون�ضط الراحل، اإىل جانب الإخراج والتمثيل، يف كتابة 
الدرا�ضات والأبحاث التي تناول فيها ق�ضايا م�رسحية 
خمتلفة كالتاأليف والنقد والتمثيل �ضكلت مراجع مهمة 
لطلبة الدرا�ضات العليا، كونها متاأتية من عقل يجمع 
العملية الطويلة يف  بني اجلانب الأكادميي والتجربة 
واأ�ضتاذا  ومثقفا  فنانا  خليل  فا�ضل  كان  امل�رسح. 
غاية  يف  واإن�ضانا  الفن،  بر�ضالة  وملتزما  خمل�ضا 
الدماثة، لطيف املع�رس، وا�ضع الأفق، مت�ضاحما، عا�ضقا 
و�ضاحب  احلدود،  اأبعد  اإىل  اجلميع  اأحبه  لذا  للحياة، 
الفنانني.  من  اأبناء جيله  بني  قل نظريها  جماهريية 
مبدعا  خليل  فا�ضل  املميز  العراقي  الفنان  غياب 
امل�رسحي  للفن  فادحة  وخ�ضارة  موؤمل  اأمر  و�ضديقا 

العراقي. وميتلك الراحل �ضرية حياتية حافلة بالعطاء 
والريا�ضية  والثقافية  الفنية  املجالت  خمتلف  يف 
الدارية  الهياأة  رئي�ض  نائب  من�ضب  تبواأ  حني  اي�ضا 
لنادي الزوراء الريا�ضي وامل�رسف على الفريق الأول 
لكرة القدم ، وهو من اطلق لقب )النوار�ض( على فريق 
العراق  من  معا�رس  م�رسحي  خليل  وفا�ضل  الزوراء. 
البياتي  اإ�ضماعيل  ر�ضيد  خليل  فا�ضل  الكامل  وا�ضمه 
ولد  مي�ضان.  حمافظة  يف   1946 متوز   1 مواليد  من 
لعائلة ب�ضيطة فكان والده حالقا وانتقل مع عائلته اإىل 
حمافظة الب�رسة ثم اإىل العمارة. تخرج من اأكادميية 
الفنون اجلميلة - جامعة بغداد يف اخت�ضا�ض الفنون 
عام  للفنون  ُمعيداً  ُعني  لذلك  امل�رسحية عام 1970، 
الإخراج  يف  العايل  الدبلوم  على  وح�ضل   ، 1971م 

بغداد  جامعة  اجلميلة/  الفنون  كلية  من  امل�رسحي 
العربي  بـ"امل�رسح  مو�ضومًا  بحثًا  قدم   1979 عام 
العايل،  الدبلوم  متطلبات  من  كجزء  والرتاث" 
)الإخراج  فل�ضفة( يف  )الدكتوراه  �ضهادة  وح�ضل على 
يف  درا�ضتِه  اأَثناء  امل�رسحية(  والعلوم  امل�رسحي 
يف   )V. T. E. S امل�رسحية  للعلوم  العايل  )املعهد 
بلغاريا - �ضوفيا عام 1985، عن الر�ضالة املو�ضومة 
وعلى  امل�رسحي(.  الإخراج  يف  املعا�رسة  )امل�ضاكل 
الفني  امل�رسح  )فرقة  يف  ع�ضوا  عمل  امل�رسح  �ضعيد 
التاأ�ضي�ضي  املوؤمتر  ويف   . 1966م  عام  احلديث( 
1976م  عام  دم�ضق   - العرب  امل�رسحيني  لإحتاد 
.ويف مهرجان اأَفالم وبرامج فل�ضطني عام 1973.كما 
عمل رئي�ضا لق�ضم الدراما يف اإذاعة بغداد عام 1974م 

و�ضغل وظيفة معاون عميد كلية الفنون اجلميلة عام 
1986م ورئي�ض ق�ضم الفنون امل�رسحية عام 1986. 
واأكادمييا ح�ضل على لقب الأُ�ضتاذية 1994/2/14 
-جامعة  اجلميلة  الفنون  لكلية  عميدا  واأ�ضبح 
بغداد)1993/10/20-2001/8/28.وعميد كلية 
الفنية -  الرتبية  الفنية/رئي�ض جمل�ض كلية  الرتبية 
و  ر�ضالة ماج�ضتري   )38( بابل.واأَ�رسف على  جامعة 
اأَكرث من )65( ر�ضالة  )35( ر�ضالة دكتوراه وناق�ض 
املفو�ض  املدير  مهمة  وتوىل  ودكتوراه.  ماج�ضتري 
لعام  والتلفزيوين  ال�ضينمائي  لالإنتاج  بابل  ل�رسكة 
)الأَكادميي(  جملة  حترير  1993/1992ورئا�ضة 
اخلا�ضة بالرتقيات العلمية منذ عام 1993م وحتى 
يف  اجلميلة  الفنون  كلية  واأَ�َض�ض  2001م.   /8/28

اليمن - جامعة احُلديدة عام 1998- 1999، وكان 
اأَول عميد لها. وتراأ�ض حترير جملة )فن( الُقطرية - 
على  واأ�رسف  واأ�ض�ض   2001  -  2000 عام  تاأَ�ض�ضت 
ملحق )امل�رسح( ال�ضادرعن جريدة )ال�ضباح اجلديد( 
. وحاز على العديد من اجلوائز و ال�ضهادات التقديرية 
والدولية  والعربية  املحلية  املهرجانات  عديد  يف 
معظمها  يف  التحكيم  جلان  وع�ضوية  رئا�ضة  وتوىل 
الع�رسين عماًل م�رسحيًا ومّثل ما  ٌيقارب  واأخرج ما 
ُيقارب ثالثني م�رسحية ومّثل لل�ضينما اأفالمًا روائية 
زادت على ع�رسة اأفالم ون�رس العديد من البحوث ومن 
�ضاعة   300 يقارب  ما  مثَّل  الأخرى  الفنية  اأعمالِه 
اللبنانية   )  L.B.C  ( األـ  لقناة  وكتب  تلفزيونية 
الفنانني  عن   ) كبارنا   ( برنامج  حلقات  من  عدداً 
ح�ضن  وفائق  �ضليم  جواد  اأمثال  الكبار  العراقيني 
عن  يتحدث  برنامج  وهو  ب�ضري  منري  واملو�ضيقار 
حياة الفنانني العرب الكبار يف عموم الوطن العربي 
األقا وتوهجا ابداعيا �ضاماًل .  الذي كان من اأبرزهم 
فقدت الأ�رسة الفنية عامة وامل�رسحية خا�ضة مربيا 
وا�ضتاذ وفنانا م�رسحيا، الفنان فا�ضل خليل، الذي 
وغ�ضة  العراقي،  امل�رسح  يف  وا�ضحة  ب�ضمة  ترك 
مليئة  الراحل  حياة  كانت  الفنانني.  كل  قلوب  يف 
بالإبداع واملحبة وال�ضداقات، ومل تغريه املنا�ضب 
و�ضداقاته  ولزمالئه  لفنه  خمل�ضا  فبقي  والأموال، 
ايامه  حتى  خليل  فا�ضل  املت�ضابكة!،بقي  املتعددة 
العراقي  للم�رسح  الهيبة  باإعادة  يحلم  الأخرية وهو 
الذي كان اأحد فر�ضانه منذ نهايات �ضتينيات القرن 
فا�ضل  اجلليل  الراحل  عطاءات  تتوقف  مل  املا�ضي. 
خليل يف خمتلف جمالت تخ�ض�ضه املتنوعة حتى 
اآخر حلظة من عمره الذي جاوز ال�ضبعني عاما و�ضكل 
رحيله خ�ضارة فادحة ل ولن ميكن تعوي�ضها يف ظل 
العراقي  البداع  لعمالقة  املتتالية  الفقدانات  هذه 
واأدبيا  ودراميا  وت�ضكيليا  و�ضينمائيا  م�رسحيا 
الكفاءات  هذه  يف  العزاء  كل  العزاء  لكن  وغريها 
ونحتها  مواهبها  �ضقل  التي  البداعية  والقدرات 
ال�ضالة  على  فحافظت  وابداعه  وعقله  بروحه 
و�ضالبة  عمق  مع  توا�ضل  يف  والتجدد  واملعا�رسة 
الثقايف  امل�ضهد  عليها  انبنى  التي  اجلذور  واأ�ضالة 
ولعل   . خا�ضة  امل�رسحي  وامل�ضهد  عامة  والفني 
واملطرز  طويال  املمتد  البداعي  �ضفره  يف  الباحث 
اللتماعات  هذه  كل  يكت�ضف  نور  من  باأحرف 
واملربي  البارع  الفنان  لهذا  الوهاجة  وال�ضاءات 
قد  املبدع يجده  واملخرج  ال�ضيل  واملعلم  الفا�ضل 
بنى م�ضريته بع�ضامية وا�ضحة مل يداهن ومل يجامل 
فمزجها  مبوهبته  يكتف  ومل  ي�ضعف  ومل  يهن  ومل 
داخل  مراحلها  اأعلى  اىل  الكادميية  بالدرا�ضة 
بروحه  وينقلها  جتاربه  ليوؤ�ضل  العراق  وخارج 
ال�ضغرية  وال�ضا�ضة  اخل�ضبة  اىل  ال�ضيلة  العراقية 
�ضاهدة  مازالت  كبرية  وباأدوار  باإبداعات  والكبرية 
�ضتظل  حيث  ماقدمه  واأ�ضالة  وعمق  م�ضتوى  على 

را�ضخة يف ذاكرة الجيال .

بغداد_ متابعة

يشكل الواقعالمثقف المعاصراإلنسان "أقمار"
والكاتبة  لل�ضاعرة  �ضعريٌّ جديد  – اإيطاليا، كتاٌب  املتو�ضط   �ضدر عن من�ضورات 
اأقمار هي  اإن جمموعة  القول  "اأقمار". ميكن  ليانا بدر، حمَل عنوان  الفل�ضطينية 
�ضّتة كتٍب �ضعرّيٍة يف كتاٍب واحٍد، فقد ُق�ّضمت الـ "اأقمار" اإىل �ضّتة اأق�ضاٍم، كلُّ ق�ضٍم 
فيها مُيكُن اعتباُرُه كتاًبا �ضعرّيا لوحده. وقد حمَل الق�ضُم الأوُل عنوان "�ضماٌء مليئة 
املتو�ّضط"  "ا�ضمُه  والثالث  "احلدود"،  ا�ضَم  الثاين  حمل  بينما  والنجوم"،  بال�ضوك 
والرابع "مرثّية"، اأما اخلام�ض وال�ضاد�ض فقد عنونتهما الكاتبة بـ "منازل الهواء" 
يف  بدر  ليانا  "اأقمار"  قارُئ  يتاأّخُر  ول  التوايل.  على  احللم"  عن  اأتوقف  و"لن 
اإىل ذلك  الوا�ضعة الطويلة  اإذ تدّلُه الكاتبُة �ضاحبة اخلربة  ال�رّسد،  اكت�ضاف طريَق 
الطريق الذي يجمُع الكثافَة الواجبَة يف ال�ضعر، بال�رسد الر�ضيق الواجب يف الرواية.

جان جاك رو�ضو: وقد عِلم -اأي الإن�ضان- من التجربة اأن حب الرفاهية هو 
الدافع الوحيد لأعمال الب�رس، فَوجد نف�ضه يف حاٍل مييز فيها الفر�ض النادرة 
التي جتعله امل�ضلحة امل�ضرتكة يعتمد فيها، كما يجب، على م�ضاعدة اأمثاله، 
ا يف حمل املزاحمة اإياه على احلذر منهم  والفر�ض التي هي اأكرث ندرة اأي�ضً
كما يجب، ففي احلال الأوىل كان يتحد معهم �ضمن قطيع، اأو �ضمن �رسكة 
مطلقة، نوًعا ما، ل تلزم اأحًدا ول تدوم اأكرث من دوام الحتياج الذي اأّدى اإىل 
تاأليفها، ويف احلال الثانية كان كل واحد يبحث عن منافعه اخلا�ضة، وذلك 
عن ق�رس، اإذا ما اأب�رس نف�ضه قوًيا بدرجة كافية، اأو عن حيلة وحذق، اإذا ما 

�ضعر باأنه الأ�ضعف.

د.علي حرب :ل �ضك اأن الو�ضائط الإعالمية، قد بلغت درجة من التطور والتعقيد 
والتاأثري، ما يجعلها تت�ضدر الواجهة وتطغى على امل�ضهد. وثمة من يقول اليوم 
الإعالمي  للحدث  بالطبع  الأوىل.  ال�ضلطة  هي  باتت  الإعالمية  ال�ضلطة  باأن 
البداهات  ويزعزع  امل�ضلمات  ي�ضدم  اإنه  اآخر:  حدث  كاأي  ونتائجه،  مفاعيله 
بقراءته  بل  بنفيه،  تكون  ل  احلدث  جمابهة  اأن  غري  العقول.  يف  امل�ضتقرة 
نفكر  اأن  هو  واملجدي  املمكن  واإمنا  الوراء،  اإىل  للعودة  جمال  فال  وت�ضخي�ضه. 
انطالًقا من احلدث الإعالمي، باإعادة النظر يف البداهات التي ينبني بها الوعي، 
والنماذج التي ت�ضنع املخيال، واملعايري التي تنظم الوجود املجتمعي. اإن هذا 

احلدث يغري عالقتنا بكل �ضيء، مبا يف ذلك الإنتاج الثقايف نف�ضه.

الظل  اأهمية  كقدر  هي  التاأثري،  لإحداث  اخليال  اأهمية  قدر  دافين�ضي:  ليوناردو 
للج�ضم املعتم الذي كون هذا الظل، والن�ضبة متماثلة بني ال�ضعر والر�ضم. لأن ال�ضعر 
يكون نتائجه يف خميلة القارئ، و اللوحة تكون نتائجها كحقيقة جم�ضدة اأمام 
العني، بحيث اأن العني ت�ضتقبل �ضورها كما لو اأنها من �ضنع الطبيعة. اما ال�ضعر 
– على عك�ض اللوحة – فتتكون نتائجه بدون الإ�ضتعانة ب�ضور، ول متر نتائجه 
للعقل من خالل امل�ضار الب�رسي.  ثم يقول بعد ذلك: جت�ضد اللوحة الفنية للعقل 
اأو  ال�ضفهي  الطبيعة بدرجة اكرث م�ضدقية ودقة من اخلطاب  الأعمال  خ�ضائ�ض 
اكرث  بدرجة  الكلمات  عن  –  تعرب  اللوحة  عك�ض  – على  الر�ضائل  لكن  الكتابة. 

م�ضدقية. 

أدوارصدر حديثا الفنحقيقة

قراءة في كتاب

�ضدر حديثًا عن دار »م�ضعى« كتاب »بكثري من 
ال�ضوء: حوارات يف الت�ضكيل«، للكاتب ال�ضعودي 
ح�ضني اجلفال، ويقع الكتاب يف 224 �ضفحة، 
وي�ضمل قراءات حوارية مع 28 فنانة ت�ضكيلية 
الإمارات،  البحرين،  م�رس،  ال�ضعودية،  من 

الكويت ولبنان.
مي�ضاء  الدكتورة  الناقدة  الكتاب  مقدمة  كتبت 
ال�ضعودية  للفنانة  الغالف  ولوحة  اخلواجا، 
حممد  ال�ضاعر  ت�ضميم  ومن  احل�ضن  غادة 

النبهان.
مقدمة  يف  اخلواجا  مي�ضاء  الدكتورة  تقول 
الفنية  الأعمال  من  عدد  »بروز  اإن  الكتاب، 
م�ضاركة  وتزايد  احلديث  الع�رس  يف  الن�ضائية 
العاملية  الت�ضكيلية  املعار�ض  يف  الن�ضاء 
املا�ضي  بني  الختالف  حول  الت�ضاوؤل  يثري 
واحلا�رس، كما يلفت النظر اإىل حر�ض عدد من 
ب�ضكل  وعاملهن  ذواتهن  متثيل  على  الفنانات 
خا�ض، هنا ل بد من الإ�ضارة اإىل حدوث تطور 
وبطبيعة  وبق�ضاياها  بذاتها  املراأة  وعي  يف 
املجتمع  وميار�ضه  مار�ضه  الذي  الإق�ضاء 
القرن  من  ال�ضتينيات  يف  فظهرت  حقها،  يف 
الع�رسين يف اأمريكا وعدد من الدول الأوروبية 
حركة ن�ضوية يف الفن �ضعت اإىل مقاومة الظلم 
الفن  يعك�ض  باأن  واهتمت  املراأة،  على  الواقع 
حياة الن�ضاء وجتاربهن، كما �ضعت اإىل الك�ضف 

عن الفن الن�ضائي عرب التاريخ«.
وت�ضيف: »لقد برزت يف الع�رس احلديث اأ�ضماء 
قدم  موطئ  لهن  و�ضعن  غربيات  ت�ضكيليات 
الن�ضويات  الفنانات  واأثارت  العاملي،  الفن  يف 
باملراأة  املرتبطة  الق�ضايا  من  العديد  منهن 
يف  �ضيما  ل  متعددة  بطرق  عاملها  و�ضورن 

حركات ما بعد احلداثة.
اأجراها  حوارات  �ضّم  الذي  الكتاب  عن  وتقول 
ح�ضني اجلفال مع عدد من الفنانات الت�ضكيليات 
تلك  يجمع  ما  »لعل  والعربيات:  ال�ضعوديات 
روؤية  بينهن،  امل�ضرتكة  الروؤية  هو  احلوارات 
اإن�ضاين يف جوهره، ومتتلئ  اأن الفن  ت�رس على 
التاأكيد  مع  الإن�ضان  قيمة  على  بالإ�رسار 
روؤى  هي  املراأة.  دور  على  نف�ضه  الوقت  يف 
ت�ضكيليات �ضعوديات انطلق فيها اجلفال �ضوب 
ف�ضاءات �ضعرية وفل�ضفية واإن�ضانية حتاور الفن 
ليظهر فيها  ب�ضكل جوهري  والإن�ضان  واحلياة، 
احلركة  من  جزء  هي  ال�ضعودية  الت�ضكيلية  اأن 
حتمل  منهن  واحدة  كل  لكن  العاملية  الفنية 

توجهها وهمومها اخلا�ضة بها ومبجتمعها«.

اقتباس
 

الهوية هي ما ُنَورِّث ل ما َنِرث.
حممود دروي�ض

هذا ال�ّضتاء، هذِه اّلليلة، 
ُحبٌّ �ضغري

�ضيٌء ك�َضْعر ِح�ضاٍن اأ�ْضود،
�ِضقط املتاع، اأعجميٌّ فّظ

م�ضقول بالربيق
مات خ�رساء تلك  اأي جَنْ
عله عند اأبوابنا. التي جَتْ

اأم�ضُك بَك على ذراعي.
لقد تاأّخر الوقت.

الأجرا�ُض البليدة تنُفُث 
ال�ّضاعة

واملراآُة تعوم بنا نحو قوة 
وحيدة ل�ضمعة.

هذا هو املاء
حيث نلتقي اأنُف�َضنا،

هذا التاأّلق النوراين الذي 
يتنّف�ض

و يذوي بظاللنا
فقط ليلفظها مّرًة اأخرى

بُعنٍف و ق�ْضوة حتى 
اجلدران،

عود ثقاب واحد ت�ضحذه 
يحوّلك حقيقة.

يف البدء لن ُت�ضّع ال�ّضمعة 

حتى اأوّجها
�ضوف ًتـْن�َضـُق برُعَمها

حتى تقريبُا ل�ضيء مطلقًا،
حتى برعم اأزَرٍق باهت.

اأقُب�ُض على �ضهقتي
حتى ت�رس�رس فيك احلياة.

سيلفيا بالث

ثقافة 

بضوء شمعةفي خطوة تعد األولى من نوعها ... برلين تشهد أول معرض عربي للكتاب
تخلق الكتب والأن�ضطة الثقافية يف املهاجر واملنايف 
فر�ضة للوافدين لتقدمي �ضورة عنهم، واإبالغ اأ�ضواتهم 
الثقافة  من  قدرة  اأكرث  هناك  لي�ض  حيث  وق�ضاياهم، 
ومنتجاتها واأن�ضطتها على خلق عالقات بني خمتلف 
متعددة  الإن�ضانية  كنف  يف  وتالحمها  الثقافات 
معر�ض  كان  وهكذا  واحل�ضارات.  والثقافات  الأوجه 
الكتاب العربي الأول من نوعه يف العا�ضمة الأملانية 
املمتد  الأول”  الثقايف  مدى  “اأ�ضبوع  يتوا�ضل  برلني. 
�ضهر  من  ع�رس  واخلام�ض  ال�ضابع  بني  ما  الفرتة  يف 
الذي  برلني  الأملانية  العا�ضمة  يف  اجلاري  اأكتوبر 
الثقافية  للتنمية  مدى  منظمة  بني  بالتعاون  يقام 
ال�ضوري  واملركز  برلني،  لوفينت  ن�رس  ودار  والفكرية، 
يف   .35 اأوملي  ومنظمة  التعبري،  وحرية  لالإعالم 
اأّول  املنظمون  افتتح  نوعها،  من  الأوىل  تعترب  خطوة 
معر�ض للكتاب العربي يف العا�ضمة الأملانية برلني، 
موا�ضيعها  تنّوعت  لكتب  عنوان   500 من  باأكرث 
عالءالدين  �ضايف  ال�ضوري  النا�رس  قال  ن�رسها.  ودور 
املهرجان  على  القائمني  اأحد  �ضحفي،  ت�رسيح  يف 
اأ�ضوات  لإي�ضال  من�ضة  خلق  هدفنا  “كان  واملعر�ض 
�ضوت  ل  الذين  اأولئك  خا�ضة  الداخل،  يف  ال�ضوريني 
اأخرى يف  باأي طريقة ممكنة. من جهة  ودعمهم  لهم، 
ن�ضاطات �ضغرية  ثقافية كبرية، وعو�ضا عن  عا�ضمة 
اإىل  بحاجة  كنا  ق�ضرية،  فرتة  بعد  تن�ضى  وهناك  هنا 
توحيد اجلهود ل�ضيء اأكرب من املعتاد وتكري�ضه ب�ضكل 
الثانية  للن�ضخة  بالتح�ضري  فعليا  بداأنا  وقد  �ضنوي، 
كبريا  ح�ضورا  لحظنا  واأننا  خ�ضو�ضا  املهرجان  من 
من ال�ضوريني والأملان، ومل�ضنا حميمية جتاه الكتاب 
العربي الذي يندر وجوده. هذا يجعلنا ن�ضعر بالر�ضى 
اإىل تاأ�ضي�ض مركز لتوزيع الكتاب العربي يف  ويدفعنا 
اأملانيا واأوروبا”. وحتدث كّل من بيليكان مراد اإحدى 

�ضميدت  ووهاردي  الثقايف،  الأ�ضبوع  على  القائمات 
ال�رسيك الأملاين، وزكريا ال�ضقال من منظمة مدى عن 
دور ن�ضاط كهذا يف تقريب الثقافات من بع�ضها وخلق 
اأطلق  الأوىل  دورته  ويف  واحلوار.   للتوا�ضل  م�ضاحة 
ال�ضباب  والكاتبات  للكتاب  اأدبية  م�ضابقة  املهرجان 
دون اخلام�ضة والثالثني من العمر يف جمالت: ال�ضعر، 
الرواية، امل�رسح، الق�ضة الق�ضرية واأدب الطفل. وينتهي 
اإليها يف نهاية العام اجلاري، وتعلن نتائجها  التقّدم 
مار�ض  من  ع�رس  ال�ضابع  ال�ضبت  يوم  تكرمي  حفل  يف 
املركز  من  حوكان  طارق  الباحث  وحتّدث  املقبل. 
ال�ضوري لالإعالم وحرية التعبري عن دعم املركز لهذه 
امل�ضابقة الأدبية، ولو اأن اجلائزة رمزّية اإّل اأنها تدعم 
�ضيمنح  حيث  الأدبية،  م�ضريتهم  يف  ال�ضباب  الكتاب 
من  جمال  كل  يف  جوائز  ثالث  اجلائزة  اأمناء  جمل�ض 
الأول على  اليوم  اختتم  الذكر.  اآنفة  الأدبية  املجالت 
عي�ضى  ال�ضوري  املو�ضيقي  وغناء  العود،  مو�ضيقى 

اأ�ضيد الدروبي، فيما ي�ضتمر  فّيا�ض مع عازف الإيقاع 
ع�رس  اخلام�ض  حتى  املرافقة  واملعار�ض  املهرجان 
برنامج  عن  املنظمون  اأعلن  وقد  اجلاري،  ال�ضهر  من 
كرتون  فيلم  عر�ض  مت  حيث  والثالث،  الثاين  اليوم 
ق�ض�ضية  اأم�ضية  تلته  الأحد،  م�ضاء  لالأطفال  مرتجم 
عون،  و�ضناء  هنيدي،  وخالد  خليل،  اأحمد  للكتاب: 
الويل.  وم�ضطفى  ديب  علي  وكفاح  خ�ضوف،  و�ضم�ض 
اأ�ضغال  عر�ض  اجللدية  اليدوية  امل�ضغولت  معر�ض 
ن�ضاء لجئات، �ضوريات وعراقيات، اجتمعن يف ور�ضة 
عمل مل يكن الهدف منها هو الفن فقط، بل اأي�ضا متكني 
فعالياته  فبدءت  ام�ض،  اأما  حقوقهن  وتعزيز  الن�ضاء 
من ال�ضاعة الرابعة م�ضاء مع اأم�ضية ق�ض�ضية لالأطفال 
للكاتبة كفاح علي ديب، تليها اأم�ضية �ضعرية لل�ضعراء: 
تركي عبدالغني، ورامي العا�ضق، وفادي جومر، ومازن 
اأم�ضية  مع  الثالث  اليوم  ويختتم  بكر.  ومها  اإ�ضماعيل 

مو�ضيقية مع عازف البزق اآجو اأمني.

بغداد_ متابعة
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