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كتب يل اأحد اأ�سدقائي اخلل�ص يهزاأ مني قائاًل: “لعلك الآن ت�سمي 
نف�س���ك اأبو ماو، بعد اأن كنت تت�سمى اأبو فيدل”، واأنا اليوم ل اأبو 
في���دل ول اأبو ماو، فاملقد�ص عندي ه���و الق�سية والثوابت املبدئية 
ولي�س���ت الأ�سم���اء، على اأين اأمي���ل الآن اإىل تلقي���ب نف�سي “�سليل 
احل�سارت���ن”. بهذه الإجابة الطريفة والعميقة يرد هادي العلوي 
عل���ى �س���وؤال من الأ�سئل���ة الكثرية يف اآخ���ر حوار مع���ه اأعده خالد 
�سليم���ان وحيدر ج���واد يف كتاب “ح���وار احلا�س���ر وامل�ستقبل”. 
واحلدي���ث عن ه���ذا املفك���ر العراقي الزاه���د ياأتي ملنا�سب���ة ت�سمية 
ال���دورة احلالية ملعر�ص العراق الدويل للكتاب با�سم “دورة هادي 
العل���وي”، احتفاء به وا�ستذكارًا لفكره وحيات���ه بعد اأكرث من 24 
عام���ًا عل���ى رحيله، ذل���ك اأن الرجل قد خ���رج من الع���راق منذ العام 
1976 بع���د ع���ودة ال�سيخ ج���الل احلنف���ي البغدادي م���ن ال�سن، 
فاأخ���ر �سديقه العلوي اأن ال�سيني���ن طلبوا منه اأن ير�سح لهم من 
يحل حمله ممن ير�سي خلقه ودينه، فاختاره لتبداأ غربته الطويلة 
متنق���اًل بن ال�سن ولندن وبريوت ودم�سق التي تويف ودفن فيها 

اأواخر اأيلول 1998 .
ولع���ل م���ن مفارقات الأقدار، وم���ن �سوء حظ الق���راء واملثقفن يف 
الع���راق، اأن تغي���ب نتاج���ات ه���ادي العل���وي ع���ن مكتباته���م وعن 
متن���اول اأياديهم وه���و يف عز �سنوات عطائ���ه الفكري يف �سنوات 
الثمانيني���ات والت�سعينيات م���ن القرن املا�سي مع اأن���ه ن�سر بحثه 
الأول يف الع���ام 1960 با�س���م م�ستع���ار خوفًا كما يق���ول من وزير 
الر�س���اد وقتذاك الذي كان يح���ارب املنابر الي�ساري���ة يف العراق، 
ففي تلك ال�سنوات �سدرت وه���و يف الغربة معظم موؤلفاته املثرية 
يف الفك���ر والقت�س���اد والأدب والت�س���وف وال���راث الإ�سالم���ي، 
وكان ل���دار املدى لالإعالم والثقافة والفنون ف�سل املبادرة باإ�سدار 
اأعماله الكاملة لحقًا لتكون متاحة للجميع، ومع ذلك يبقى العلوي 
م���ن املفكرين الذين حرموا م���ن النت�سار الوا�س���ع يف وطنه اأثناء 
حيات���ه، يف الوق���ت الذي ت�سدرت فيه موؤلف���ات بع�ص جمايليه يف 
الفكر والراث والفل�سفة وال�سيا�س���ة والقت�ساد واملجتمع رفوف 
املكتبات واأر�سفة �سارع املتنبي بحرية كاملة مع اأنه يبزهم جميعًا 
يف عمقه واأملعيته وفرادة اأ�سلوبه، بل ويف طرافته ونكاته التي ل 

يكاد يخلو منها كتاب من كتبه الكثرية.
كانت �سخ�سية العل���وي �سليل احل�سارت���ن الإ�سالمية وال�سينية 
مث���رية للده�سة، فب�سبب قراءاته الراثي���ة املبكرة التي اتاحتها له 
مكتب���ة جده، وب�سب���ب انغما�س���ه يف العمل الوطن���ي وتعاطفه مع 
التي���ارات الي�ساري���ة، اكت�سب���ت �سخ�سيته طابع الث���ورة والتمرد، 
مثلم���ا حت�سنت بالزه���د والتعفف على م�س���ار ال�سخ�سيات امللهمة 
يف التاري���خ الإ�سالم���ي، حت���ى �س���ار ا�سالمي���ًا مارك�سي���ًا لينيني���ًا 
م�ساعيًا ثوري���ًا كا�سرويًا ماويًا، ومت�سوف���ًا متعاليًا على اللذائذ، 
ل ميل���ك �سيئ���ًا لئ���ال ميلك���ه �س���يء، كاأي مثق���ف ك���وين. ويف هذه 
اخللط���ة الفكري���ة ال�سلوكية العجيبة �سار لين���ن �سيخنا الرو�سي 
فالدمي���ري لينن، و�سارت ركعة ال�سالة ركعة كونفو�سية، وما كان 
لفيل�س���ويف ال�سن لوت�س���ه وكونفو�سيو�ص اأن ي���ركا اأثرهما يف 
العل���وي لول نزوع���ه الروحي اإىل املطلق ال�س���ويف، فنجده يعمل 
اأول م���ا يعم���ل خالل ال�سن���وات الأوىل لو�سول���ه اإىل ال�سن، على 
ترجم���ة كتاب “التاو” ل كمرجم فح�سب، بل كواحد من التاوين 
اأ�سح���اب الطريق القومي. وقد اأعجب بال�سن والقادة ال�سينين: 
“وم���ن املفارق���ات اأن راتب���ي يف ذل���ك الوق���ت كان اأكر م���ن راتب 
ماوت�سي تون���غ وخليفته هوا كوو ُفنغ. فق���د كان راتبي خم�سمئة 

يوان وراتبهما اأربعمئة يوان “ ! .
ولع���ل امل�ساعي���ة وتراثه���ا ال�س���ويف يف احل�سارت���ن الإ�سالمي���ة 
وال�سيني���ة، ه���ي الت���ي األهم���ت العل���وي لإجن���از كتابه “م���دارات 
�سوفي���ة” بل وزاد عليه انه و�سع يف نهاية الكتاب ملحقًا يت�سمن 
برناجم���ًا للحركة امل�ساعية العراقية حتت عن���وان الهيئة امل�ساعية 
العلي���ا يف العراق، متخذًا له قول اأبو ذر الغفاري �سعارًا: “عجبت 
مل���ن ل يج���د يف بيت���ه ما ياأكل���ه كيف ل يخ���رج على النا����ص �ساهرًا 
�سيف���ه”. ويف ه���ذا الرنام���ج جلمهوري���ة ه���ادي العل���وي تفر�ص 
الهيئ���ة املتخيلة ع���ددًا من املطال���ب يف مقدمتها ا�ستح���داث وزارة 
با�س���م وزارة التنظيم امل�ساع���ي للمجتمع، ُتعه���د وموؤ�س�ساتها اإىل 
اأ�سخا�ص رحماء مو�سوفن برق���ة القلب ونزاهة ال�سمري ب�سرف 
النظ���ر ع���ن انتماءاتهم ال�سيا�سي���ة وعقائدهم الديني���ة، ول ي�ستلم 
وزيره���ا رات���ب وزي���ر بل رات���ب ُيقننَّ بحاجات���ه ال�سروري���ة �ساأن 
اأي مواط���ن. ول ت�ستعم���ل ال���وزارة ال�سي���ارات الفاره���ة والغالية 
بل ال�سي���ارات ال�سعبي���ة الرخي�سة. “!”. وماذا بع���د اأيها الزاهد؟ 
تق���ود الهيئة حملة �سعبية لال�ستيالء عل���ى ق�سور الدولة وفنادقها 
ال�سياحي���ة لإ�س���كان املواطن���ن فيه���ا ومن���ع توزيع الق�س���ور على 
املثقف���ن والأدباء وال�سيا�سي���ن الذين يحلم���ون بوراثتها. وماذا 
بع���د؟ اإلغاء وزارتي الإع���الم والثقافة، وحتوي���ل اعتماداتهما اإىل 

وزارة التنظيم امل�ساعي”!! .
كان رحيل���ك املبكر يا ه���ادي العلوي رحمة 
ورفع���ًا  واأع�ساب���ك،  ودماغ���ك  لنف�س���ك 
لالإحراج عن الآخرين، فلي�ص ملت�سوف 
زاهد حامل مثل���ك كرامة يف املدينة 
التي حتتفي بك بع���د ربع قرن على 

رحيلك .

جمهورية هادي العلوي
افتتاحية الملحق

 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير: محمود روؤوف

اقيمت على القاعة الكبرى في 
معر�ض العراق الدولي للكتاب ندوة 

حول “ال�سبيل الى تجاوز الو�سع 
الطائفي والمحا�س�سي في العراق”، 
�سيفت الباحث غالب ال�سابندر ود. 

علي الرفيعي االمين العام للتيار 
االجتماعي الديمقراطي ود. خليل 

ابراهيم رئي�ض ق�سم الدرا�سات 
االجتماعية في بيت الحكمة، 

فيما ادارها د. اياد العنبر، وبحثت 
المداخالت محاوالت لطرح حلول 
لما عا�سه العراق من �سراع في هذا 
ال�ساأن، من خالل افكار قد تزحزح 

قناعات �سانع القرار واحزاب 
ال�سلطة لتجاوز محنة المحا�س�سة 

الطائفية.

الباح����ث غالب ال�سابندر بداأ حديثه قائال: 
ان����ه “لنب����داأ بتعريف الطائفي����ة لن هناك 
التبا�س����ا يف التعام����ل م����ع ه����ذه الكلم����ة، 
فالطائفية لي�ست له����ا عالقة بانتماء ديني 
او انتم����اء مذهب����ي، وامن����ا ه����ي �سل����وك 
�سيا�س����ي، قب����ل ان تكون �سل����وكا دينيا او 
مذهبيا او اأيديولوجيا، ولنكن �سريحن، 
ولنفر�����ص مث����ال �سيع����ي او �سن����ي، ه����ذا 
ال�سيع����ي رمب����ا ل يعتقد به����ذا املذهب من 
حي����ث امل�سم����ون واملنه����ج، ورمب����ا غ����ري 
ملت����زم او ملحد، ولكنه رمبا يكون طائفيا 
من زاوية حمددة، هو عندما يف�سل ابناء 
طائفت����ه عل����ى ابن����اء طوائف اخ����رى رغم 

اختالل القيم واملوازنات”.
وتاب����ع ان����ه “وه����ذا يت�س����ح به����ذا املثال، 
فحن يكون يف دائرة معينة عندما يختار 
واح����د م����ن طائفت����ه ان يكون مدي����را لهذه 
الدائ����رة ولك����ن ه����و لي�ص ب����ذاك امل�ستوى 
الذي يوؤهل����ه لإدارة هذه املهمة مع وجود 
�سخ�����ص من طائف����ة اخرى ل����ه قابلية فذة 
على ادارة هذه املهمة، هذا هو الطائفي”.
وا�س����اف ان����ه “رمبا �سن����ي ل يلتزم بدين 
ورمب����ا  اربع����ة،  مبذاه����ب  يع����رف  ول 
علم����اين ويدع����و اىل الحل����اد ولك����ن هو 
طائف����ي وهكذا، الطائفي به����ذا املعنى هو 

ال�سرر، اما ان�سان يدافع عن ابناء طائفته 
م����ن وجهة نظر ان�ساني����ة وبطريقة حق ل 
يوج����د �سيء به����ذا المر، وه����ذا الن�سان 
مثلم����ا يدافع عن طائفته لأن����ه يرى انه قد 
ج����رى عليها ظل����م �سوف يتهي����اأ بل يترع 
اخ����رى،  طائف����ة  مظلومي����ة  ع����ن  للدف����اع 
وينطلق من مبداأ ان ظلم اي طائفة يوؤدي 

اىل اختالل الوطن”.
م����ن جانبه ق����ال د. علي الرفيع����ي، انه “ل 
ينك����ر وج����ود الطوائف يف الع����راق وهذا 
واقع اجتماعي، لكن مت ا�ستغالل الطائفة 
من اج����ل م�سال����ح نفعية ولي�����ص مبفهوم 
�سيا�س����ي يتعام����ل بالفك����ر، ال�س����الم في����ه 
مذاه����ب وه����ي مدار�����ص فكري����ة ول تدعو 

للتع�سب كونه ميزق الدين والطائفة”.
وا�س����اف ان “النظم����ة الت����ي قام����ت على 
فك����رة التع�س����ب �س����واء كان����ت قومية او 
دينية ف�سلت وجتارب التاريخ عديدة بهذا 

اجلان����ب، واحلدي����ث الن ح����ول اخلروج 
من هذا الم����ر، يراد له قرار بروح وطنية 
متج����ردة من النخ����ب احلاكم����ة، ويرجم 
عم����ل  ومنه����اج  �سيا�س����ي  م�س����روع  اىل 

حكومي ويتم تطبيقه”.
وابت����الع  ل�سرق����ة  “التري����ر  ان  واأكم����ل 
الدول����ة عل����ى ا�سا�ص ا�ستحق����اق انتخابي 
الد�ست����ور، وه����ذا كالم  �سن����ده يف  يج����د 
غ����ري دقي����ق اطالق����ا، يف الد�ست����ور م����ادة 
واحدة تكلمت عن ال�ستحقاق النتخابي 
وه����ي املادة 76 يف ت�سكي����ل الوزارة، ول 
جت����د يف الد�ست����ور اي تري����ر للجوء اىل 

املحا�س�سة”.
اخل����روج  اىل  “نحت����اج  ان����ه  اىل  ولف����ت 
م����ن ه����ذا ال�سل����وك غ����ري القان����وين وغري 
ال�سرعي، فحن تغت�سب الدولة بوظائفها 
وا�س�سه����ا لأفراد وجماع����ات واقارب، من 
خ����الل ارادة وطنية نرجمه����ا بت�سريعات 

حت����د من هذا املوقف وب�سل����وك ال�سلطات 
احلكومية واملوؤ�س�سات التي تطبق املنهج 

احلكومي بهذا اجلانب”.
د. خلي����ل ابراهي����م ق����ال ان����ه “م����ن وجهة 
نظر اجتماعي����ة ونف�سية اجد ان الطائفية 
هي نتيجة الفك����ر املتطرف وهو �سمة من 
�سم����ات التخل����ف يف املجتم����ع، اذ تغي����ب 
الروؤي����ة الواقعي����ة لم����ور احلي����اة وترز 
عدمي����ة الروؤي����ة فل����م تعد تنت����ج ال الرعب 
والعن����ف، والطائفي����ة قدمي����ة يف العراق، 
وع����ر كل التاري����خ ال�سيا�س����ي العراق����ي 
جند الطائفي����ة قائم����ة، عثمانيون وفر�ص 
ول  م�ستم����رة  �س����راع  �ساح����ة  والع����راق 
ي����زال اىل يومن����ا ه����ذا موؤث����ر يف احلي����اة 

ال�سيا�سية”.
وب����ن ان “الطائفي����ة تطفو عل����ى ال�سطح 
عندما جتد ما ميكن ان ينميها وي�سجعها، 
وتغفو عندما ل جتد مررات نهو�سها”.

 عامر موؤيد 
ت�سوير: محمود روؤوف

يختتم معر�ص العراق الدويل للكت���اب، الدورة الثالثة، فعالياته 
هذا اليوم بعدما ا�ستمر منذ ال�سابع من ال�سهر احلايل ومب�ساركة 

ما يقارب 350 دار ن�سر عراقية وعربية وحملية. 
ال���دورة الثالث���ة حمل���ت ا�س���م املفكر ه���ادي العلوي وطيل���ة ايام 
معر����ص الكت���اب، تخلل���ت الن���دوات الت���ي اقيم���ت عل���ى هام�ص 
املعر����ص مناق�سة ملوا�سيع عدة تط���رق اليها الراحل يف موؤلفاته 

او حياته. 
وكان���ت العالم���ة الب���ارزة يف ال���دورة الثالثة م���ن املعر�ص، هي 
اي���ام ال�سود والبي����ص حيث الدللة الزمني���ة والعودة اىل ايام 
اخلم�سيني���ات وال�ستيني���ات، اي���ام البداي���ة الثقافي���ة يف جممل 

الخت�سا�سات. 
وخالل اي���ام املعر�ص، ف���ان العوائل العراقية كان���ت دللة جناح 
حقيقي���ة من خ���الل تواجدها طيلة اوقات فت���ح املعر�ص لبوابه، 
حي���ث جتولوا ب���ن الجنح���ة امل�سارك���ة واقتنوا ما ي���ودون من 

العناوين �سواء احلديثة منها او القدمية. 
م�سرحه���ا  ان�سغ���ل  الن���دوات،  قاع���ة  ف���ان  الول  الي���وم  ومن���ذ 
الرئي����ص مبختلف املوا�سيع ومت التناق����ص عن الق�سايا الثقافية 
والجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة و�س���رورة ايج���اد حل���ول للنهو����ص 

بالواقع العراقي. 
ويف الي���وم قب���ل الخ���ري، ف���ان الن���دوات كانت م�ستم���رة ورمبا 
العالم���ة البارزة فيها ال�سع���ر، حيث قراأ �سي���ف معر�ص الكتاب، 
اللبن���اين عبا�ص بي�س���ون بع�ص م���ن ق�سائده و�سارك���ه ال�ساعر 

احمد عبد احل�سن وادارها ال�ساعر د. احمد �سياء. 
وا�ستمرارا لل�سعر فان د.عارف ال�ساعدي ومعه فا�سل ال�سلطاين 
اعتلي���ا املن�سة الرئي�س���ة وقراآ ال�سعر للحا�سري���ن، وختام اليوم 
كان اي�س���ا مع ال�سعر حيث �سمرقن���د اجلابري وعمار امل�سعودي 

وخالد ال�سعدي. 
وبالتاأكيد فان املن�سة الرئي�سة حلفل التواقيع ا�ست�سافت العديد 
م���ن الكتاب، الذين ام�س���وا على ا�سداراته���م اجلديدة وقدموها 

اىل قرائهم. 

اليوم ختام الدورة الثالثة من معر�ض العراق الدولي للكتاب 

عا�شر �أيام �لمعر�ض ي�شهد نقا�شات هامة و�أم�شيات �شعرية متنوعة

في معر�ض العراق الدولي للكتاب

نقا�ض في �لطائفية �لمحا�ش�شاتية ومحاوالت للخروج بحلول من �أزمة هذ� �لنهج

5:00 حفل الختام .. أمسية فنية 
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 زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

ت�ستمر فعاليات معر����ص العراق الدويل للكتاب 
باحت�س���ان  الكب���رية  القاع���ة  ت�ستم���ر  واي�س���ا، 
الن���دوات وهذه املرة عقدت ندوة بعنوان »الثر 
ال�سو�سيولوجي لظاهرة ارتفاع معدلت الطالق 
يف الع���راق حتدث فيه���ا ا�ستاذة عل���م الجتماع 
د.لهاي عبد احل�س���ن وا�ستاذة النقد امل�سرحي 
يف كلية الفنون اجلميلة د.�سافرة ناجي وكانت 

الندوة بادارة الديبة غرام الربيعي.
له���اي عبد احل�س���ن حتدثت عن ا�سب���اب تفاقم 
ظاه���رة الط���الق وا�سبابه���ا حيث قال���ت »ح�سب 
الح�س���اءات الر�سمية يف الع���راق فان املتحدث 
با�س���م وزارة التخطيط يق���ول ان هنالك ارتفاعا 
يف م�ستوي���ات الفق���ر يف الع���راق لع���ام 2022 
ويق���در هذا الرتفاع من 22 اىل 25 %، بالتايل 
هن���اك 15 مليون عراقي يقعون حتت خط الفقر 
ولن���ا ان نت�سور حجم ال�سغط الجتماعي الذي 
يلقى على العائلة وب�س���كل خا�ص الفتيات حيث 
ما تفعله العائلة حل���ل امل�سكلة هو تزويج الفتاة 
وه���ذه واحدة م���ن اك���ر امل�ساكل الت���ي نتحدث 

عنها«.

وذك���رت ان »جمل�ص الق�ساء حتدث عن زيادة 
مع���دلت الطالق يف هذا الع���ام وهي 73 الف 
حالة ط���الق يف عموم الع���راق، بالتايل نحن 
اأم���ام م�سكل���ة جوهرية مم���ا يعن���ي ان هنالك 
اقران م���ا بن ن�سب الفقر وح���الت الطالق، 

ول ميك���ن ان نن�س���ى ان هن���اك ح���الت غ���ري 
ر�سمية ل تعلن ول نعلم عنها �سيئا«.

واأ�سافت ان »الطالق يف العراق لي�ص م�سكلة 
معق���دة فقط وامنا ه���ي م�سكلة مركب���ة اي�سا 
مبعن���ى ان هنالك اكرث م���ن عامل منها العامل 

الجتماع���ي وال�سايكولوج���ي والقت�س���ادي 
بال�سافة اىل العامل ال�سيا�سي«.

وبينت له���اي ان »واحدا م���ن اكرث ال�سباب 
يف ح���الت الط���الق ه���ي و�سائ���ل التوا�س���ل 
الجتماع���ي م���ن خالل العالق���ات التي حتدث 

فيه���ا، وو�سائ���ل التوا�س���ل الجتماعي اليوم 
وامن���ا  تكنولوجي���ا  تقني���ا  اكت�ساف���ا  لي�س���ت 
تطور فكري والنا�ص من خالل ذلك التوا�سل 
يتعرف���ون عل���ى اف���كار ويتبادل���ون قناع���ات 

ويبدلون اآراء«.

م���ن جانبها د.�سافرة ناج���ي حتدثت عن كيف 
الط���الق  ق�ساي���ا  والدرام���ا  امل�س���رح  تن���اول 
وقالت ان »هذه امل�سكل���ة تتنا�سل عنها الكثري 
م���ن امل�س���كالت لأنها توؤدي اىل انهي���ار البنية 
الجتماعية على امل�ستوى الخالقي بالدرجة 
الوىل وبالت���ايل نح���ن ام���ام كارث���ة وعلين���ا 
كمجتم���ع اكادميي وفني ان نواجه م�سكالتنا 
لن الطالق ممكن ان ي���وؤدي اىل جرائم ومبا 
ان الدرام���ا معنية بالدرج���ة الوىل بالن�سان 
لذل���ك وج���د اخلط���اب  الن�س���ان  وم�س���كالت 
الدرام���ي والفني ولو تتبعنا ه���ذه امل�سكالت 
جن���د ان يف كل مرحلة هناك ن���اجت جديد من 

امل�سكالت«.
وبينت ان »الدراما تناولت البنية الجتماعية 
ال�سري���ة ب�س���كل مبا�سر او غ���ري مبا�سر لنها 
معنية بالعالقات الن�سانية ومعنية باجلانب 
الخالق���ي التقومي���ي لذل���ك امل�س���كالت الت���ي 
حتدث يف املجتمع هي منح�سرة بن احلقوق 
والواجب���ات مبعنى م���ا هي حق���وق الزوجة 
وم���ا هي حق���وق الزوج وواجب���ات كل منهما 
لذل���ك جن���د ان م���ن اول ن����ص م�سرح���ي كتب 
هنال���ك نقا����ص داخل الن����ص له���ذه امل�سكالت 

ال�سرية«.

العدد )11( ال�سنة الع�سرون- ال�سبت )17( كانون الأول 2022

 تبارك عبد المجيد
ت�سوير: محمود روؤوف

اعتل���ى م�س���رح معر�ص الع���راق الدويل 
التا�س���ع  يوم���ه  �سباحي���ة  يف  للكت���اب، 
ع���ن  فيه���ا  حتدث���وا  اأطف���ال،  خم�س���ة 
هواياتهم، و�سكل هذا امل�سرح لهم من�سة 
لن يك�س���روا طابع اخلج���ل يف احلديث 
وليكون���وا اأك���رث قدرة عل���ى التعبري عن 

اأنف�سهم وافكارهم وهواياتهم.
وابت���داأت جل�س���ة الأطف���ال بف�س���ح وقت 
لكل طف���ل بان يتحدث عن هوايته وكيف 
ك�سبها وباأي طريقة يعمل على تطويرها 
اإ�ساف���ة اىل احلدي���ث ع���ن م���دى حبه���م 
للق���راءة والطالع وما ن���وع الكتب التي 

يف�سلها كل واحد منهم.
وحتدث���ت الطفل���ة جمان���ة �سي���ف عن ان 
هوايته���ا تتمحور يف »ق���راءة الق�س�ص 
الكارتوني���ة، الت���ي اأ�ستطي���ع ال�ستفادة 
منه���ا لحق���ا، مث���ل ق�س���ة الزراف���ة ذات 
الرقبة الطويلة، التي تتحدث عن وجود 
الختالفات بن الكائن���ات احلية اجمع، 
وكيف يجب ان نتقبل هذا الختالف ول 

نعر�ص ال�سخ�ص املختلف اىل التنمر«.

اما امري يذكر ان كرة القدم هي هوايته، 
ه���ذه  الالع���ب  لك���ن يف جان���ب حتلي���ل 
الريا�سة كمحلل ريا�سي ولي�ص كالعب، 
مبين���ا ان���ه يطم���ح ان »يكون مث���ل �سيخ 

املعلقن الكروين، موؤيد البدري«.
الت���ي  الكت���ب  اأن���واع  ع���ن  وباحلدي���ث 
يقتنيه���ا يذك���ر انه���ا »الكتب الت���ي متيل 
اىل احتواء طاب���ع اخليالية، اإ�سافة اىل 
وج���ود بع����ص الق�س����ص الت���ي حتتوي 
اأفالم اأي�سا، لكنه يف�سل قراءة الق�س�ص 
ب���دل م�ساهدة الأفالم، حيث يكون عندي 
الق�س���ة  تفا�سي���ل  التخي���ل  يف  اخلي���ار 
وعي����ص اجواءه���ا داخ���ل عقل���ي، عك�ص 
عندما ا�ساه���د فلم الذي يطفوا فيه خيال 

ال�ساعر ويفر�سه علينا«.
والطفلة نايا يا�سر، تذكر ان هوايتها هي 
»لعب���ة اجلمب���از التي تعلمته���ا من خالل 
مقاط���ع فيدي���و«، م�سيفة انه���ا »�ساركت 
يف الكثري من امل�سابق���ات اخلا�سة بهذه 

اللعبة يف املدر�سة«.
ولي���ان عمر الت���ي حتب الر�س���م باأنواعه 

اإ�سافة اىل قراءة الكتب، تقول انها متيل 
»اىل كت���ب الفيزي���اء والعل���وم كث���ريا«، 
»الأل���وان وط���رق  انه���ا حت���ب  م�سيف���ة 

دجمها لت�سكيل لوحة ذات متعة«.
فخر الدي���ن العكيلي، بن ان���ه مييل اىل 
»الكتب اخلا�سة بعلوم الفلك والكواكب 
اأك���ون رائ���دا يف  والف�س���اء، اطم���ح ان 
الف�س���اء م�ستقبال«، م�سري اىل ان »مكتبة 
مدر�ستن���ا حتتوي العدي���د من الكتب من 
هذا النوع، يف اأوقات ال�سراحة اذهب 

للقراءة هناك«.
واختتمت اجلل�سة مبقولة ذكرتها مديرة 
»ان  وه���ي  ج���ورج،  ن�سري���ن  اجلل�س���ة، 
م���ن يذه���ب اىل مكاتب الكت���ب ينخف�ص 
م�ست���وى �سوت���ه ويرتفع �س���وت عقله، 
كونه يعمل عل���ى تغذية عقله باملعلومات 
الثمينة وي�سبح اأكرث قدرة على الكالم«.

 م�سطفى وحدان 
ت�سوير: محمود روؤوف

عل���ى ار����ص معر����ص الع���راق الدويل 
للكتاب اقيمت ندوة بعنوان )ال�سركات 
فيه���ا  حتدث���ت  للمعر����ص(  الراعي���ة 
العالمية روؤى خلف مع بع�ص ممثلي 

اجلهات الراعية. 
وال�سي���وف كان���وا د. ح�س���ن الطائي 
عن �سرك���ة روؤية لالنت���اج الفني ونور 
حممد عن ملحق مكتبة ال�سباح والذي 
ي�سدر ب�سكل يومي يف معر�ص الكتاب 
واملرا�س���ل علي م���روان من قناة يو تي 

يف. 
وق���ال الدكت���ور ح�س���ن ممث���ل �سرك���ة 
الروؤية لالنتاج الفني ان »اهم م�ساركة 
او م�ساهم���ة لأي���ة �سرك���ة انت���اج فن���ي 
يرتب���ط  الت���ي  امل�س���اركات  يف  تكم���ن 
فيه���ا ا�س���م ال�سركة مبحف���ل ثقايف مثل 

معر�ص العراق الدويل للكتاب«.
احلقيقي���ة  »ال�س���ركات  ان  وا�س���اف 
والق���ادرة عل���ى ال�ستم���رار يف خ�سم 
ه���ي  القت�سادي���ة  الظ���روف  ه���ذه 
ال�س���ركات الت���ي تبح���ث ع���ن اجلان���ب 
املعنوي وكانت �سرك���ة روؤيا موجودة 
من���ذ الي���وم الول بكادره���ا املح���رف 
ومعداته���ا احلديثة وتقنياتها احلديثة 

لإعطاء �سورة حقيقية للمعر�ص«.
ن���ور  ال�سحفي���ة  ذك���رت  جانبه���ا  م���ن 
حمم���د ع���ن م�سارك���ة جري���دة ال�سباح 
يف معر����ص العراق ال���دويل من خالل 
امللح���ق الثق���ايف ال���ذي ي�س���در ب�سكل 
اج���واء  تغطي���ة  واهميت���ه يف  يوم���ي 
املعر����ص �سحافي���ًا م���ن خ���الل ر�س���د 
الفعالي���ات والن���دوات واملحاف���ل التي 
يقيمه���ا املعر����ص اذ قال���ت انه���ا كان���ت 
مهتمة مب�ساركة امل���راأة يف هذا املحفل 
اغل���ب  يف  مه���م  دور  له���ا  كان  والت���ي 

مفا�س���ل ه���ذا املحف���ل الثق���ايف الكبري 
وبالتاأكي���د ف���ان امللح���ق تن���اول جميع 

الن�ساطات يف هذا املعر�ص. 
مرا�س���ل قن���اة يو ت���ي يف عل���ي مروان 
ق���ال ع���ن �سب���ب م�ساركته���م ان »القناة 
كان���ت حري�س���ة دائم���ًا عل���ى امل�ساركة 
يف املحاف���ل الثقافي���ة والفني���ة ولرمبا 
معر����ص الع���راق الدويل ه���و اهم هذه 
املحاف���ل وكان���ت القناة موج���ودة منذ 
الي���وم الول بكادرها املك���ون من ق�سم 
للرام���ج واخ���ر لالأخب���ار عمل���وا بجد 
على تغطية كل مفا�سل معر�ص العراق 

الدويل للكتاب ونقلها اىل امل�ساهد«. 

 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير: محمود روؤوف

اقيمت عل���ى القاعة الكرى يف معر�ص 
الع���راق ال���دويل للكت���اب، ن���دوة حول 
»ا�س���واق النا�ص.. ا�ستثم���ار يف فر�سة 
�سعب���ة«، �سّيفت فيها مدير عام ال�سركة 
العام���ة لالأ�س���واق املركزي���ة واملعار�ص 
واداره���ا  الكي���الين،  زه���رة  ال�سي���دة 

العالمي يا�سر ال�سامل.
وقال���ت الكي���الين ان »معر����ص الكتاب 
فعالي���ة ثقافية تدعمه���ا وزارة التجارة 
وال�سركة العامة للمعار�ص من اجل دعم 
�سريحة الدب���اء واملثقف���ن والفنانن، 
وه���ذه املعار�ص حتظ���ى باهتمام كبري 
م���ن قب���ل املواطن���ن الذي���ن يح�سرون 
ب�سكل كبري لزيارتها ملا متثله من تاأثري 
على ه���ذه الفئات، ا�ساف���ة اىل تاأثريها 

يف تنويع م�سادر الدخل يف العراق«.
وبين���ت الكي���الين ان »ال�سرك���ة متن���ح 
خ�سومات وامتيازات كثرية ملثل هكذا 
فعاليات، ويف جميع املعار�ص الدولية 
الت���ي تق���ام على ار����ص معر����ص بغداد 
نفر�ص على الزائري���ن مبلغ للدخولية، 
لكن ه���ذا المر مل ي�سم���ل زوار معر�ص 

الت���ي  الفعالي���ات  م���ن  كون���ه  الكت���اب، 
حتتاج اىل دعم«.

يف  املعار����ص  »ثقاف���ة  ان  واو�سح���ت 
وحتت���اج  �سعيف���ة  ت���زال  ل  الع���راق 
الظ���روف  اىل  ا�ساف���ة  تطوي���ر،  اىل 
الت���ي مر به���ا الع���راق وم���ا رافقتها من 
جائحة كورون���ا وعدم اقام���ة معار�ص 
العراق���ي،  املجتم���ع  يف  كث���ريا  اث���رت 
بالت���ايل �سيكون يف هذا الع���ام والعام 
املقب���ل تركيزن���ا عل���ى اقام���ة معار����ص 

متخ�س�سة«.
يف  معار����ص  »لدين���ا  ان���ه  وا�ساف���ت 
املو�س���ل والب�سرة والنج���ف والنبار، 
وجميعها فيها م�ساركات دولية، ولدينا 

خطة يف معر�ص بغ���داد ت�سمل معر�ص 
)�سنع يف الع���راق، ال�سيارات، الطفل، 
امل���راأة( ام���ا عل���ى م�ست���وى املحافظات 
اربي���ل  يف  الزراع���ي  املعر����ص  اقمن���ا 
ومعر�ص الت�سوق واملنتجات الغذائية 
يف احللة ومعر����ص البناء يف نينوى، 
وجميع ه���ذه املعار�ص �س���ادف قيامها 
يف ال�سب���وع املا�س���ي، لكنها ل حتظى 

باهتمام اعالمي«.
المني���ة  »الظ���روف  ان  وك�سف���ت 
وال�سيا�سي���ة اث���رت على عم���ل ال�سركة 
ال���دول  م�سارك���ة  ب�سع���ف  وت�سبب���ت 
يف معر����ص بغ���داد ال���دويل، والدلي���ل 
ان�سحاب 21 دولة م���ن املعر�ص ب�سبب 

او�ساع البلد«.
وذكرت ان���ه »فيم���ا يخ����ص م�ساركاتنا 
يف املعار����ص اخلارجي���ة فه���ي �سعيفة 
جدا وتقت�سر عل���ى املنتجات الغذائية، 
و�سب���ب ه���ذا �سع���ف النت���اج العراقي 
العامل���ي،  لالإنت���اج  م�ساهات���ه  وع���دم 
ا�سطنب���ول  معر����ص  يف  وا�سركن���ا 
بالتع���اون مع منظمة العم���ل ال�سالمي 
مب�سارك���ة 22 معمال وم�سنع���ا وكانت 
وبع����ص  غذائي���ة  منتج���ات  جميعه���ا 
عل���ى  وح�سلن���ا  الن�سائي���ة  املنتج���ات 
املرتب���ة الوىل م���ن ب���ن اربع���ن دولة 
م�سارك���ة وهذا المر يح���دث لأول مرة، 
ولحظن���ا ان هناك ثقة باملنتج العراقي 
وابرم القط���اع اخلا�ص العراقي الكثري 
م���ن العقود وكان اجلن���اح مدعوما قبل 

وزارة التجارة«.
»ال�س���واق  ان  الكي���الين  وتابع���ت 
املركزي���ة، ال�سرك���ة الت���ي كان لها تاأثري 
العراق���ي،  املجتم���ع  حي���اة  يف  كب���ري 
ف���رة  يف  العراقي���ة  العائل���ة  وكان���ت 
تتب�س���ع  والت�سعيني���ات  الثمانيني���ات 
ه���ذه  م���ن  احتياجاته���ا  كاف���ة  وتلب���ي 
ال�سواق، ولكن اجلميع يعرف ان هذه 
املب���اين تعر�ست اىل هجمة �سر�سة عام 
2003 ومت تخريبها و�سرقة ب�سائعها، 
الن لدين���ا �س���وق املن�سور املركزي يف 
ط���ور الن�س���اء واي�س���ا �س���وق الزبري، 
واحلن���ا 6 مب���اين اخرى، لكنن���ا غرينا 
عل���ى  كان���ت  ان  بع���د  التعاق���د  طريق���ة 
قان���ون ال�ستثم���ار ل�سن���ة 2006 وهو 
�سبب لنا م�ساكل كثرية، وا�سطررنا ان 
نتبع قان���ون ال�س���ركات العامة ونذهب 
للم�ساركة مع �س���ركات القطاع اخلا�ص 
وم�سينا بهذا المر والعمل جاري بهذا 

المر«.
واأكمل���ت ان »ال�س���واق اجلدي���دة التي 
ن�سعى لإن�سائه���ا لن يكون عملها �سبيها 
للقط���اع  تك���ون  ل���ن  بامل���ولت، كونه���ا 
اخلا����ص وح���ده، حيث �ستك���ون حتت 
مظل���ة احلكومة وحتت ا�سراف ورقابة 
ال�سركة العامة لالأ�سواق املركزية وعلى 

�سعيد ال�سعار والدارة والب�سائع«.

�الأثر �ل�شو�شيولوجي لظاهرة �رتفاع معدالت �لطالق في �لعر�ق 

بع�ض رعاة �لمعر�ض يتحدثون عن ن�شاطهم �لدوؤوب 

�أطفال يتحدثون عن هو�ياتهم �أمام �لجمهور اأ�سواق النا�ض.. ا�ستثمار في فر�سة �سعبة
مديرة �الأ�شو�ق �لمركزية زهرة �لكيالني: رغم محدودية 

�لمنتج �لعر�قي لكنه يحظى بثقة كبيرة
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زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

لت�سلي���ط ال�س���وء عل���ى جترب���ة املفك���ر 
ه���ادي العل���وي ب���كل تفا�سيله���ا اأقيمت 
ن���دوة �سم���ن منه���اج معر����ص الع���راق 
الدويل للكت���اب للحديث عن منفى هادي 
العلوي وكانت الن���دوة بعنوان “املنفى 
من منظور هادي العل���وي”، �سارك فيها 
ال�ساعر ريا�ص النعماين والناقد يا�سن 
الن�س���ري واأدار الن���دوة  الكات���ب ح�سن 

ر�سيد.
وع���ن مرحل���ة ا�ستغالت ه���ادي العلوي 
و�س���ول اىل مرحلة تبلور افكاره حتدث 
الن�سري قائال “انا �سخ�سيا اعرف هادي 
العل���وي ي���وم كان هن���ا يف بغ���داد وكان 
يف جمل���ة “الراث ال�سعب���ي” مبعدا من 

مكانه ال�سلي يف وزارة الثقافة وزادت 
معرفت���ي ب���ه ي���وم كن���ا يف دم�س���ق وم���ا 
يهمني �سخ�سيا انني تتبعت مواقفه بعد 
عام 1967 وهذا العام هو احلد الفا�سل 
ب���ن التفك���ري ال�سلف���ي الدين���ي القومي 
الذي كان �سائدا يف املنطقة وبن ما بعد 
النك�سة ويف تلك الفرة ظهرت جمموعة 
من املفكرين العرب وم���ن �سمنهم املفكر 
ه���ادي العل���وي لتاأ�سي����ص حرك���ة تنوير 

جديدة«.
واأ�ساف ان “هادي العلوي كان يف قلب 
هذا امل�سروع لن���ه كان موؤ�س�سا يف كتبه 
خ�سو�سا عن العنف وع���ن التنوير لأنه 
كان متنورا عقلي���ا وثقافيا ومتجردا من 
اي���ة منفعة مادي���ة او �سيا�سية وقد اطلق 
علي���ه باأن���ه موؤ�س�ص امل�ساعي���ة اجلديدة، 
ولكن لال�س���ف قد اجه�ص ه���ذا امل�سروع 

ومبباركة عربية«.
واأك���د انه “لي�ص هنال���ك مثقف عراقي مل 

يطل���ع على ما كتب هادي العلوي ان كان 
يف الكت���ب الت���ي تخ�ص البح���ث الديني 
او الت���ي تخ����ص البح���وث الجتماعية، 
والعل���وي كان م�سروع���ا كام���ال ولي����ص 
ف���ردا، وامن���ا موؤ�س�سة فكري���ة باحثة يف 
الراث ومدونة للبنى التقدمية القدمية، 
واعتق���د ان العلوي ب�س���كل او باآخر كان 
يوا�س���ل ر�سال���ة الدكتور ح�س���ن مروة 
وكان لدي���ه وعي باأن يبح���ث يف الفكار 
الت���ي مل يتط���رق له���ا الدكت���ور ح�س���ن 
مروة، ودرا�سته يف ال�سن �ساعدته على 

النفتاح اكرث«.
من جانبه حت���دث النعماين عن �سداقته 
بالعل���وي وعن مرحل���ة الت�س���وف التي 
كان يعي�سه���ا العل���وي وق���ال “ذات يوم 
ه���ادي  ار�س���ل يل  الدامن���ارك  كن���ت يف 
العل���وي ر�سال���ة واجبت���ه عليه���ا وكانت 
الر�سائ���ل عب���ارة عن ح���وار بيني وبينه 
وقل���ت ل���ه ان خال�سة ما يبق���ى من الفكر 

ال�سالمي ه���ي ال�سوفي���ة لن ال�سوفية 
وب���ه  يتوق���ف  ل  هائ���ل  مع���ريف  جه���د 
فتوحات دائم���ة فاأجابني العلوي ان من 
غرائ���ب المور انن���ي الن افك���ر بكتابة 
كت���اب ع���ن ال�سوفي���ة واعتق���د ان ه���ذا 
الكت���اب عندما طب���ع لحق���ا كان من اهم 
الكتب التي تتحدث عن الفكر ال�سويف«. 
وذك���ر ان “العل���وي كان���ت لدي���ه تهيئ���ة 
ب���اأن يكون يف حالة عن���اق دائم مع الفكر 
ال�س���ويف ومن خالل عالقتي بالعلوي ل 
اعتقد انني راأيت ان�سان لديه قوة حتمل 
و�سر على امل�سقة وعلى العي�ص ال�سعب 
كم���ا كان العل���وي، ويف م���رة كنت عائدا 
م���ن ال�سفر ومعي قمي����ص هدية له فاأخذ 
القمي����ص ودخ���ل الغرف���ة وخ���رج ومعه 
قمي����ص اخر وقال يل ه���ل من املروءة يا 
ريا�ص اين يكون لدي قمي�سان، بالتايل 
ميكنن���ي القول ان الف���ق ال�سويف قرب 

العلوي من �سخ�سية امل�سيح«.

 نباأ م�سرق 
ت�سوير: محمود روؤوف

ي�س���م معر�ص العراق الدويل ع���ددا كبريا من الكتب 
التي تخ�ص كافة املجالت العلمية والدبية والثقافية 
والروايات والق�س����ص، ومل يقت�سر معر�ص الكتاب 
على جذب فئة معينة او قراء بعينهم، حيث ا�ستقطب 
معر����ص الكتاب قراء الكت���ب النكليزية بتوفري دور 

ن�سر تخت�ص باللغة النكليزية..
وت���رى دور الن�س���ر ب���اأن اغل���ب مقتن���ي كت���ب اللغ���ة 
النكليزي���ة م���ن اعم���ار 17 اىل 23 �سن���ة، ويع���زون 
ذل���ك اىل النفت���اح املجتمع���ي ال���ذي ح�س���ل ب�سب���ب 
اخت���الط العراق مع باقي الدول الجنبية، فيما يرى 
البع����ص ان اغل���ب ال���زوار يبحثون ع���ن كتب تخدم 

تخ�س�ساتهم العملية.
 books and وقال���ت �سريي���ن ل�)املدى(، اإن “�سرك���ة
beyond  من بريوت تخ�ص الكتب الكادميية التي 
ت�ستقطب ط���الب الر�س���م الهند�سي وكت���ب امل�ساريع 

الهند�سية واملعمارية«.
وبين���ت ان “الكتب املتوفرة لدين���ا هي من دور ن�سر 
اجنبي���ة ل���دى �سركتن���ا توكي���ل ببيعه���ا يف معار�ص 

الكتب«.
واو�سح���ت ان “ال���دار ت�سته���دف اجلامع���ات اك���رث 
م���ن التالمي���ذ لن اجلامعة هي الت���ي ت�سري الكتب 
لطالبه���ا”، موؤك���دة ان “اغل���ب الكت���ب املتوفرة لدى 

الدار تخ�ص العمارة وهند�سة الزراعة«.
فيم���ا راأى �سراج من الدار املخت����ص بالكتب الهندية 
ان »اغل���ب زوار الدار من الباحثن عن الكتب الطبية 

والهند�سية«.
وق���ال �س���راج ل�)امل���دى(، ان���ه “ تتوف���ر لدين���ا كت���ب 
وامل���واد  والكهرب���اء  باللكروني���ات،  متخ�س�س���ة 
الطبية باأنواعها”، م�سريا اىل ان “ الطالب يختارون 
ال���دار للح�سول على امل�سادر التي يبحثون عنها يف 

تخ�س�ساتهم«.
واك���د ان “اغل���ب الزائري���ن ه���م ط���الب او دكات���رة 
ملكتب���ة  الكت���ب  يقتن���ون  وبع�سه���م  اجلامع���ات 

جامعاتهم«.
ويقول منتظر م���ن مكتبة امازون ل�)املدى(، ان “دار 
امازون املوجودة يف اربيل، توفر الكتب النكليزية 
الت���ي ت�ستقطب فئة معينة م���ن عمر 14 اىل 24 �سنة 

وهم الكرث اقبال على الدار«.
ويذكر »تطلع العراق على العامل اخلارجي وانت�سار 
و�سائل التوا�س���ل الجتماعية كان لهما اثر كبري يف 

اقبال النا�ص على اللغة النكليزية وتقويتها«.
وا�س���ار اىل ان “اغلب الزوار يبحثون عن الروايات 
النكليزي���ة العلمية، والرومان�سي���ة  فيما كان �سابقا 
اغلبه���م يخت���ارون كت���ب التنمي���ة الب�سري���ة وان�ساء 
ا�سبحت  النكليزية  “اللغة  ان  م�سيف���ا  امل�ساريع”، 
لغ���ة عام���ة وم���ن متطلب���ات التوا�س���ل م���ع الع���امل 

اخلارجي يف الدول الخرى«.

 تبارك عبد المجيد
ت�سوير: محمود روؤوف

 ا�ستمر توافد الطلبة اجلامعين، الذي مل 
ي�سه���د انقطاع���ا منذ انطالق الي���وم الأول 
ملعر����ص الع���راق ال���دويل للكت���اب، وكان 
منه���م طالب جامع���ة بغداد، الذي���ن اقبلوا 
الأبي����ص  بالل���ون  ب���زي ر�سم���ي،  الي���وم 
والأ�س���ود م�ستوح���ن الأل���وان م���ن فكرة 

ثيمة الدورة الثالثة للمعر�ص.

عبد الرحم���ن طالب يف جامعة بغداد كلية 
العلوم املالية وامل�سرفية، يقول ل�)املدى( 

تعزي���ز  مبحاول���ة  �س���رورة  “هن���اك  ان 
الثق���ة يف املناه���ج الربوي���ة املوج���ودة 
يف اجلامع���ات م���ن خ���الل الط���الع عل���ى 
كت���ب وم�س���ادر خارجي���ة، ليك���ون هن���اك 
ات�س���اع يف م���دارك املعلوم���ات”، م�سيفا 
للكت���اب  ال���دويل  الع���راق  “معر����ص  ان 
يتيح هذه الفر�س���ة لنا بوجود الكثري من 
الدور الت���ي حتتوي على تن���وع كبري يف 

العناوين العلمية«.
ما الطال���ب مروان خليل، وه���و اأي�سا من 
جامع���ة بغ���داد، يذك���ر ان���ه “زرن���ا اليوم 
معر����ص الع���راق ال���دويل للكت���اب، بوفد 
طالب���ي كبري من ط���الب اجلامعة، بغر�ص 

الطالع والتثقيف«.
ان  )امل���دى(،  م���ع  حديث���ه  يف  ويب���ن 
الزي���ارة ه���ي الأوىل م���ن نوعه���ا  “ه���ذه 
يل، وتفاج���اأت م���ن وج���ود ك���م كب���ري من 
الوف���ود الذي تنوع ب���ن طالب اجلامعات 
واملدار�ص البتدائية وحتى وجود اأطفال 

من ريا�ص الطفال«.
وبدوره���ا ت�سي���د، هدى مثن���ى، طالبة يف 
جامع���ة بغ���داد، بالتنظيم ال���ذي اعترته 
خمتلفا ومميزا عن املعار�ص واملهرجانات 
الأخ���رى، وتبن ان���ه “جذبتن���ي الألوان 
الهادئة والفكرة التي تعيدنا اىل ان ن�سعر 

باملا�سي رغم اننا مل نكن فيه«.
انه���ا  )امل���دى(،  م���ع  وتذك���ر يف حديثه���ا 
“وج���دت الكث���ري م���ن امل�س���ادر اخلا�سة 
بق�س���م العلوم امل�سرفي���ة التي كنت ابحث 
نقط���ة  ف���رة طويل���ة، وه���ذه  م���ن  عنه���ا 
اإيجابي���ة حت�س���ب ملنظمي ه���ذا املهرجان 
كونه���م مل ين�سوا توف���ري احتياج الطالب 

بتوفري م�سادر علمية لهم«.
ل�)امل���دى( ان  ويف خت���ام حديثه���ا تذك���ر 
»معر����ص الع���راق الدويل للكت���اب قد �سم 
حت���ت �سقفه تنوعا ديني���ا وفكريا وثقافيا 
عفوي���ة  مللتقي���ات  ت�سكيل���ه  اىل  اإ�ساف���ة 
لالأف���راد تتي���ح له���م فر�س���ة ان ي�سمع���وا 
بينه���م«. النقا����ص  وتب���ادل  الخ���ر   راأي 

زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

ت�ستمر قاعة الندوات في 
معر�ض العراق الدولي للكتاب 

با�ست�سافة جل�سات االبي�ض 
واال�سود وهذه المرة كان الدور 

على الطباعة حيث عقدت ندوة 
بعنوان »الطباعة ايام اال�سود 

واالبي�ض«، تحدث فيها االديب 
الدكتور جمال العتابي والباحث 

في تاريخ المطبوعات زين احمد 
النق�سبندي واأدار الندوة اال�ستاذ 

رفعت عبد الرزاق.

تطرق مدي���ر اجلل�سة ملو�سوع الطباعة 
وق���ال “با�ستثناء اخللي���ج العربي فان 
الع���راق ه���و البلد الخري ال���ذي ظهرت 
في���ه الطباع���ة بع���د ال�س���ام وفل�سط���ن 
وم�س���ر ولبن���ان وه���ذه ال���دول ظهرت 
فيه���ا الطباعة يف اأواخ���ر القرن الثامن 
ع�س���ر اأما يف العراق فما يزال مو�سوع 
الباحث���ن  بح���وث  مو�س���ع  ظهوره���ا 

ومو�سع خالفهم اي�سا«.
وعن بداية الطباع���ة يف العراق حتدث 
النق�سبن���دي قائ���ال “اعتق���د ومن خالل 
بحث���ي ان الطباع���ة يف الع���راق ظهرت 
يف زم���ن داود با�س���ا، ويف ال�سن���وات 
الخ���رية الدكت���ور العالم���ة عم���اد عبد 
ال�سالم روؤوف حق���ق كتابا مهما وطبع 
م���ن قبل املجمع العلم���ي العراقي وهذا 

الكتاب ا�سم���ه “�سعراء بغداد”، وهناك 
ن�ص يف الكت���اب يقول عندما اراد داود 
با�س���ا طباعة كت���اب “دوحة ال���وزراء” 
املطب���وع ع���ام 1786 باللغ���ة الركي���ة 

وكتب على ظهر الكتاب ا�سم املطبعة«.
واأ�س���اف “لقد ع���رثت على كت���اب وقد 
طبع عام 1840 وه���ذا الكتاب يحتوي 
عل���ى الكث���ري م���ن اللف���اظ البغدادي���ة 
الكت���اب  داخ���ل  يف  ان  اىل  بال�ساف���ة 
هناك حكاية كتب عليها انها وقعت ايام 
�سليمان با�سا اغات داود با�سا املوجود 

حالي���ا بالت���ايل ه���ذا يوؤك���د ان هنال���ك 
مطابع يف تلك الفرة«.

م���ن جانب���ه حت���دث العتاب���ي قائ���ال ان 
ب���داأت يف وادي  العامل  “الطباع���ة يف 
الرافدي���ن من���ذ خم�س���ة الف �سن���ة او 
اكرث اهتدى الن�س���ان العراقي يف هذه 
الر����ص اىل �سناعة الختام ال�سناعية 
ال�سطوانية وهذه الختام متثل بداية 
وا�ستط���اع  الع���امل  يف  الكرافي���ك  لف���ن 
الن�سان من خالل هذه الختام ان يعر 
ع���ن الفكار الن�ساني���ة وي�سجل الكثري 

م���ن الحداث من خالل ه���ذه الختام”، 
بداي���ة  ان  الق���ول  ن�ستطي���ع  بالت���ايل 
الطباع���ة يف الع���امل كان���ت يف ار����ص 

الرافدين«.
واأك���د ان “الطباع���ة كانت �سببا يف نقل 
الف���كار والراء والكثري م���ن الحداث 
التي جرت يف العامل، اي انها ا�سبحت 
و�سيلة للتوا�س���ل منذ ذلك التاريخ، اما 
الطباع���ة يف الع���امل العرب���ي ن�ستطيع 
الق���ول ان بلدان ال�سام لبن���ان و�سوريا 
ب���داأت فيه���ا الطباع���ة قب���ل كل البل���دان 
العربي���ة الخ���رى ومن ث���م انتقلت اىل 
م�س���ر ع���ن طريق حمل���ة نابلي���ون على 
م�س���ر ع���ام 1789 اذ نق���ل مع���ه ماكن���ة 
طباع���ة ومنها انت�س���رت يف عهد حممد 
عل���ي با�س���ا اذ اأ�س�ص يف وقته���ا مطبعة 

بولق.
وب���ن ان “ال�سن���وات الخ���رية �سهدت 
تط���ورا كب���ريا وملحوظ���ا يف و�سائ���ل 
الطباع���ة وبالتايل انتقل���ت الطباعة من 
مراحلها امليكانيكية اىل ال�سكل اجلديد 
وه���و ال�س���كل اللك���روين واعتق���د ان 
الطباع���ة يف العراق الن تقف مبوازاة 
الكثري من البلدان العربية ول ابالغ اذا 

قلت انها تكاد تتفوق عليها«.

�إقبال و��شع على كتب �للغات في معر�ض �لكتاب  في معر�ض �لكتاب.. هادي �لعلوي قلب 
�لم�شروع �لتنويري بالمنفى 

 طلبة جامعيون ��شتمرو� بالتو�فد
 بين �الأبي�ض و�الأ�شود 

في معر�ض �لكتاب.. �لطباعة بد�أت في بالد �لر�فدين 
و�نت�شرت �إلى �لعالم
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ال�سبت 2022/12/17
الموؤلف اأو المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

فوؤاد امل�سممف�سة وطنPM 3:00دار �ساهن - الإمارات

حممد علي حممد ر�سا احلكيممقاربات يف الدولة واملجتمع املدينPM 4:00دار اأنكي

حازم دو�ص العتابيحممد �سلى الله عليه واآله و�سلم كما اأراهPM 5:00دار اأنكي

الأ�ستاذ حممد العطاراللعنة البابليةPM 6:00دار �سطور

تبارك عبد المجيد
ت�سوير: محمود روؤوف

تتميز الكتب العتيقة بانتقالها الم�ستمر عبر 
االأ�سخا�ض الذين يتركون مالحظاتهم التي تمنح روحا 
لهذه الكتب يجعل من القراءة متعة ولذة لدى القراء، 

وهذا ما يجعل هناك جمهور خا�ض يتبنون اقتناء هذه 
الكتب.

وت�سمن معر�ص العراق ال���دويل للكتاب دور ن�سر خمت�سة يف 
بي���ع الكتب القدمية وامل�ستعملة بعناوين خمتلفة منها �سيا�سية 

واجتماعية واقت�سادية.
مكتبة بغداد تاأ�س�ست منذ حقبة الثمانينيات، على يد �سخ�ص ما 
لتنتقل بعدها يف حقبة الت�سعينيات اىل ابنه، لي�سل اليوم هذا 
الإرث الثق���ايف اىل علي جبار، حفيد من و�سع احلجر الأ�سا�ص 

لنطالق هذه املكتبة.
ويتح���دث علي جبار، �ساح���ب مكتبة بغداد، ع���ن انه »ا�ستلمت 
مفت���اح هذه املكتبة منذ ع���ام 2010، ومنذ ذلك اليوم وانا اعمل 
عل���ى احلفاظ عليه���ا«، م�سيفا »اأح���اول ان اورثه���ا اىل اطفايل 

لتبقى ارثا ثقافيا يتناقل يف عائلتي لالأجيال القادمة«.
ويب���ن يف حديثه ل�)املدى(، ان���ه »بعد عام 2003، كانت املكتبة 
توف���ر املحتوى الديني، كون يف تلك الف���رة كان هناك تعط�ص 
من قبل الفراد على هذا النوع من الكتب، لكونها كانت ممنوعة 
قب���ل ع���ام 2003«، م�س���ريا اىل ان���ه »بعده���ا اجت���ه الطلب اىل 

الروايات العربية والأجنبية وكتب التاريخ«.
وعن كيفية حت�سيلهم الكتب القدمية، يو�سح انه »يتم الت�سال 
بن���ا من قب���ل ا�سخا����ص �سيخرجون خ���ارج الع���راق وميلكون 

خزينا من الكتب القدمي���ة، او حت�سيلها من قبل بع�ص البيوت 
املروك���ة او هج���رة بع�ص العوائل امل�سيحي���ة، اإ�سافة اىل بيع 

بع�ص الفراد كتب ل�سخ�ص قد توفى«.
وي���رى ان »الوافدين من النا�ص اليوم مييلون يف اجتاه قراءة 

الكتب القدمية اأكرث من الكتب ذات الطابع احلديث«.
وي�سر�س���ل ان »هن���اك تنوع���ا يف الفئات والعم���ار التي تقبل 
لقتن���اء ه���ذه الكت���ب، لك���ن الفتي���ات يتمي���زن بالإقب���ال دائم���ا 

ملكتبتنا«، م�سيفا انهم »مييلون اىل الروايات الرو�سية«.
وعند التج���وال يف مكتبة بغداد املوجودة يف بوث عند الباحة 
الرئي�س���ة، يالحظ وج���ود عناوين تلفت الأنظ���ار حتتوي على 
عن���وان بغداد منه���ا كتاب »بغداد كما عرفته���ا« بطبعته ال�سلية 
التي حتتوي جميع الف�سول بدون قطع، ويتجاوز �سعره املئة 

الف دينار عراقي.
ويتح���دث علي جبار ب�ساأن هذا الكت���اب، ان »الطبعات اجلديدة 
حتت���وي حذف���ا لف�س���ل يتحدث ع���ن الغج���ر والبتاوي���ن، التي 
حذف���ت يف فرة النظام ال�ساب���ق«، مو�سحا ان »الكتاب يتحدث 
عن بغداد القدمية باأزقتها القدمية و�سبابيكها اخل�سبية الديني 

والثني والقومي«.
ام���ا اأب���و خالد م�س���وؤول ع���ن مكتب���ة »اإ�سماعيل احل���اج«، يقول 
ان���ه »ب���داأ يف جمال بي���ع الكتب من���ذ ع���ام 1998 وم�ستمر اىل 
هذا الي���وم«، م�سيفا انه »ابتاع الكتب القدمي���ة وامل�ستعملة مع 
املجالت«. وي�س���ار ان دار اإ�سماعيل احلاج م�ساركة يف معر�ص 

العراق الدويل للكتب بدوراته الثالث، من دولة �سوريا.
ويب���ن يف احلديث مع )امل���دى(، ان »بيع الكت���ب القدمية لي�ص 
جم���رد مهنة لك�س���ب ال���رزق بالن�سب���ة يل، انا اأحبه���ا وا�ستمتع 
يف توف���ري هذا النوع املميز من الكت���ب للقراءة ا�سافة اىل انها 

منحتني مردودا ثقافيا مع الكثري من الأ�سياء الأخرى«.

 عامر موؤيد 
ت�سوير محمود روؤوف

تت���واىل الما�س���ي ال�سعري���ة واملو�سيقي���ة 
يف معر����ص الع���راق ال���دويل للكت���اب م���ع 
الو�س���ول اىل الي���وم الخ���ري من���ه حي���ث 
حم���ل ا�س���م املفكر ه���ادي العل���وي وا�ستمر 
من ال�سابع وحت���ى ال�سابع ع�سر من ال�سهر 

اجلاري. 
ويف الرنام���ج الثقايف لي���وم ام�ص اقيمت 
ل�سي���ف  الوىل  �سعريت���ان،  ام�سيت���ان 
املهرج���ان ال�ساع���ر عبا����ص بي�س���ون ومعه 
ال�ساعر العراقي احمد عبد احل�سن وقدمها 

ال�ساعر د.احمد �سياء. 
و�سح���ايف  وروائ���ي  �ساع���ر  وبي�س���ون 
لبن���اين، ولد يف مدينة �س���ور عام 1945م 
وينتمي من جهة الأم اإىل العائلة العراقية. 
واأم�س���ى  اللبناني���ة،  اجلامع���ة  يف  در����ص 
حيات���ه متنق���اًل م���ا ب���ن ب���ريوت، باري�ص، 
وبرلن، �سدرت ل���ه جمموعة من الروايات 

 ،)2010( فرانكن�ستاي���ن  مراي���ا  منه���ا 
وخريف الراءة )2016( التي حازت على 
جائزة ال�سيخ زاي���د للكتاب يف فرع الآداب 
بدورت���ه احلادي���ة ع�سرة، اإ�ساف���ة اإىل نحو 
9 دواوي���ن �سعرية، منه���ا بطاقة ل�سخ�سن 
)2009( واملوت ياأخذ مقا�ساتنا )2008(.

م���ن جانبه فان ال�ساعر احم���د عبد احل�سن 
ق���راأ بع�ص من ق�سائده ع���ن ديوانه الخري 
دلي���ل عل���ى بهت���ان الع���امل وال�س���ادر ع���ن 

من�سورات املتو�سط. 
الوحي���دة  ه���ي  الم�سي���ة  ه���ذه  تك���ن  ومل 
يف منه���اج ي���وم اجلمع���ة، بل كان���ت هناك  
ام�سي���ة قراأ فيها د.عارف ال�ساعدي وفا�سل 
ال�سوداين، واي�سا ام�سية اخرى ل�سمر قند 
اجلاب���ري وعم���ار امل�سع���ودي واي�سا خالد 

احل�سن وقدمهم ال�ساعر ح�سام ال�سراي. 
ولالم�سيات ال�سعرية جمهور خا�ص، حيث 
حظ���ر عدد كثري من زائ���ري معر�ص الكتاب 
ال���ذي متيز بوجود جمهور غفري يوم ام�ص 

ل�سيما مع قرب انتهاء فعالياته. 

�شعر ومو�شيقى في معر�ض �لعر�ق للكتاب 

�لكتب �لعتيقة.. رفوف خا�شة في معر�ض �لكتاب
 نباأ م�سرق

ت�سوير: محمود روؤوف

 يتج���ول بن اروق���ة معر����ص العراق ال���دويل الذي 
تقيمه موؤ�س�سة املدى، با�ص الب�سرة الذي ميثل رمزا 
لبطول���ة اخللي���ج القادمة الت���ي �ستق���ام يف حمافظة 

الب�سرة مب�ساركة جميع دول اخلليج العربي. 
وينتظ���ر العراقي���ون تنظي���م ه���ذه البطول���ة بعدم���ا 
�ُسح���ب ملف تنظيمه���ا يف اكرث من م���رة وانتقل اىل 
دول اخ���رى والن ي�سبح الم���ر حقيقة حيث مل يبَق 

�سوى ع�سرين يومًا على هذا احلدث املهم. 
عزي���ز التميم���ي، ممثل عن خميم خليج���ي ب�سراوي 
حت���دث ل�)املدى(، ع���ن اأن »خميم خليج���ي ب�سراوي 
ي�س���ارك يف الروي���ج لبطول���ة كاأ����ص اخللي���ج الت���ي 
�ستق���ام يف الب�س���رة ع���ر اقام���ة ن���دوات وفعاليات 
ع���ن  ايجابي���ة  �س���ورة  واي�س���ال  لل�سب���اب  ثقافي���ة 

املحافظة«.
ومتث���ل البا�س���ات اخل�سبية واحدة م���ن اأبرز مالمح 
الب�س���رة الراثي���ة الت���ي اندث���رت الي���وم، حيث يعد 
البا����ص الذي ي�ستخ���دم للرويج للح���دث الريا�سي 
الب���ارز خليجي 25 من اآخر احلافالت اخل�سبية التي 

ل تزال �ساحلة للتجول اليوم.
وا�س���اف التميم���ي اأن »فريقن���ا انطلق م���ن الب�سرة 
اىل ذي قار وو�سل بغ���داد اليوم وم�ستمرون بباقي 
املحافظ���ات العراقي���ة ولغاية الو�س���ول اىل اخلليج 
العرب���ي«، موؤكدا ان »املخيم ل يتبع جهة �سيا�سية او 

حزبية وميثل �سباب العراق والب�سرة«.
وع���ن فعالي���ات املخي���م ق���ال اإن »املخي���م �سيت�سم���ن 

فعاليات مو�سيقية وعرو�سا م�سرحية وتوزيع التمر 
الب�سراوي وحالوة نهر خوز و�سنكون بعد ايام يف 

املتنبي«.
وعن �سبب اختيار هذا البا�ص يقول »اخرنا البا�ص 
اخل�سب���ي كرمز للمخيم لن البا����ص الب�سراوي يعد 
من ال�سناعات املهم���ة يف املحافظة وحاولنا ت�سليط 

ال�سوء على ذلك«. 

با�ض خليجي 25 بين �الأ�شود و�الأبي�ض 

بغداد / املدى
زار ال�سيد كام���ل الدليمي، رئي�ص ديوان رئا�سة اجلمهورية ام�ص، معر�ص العراق الدويل للكتاب، 

وكان يف ا�ستقباله مدير املعر�ص ال�ستاذ ايهاب القي�سي.

بغداد / املدى
زار ال�سيد قا�سم العرجي م�ست�سار المن القومي، ام�ص، معر�ص العراق الدويل للكتاب، وكان يف 

ا�ستقباله ال�ستاذ فخري كرمي رئي�ص موؤ�س�سة املدى.

بغداد / املدى
زار حي���در العب���ادي زعيم ائتالف الن�س���ر، يوم ام�ص، معر����ص العراق الدويل للكت���اب، وكان يف 

ا�ستقباله ال�ستاذ فخري كرمي رئي�ص موؤ�س�سة املدى.

رئي�ض ديوان رئا�سة الجمهورية يزور المعر�ض م�ست�سار االمن القومي يتجول في المعر�ض العبادي يزور معر�ض الكتاب


