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   الق���راءة فع���ٌل ب�ش���ري ق�ش���دي ينطوي عل���ى َتْوق 
وطهرانية: التوُق اإىل ا�شتك�ش���اف ع���وامل جديدة مل 
نختربه���ا على امل�ش���توى العياين لأْن ل�ش���بيل ماديًا 
لنا اإليها؛ لذا يكون البديل املعقول هو ال�شتك�ش���اف 
الرمزي لها ع���رب فعل القراءة. اأم���ا طهرانية القراءة 
فتنب���ُع من اأنك لت�ش���عى م���ن ورائها اإىل ني���ل مكافاأة 
فوري���ة. الق���راءة تكافئن���ا بالتاأكي���د؛ لك���ّن مكافاآته���ا 
تتجل���ى يف مت���ٍع عقلي���ة ي�شتع�ش���ي فهمه���ا وتقدي���ر 
اأهميته���ا من جان���ب كّل من مل يخترب �ش���حر القراءة 

يف حياته. 
   الق���راءة واحدٌة من الأفع���ال التي يتمايُز بها العقل 
الفل�ش���في امل�شتك�ش���ف عن العق���ل الباحث ع���ن اللذة 
اللحظي���ة العاب���رة؛ وتاأ�شي�ش���ًا على ه���ذه املوا�شعة 
تك���ون الق���راءة - والكت���اب ه���و القري���ن ال�شرط���ي 
له���ا �ش���واء اأكان ورقي���ًا اأم األكرتونيًا -  فع���ل ارتقاء 
ح�ش���اري يبتع���د فيه امل���رء عن النغما����س يف نطاق 
اخ���رتاق  نح���و  البدائي���ة  البيولوجي���ة  احلاج���ات 
اآف���اق رمزي���ة هي بع����سُ عالم���ات التثق���ف والرفعة 

احل�شارية. 
   كلُّ من ا�شتطاب القراءة وعّدها �شرطًا لزمًا ملعي�شه 

اليومي يدرك متامًا احلقيقتْي التاليتْي: 
1 .  الق���راءة ا�شتك�ش���اف لنهائ���ي لع���وامل متوازية: 
ل�شل�شل���ة  خا�شع���ًا  حيات���ه  احل���ي  الكائ���ن  يعي����س 
م���ن املحدودي���ات. ه���ذا اأح���د قوان���ي العي����س الذي 
لن�شتطي���ع التفّل���ت منه���ا. واح���دٌة من اأه���ّم وظائف 
الق���راءة مّد نطاق���ات قدراتنا العقلي���ة واحل�شية عرب 
متّث���ل خ���ربات اأنا����سٍ اآخري���ن؛ وبه���ذا الفه���م تكون 

القراءة مبثابة عي�س حيوات اإ�شافية.
 2 .  الق���راءة تروي����س للكائ���ن ال�شو�شائ���ي ال���ذي 
يكم���ن في���ك: العامُل م���كان ينتُج ال�شو�ش���اء ويعي�س 
فيه���ا. ثّمة م���ن ي�شتطيب ه���ذه ال�شو�ش���اء ويجعلها 
اإط���ارًا لزمًا حليات���ه؛ لكن يف الوق���ت ذاته هناك من 
ُيعلي قيمة اأن تخمد هذه ال�شو�شاء الدنيوية وتتيح 
لعقلك حري���ة التفّكر الهادئ يف اأفكار �شتى. يجب اأن 
تبتعد عن العامل حتى يت�شنى لك مراقبته وحماكمته 
وعدم الوق���وع اأ�شريًا للمعتق���دات اجلمعية احلاكمة 
له. القراءة هي التي متنح���ك هذه الرفاهية النف�شية 

والخالقية. 
  *  *  *                                        

   ت���اق بورخ����س، اأح���د اأعظم الرائ���ي يف عاملنا، لأن 
تكون اجلن���ة مكتبة. هل ثمة من يج���روؤ على مناكفة 

بورخ�س يف توقه هذا؟       

�لتطّلُع �إلى 
�لمثابات �لعالية

    لطفية الدليمي

افتتاحية الملحق

 خا�ص: المدى
ت�سوير: محمود روؤوف

اقيمت م�شاء ام����س اخلمي�س، على القاعة الكربى 
ملعر����س العراق ال���دويل للكتاب، جل�ش���ة حوارية 
ح���ول »املدار�س واملعاه���د املو�شيقي���ة ارث ثقايف 
وح�ش���اري وم�شتقب���ل جمه���ول«، �شيف���ت وكي���ل 
وزي���ر الثقافة ومدي���ر معهد الدرا�ش���ات املو�شيقية 
وكال���ة ال�شتاذ عماد جا�شم ود. حبيب ظاهر املدير 

ال�شبق لدائرة الفن���ون املو�شيقية وال�شتاذ احمد 
�شليم املدي���ر احلايل ملعه���د الدرا�ش���ات املو�شيقية 

ومدير مدر�شة املو�شيقى والباليه �شابقا.
انطلق���ت اجلل�ش���ة احلواري���ة الت���ي رافقه���ا تقدمي 
و�ش���الت مو�شيقية من قبل فرق���ة معهد الدرا�شات 
املو�شيقي���ة بقيادة الفن���ان هندرين حكمت املعاون 
الفن���ي ملعهد الدرا�شات املو�شيقي���ة، وبعدها جرى 
ح���وار م�شتفي�س ح���ول امل�شكالت الت���ي تواجهها 
املدار����س واملعاه���د املو�شيقية وطبيع���ة م�شتقبلها 

فعالي���ات  تواجهها.وانطلق���ت  الت���ي  وامل�ش���اكل 
معر����س العراق ال���دويل للكتاب ي���وم ام�س الول 
ال���دويل  الربع���اء، عل���ى ار����س معر����س بغ���داد 
وت�شتمر لغاية 17 كان���ون الول اجلاري، وت�شهد 
اقام���ة العدي���د م���ن الفعالي���ات الثقافي���ة والفكرية 
الثالث���ة  ال���دورة  وحمل���ت  املتنوع���ة،  والفني���ة 
للمعر�س ا�شم املفكر العراقي الكبري هادي العلوي 
ا�شم���ا لها فيم���ا اختارت اللجن���ة املنظمة للمعر�س 

ايام ال�شود والبي�س �شعارا للمعر�س.

منهاج يوم الجمعة 2202/12/9

الجهة مدير الجل�سةالمتحدثينعنوان الجل�سةالتوقيت
الم�سرفة

د. ح�شن اجلنابي الهوار بو�شفها الفردو�س املمنوع 12:00
معر�س يا�شر �شاملعبد الر�شا عناد

فوتوغراف

حقوق املوؤلف وقواني امللكية الفكرية1:00
هادي عزيز
معن بالل

حممد العتابي
جمعية النا�شريند. �شفاء ذياب

حم�شن مهدي وكتاب الف ليلة وليلة2:00
د.�شعيد الغامني 

يا�شي الن�شري
د.نادية هناوي

د. عبد ال�شتار 
جرب 

جيل ال�شتينيات يف العراق: ماذا تبقى 4:00
من الروح احلية واملوجة ال�شاخبة.

د.�شجاع العاين 
د. �شلمان الكا�شد د. مالك املطلبي

�شينما و�شينمائيون يف �شريط البي�س 5:00
وال�شود

مهدي عبا�س
د. �شعد عزيز 
اأ. علي احل�شن
فاطمة الربيعي

د. كاظم �شلوم 

الروائي العربي بي التمرد واخل�شوع6:00
نقا�س يف الذعان والتمرد عند خط 

املو�شوع، ال�شلوب واللغة.   
بثينة العي�شى

د. احمد الظفرييعلي بدر

احمد عبد فرا�س ال�شواحلقاء مع اجلمهور – تاريخ الديان7:00
احل�شي

قارئة املقام الفنانة ام�شية8:00
فريدة  

المدار�س والمعاهد المو�سيقية تك�سف عن م�ستقبلها 
في معر�س العراق الدولي للكتاب

 زين يو�سف

يف الي����وم الث����اين م����ن فعالي����ات معر�س 
الع����راق ال����دويل للكت����اب احت�شنت قاعة 
الن����دوات عل����ى ار�س املعر�����س ندوة عن 
املفك����ر ه����ادي العل����وي بعن����وان »�ش����رية 
وذكريات مع هادي العلوي«، حتدث فيها 
املفك����ر ح�شن العل����وي واأدارها العالمي 

كرمي حمادي.
يف بداية الندوة �ش����األ مدير اجلل�شة عن 
بداية ح�شن العلوي مع �شقيقه حيث قال 
»«ال�شي����د يف وقتن����ا قدمي����ا كان يجب ان 
يتزوج على زوجت����ه وابي لنه �شيد فعل 
ذل����ك وكان جمي����ال جدا، فرتكت����ه والدتي 
وذهبن����ا اىل بيت ج����دي، ويف مرحلة ما 
ه����ادي كان متدي����ن ج����دا، وكان اذا اراد 
ان ي�ش����رتي جه����از الرادي����و عل����ى �شبيل 
املثال فياأخذ الذن من املرجع الديني يف 
النجف، وكان م�شوؤول عني وكان زاهدا 
يف كل �ش����يء وكان يعت����رب نف�ش����ه مبثابة 
احلي����اة  ع����ن  متعف����ف وزاه����د  الب يل، 
على العك�س من����ي، وكان هادي ي�شتخدم 
الرادي����و فق����ط لال�شباب الديني����ة ومن ثم 
يخفي����ه علينا كي ل ن�شتم����ع اىل الغاين 
كان دكتات����ورا يف ه����ذا الم����ر ومل يك����ن 
ليرباليا، واعتق����د ان املارك�شية هي بدلة 
جاهزة لهادي العلوي، كما ان ل احد فهم 
ال�شالم كم����ا فهمه هادي العل����وي ال طه 

ح�شي وهو كان متاأثرا جدا به«..
توف����ت  ث����م  متناق�ش����ي  »ع�شن����ا  واأكم����ل 

والدتي يف الوقت الذي كان هادي ذاهب 
لي�شتل����م راتب����ه، فق����ال اأي قدر ه����ذا الذي 
كت����ب عل����ى والدت����ي، وبق����ي حزي����ن اىل 
حي وفات����ه لكن����ه مل ي�شتوع����ب رحيلها، 
وكان لذل����ك اثر يف حتوله من التدين اىل 
املارك�شي����ة، كان لوفاة والدته اأثرا نف�شيا 

كبريا ».
ويوؤكد »ع�شنا معا طوال عمرنا وافرتقنا 
بع����د ان تخرجت ان����ا وتعينت يف حديثة 
وه����ذا اول ف����راق بيني وبي ه����ادي، انا 
كن����ت يف ح����زب البعث وه����و يف احلزب 

ال�شيوعي فا�شبح بيننا خالف فكري ومل 
يكن خالفا �شخ�شيا«..

وع����ن اخل����الف الفك����ري ب����ي ال�شقيق����ي 
ق����ال ح�شن العلوي » ح����دث وفاة والدتي 
ه����و الذي غري و�شع ه����ادي وا�شتمر اىل 
اللحظة الخرية، هو كان �شحية والدتي 
ت����زوج  يتقب����ل وفاته����ا، عندم����ا  لن����ه مل 
ق����ال لزوجت����ه ان املراأة ل يج����ب ان تغري 
مالب�شها اكرث من مرتي مرة يف ال�شيف 
ج����زءًا  ياأخ����ذ  كان  ال�شت����اء،  يف  وم����رة 
ب�شيط����ًا م����ن راتب����ه وي����وزع الباقي على 

الفق���راء، ه���ادي كان يجذب���ه الفقر، ومن 
هن���ا كانت املارك�شية هي م���الذه الوحيد، 
ولول وجود املارك�شية ل�شنع هو بنف�شه 

املارك�شية«..
العل���وي  ه���ادي  زه���د  ع���ن  �ش���وؤال  ويف 
وكي���ف اأث���ر يف عملية ظلم م���ا انتجه من 
فك���ر اأج���اب ح�ش���ن العل���وي »كان ه���ادي 
يت�ش���ور ان كل �شخ�س لي�س �شيوعيًا هو 
م���ع الراأ�شمالية، يف م���رة اعطيته كرا�س 
وقطع���ت ا�شم املوؤلف وطلبت منه ان يقراأ 
الكت���اب وبعد ان قراأ الكتاب قال يل يجب 

ان تتعلم ان���ت من هذا الكتاب واطلب من 
البعثي���ي ان يقراأوه وه���و مل يكن يعرف 
ان الكت���اب لعبد اخلالق ال�شامرائي، فقال 
هل هناك بعثي يكتب بهكذا فكر؟ لذلك اأثر 

ذلك كثريًا عليه وعلى ما ينتجه من فكر.
وع����ن �شبب ك����ره ه����ادي للبعثي����ة حتدث 
ح�شن قائ����ال« من املمك����ن ان تكون افعال 
البعثي����ة هي ال�شب����ب، لن القوى البعثية 
ه����ي التي واجه����ت ال�شيوعي����ي، وكانت 
البعث����ي  التالح����م  ح����الت  اف�ش����ل  ه����ي 
14 مت����وز �ش����د  ث����ورة  ال�شالم����ي بع����د 
ال�شيوعي����ي، واأدى ذل����ك اىل كره����ه لهم، 
وكانت ثقاف����ة هادي ا�شالمي����ة وبقي هو 
ال�شيوع����ي ال�شالم����ي، مل يرتك ال�شالم، 
بقت كتاباته داخل الطار ال�شالمي، كان 

يبحث عن املارك�شية يف ال�شالم«..
يف حم����ور حي����اة هادي وحتم����ل زوجته 
وبقائه����ا مع����ه حت����ى وفات����ه ق����ال ح�ش����ن 
العل����وي "امل����راأة العراقي����ة ب�ش����كل ع����ام 
تتحم����ل ووال����د زوجته كان رج����ل فا�شل 
جدا، وكانت حال����ة عائلتها املادية جيدة، 
لكنه����ا حتمل����ت و�ش����ربت ويج����ب ان ل 
نن�ش����ى ان����ه حرمه����ا اي�ش����ا م����ن المومة 
وكان يرف�����س ان يكون له����م ولد او بنت، 
ويقول له����ا هناك اولد ح�شن لكنها كانت 
تقول هوؤلء اولد ح�شن ولي�شوا اولدك 
وكان ي����رد عليه����ا م�ش����را على راأي����ه هذا 
حت����ى وفات����ه، عا�شت مع����ه وتوفت بعده 
مبا�شرة، عندما ت����ويف عام 1998 ودفن 

يف مقربة الغرباء يف �شوريا".

 عامر موؤيد 

ب���داأ اليوم الثاين من معر�س الع���راق الدويل للكتاب 
ال���ذي يحم���ل ا�ش���م املفك���ر ه���ادي العل���وي بزيارات 
مدر�شي���ة  واي�ش���ا تواج���د لف���ت للمواطن���ي وطلبة 

اجلامعات. 
والالف���ت يف ي���وم ام����س، هو ب���دء الن���دوات الفعلية 
ملعر�س هذا العام حي���ث مت الحتفاء باملجمع العلمي 
العراق���ي مبنا�شبة 75 عام���ا على تاأ�شي�ش���ه بح�شور 
رئي�ش���ه حممد ال يا�شي وع�ش���و املجمع �شاحب ابو 
جناح وب���ادراة الكادميي معتز غ���زوان.  وا�شتمرت 

الن���دوات حي���ث مت���ت مناق�ش���ة املناه���ج الن�شي���ة .. 
املناهج ال�شياقية قراءات وا�شئلة وحتدث فيها الناقد 
ورئي����س الحتاد الع���ام لالدباء والكت���اب يف العراق 
ال�شب���ق فا�شل ثامر والكادميي د. موؤيد ال �شوينت  

وادارها. د. رعد الزبيدي. 
وخالل ا�شتم���رار املعر�س، كانت هناك زيارة لل�شفري 
الياباين مات�شوموتو هوتو�شي الذي قال يف حديثه 
ل�»امل���دى«، انه »�شعيد بزيارة املعر����س والتجول فيه 

واي�شا مطالعة ابرز العناوين«. 
هوتو�ش���ي الذي يتقن اللغة العربية اكد انه »متفاجئ 
بحجم هذا املحفل الثقايف  الذي ت�شت�شيفه العا�شمة 

بغ���داد لن احلي���اة يف اليابان اقت�ش���رت على المور 
اللكرتوني���ة«، مبين���ا ان »معر����س الع���راق للكت���اب 

مده�س ويعرب عن احل�شارة الكبرية للعراق«. 
وا�شتكملت الن���دوات با�شت�شاف���ة القا�شي وائل عبد 
اللطي���ف والقا�شي هادي عزي���ز والباحث يف �شوؤون 
التاريخ د. عادل البلداوي وادارها الباحث د.عبدالله 
العتابي حي���ث ناق�شوا مو�شوع���ة الد�شتور العراقي 

يف مراآة البي�س وال�شود 
وبالتاأكي���د ف���ان املو�شيق���ى مل تتوق���ف حي���ث ع���زف 
البيان���و يف الباح���ة الرئي�شة ملعر�س الع���راق للكتاب 
م���ع ال�ش���واء الت���ي ان���ارت البواب���ة الرئي�ش���ة حيث 

ذكري���ات املقاهي واملكتبات واي���ام ال�شود والبي�س 
ا�شافة اىل حفلة للمقام العراقي. ومع الندوات اي�شا 
فق���د قدم الباح���ث والكادميي د. �شع���د �شلوم، �شيف 
املهرج���ان املفكر بالبحريني د.ح�شن مدن ونقا�س يف 
ق�شايا ع���دة  اهمها الواقع العربي املاأزوم يف الثقافة  
وحدي���ث مفت���وح كان م���ع اجلمهور.  وخت���ام ندوات 
الي���وم الثاين كان مع وكيل وزير الثقافة عماد جا�شم 
ومدي���ر معه���د الدرا�ش���ات املو�شيقية »وكال���ة« ا�شافة 
اىل مدي���ر مدر�ش���ة املو�شيق���ى والبالي���ة حبيب ظاهر 
وحدي���ث ع���ن املدار����س واملعاه���د املو�شيقي���ة ..ارث 

ثقايف وح�شاري وم�شتقبل جمهول . 

في ثاني ايام معر�ص العراق الدولي للكتاب .. 

الندوات تبداأ برنامجها وتناق�س موا�سيع منوعة .. 
المو�سيقى تبعث الروح في اأيام الأبي�س والأ�سود 

ال�سفير الياباني لـ»المدى«: اأده�سني معر�ص الكتاب  والح�سور الكبير 

المفكر ح�سن العلوي يتحدث عن �سقيقه �سخ�سية المهرجان:

لول وجود المارك�سية ل�سنعها هادي العلوي بنف�سه 
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 بغداد / م�سطفى وحدان
ت�سوير: محمود روؤوف 

واكد فا�ش���ل ثامر ان »النق���د العراقي 
كان دائم���ا ما ي�شتغل عل���ى الكثري من 
املح���اور النظري���ة والتطبيقي���ة من���ذ 
بداي���ة الق���رن الع�شري���ن وحت���ى الن 
وخ���الل  ال�شنوات والعق���ود الخرية 

الجتاه���ات  م���ن  الكث���ري  تبل���ورت 
واملفاهي���م النقدي���ة اجلدي���دة  والتي 
�ش���ارت متث���ل موقف���ا متمي���زا للنق���د 
العراقي داخل اطار الثقافة العربية«. 
واعترب فا�ش���ل ثامر »هذا المر متيزا 
ي�شرف الثقاف���ة العراقية وحتدث عن 
اهمي���ة حتوي���ل ه���ذا العم���ل اليومي 
اىل عمل موؤ�ش�شاتي من خالل ت�شكيل 
هذه احللقة التي اعلن عن تاأ�شي�شاها 

ه���و وجمموع���ة م���ن النق���اد يف ن�س 
البيان ال���ذي اعلن فيه عن رغبتهم يف 
ال�شه���ام اجلاد برفد امل�شه���د العراقي 
والعربي بف�شاءات معرفية وفل�شفية 
ج���ادة يف ميدان ال�شعري���ات احلديثة 
مثل ال�شردي���ات وال�شلوبة واملفاهيم 
الدب  ونظري���ة  ال�شعري���ة  الدبي���ة 
والنقد الثق���ايف والدرا�شات الن�شوية 
وبو�شفه���ا حم���اور نقدي���ة للتحلي���ل 

والتاأوي���ل ق���ادرة على ان تق���دم روؤية 
نقدية متعددة للخطابات والن�شو�س 
�شتك���ون  والت���ي  والثقافي���ة  الدبي���ة 
مفتوحة لإ�شهامات النقاد والباحثي.

  ويف �ش����وؤال طرح����ه الدكت����ور عل����ي 

الزبيدي عن كيفية التعامل مع القيمة 
قب����ل  م����ن  للن�����س الدب����ي  اجلمالي����ة 
املدار�����س واملناهج النقدي����ة ول�شيما 
ان بع�����س اجتاه����ات ه����ذه املدار�����س 
خمتلف����ة ومتناق�شة مما ينعك�س على 

الق����ارئ واملتلق����ي الدب����ي يف كيفي����ة 
التعام����ل م����ع ه����ذا الن�����س خا�شة مع 
زحم����ة ه����ذه املدار�����س والجتاهات، 
واج����اب الدكت����ور موؤي����د ال �شونيت 
ع����ن ذل����ك قائ����ال ان »طبيع����ة العالق����ة 

ب����ي املناه����ج النقدية ما ب����ي اجلمال 
والب����داع هي عالقة �شائكة وقد يبدو 
للوهل����ة الوىل ان هنال����ك ت�شادا بي 
اجلمال والبداع له����ذا تتنوع طبيعة 
املناه����ج بي مناه����ج �شياقية ومناهج 
ال�شئل����ة  ت�ش����وره  م����ا  وان  ن�شي����ة 
ال�شئل����ة  �شتواج����ه  الت����ي  الراهن����ة 
النقدي����ة �شتك����ون خمتلفة ع����ن ما هو 
�شائ����د وتقلي����دي ف����اإذا كان����ت املناهج 
النقدية ب�شقيها ال�شياقي والن�شي قد 
واجهت ا�شئلة حمددة فاأنها �شتواجه 
ا�شئل����ة اخرى ل ترتبط باجلمال فقط 
وامنا بطبيع����ة اللغة واآف����اق الت�شكل 
�ش����واء كان �شيا�شي����ا او اجتماعيا او 
نف�شي����ا«، وحتدث الدكت����ور موؤيد عن 
احلاج����ة اىل تنظري وجتذير ممار�شة 
ال�شعبوي����ات   ان  او  خمتلف����ة  نقدي����ة 

�شتقتلع هذه املناهج.
الناق����د  بحدي����ث  الن����دوة  واختتم����ت 
النت����اج  اهمي����ة  ع����ن  ثام����ر  فا�ش����ل 
الثق����ايف الذي ق����ال انه »لي�����س نتاجا 
قائم����ا بذات����ه امنا هو نت����اج جمتمعي 

وموؤ�ش�شاتي«.

قراءات واأ�سئلة حول )المناهج الن�سية.. المناهج ال�سياقية(

مع بدء فعاليات معر�ص العراق الدولي للكتاب ا�ستهل اتحاد االدباء والكتاب في 
العراق، فعالياته بندوة تحت عنوان )المناهج الن�سية المناهج ال�سياقية ـ قراءات 

وا�سئلة( حاور فيها الدكتور علي الزبيدي كال من الناقد فا�سل ثامر واالكاديمي 
د.موؤيد اآل �سونيت وا�سُتهلت الندوة بقراءة البيان التاأ�سي�سي لحلقة بغداد النقدية 

لل�سعريات والتي القاها فا�سل ثامر .

 نباأ م�سرق
ت�سوير: محمود روؤوف 

ال���دويل  الع���راق  معر����س  ي�شه���د 
خ���الل  وا�شع���ا  ن�شوي���ا  ح�ش���ورا 
يومه الثاين، ومب�شاركة فعالة يف 
دور الن�ش���ر �شواء كبائعة او مالكة 
واي�ش���ا كام���راأة ت�ش���رتي خمتلف 
الكتب، واي�ش���ا هناك من تبدع من 

خالل فقرات فنية كثرية.
وج���ود  هن���اك  الن�ش���ر  دور  ويف 
م���ن  الكت���ب  اقتن���اء  يف  للتن���وع 
الن�ش���اء، حي���ث باتت امل���راأة قارئة 
والقت�ش���ادي  ال�شيا�ش���ي  لل�ش���اأن 

والقانوين .
النا�شط���ة  الدملوج���ي  مي�ش���ون 
يف حق���وق الن�ش���ان والربملاني���ة 
حدي���ث  يف  قال���ت  ال�شابق���ة، 
ل�)امل���دى(، اإن "وج���ود الن�شاء يف 
املعر����س ب���ات يفوق ع���دد الرجال 
وهذا ما�شاهدناه خالل جولتنا يف 

معر�س العراق الدويل للكتاب".
واكدت ان "امل���راأة العراقية لي�شت 
قارئة فقط وامنا ا�شبحت عن�شرا 
فع���ال يف �شناعة الفكر يف العراق 
مم���ا  مهم���ة  قيادي���ة  ادوار  وله���ا 

يعطيها مكانة اكرب".
وا�شارت الدملوجي اىل ان "حركة 
تت�ش���ف  املعر����س  يف  الن�ش���اء 
باحلرية والثقة املطلقة وبخطوات 
جريئة نحو امل�شتقب���ل"، مبينة اأن 
الي���وم منفتحة  العراقي���ة  "امل���راأة 
عل���ى الثقاف���ة يف الدب والتاري���خ 
والفك���ر  وال�شيا�ش���ة  والفل�شف���ة 
ول تع���د حم�ش���ورة عل���ى جان���ب 

وتخ�ش�س معي".

�شع���د  ف���رح  ذك���رت   جانبه���ا  م���ن 
م���ن رواد املعر����س ل�)امل���دى(، اأن 
"وج���ود الن�ش���اء خ���الل املعر����س 
ونالح���ظ  كب���رية  اهمي���ة  ي�ش���كل 
وجود ع���دد لباأ�س به م���ن الن�شاء 
وه���ذا النفتاح الثقايف للمراأة يدل 

على تطورها الثقايف".
التوا�ش���ل  "و�شائ���ل  ان  واك���دت 
يف  كب���ري  دور  له���ا  الجتماع���ي 
تطوي���ر امل���راأة ووجوده���ا الي���وم 
يف املعر����س جاء ب���ادوار خمتلفة 
ككاتبة او باحثة او قارئة للكتب"، 
امل���راأة  "اهتمام���ات  ان  اىل  لفت���ة 
يف اقتن���اء الكت���ب تختل���ف ح�شب 
الذواق والهتمام���ات وبالن�شب���ة 
الغرب���ي  الدب  ع���ن  ابح���ث  يل 

والروايات".
ل�)امل���دى(،  ح�ش���ي  ن���وار  وقال���ت 
الع���راق  معر����س  "ح�شرن���ا  اإن���ه 
ال���دويل اول م���رة يف ع���ام 2010 
وكان وجود امل���راأة يف دور الن�شر 
واملعر�س ب�شورة عامة قليال جدا 
ام���ا اليوم جند اغل���ب الدور ت�شهد 
م�شارك���ة فعال���ة للن�ش���اء وح�شور 
ن�شائ���ي وا�ش���ع وه���ذا ما�شخ�ش���ه 

رواد املعر�س".
وقال���ت مه���ا قا�شم الت���ي طافت يف 
اروق���ة الدور ملعرف���ة ما هو جديد، 
"املعر����س  ان  ل�)امل���دى(،  ذاك���رة 
ي�شهد اقب���ال ن�شويا جيدا واغلبهم 
من الباحث���ات يف املجال القانوين 
وال�شيا�ش���ي والثقاف���ات العام���ة"، 
"الق���راءة ت�شاه���م يف  ان  موؤك���دة 
تكوي���ن �شخ�شية امل���راأة وبلورتها 
لي����س فق���ط يف املج���ال الدرا�ش���ي 

وامنا يف تطوير الذات".

المراأة تقراأ وتعمل وُتبدع في 
معر�س العراق الدولي للكتاب

 ب�سام عبد الرزاق 
ت�سوير: محمود روؤوف 

عل����ى هام�����س برنام����ج الن����دوات اليومي يف 
معر�����س الع����راق ال����دويل للكت����اب، �شيف����ت 
والربوفي�ش����ورة  الباحث����ة  الك����ربى  القاع����ة 
وا�شتاذة درا�ش����ات ال�شرق الو�شط اليابانية 
كيك����و �ش����اكاي، والتي ت����زور الع����راق حاليا 
�شم����ن الور�ش����ة العراقي����ة الياباني����ة الدولية 
به����ا  ت�شاه����م  الع����راق، والت����ي  املنعق����دة يف 

جمموعة من اجلامعات العراقية.
وحتدث����ت �ش����اكاي جلمه����ور الن����دوة ح����ول 
كتابها »ثورة الع�شرين – درا�شة يف الحزاب 
ال�شيا�شية وال�شبكات الجتماعية يف العراق 

.»1920 – 1908
وبين����ت انه����ا تعمل عل����ى مقارن����ة حديثة بي 
ث����ورة الع�شرين والنتفا�ش����ة ال�شعبانية عام 

.1991
وقالت �شاكاي انه "ي�شرين ان اكون حا�شرة 
يف معر�����س الع����راق ال����دويل للكت����اب، لق����د 
در�شت اللغ����ة العربية يف بغ����داد قبل اربعي 
�شنة حي عمل����ت يف ال�شفارة اليابانية والن 
ن�شيت الكثري من ه����ذه اللغة ب�شبب ابتعادي 

عن هذا البلد لفرتة طويلة".
وا�شاف����ت ان����ه "كتب����ت ه����ذا الكت����اب كر�شالة 
ماج�شت����ري ح����ول ث����ورة الع�شري����ن يف نهاية 
م����ن  كث����ري  الوق����ت  ه����ذا  ويف  الثمانيني����ات 
الباحثي الوربيي والمريكيي يقولون ان 
املجتمع العراقي ل ميتل����ك �شعورا بالوطنية 
مقاب����ل �شعور طائف����ي وع�شب����ي وع�شائري، 
لكن����ي حي ع�ش����ت �شنوات يف بغ����داد وجدت 
ا�شي����اء خمتلفة، وان هن����اك تعاي�شا مهما بي 
ابن����اء ال�شع����ب وان ل����دى العراقي����ي �شع����ور 

وطني".
واكمل����ت ان����ه "�شع����رت ان ال�شع����ب العراقي 
تر�شخ����ت عن����ده بداي����ات الوطني����ة يف ثورة 

الع�شرين".
ولفت����ت اىل ان "هن����اك تياري����ن يف الع����راق، 
الول قوم����ي �شلبي حاول بن����اء دولة قومية، 

وغالبي����ة الذي����ن ينتم����ون الي����ه م����ن ال�شباط 
الذين عملوا مع اجلي�س العثماين، اما التيار 
الث����اين كان ايجابي����ا وقادت����ه م����ن املرجعي����ة 
الديني����ة املتعددة و�شي����وخ القبائل من جميع 
ح����زب  ع����ن  ف�ش����ال  واملحافظ����ات  الطوائ����ف 

ال�شتقالل".
الدكت����ورة كيك����و �ش����كاي ا�شت����اذة ال�شيا�ش����ة 
العراقي����ة املعا�ش����رة جامعة ت�شيب����ا، ح�شلت 
جامع����ة  م����ن  البكالوريو�����س  �شه����ادة  عل����ى 
القت�شادي����ات  مبعه����د  والتحق����ت  طوكي����و، 
النامي����ة، وه����ي متخ�ش�ش����ة بتاري����خ العراق 
و�شيا�شت����ه احلديث����ة. ح�شل����ت عل����ى �شه����ادة 
املاج�شتري من جامعة ديرم – اململكة املتحدة 
عن ر�شالتها "الحزاب ال�شيا�شية وال�شبكات 
 ،»1920 –  1908 الجتماعي����ة يف الع����راق 
الت����ي ركزت على ث����ورة الع�شري����ن العراقية. 
عمل����ت ا�شت����اذا زائرا يف اجلامع����ة المريكية 

يف القاهرة )1995 – 1997(.
التحقت بجامعة طوكيو للدرا�شات الجنبية 
انتقل����ت اىل جامع����ة  ث����م   ،2005 ع����ام  من����ذ 
ت�شيب����ا منذ عام 2012، فعمل����ت عميدة لكلية 
ال�شيا�ش����ة والقت�ش����اد والقان����ون )2014 – 
2017(، ثم عميدة ملرك����ز »درا�شات العالقات 

حول الزمات الدولية« منذ عام 2017.
له����ا العدي����د م����ن العم����ال الكادميي����ة ح����ول 
الع����راق املعا�ش����ر، مث����ل كتابها ال����ذي ح�شل 
عل����ى جائزة "الع����راق والولي����ات املتحدة"،  
"الع����راق: احل����رب  م����ن موؤلفاته����ا الخ����رى 
والحت����الل"، و"العراقي����ون ياأكلون: احلياة 
اليومي����ة والي����ام الثورية ل�شع����ب العراق"، 
وه����ذه الكت����ب باللغ����ة الياباني����ة، اىل جانب 
العدي����د م����ن املق����الت وامل�ش����اركات مبوؤلفات 

�شدرت باللغة النكليزية.

الكاتبة اليابانية في �سيافة معر�ص العراق الدولي للكتاب

كيكو �ساكاي: ال�سعور الوطني يتر�سخ عند العراقيين منذ الع�سرينيات

 م�سطفى وحدان 

ن�ستمر معكم في ر�سد اآخر االإ�سدارات 
العراقية والعربية في معر�ص العراق 

الدولي للكتاب في يومه الثاني  

اول ه���ذه ال�ش���دارات ه���ي رواي���ة الكات���ب 
المريك���ي الغني عن التعري���ف ديفيد وال�س 
فو�شرت والتي �ش���درت ترجمتها العربية عن 
دار نين���وى حتت عن���وان )دعاب���ة ل تنتهي( 
وبرتجم���ة ادهم مطر ان اهمي���ة هذه الرواية 

املجتم���ع  عل���ى ت�شوي���ر  قدرته���ا  تكم���ن يف 
المريك���ي كمجتمع مهوو�س بنف�شه وباملتعة 
والرتفي���ه دون حر����س عل���ى ما يرف���ع �شاأنه 
ولعلها اعظم نتاجات���ه على الطالق واخرها 
بف���رتة  ن�شره���ا  بع���د  انتح���ر  خا�ش���ة وان���ه 

ق�شرية.
ث���اين ال�ش���دارات احلديثة خرج���ت عن دار 
ال�ش���روق وهي اعادة طباع���ة اعمال الروائي 
امل�ش���ري الكب���ري ط���ارق امام )ه���دوء القتلة � 
الع���ودة لثانية ل�شقطنط���ي كفافي�س � الأرملة 
تكت���ب اخلطاب���ات �ش���رًا( ويعترب ام���ام احد 
اه���م الكت���اب ال�شباب يف م�ش���ر حيث ح�شل 
على جوائ���ز كثرية عن روايته ه���دوء القتلة 
وتر�شح���ه للقائمة الق�شرية جلائ���زة البوكر 
٢٠٢٢ ع���ن روايت���ه ماكي���ت القاه���رة الت���ي 
�ش���درت ع���ن دار املتو�ش���ط. و�شيكون طارق 

ام���ام حا�شرًا يف معر�س العراق الدويل هذا 
العام ك�شيف �شرف وهذه فر�شة لقرائه.

ام���ا ال�شدار الثال���ث فهو كت���اب امليتافيزيقا 
وامل���وت لأويغن فنك وال�شادر عن دار الفرقد 
للن�ش���ر برتجم���ة قا�ش���م جرب ع���ربة، ان ميزة 
هذا الكت���اب تكمن يف قدرته على دفع القارئ 
اىل الت�ش���اوؤل عما اذا كانت امليتافيزيقا �شيئًا 
اخ���ر غري حماول���ة تف�شري امل���وت، هل ينتهي 
الب�ش���ر بالحت�ش���ار؟ ام ثم���ة ع���وامل اخ���رى 
يقدمها الدين وامليتافيزيقا واخليال العلمي؟ 
يجتهد ه���ذا الكت���اب يف و�شع اط���ار فل�شفي 
لهذه امل�شاألة اخلالدة خل���ود الب�شر ويدر�شها 

ب�شكل مف�شل.
اما الكت���اب الرابع فهو كت���اب )العراق.. بعد 
الغ���زو( للباح���ث العراق���ي وا�شت���اذ العل���وم 
ال�شيا�شي���ة يف كلي���ة لن���دن لالقت�ش���اد �شع���د 

ناج���ي ع���واد وال�ش���ادر ع���ن مرك���ز درا�شات 
الوح���دة العربية ويق���دم هذا الكت���اب عر�شًا 
تاريخي���ًا وحتلياًل مف�شال ح���ول غزو العراق 
بع���د ٢٠٠٣ وم���ا �شبقته من ظ���روف اقليمية 
ودولي���ة مه���دت لهذا الغ���زو وم���ا اعقبته من 

احداث تدمريية ادت اىل ما ادت اليه.
اما الكتاب اخلام�س فهو اخر كتب الفيل�شوف 
العرب���ي و�شاح���ب ال�شل�شلة املهم���ة )العرب 
واحلداثة( عبد الإله بلقزيز واخر كتبه �شدر 
ع���ن مرك���ز درا�ش���ات الوح���دة العربية حتت 
عن���وان )م�شالك التق���دم � مدخ���ل يف الأ�ش�س 
وال�شيا�ش���ات( وينطل���ق عب���د الإل���ه يف ه���ذا 
الكت���اب من حتلي���ل عوامل احب���اط امل�شروع 
الفك���ري النه�ش���وي وامل�شاري���ع التحديثي���ة 
الب���الد  يف  فعل���ي  تق���دم  لتحقي���ق  العربي���ة 

العربية على خمتلف ال�شعد. 

اإ�سدارات جديدة

باقة من العناوين الجديدة التي زينت معر�س العراق الدولي للكتاب 
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 عامر موؤيد
ت�سوير: محمود روؤوف

�سمن فعاليات معر�ص العراق 
الدولي للكتاب، افتتحت قاعة 

الندوات فعالياتها حيث احتفت  
بالمجمع العلمي العراقي 

بمنا�سبة مرور  75 عاما على 
التاأ�سي�ص، المجمع الذي يهتم 
باللغة العربية ويحافظ عليها 

رغم ما مرت بها من هفوات 
في دخول كلمات تنتمي للغات 

اخرى.  

ق�ش����م  عمي����د  قدمه����ا  الت����ي  الن����دوة  ويف 
الت�شميم يف كلية الفن����ون اجلميلة د.معتز 
عناد وحت����دث خاللها رئي�س املجمع العلمي 
العراقي د.حممد ح�ش����ي اآل يا�شي وع�شو  

املجمع جعفر �شاحب ابو جناح.
 طال����ب اآل يا�شي يف مطلع حديثه ب�شرورة 
الهتم����ام باللغة العربية م����ن خالل املجمع 
العلم����ي لنه من�ش����ي منذ ف����رتة طويلة فهو 
منار اللغة لذا على اجلميع ان ينظر له بعي 

كبرية. 
وذك����ر اآل يا�ش����ي ان »املجمع ُظل����م قليال يف 
عم����ره اي�شا لنه مل يكمل 75 عاما بل اكرث، 
حي����ث منلك من الوثائق م����ا يوؤكد انه ان�شئ 
قب����ل 100 عام  ورمبا تغ����ريت ال�شماء لكن 

الفكرة كانت واحدة«. 
وع����ن تاأثر اللغ����ة العربي����ة يب����ي اآل يا�شي 
ان »الترتي����ك عل����ى �شبي����ل املث����ال و�شع يف 
عربيتن����ا ا�ش����واأ الآث����ار والع����راق يف ظ����ل 
الحت����الل العثم����اين كان����ت لغت����ه العربي����ة 
ثانوية وكل �ش����يء باحلديث الرتكي، فاآثار 
الرتكي����ة يف ار�����س الع����رب كان����ت كارثي����ة 
بتاأ�شي�����س  التفك����ري  �شب����ب يف  اول  وه����و  
املجم����ع العلمي كي يعي����د للعربية �شيئا من 

احليوية«.

وع����ن ت�شميت����ه باملجم����ع العلم����ي العراق����ي 
رغ����م اقت�ش����اره عل����ى اللغ����ة العربي����ة فق����ط 
ي�ش����ري اآل يا�شي اىل ان »املجم����ع العراقي، 
ان����ه ليعن����ى  ال  العلم����ي  املجم����ع  وا�شم����ه 
بالفيزي����اء والكيمياء والطب وغريها ولكن 

ه����و مقت�ش����ر على اللغ����ة العربي����ة فقط، فال 
ميك����ن للمجم����ع اللغ����وي ان يق����وم مبوؤمتر 
فيزي����اوي او اقام����ة ن����دوة بيطري����ة، وامنا 
يوج����د يف كل جممع خمت�شون فيما يخ�س 
ال�شناف املختلفة فكل املجامع ا�شمها هكذا 

ال  العراق����ي  يلت�ش����ق بكلم����ة العلم����ي لكن 
�شمنا هو جممع اللغ����ة العربية الذي يخدم 
ه����ذه اللغة ولكن لن يخ����دم العلوم ال�شرف 

اطالقا«.
م����ن جانبه يبي د. �شاحب ابو جناح ع�شو 

املجم����ع العلم����ي العراق����ي ان »الكثري واجه 
اللغ����ة العربي����ة ولكن اللغ����ة مل تقف عاجزة 
او متلكئ����ة امام التي����ار احل�شاري امل�شتجد 

الذي كان يدخل ا�شياء جديدة لها«. 
وي�ش����رب مث����ال عل����ى ذل����ك اب����و جن����اح، اذ 
يق����ول ان »معج����م الفال�شف����ة ال����ذي ا�شتجد 
يف ال�ش����الم مفرادته كانت كلها من العربية 
با�شتثن����اء كلم����ة الفل�شف����ة اليوناني����ة، فهذا 
املعجم كله من العربية وهذا لفت الكثري من 
امل�شت�شرق����ي الذي����ن �شجل����وا المتياز لهذه 

اللغة املهمة«.
لي�ش����ت  العربي����ة  »املجام����ع  ان  وا�ش����اف 
ب����ل  اعالمي����ة  ولي�ش����ت  خدم����ات  موؤ�ش�ش����ة 
ه����ي هيئ����ات ا�شت�شارية تقدم مل����ن يريد نقل 
امل�شطلح����ات الدبية وكل ما هو جديد فيما 
يخ�����س اللغة العربي����ة وباملقاب����ل هناك من 
يعم����ل على تنحي����ة ما هو دخي����ل على اللغة 
العربية واللغة لي�شت عاجزة عن تلبية هذا 

املطمح لنها تاريخيا قامت يهذا ال�شيء«. 
وفيم����ا يخ�����س امل�شلطح����ات العلمي����ة يذكر 
ان »هناك بع�����س امل�شطلحات ال�شائعة مثل 
دكتور او جما�شت����ري، ولكنها  لي�شت ا�شماء 
نا�ش����زة وامنا م�شطلح دبلوما�شي او علمي 

ول باأ�س بذلك«. 

 زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

يف الي���وم الثاين م���ن فعاليات معر�س 
العراق ال���دويل للكتاب احت�شنت قاعة 
الندوات جل�شة حواري���ة مع اجلمهور 
حتت عنوان »الواقع العربي املاأزوم.. 
فيه���ا  حت���دث  ومتثيالته���ا«،  الثقاف���ة 
الباح���ث البحريني الي�ش���اري الدكتور 

ح�ش���ن مدن واأداره���ا الكاتب والباحث 
�شعد �شلوم. 

الباح���ث  ل�ش���رية  ا�شتعرا����س  بع���د 
الدكت���ور ح�ش���ن م���دن م���ن قب���ل مدي���ر 
اجلل�ش���ة، ا�شته���ل ال�شيف احلديث عن 
اأزم���ة الثقاف���ة وكيف انها ازم���ة لي�شت 
راهنة قائال »يف البدء اقدم �شكري اىل 
موؤ�ش�شة امل���دى واىل العراق احلبيب، 
يف احلقيقة يف تاريخ جتربتنا الدبية 
م���ن  تعلمن���ا  وال�شيا�شي���ة  والثقافي���ة 

العراق كثريا، وميكن ان ا�شري اىل انه 
لي����س فقط ادب���اء البحري���ن ومثقفوها 
تاأث���روا بالب���داع العراق���ي خ�شو�شا 
يف ال�شع���ر والفك���ر، وامن���ا يف �شت���ى 

املجالت.
ع���ن واقع الثقافة امل���اأزوم قال »العالقة 
املت�شابهة بي احل�شارة والهوية، وما 
يهمن���ي الن ه���ي الزمة، نتح���دث عن 
واق���ع عربي م���اأزوم، نح���ن �شهود ول 
يختل���ف اثنان عل���ى ان الع���امل العربي 

الن مي���ر باأزم���ات خمتلف���ة رغ���م انه���ا 
تت�شاب���ه ب���ي بل���د واخ���ر، وم���ن �شمن 
هذه الت�شابه���ات هي احلروب الهلية، 
وعل���ى �شبي���ل املث���ال دول مف�شلية يف 
الوطن العرب���ي مثل الع���راق و�شوريا 
البل���دان  ه���ذه  كل  وليبي���ا  واليم���ن 
و�شواها متر بحالة من عدم ال�شتقرار 
وتدخ���الت  اهلي���ة  ح���روب  ب�شب���ب 
خارجية يف �شوؤون هذه الدول واي�شا 
ما يرتت���ب من تعقي���دات كث���رية بكافة 
املجالت، لذلك انا اعتقد عندما نتحدث 
عن مو�شوع الزمة يجب ان نردها اىل 

اأ�شولها«.
وب���ي ان »ما ن�شه���ده الن ه���و بالفعل 
انفج���ار للهويات الفرعي���ة التي تف�شح 
ع���ن نف�شها ب�شكل غ���ري �شحي ويجلب 
لك���ن  جمتمعاتن���ا،  عل���ى  ال�ش���رار 
النتم���اء الفرع���ي وكي���ف يطغ���ى على 
الهوية اجلامعة هو ما ادى اىل التفكك 
و�شع���ف الن�شي���ج الوطن���ي وبطبيع���ة 
احل���ال ه���ذا يفت���ح املج���ال للتدخ���الت 

اخلارجية«.
وت�ش���اءل: »ه���ل ن�ش���اأ ه���ذا الم���ر الن 
ام ج���ذوره تع���ود اىل ت�ش���كل الدول���ة 
ان  نعل���م  نح���ن  جميب���ًا:  الوطني���ة؟« 
�شيط���رة  حت���ت  كان  العرب���ي  الع���امل 
الدولة العثمانية ثم ات���ى امل�شتعمرون 
العاملي���ة  احل���رب  بع���د  الوروبي���ون 
الثاني���ة وان�ش���اأوا هذه ال���دول القائمة 
الن والكثري م���ن الكتاب العرب ذهبوا 
اىل ان م���ا �شهدن���اه لي����س حداثة وهذا 
ي�شعن���ا بي مفهومي مفه���وم احلداثة 
ومفه���وم التحدي���ث وهناك ف���رق كبري 
ب���ي املفهوم���ي، وبالت���ايل التحدي���ث 
ام���ام  الن  ونح���ن  احلداث���ة  يعن���ي  ل 
احلداث���ة املظهري���ة واخلارجية وعلى 
�شبي���ل املثال يب���دو الو�شع يف اخلليج 
التحتي���ة  البن���ى  ناحي���ة  م���ن  اف�ش���ل 
واخلدم���ات لكن بالتاأكيد ع���دد ال�شكان 
ه���ذه  تق���دم  ان  الدول���ة  عل���ى  يي�ش���ر 

اخلدمات ملواطنيها.
وعن الطريق للخ���روج من هذه الزمة 
بي قائال »ل اعتقد ان اأحدًا لديه اجابة 
جاهزة لن املو�شوع يحتاج مزيدا من 
النقا����س والتفكري والبح���ث، اعتقد ان 
هناك حاجة لعادة العتبار لقيم جرى 
التخل���ي عنها، قيم التنوير والتحديث، 
وعلى الجيال اجلديدة ان ل تن�شاأ على 

ما ن�شاأنا عليه«.

 زين يو�سف 
ت�سوير: محمود روؤوف

لل�شن���ة الثالث���ة عل���ى الت���وايل، ت�ش���ارك �شرك���ة 
اوب���ر بجن���اح خا����س بها يحم���ل ا�ش���م ال�شركة 
داخ���ل القاعة الكبرية للمعر����س لتقدمي خدمات 
وخ�شومات كب���رية للزائرين، وللق���اء ال�شوء 
على هذه امل�شارك���ة حتدثت )املدى( مع موظفي 
الت���ي  واخلدم���ات  العرو����س  ملعرف���ة  ال�شرك���ة 
يقدموه���ا للزائري���ن يف املعر����س، وع���ن اأهمية 

تواجدهم للمرة الثالثة على التوايل.
ط���ه ناط���ق امل�شوؤول ع���ن جن���اح ال�شركة حتدث 
قائاًل "اوبر تك�شي ه���و الناقل الر�شمي ملعر�س 
الع���راق الدويل للكت���اب بالتعاون م���ع موؤ�ش�شة 
املدى، وه���ذه امل�شاركة هي الثالثة على التوايل 

لنا يف املعر�س".
وبي "ان ال�شركة توفر خ�شومات للزائرين من 
واىل املعر�س على م���دى ع�شرة اأيام، بال�شافة 
اىل تواج���د فريق من ال�شرك���ة لتوفري الربومو 
كود للزائرين، اي�ش���ا ال�شركة توفر نقال جمانيا 

ملوظفي موؤ�ش�شة املدى".
وع���ن الفئ���ات املقدم���ة م���ن ال�شركة ذك���ر ناطق 
اخل�شو�ش���ي  وه���ي  فئ���ة  م���ن  اك���رث  "تتوف���ر 
والتك�شي ورجال العم���ال وبامكان الزبون ان 

يختار الفئة التي تنا�شبه".
ام���ا م�شطف���ى ماهر وه���و احد موظف���ي �شركة 

اأوب���ر حت���دث ل�)املدى( قائ���ال "تك�ش���ي يتواجد 
يف اك���رث م���ن حمافظ���ة م���ن حمافظ���ات العراق 
بال�شافة اىل بغداد، ومبنا�شبة معر�س العراق 
الدويل للكتاب تقدم ال�شركة خ�شم %50 داخل 
بغ���داد، خالل فرتة املعر����س والربومو كود هو 
)MUSTFA( ويف ح���ال عدم وجود النرتنت 
بام���كان الزائ���ر ان يت�ش���ل عل���ى الرق���م 6188 

و�شي�شله ال�شائق لأقرب نقطة دالة".
ويكم���ل م�شطف���ى "ال�شرك���ة اي�شا توف���ر تاأمي 
عل���ى حي���اة الزب���ون يف حال���ة تعر����س حلادث 
تتكفل ال�شركة بكافة تكاليف العالج وم�شاريف 

امل�شت�شفى".
هب���ة علي مروج���ة ل�شركة اوبر داخ���ل املعر�س 
بينت ان "اخل�شم الذي توفره ال�شركة له تاريخ 
�شالحية ويكون طيلة اأي���ام املعر�س من يوم 7 
اىل 17 كان���ون الول، وتوفر ال�شركة بال�شافة 
لل�شم���ان ال�شح���ي اي�ش���ا يف ح���ال ن�شي���ان اي 

�شيء داخل ال�شيارة تتكفل ال�شركة باعادته"..
واأ�شافت "لحظنا توافد كبري من قبل الزائرين 
على ال�شركة للح�شول عل���ى اخل�شومات خالل 
اول يوم���ي من املعر����س، و�شنكون متواجدين 
بخدماتن���ا  للتعري���ف  املعر����س  ف���رتة  طيل���ة 

وتقدميها للزائرين". 
وع���ن راأيها باأجواء املعر�س اأكدت ان "املعر�س 
ه���و فر�ش���ة ممي���زة ينتظره���ا رواد املعار����س 
وحمب���و الكتاب واي�شا العوائل البغدادية التي 

جتد يف املعر�س متنف�شا". 

في ندوة .. الحتفاء بالمجمع العلمي العراقي بمنا�سبة 75 عام على تاأ�سي�سه 

الجهات الراعية 

داخل اأروقة المعر�س.. اأوبر تاك�سي 
تقدم الخدمات والخ�سومات للزائرين

عن الواقع العربي الماأزوم ..
د. ح�سن مدن في لقاء مع الجمهور
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على مطبوعات 
دار المدى 

لحاملي ملحق 
جريدة ال�سباح 

الخا�ص بمعر�ص 
الكتاب. 

 % 50

ال�سبت 2022/12/10
الموؤلف او المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

موج يو�شفالذات واملجتمعAM 11:00موؤ�ش�شة ابجد للرتجمة والن�شر والتوزيع
علي ح�شياملتمردونpM 12:00دار املدى

فرا �س ال�شواحجمموعة اعمالpM 1:00دار التكوين - �شوريا
ا�شتق���راء PM 2:00روافد للن�شر والتوزيع الت�ش���ال..  ج���دل 

كاظم املقداديالزمن احلقيقي
زينب حممدال�شفادPM 4:00دار �شطور للن�شر والتوزيع

طالب عبد العزيزخم�شة و�شتون حبة رملPM 5:00دار املدى
واعم���ال PM 6:00دار تكوين - الكويت العم���ى  ال�شندب���اد 

بثينة العي�شىاخرى
د. عماد جا�شمالدقيق الحمرpM 6:00موؤ�ش�شة ابجد للرتجمة والن�شر والتوزيع

ح�شن مدنحداثة ظهرها اىل اجلدارPM 7:00دار الرافدين

الجمعة 2022/12/9
الموؤلف او المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

بيدرو انريكيثيف جوف يدهAM 11:00موؤ�ش�شة ابجد للرتجمة والن�شر والتوزيع
متا�شر كرميهذا ما حدث يف مطار بغدادPM 12:00موؤ�ش�شة ابجد للرتجمة والن�شر والتوزيع

تن�شيم عليPM 1:00once uponدار �شطور للن�شر والتوزيع
موفق حممدعبدائييلPM 2:00موؤ�ش�شة ابجد للرتجمة والن�شر والتوزيع

اخال�س ح�شونوطن احلروفPM 3:00دار �شطور للن�شر والتوزيع
علي فواز خيانات �شاخبةPM 4:00موؤ�ش�شة ابجد للرتجمة والن�شر والتوزيع

حم�شن الرمليجمموعة اعمالPM 5:00دار املدى
د. عماد جا�شمالدقيق الحمرpM 6:00موؤ�ش�شة ابجد للرتجمة والن�شر والتوزيع

ح�شن مدنحداثة ظهرها اىل اجلدارPM 7:00دار الرافدين

 ب�سام عبد الرزاق 
ت�سوير: محمود روؤوف 

بارتف���اع 10 اأمت���ار وط���ول 160 م���رتا تط���ل 
مقاه���ي ومكتب���ات بغ���داد الرتاثي���ة العريقة، 
يف واجه���ة القاع���ة الك���ربى، الت���ي حتت�ش���ن 
فعاليات معر����س العراق الدويل للكتاب باأيام 
املعر�س  زوار  ويراها  والبي�س”،  “ال�شود 
من املثقفي انها مب���ادرة مهمة للتذكري برتاث 
مدين���ة بغداد والعم���ل على اع���ادة احياء هذه 
املقاه���ي واملكتبات مل���ا متثله م���ن ح�شور يف 
الذائق���ة ف�ش���ال ع���ن كونه���ا واجه���ة ح�شارية 

و�شياحية مهمة للبلد. 
الت�شمي���م املذهل والعم���الق جمع 10 مكتبات 
و9 مقاه���ي كان���ت متثل يف اي���ام م�شت روح 

بغداد ودفئها وجمالها.
الناق���د ال�شينمائ���ي عل���ي حم���ود احل�شن قال 
ل�)املدى( ان “هذه الفكرة اعطتني دفقا خا�شا 
ج���دا، فجيلنا الذي عا�شر وارتاد هذه الماكن 
يعي�س اح�شا�شا غريبا جدا وي�شبح لديه ف�شل 
يف الزم���ن ويعود بالذاك���رة اىل هذه العوامل، 
مقهى الربازيلية واملكانة الر�شتقراطية التي 
كان���ت عليه���ا ومقه���ى الزه���اوي وتفا�شيله���ا 
الكث���رية ومقه���ى الربمل���ان ونقا�شات���ه التي ل 
تنتهي وفجاأة مع كل تداعيات الذكريات تدخل 

مرة اخرى اىل عامل احلداثة”.
التفات���ة  الم���ر  “ه���ذا  ان  احل�ش���ن  وا�ش���اف 
حت�شب للمدى وملنظمي املعر�س لعدة ا�شباب 
ومنه���ا انه ل ميك���ن ان تقوم لنا قائم���ة اإل اذا 
ما ا�شتوعبنا تراثنا باملعنى احلقيقي واملحلي 
ولي����س ال�شت�شراقي، مبعن���ى ان يكون جزءا 
من بني���ة وكينونة وهوية بلدنا الذي تتناهب 
هويت���ه ال�شباع مع ال�شف وبال���كاد ن�شتطيع 

ان نوثق ما ميكن توثيقه”.
الناقد احمد ح�شن الظف���ريي يرى ان “عملية 
اعادة احياء بع�س المكنة وامل�شاهد الرتاثية 
حال���ة �شروري���ة لنه���ا تعي���د للمواط���ن الثقة 
وال�شتق���رار يف املكان، لك���ون الن�شان دائما 
م���ا ي�شعر باحلن���ي لالماكن الت���ي كان يعي�س 
فيها من���ذ الطفولة، وان هذا ال�شتقرار يجعله 
ي�شع���ر بالم���ان ب�ش���ورة اك���رب، الم���ر ال���ذي 

ميكنه من البداع حتى يف عمله”.
وا�شاف الظفريي ان “اعادة الماكن الرتاثية 
والهتم���ام به���ا هو نوع من احلن���ي للما�شي 
ال���ذي يحي���ي فين���ا روح الطفول���ة واحلن���ي 
لالماكن الت���ي كنا نعي�س فيها، وان من واجب 
الدول���ة احلفاظ عل���ى هذه الماك���ن وابرازها 
اماك���ن ج���ذب �شياح���ي كم���ا  وحتويله���ا اىل 
ه���و احلال يف الكث���ري من ال���دول والتي قد ل 
ت�شاه���ي الع���راق برتاث���ه الكب���ري ال���ذي ميتد 

لآلف ال�شني”.
وتاب���ع ان “وجود مقهى اث���ري با�شم الربملان 
يدل���ل عل���ى ان الع���راق دول���ة برملاني���ة قدمية 
وهذه اللفظة كانت ترتبط باملفكرين والدباء 
الذي���ن مثل���و �ش���ورة الع���راق عربي���ا وعامليا 
وعلى الربملان احلايل التفكري باحياء املقاهي 
الرتاثي���ة كونه���ا تدل عل���ى واجه���ة احل�شارة 

العراقية”.
الكات���ب عبد الم���ري املجر ق���ال ل�)امل���دى( انه 
“حي راأيت املكان انده�شت و�شعرت ب�شعادة 
للجمالية الت���ي عليها املكان، كون بغداد فقدت 
الكث���ري م���ن معامله���ا القدمي���ة وع���دم اهتم���ام 
املوؤ�ش�ش���ات املعني���ة بال���رتاث”، لفت���ا اىل ان 
لنا  اع���اد  للكتاب  ال���دويل  الع���راق  “معر����س 
جزءا م���ن انفا����س ه���ذا الزمن اجلمي���ل الذي 
يتمث���ل مبقاه���ي و�شنا�شيل وحم���الت بغداد، 

لذلك ا�شعر ب�شعادة كبرية”.
وذك���ر املج���ر انه “كتب���ت اكرث من م���رة حول 
ومنه���ا  بغ���داد  يف  الرتاثي���ة  املع���امل  فق���دان 
امل�ش���ور الهلي دعيت لع���ادة احيائه واماكن 
تراثية اخ���رى التي تعترب هوية بغداد، وعلى 
املوؤ�ش�ش���ات املعني���ة ان تعيد النظ���ر بن�شاطها 
وان تهت���م بالماكن الرتاثي���ة لنها متثل روح 

بغداد وواجهتها ال�شياحية”. 

 المدى – خا�ص

اقيمت في معر�ص العراق الدولي للكتاب، 
حفالت تواقيع البرز اال�سدارات 
الحديثة عن مختلف دور الن�سر.

وج���رى توقي���ع كت���اب ال�شاع���ر، با�ش���م ف���رات 
حدي���ث  يف  ف���رات  وق���ال  الهوي���ة«،  »اغتي���ال 
ل�)امل���دى(، اإن »الكت���اب يتن���اول ال�شردي���ات يف 
ويرف����س  والعقائدي���ة  الثني���ة  املجموع���ات 
التط���رف يف ال�شردي���ات والغ���اء الخر ويحث 
عل���ى اح���رتام التن���وع يف املجتمع���ات لكونن���ا 

خليط من القوام التي �شكنت املنطقة«.
وب���ي ان »الكت���اب يجي���ب على ا�شئل���ة �شناعة 
تاريخ املنطق���ة ويفند وج���ود جمموعة بالذات 

عرقي���ة لنن���ا اليوم نتح���دث العربي���ة رمبا قبل 
الفار�شي���ة او الرتكي���ة او  ع���ام حتدثن���ا  ال���ف 

ال�شريانية او اية لغة اخرى«.
وذك���ر »حتدثت عن الفرق بي القومية والثنية 
وكي���ف ننتق���ل م���ن الع���رق اىل مرحل���ة الثنية 
و�شروطه���ا اىل الكتاب���ة والتدوي���ن وهي غالبا 
مايخط���ئ به���ا اغل���ب املثقف���ي ف�ش���ال ع���ن ان 
الره���اب املعلن املعروف و الرهاب الكامن هو 
كل �شردي���ة وخطاب ت�شيء لالخ���ر ال�شريك يف 

التاريخ واحل�شارة«.
من جانبه���ا وقعت الكاتبة حن���ان ن�شمي كتابها 
�شج���ي بادو����س وذك���رت اأن »للمعر����س  دور 
مه���م يف ن�شر الثقافة ويعك����س �شورة ايجابية 
وم�شرقة عن العراق لبعده الثقايف واحل�شاري 
وكل عام تقيم موؤ�ش�شة املدى مب�شاركة خمتلف 
دور الن�ش���ر التي له���ا دور كبري يف ن�شر املعرفة 

وتبادل الفكار«.
وتابعت »ت�شعدين م�شاركتكم فرحتي مبولودي 

البك���ر الول »�شج���ي بادو����س«، حي���ث ت�ش���م 
جمموعة ق�ش�شية ل تخلو من الكاتب نف�شه كل 
كات���ب يكتب عن جزء من حيات���ه ب�شورة ادبية 

او فل�شفية يوظفها لت�شل اىل القارئ«.
�شم���ري  ب���الل  املعم���اري  املهند����س  وق���ع  كم���ا 
ويتن���اول  م�شتقبلي���ة«،  ذاك���رة  »بغ���داد  كتاب���ه 
الكت���اب ر�شما م�شتقبلي���ا للمعمارية يف العراق 
وارتباطه���ا باجلان���ب ال�شيا�ش���ي والجتماعي 

والثقايف وال�شيا�شي. 
بالل قال يف حديث ل�)املدى(، »اأ�شارك اليوم يف 
معر����س العراق ال���دويل للكت���اب جل�شة توقيع 
كتابي الخري »بغداد ذاكرة م�شتقبلية«، والذي 

جاء بعد كتاب )بغداد ق�شة هوية(«.
وحت���دث ع���ن فك���رة كتاب���ه قائ���ال ان »الذاك���رة 
امل�شتقبلية فيها نوع من اجلدلية، غالبا الذاكرة 
ترتب���ط باملا�شي، ام���ا امل�شتقبلية ه���ي الذاكرة 
الت���ي ترتك لن���ا م�شاح���ة التفك���ري يف امل�شتقبل 

واتخاذ قرارات م�شتقبلية«.

 المدى – خا�ص
ت�سوير: محمود روؤوف

 
ب���ي اأروقة معر�س الع���راق الدويل للكتاب كانت 
املو�شيقى حا�شرة متار����س دورها يف بث �شيء 
م���ن الطماأنينة ب���ي زوار املعر�س ورواد الثقافة 

والفنون.
وجتمهر احلا�شرون حول جل�شة للمقام العراقي 
احياها املط���رب جمدي ح�شي ال���ذي قدم الكثري 
م���ن الغ���اين، ذّك���رت احلا�شرين باي���ام ال�شود 

والأبي�س.

المقام العراقي 
ي�سدح ويطرب 
جمهور المعر�س

واجهة عمالقة تعيد زوار المعر�ص اإلى زمن "االأبي�ص واالأ�سود"

مثقفون: المدى اأعادت لنا ذكريات مهمة.. وعلى الدولة الهتمام بتراث بغداد

موؤلفون يوقعون كتبهم لأول مرة في معر�س “هادي العلوي” 


