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القراءة نافذة الإن�سان 
على الم�ستقبل والعالم

 فا�سل ثامر

افتتاحية الملحق

منهاج يوم ال�سبت 2202/12/10

الجهة مدير الجل�سةالمتحدثينعنوان الجل�سةالتوقيت
الم�سرفة

2:00

مبادرات ال�سباب يف خدمة الكتاب
انا عراقي انا اقراأ 

مبادرة �سباب بغداد
مبارة �سباب �سنجار
مبادرة �سباب دياىل

مبادرة �سباب الفراهيدي
مبادرة �سباب تكريت

مبادرة �سباب املو�سل

عامر موؤيد
ب�سام عبد الرزاق

نرج�س عبا�س
حارث الهيتي

علي �ساكر

وزارة الداخليةد. اأثري اجلا�سور

3:00
فاعلية القوانني يف الت�سدي لظاهرة البتزاز 

د. �سعد معنالإلكرتوين
اآية القي�سي utvب�سام �سامل

منرب العقل
الحتاد 

العام للأدباء 
والكتاب يف 

العراق

الدميقراطية/ قراءة يف �سلحية امل�سروع 4:00
وجدواه

.م.د.حيدر ناظم
د.علي املرهج

اأ.د.علي عبود 
املحمداوي )

هادي العلوي : مت�سوف بغداد وعا�سقها 5:00
علي املرهج 
علء جعفر 

د. زيد عبا�س الكبي�سي
�سعدون هليل

6:00
لعبة

القنوات التلفزيونية على ترددات الأبي�س 
والأ�سود 

اأمل املدر�س 
جمال حممد 
�سامي قفطان

�سالح ال�سحن 

د. �سذى العاملي

كيف نكتب الرواية_ ق�سة ولدة فكرة حتى 7:00
اجلملة الأخرية.

لينا هويان احل�سن
�سالح احلمداينحم�سن الرملي

الفنان حميد من�سوراأم�سية غنائية8:00

 نباأ م�سرق 

تتواجد خلل ايام معر�س العراق الدويل للكتاب 
�سخ�س���يات وا�س���عة م���ن املثقف���ني واملوؤثرين يف 
املجتمع العراقي، والذين كانت لهم ادوار ملمو�سة 

على واقع الفن والثقافة والجتماع .
معر����س الع���راق للكت���اب يحت�س���ن خ���لل ايام���ه 
ل���دى  �سخ�س���يات ترك���ت م�س���احة واث���را كب���ريا 
املواط���ن العراق���ي، فيم���ا يفتخر املغرتب���ون باهم 
يف  للثقاف���ة  الوا�س���عة  والتط���ورات  التغي���ريات 

العراق.
ال�س���اعر الق���ادم م���ن حمافظ���ة بابل موف���ق حممد 
ذكر ل�)امل���دى(، اأن »معر�س العراق الدويل للكتاب 
علمة مميزة ملوؤ�س�س���ة املدى وب�سمة يف التجربة 

العراقية برمتها، ومثال يحتذي به اجلميع«.

وا�س���اد حمم���د بال���دور ال���ذي تق���وم به موؤ�س�س���ة 
املدى قائ���ل ان »اداء املوؤ�س�س���ة احرتايف ونفتخر 
بالفعالي���ات التي تق���ام يف املعر�س ودور الن�س���ر 

احلا�سرة«.
كم���ا ق���ال اح���د احلا�س���رين وه���و مدير موؤ�س�س���ة 
البيت العراقي للبداع ه�س���ام الذهب���ي ل�)املدى(، 
للكت���اب ت�س���هد ه���ذا  الع���راق  اإن »دورة معر����س 
العام تطورا اكرث وح�س���ورا وا�س���عا من املثقفني 

وال�سيوف احلا�سرين وفقرات املعر�س«.
وب���ني ان »تواجدي الي���وم يف املعر�س برفقة وفد 
عربي م���ن عم���ان والم���ارات والبحري���ن ولبنان 
وم�س���ر لزيارة املعر�س، وهم كانوا م�سرين على 

التواجد، ما يدعو للفخر«.
ثقافي���ة  ه���و تظاه���رة  »املعر����س  ان  وا�س���ار اىل 
حقيقي���ة جتمع دور الن�س���ر من كل ال���دول العربية 

وه���ذا م���كان بغداد احلقيق���ي بان تك���ون قبلة لكل 
العامل«، موؤك���دا ان »احلركة الثقافية والفنية تاأتي 
من جانب جذب ال�س���واح وال�ست�س���عار بان بغداد 

بامان«.
من جانبها عربت الفنانة العراقية ريام اجلزائري 
القادم���ة م���ن ال�س���ويد يف حديثه���ا ل�)امل���دى(، عن 
»�س���عادتها بالتواج���د يف معر�س الع���راق للكتاب 
خ���لل زيارته���ا الق�س���رية اىل بغ���داد«، موؤكدة ان 

»بغداد ت�سهد تطورات �سريعة ومفرحة«.
ومل�س���ت اجلزائ���ري يف زيارته���ا الوىل للمعر�س 
»وج���ود تواج���د كب���ري للق���راء، وتغي���ريات رائعة 
يف املكان، اناقة ملمو�س���ة وجهود وا�سحة لدارة 
املعر�س«، لفتة اىل ان »هذه الن�ساطات من �ساأنها 
امل�ساهمة يف ا�ستقطاب الدول الخرى وال�سرائح 

املتنوعة«.

 عامر موؤيد 
ت�سوير: محمود روؤوف

فتح���ت معر����س الع���راق ال���دويل للكت���اب ابواب���ه 
�سبيحة ام�س اجلمعة، معلنة انطلق اليوم الثالث 
من ايام ال�سود والبي�س وبداية يوم جديد حيث 

دور الن�سر املنت�سرة داخل القاعة الرئي�سة. 
متي���ز يوم اجلمعة بالتواجد الكب���ري للعوائل التي 
جتول���ت يف اروق���ة املعر����س بحثا ع���ن العناوين 
اجلدي���دة ال�س���ادرة عن دور الن�س���ر امل�س���اركة يف 

ن�سخة املفكر هادي العلوي.

كم���ا جتمه���ر كث���ريون يف الباح���ة الرئي�س���ة حيث 
�س���ارع املكتبات واي�س���ا ع���زف البيان���و والغاين 
العراقية القدمية التي ُتذكر اجلميع بايام ال�س���ود 

والبي�س. 
قاع���ة الن���دوات ب���داأت برناجمها ب�س���كل مبكر هذه 
امل���رة، حيث ن���دوة عن اله���وار كونه���ا الفردو�س 
املمن���وع حتدث فيه���ا وزير املوارد املائية ال�س���بق 
ح�س���ن اجلنابي، ومدير منت���دى الفوتوغراف عبد 

الر�سا عناد وادارها العلمي يا�سر ال�سامل.
تلته���ا ن���دوة اخرى ع���ن حق���وق املوؤل���ف وقوانني 
امللكي���ة الفكرية وحتدث فيها القا�س���ي هادي عزيز 

وال�س���اتذة مع���ن بلل وحمم���د العتاب���ي وادارها 
ال�ساعر د.�سفاء ذياب. 

ويف ن���دوة ادبي���ة خال�س���ة متت مناق�س���ة حم�س���ن 
مه���دي وكتاب الف ليلة وليلة وحتدث فيها الباحث 
الن�س���ري  د.يا�س���ني  والناق���د  الغامن���ي  د.�س���عيد 
والناق���دة د.نادية هن���اوي وادارها د.عبد ال�س���تار 

جرب.
وع���ن جيل ال�س���تينيات يف العراق: م���اذا تبقى من 
الروح احلية واملوجة ال�س���اخبة كان اجلدل كبريا 
ووا�س���عا ولك���ن با�س���لوب مميز ومتف���رد وحتدث 
فيه���ا د.مال���ك املطلبي ود.�س���جاع الع���اين وادارها 

د.�سلمان الكا�سد.
�س���يوف معر�س ه���ادي العل���وي، حلوا كالن�س���يم 
يف قاع���ة الن���دوات والبداي���ة كان���ت م���ع الروائية 
الكويتية بثينة العي�س���ى والروائ���ي العراقي علي 
بدر وادار الن���دوة د.احمد الظفريي حيث حتدثوا 
ع���ن »الروائ���ي العربي ب���ني التمرد واخل�س���وع.. 
نقا����س يف الذع���ان والتم���رد عند خط املو�س���وع، 

ال�سلوب واللغة«.
بعده���ا كان هن���اك حدي���ث ع���ن تاريخ الدي���ان مع 
�سيفنا من �سوريا املفكر فرا�س ال�سواح حيث ادار 

اجلل�سة الروائي علي بدر. 

مل تع����د الق����راءة يف ع�س����رنا ترف����ًا جتميلي����ًا اأو فع����ًل تقليدي����ًا 
وروتينيًا، بل ا�سبحت فعًل �سروريًا ولزمًا لزوم املاء والهواء. 
والن�س����ان الذي ل يقراأ ل يعي�س يف ع�سره بل هو ان�سان ينتمي 
اىل املا�س����ي يف �س����كونيته وجموده. لذا فالن�سان الذي يريد ان 
يواكب احداث ع�س����ره ومتغرياته، عليه ان ي�س����ع مكانة خا�س����ة 

للقراءة يف حياته، بو�سفها فعًل بنائيًا وتنويريًا ل بد منه.
كم����ا ان فع����ل الق����راءة مل يع����د فعًل ع�س����وائيًا ب����ل فعًل مدرو�س����ًا 
وخمططًا له لكي يلبي احتياجات الن�س����ان التوا�سلية واملعرفية 

والروحية.
ومثلما  يحتاج الن�سان الذهاب اىل البنك ل�سرتداد او �سحب ما 
يحتاجه من مدخراته، كذلك يحتاج الن�س����ان اىل الكتاب بو�سفه 
بنكًا للمعلومات واملعارف والعلوم ومنهًل ل ينفد اأبدًا لكل ما هو 
جديد وع�سري، كما ان الكتاب، بو�سفه خزانة القراءة،  وخزان 
الفكار واملعارف وال�سرار، يختزن ذاكرة املا�سي بكل �سفحاته 
وا�سراره اخلفية، في�س����بح الرجوع اإليه حاجًة و�سرورًة ملعرفة 
ما اآلت له ال�س����عوب واحل�س����ارات واملجتمعات، فياأخد الن�س����ان 

العرب ويخطط ملرحلة قادمة من حياته املفتوحة على امل�ستقبل.
لقد ا�س����بحت المم وال�س����عوب تتباهى بعدد الكت����ب التي توؤلفها 
وترتجمها وتطبعها وتقراأها وتعّدها مقيا�س����ًا لرقيها وح�سارتها 
اجلامعي����ة  واملوؤ�س�س����ات  املجتمع����ات  تت�س����ابق  وثقافتها.كم����ا 
والرتبوي����ة والثقافي����ة لتنظي����م واقام����ة معار�س الكتاب و�س����ط 
اج����واء احتفالي����ة كب����رية، ت�س����ارك فيه����ا �س����رائح املجتم����ع كافة 
وتت�س����ابق املوؤ�س�س����ات العلمية والدبية والثقافية لقتناء الكتب 
ايل تعنيها ومتكنها من متابعة احدث الخرتاعات والكت�سافات 
والبتكارات يف جمالت العلوم والإن�س����انيات التي حققها العقل 

الب�سري.
ومم����ا يبعث على الفرح ان جند القارئ العراقي يف مقدمة القراء 
الع����رب بالقب����ال على القراءة، حتى �س����اعت املقول����ة املعروفة اأن 
القاهرة توؤلف، وبريوت تطبع، وبغداد تقراأ. ونحن نفخر اليوم 
ب����اأن بغ����داد مل تع����د تقراأ فق����ط، بل راح����ت توؤلف وتطبع اي�س����ًا، 
فاملوؤل����ف العراق����ي يدفع للن�س����ر �س����نويًا مئ����ات الكت����ب موؤلفًة او 
مرتجمًة كما ظهرت دور ن�س����ر وطنية غطت الكثري من احتياجات 

املوؤلف العراقي.
وم����ن اجلان����ب الآخر جند هذا الحتف����اء املتميز من ل����دن القارئ 
العراق����ي مبعار�����س الكت����اب الوطني����ة او العربي����ة والت����ي راح 
ي�س����ل اإليها الكتاب العراقي، ويج����د املزيد من القراء واملعجبني. 
وه����ا نح����ن الي����وم نتطل����ع اىل �س����اعة افتت����اح معر�����س الكت����اب 
العراق����ي على اأر�س معر�س بغداد يف املن�س����ور والذي �س����يكون 
فر�س����ًة طيب����ة للحوار واللقاء ب����ني املوؤلفني والنا�س����رين ولإقامة 
�سل�س����لة م����ن الن����دوات الفكرية والثقافي����ة التي يح�س����رها املزيد 
م����ن ال�س����رائح الجتماعي����ة لطلب����ة املدار�����س 
واجلامعات تتحول فيه����ا قاعات املعر�س 
اىل مهرجان����ات ثقافي����ة ت�س����وع بالف����رح 

واجلمال والفكر. 
الكت����اب  مبعر�����س  و�س����هًل  فاأه����ًل 
و�س����يوفه، و�س����نكون بانتظار اجلديد 
واملبتكر يف عامل التاأليف والن�سر الذي 
حتمل����ه لن����ا اجنح����ة املعر�����س املحلي����ة 

والعربية والعاملية.

العي�سى وال�سواح بين الأ�سود والأبي�ض..

ح�ضـور كـبيـر للعـائـالت الـعـراقية
 فـي ثالـث ايـام المـعــر�ض

�ضخ�ضيات ثقافية وموؤثرة في معر�ض »هادي العلوي« 

على 
مطبوعات 
دار المدى 

لحاملي ملحق 
جريدة 
ال�سباح 
الخا�ض 

بمعر�ض 
الكتاب. 
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 تبارك عبد المجيد 
ت�سوير: محمود روؤوف

حر����س معر�س العراق ال���دويل للكتاب، 
من���ذ انعق���اده عل���ى اإ�س���افة رك���ن خا�س 
بالأطف���ال بغي���ة الط���لع عل���ى ثقاف���ات 
جديدة مليئة باملعرفة والعلوم،  اإ�س���افة 
اإىل كونه فر�س���ة مثالية  لتجديد مكتبات 
الأطفال يف املنازل، وغر�س حب املطالعة 

فيهم منذ ال�سغر.
وتخلل���ت املعر����س ع���دة اركان خا�س���ة 
فعالياته���ا  بتن���وع  امت���ازت  بالأطف���ال 
املختلف���ة،  متمثلة ب�س���كل جم���ايل ملفت، 
من اإبراز رفوف الكتب واغلفتها امللونة، 
واله���دف م���ن ذل���ك دف���ع الأطف���ال حل���ب 

املعرفة والكت�ساف.
وم���ن �س���من امل�س���اركني يف ن�س���خة هذا 
الع���ام ه���ي  �س���ركة اأطفالن���ا الدولي���ة من 
م�سر، وعن هذه امل�ساركة يقول م�سوؤول 
ال�س���ركة  اأ�س���رف �س���رف ل�)امل���دى(، »من 
املهم فه���م ما يجذب الأطفال نحو القراءة 

وحماولة الو�س���ول اإىل عقليتهم بطريقة 
م�سلية وترفيهية«.

واك���د �س���رف ان���ه »لي����س بالغري���ب م���ن 
اأن  للكت���اب  ال���دويل  الع���راق  معر����س 
يخ�س�س ق�سما خا�س���ا بالأطفال، يتمثل 
بفعالي���ات امل�س���رح والألع���اب«،  معتربا 

»الأطفال م�ستقبل البلدان«.
اىل  فوائ���د  م���ن  �س���ركته  تقدم���ه  وعم���ا 
الدولي���ة  »اطفالن���ا  ان  يذك���ر  الطف���ال، 
حري�س���ة على ان تك���ون جزءا من الهدف 
ال���ذي ي�س���عى اإلي���ه املعر�س ع���رب تنمية 

القدرات العقلية والفكرية للأطفال«.
وهناك  عرو����س ملجموعة  من الروايات 
والكت���ب حت���ث عل���ى التعم���ق يف اأف���كار 
ومفاهيم جديدة تطرح وتقود قارئها اىل 

البحث وال�ستك�ساف والتعلم. 
وع���ربت رغد حم���دان )ام لثلثة اأطفال(، 
اإح�س���ار  عل���ى  ال�س���ديد   ع���ن حر�س���ها  
اأطفالها لهكذا ملتقيات، “حتديدا معر�س 
م���ع  خا�س���ة  للكت���اب  ال���دويل  الع���راق 
الهتم���ام الكب���ري من قب���ل القائمني عليه 

يف تقدمي كل ما هو مفيد للطفل”.
وعن �س���بب حر�س���ها  على القدوم، تقول 
يف حديثه���ا م���ع )امل���دى(، اإن “الأطف���ال 
اليوم متجه���ون لعوامل الهواتف النقالة، 
مبتعدي���ن عن عوامل القراءة التي ت�س���كل 
الفكري���ة  تن�س���ئتهم  يف  اأ�سا�س���يا  عام���ل 
“املعر����س  ان  موؤك���دة  والعلمي���ة”، 
تبن���ى العاب���ا وفعاليات ت�س���اهم يف هذه 

التن�سئة”.
م���ن جانبها تذكر مرح اي���اد، وهي احدى 
املوظفات يف رك���ن خا�س بالطفال، انها 
“فر�سة ثمينة جلميع دور الن�سر لتقدمي  
وتروي���ج حمتواه���م بامل�س���توى املحلي 

والدويل فيما يخ�س ق�سية الطفل”.
وع���ن تواجده���ا ع���ربت  ل�)امل���دى(، ع���ن 
�س���عادتها لن تك���ون “ج���زءا م���ن تنظيم 

ي�سعى اإىل التغيري الإيجابي”.
وترى اأن “امل�س���اركة الدولي���ة هي مهمة 
العراق���ي  املنت���وج  امكاني���ات  لإي�س���ال 
الثق���ايف، لكاف���ة اأنحاء العامل”. م�س���يفة 
اأنه “�س���يكون هناك تعاون عمل مع دارنا 
وبع�س الدور العربية الأخرى اخلا�س���ة 

مبحتوى الأطفال”.
ع���رب  م���رح  م�س���اركة  طبيع���ة  ومتثل���ت 
بالربجم���ة  خا�س���ة  اأجه���زة  “عر����س 
والذكاء، وهي خمت�س���ة بتعليم الأطفال، 
)٨-١٥(عام���ا”، مبينة انهم حري�س���ون 
على التواجد �سمن هذا املعر�س كل عام، 
وتعترب هذه م�ساركتهم الثالثة مع املدى.
ويهدف معر�س الع���راق الدويل  للكتاب 
اإىل ن�سر املعرفة وتبادل الثقافات املحلية 
ام���ام  اخلي���ارات  وتو�س���يع  والعربي���ة، 
القارئ لوجود تن���وع فكري ملمو�س يف 
قاعة املعر�س، بح�سب ماقال ع�سو مركز 

املعرفة �سيف كاظم.
بح���وث  يف  “�س���اركنا  كاظ���م  وا�س���اف 
لألعاب الذكاء اخلا�س���ة بالطفال ا�سافة 
اىل و�س���ائل تعليمي���ة حديث���ة تهدف اىل 
تطوي���ر ق���درات ومه���ارات الطف���ال، مع 
ابع���اد الطفال عن الجه���زة اللكرتونية 

كالهواتف واجهزة التلفاز”.

 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير: محمود روؤوف

احت�س���نت القاع���ة الك���ربى يف معر�س الع���راق الدويل 
م���راآة  يف  العراق���ي  »الد�س���تور  ح���ول  ن���دوة  للكت���اب، 
البي����س وال�س���ود« �س���يفت فيه���ا القا�س���ي وائ���ل عبد 
اللطيف والقا�سي هادي عزيز علي والدكتور عادل تقي 

البلداوي.
يف انط���لق الندوة قال القا�س���ي وائل عب���د اللطيف انه 
»تعددت الد�س���اتري يف العراق وكان الد�ستور العثماين 
هو الد�س���تور الول الذي طبق عل���ى العراق عام 1876 
المرباطوري���ة  انته���ت  عندم���ا   1914 لغاي���ة  وطب���ق 
العثماني���ة وب���داأت بريطاني���ا باحت���لل الع���راق وانهت 
العم���ل به ع���ام 1918 وطيلة الفرتة ه���ذه كانت اللئحة 
الربيطانية هي املعمول بها لغاية كتابة د�س���تور العراق 

الدائم عام 1925«.
وا�س���اف ان »هذا الد�ستور من الد�ساتري الر�سينة الذي 
امتد العمل به لغاية 1958 ولعله اطول د�ستور مت العمل 
ب���ه، وهذا الد�س���تور طاملا يتمتع بال�س���تقرار فاحلكومة 
تتمتع بال�ستقرار، ومت تعديله مرتني او ثلث مرات، مل 

يكن هناك اهتمام بالد�س���اتري مثل الهتمام الذي ح�سل 
بع���د عام 2005 الذي �س���كل قاعدة كبرية من النقا�س���ات 
وتنوع���ت  والر�س���ا  والحتجاج���ات  والعرتا�س���ات 
الو�س���ائل ب�س���كل كب���ري، ولعل ق�س���ما كبريا م���ن النا�س 

يقولون ان هذا الد�ستور كتب على عجل«.
وتاب���ع ان »د�س���تور الع���ام 2005 مل يكت���ب عل���ى عجل، 
وا�س���تغرقت كتابت���ه ثلث �س���نوات ما مل ي�س���تغرقه اأي 
 25 الع���راق، �س���كلنا جمموع���ة م���ن  د�س���تور اخ���ر يف 
�سخ�سية يف جمل�س احلكم واغلبهم من الق�ساة ورجال 
القان���ون وقام���وا بكتابة مبادئ الد�س���تور و�س���رع على 

اثرها قانون ادارة الدولة للمرحلة النتقالية«.
م���ن جانب���ه قال القا�س���ي ه���ادي عزيز علي ان���ه »يف كل 
14 متوز من كل عام يثار النزاع يف و�س���ائل التوا�س���ل 
ومترت����س  امللك���ي  للنظ���ام  احلن���ني  ب���ني  الجتماع���ي 
اجلمهوريني للدفاع عن جمهوريتهم، ولبد من الوقوف 
على القانون ال�سا�سي الذي �سدر عام 1925 لكي نتبني 

اين هو ال�سود واين البي�س«.
وذكر ان���ه »عندما جاء الحت���لل الربيطاين اىل العراق 
ونحن هنا امام ملمح افكار د�ستورية ولي�ست د�ستورا، 
متكن املحتل النكليزي م���ن ان يحكم العراق عن طريق 

الوامر الع�سكرية، وملا كانت الوامر الع�سكرية ل ميكن 
ان ت�س���يطر على النا�س او تبني دولة �س���عر املحتل بانه 
يج���ب وجود جمموعة ت�س���ريعية تنظم علقة النا�س مع 
ال�س���لطة فلج���وؤوا اىل القوان���ني التي كانت �س���ارية يف 
الهن���د باعتباره���ا م�س���تعمرة بريطانية وقام���وا ببع�س 
التعدي���لت عل���ى القوانني التي كانت ناف���ذة ايام احلكم 

العثماين«.
ب���دوره قال د. ع���ادل تقي البل���داوي ان »اكرب التحديات 
الت���ي تواج���ه المم وال�س���عوب ه���ي كتاب���ة الد�س���تور 
ويحتاج اىل بيئة �سيا�س���ية منا�سبة كي تتوفر الدقة يف 
اختي���ار العب���ارات واللفاظ واجلمل وتك���ون غري قابلة 

للغمو�س والتف�سريات والتاأويلت وال�سافات«.
ولف���ت اىل ان���ه »مل يك���ن الد�س���تور يف ع���ام 1925 يف 
بيئة �سيا�س���ية منا�س���بة، وكانت البيئة �ساذة والحتلل 
الربيطاين جاثما على العراق، وكان القانون ال�سا�س���ي 
علة على النظام امللكي وعلى العراق، وفيه امللك م�سيطر 
على كل ال�سلطات والقانون واعلى من ال�سعب، وهيمنت 
ال�س���لطة امللكي���ة عل���ى ال�س���لطة الق�س���ائية والتنفيذي���ة 
ومور�س���ت هيمنة عن طريق امللك م���ن قبل الربيطانيني 

ولي�س من خلل ال�سعب«.

الد�ستور العراقي في مراآة الأبي�ض والأ�سود

القا�ضي هادي عزيز: د�ضتور عام 2005 لم يكتب على عجل وغذته ذهنية المعار�ضة

م�سطفى وحدان
ت�سوير: محمود روؤوف

عل���ى معر����س العراق ال���دويل للكت���اب اقيمت ندوة بعنوان حم�س���ن 
مه���دي و كتاب ال���ف ليلة وليلة بداأت اجلل�س���ة بالدكتور عبد ال�س���تار 
ج���رب ال���ذي قام بالتعري���ف عن اأهمي���ة املحقق واملفكر حم�س���ن مهدي 
وحتقيقه الهم لكتاب الف ليلة وليلة الن�س الذي ا�سهمت يف �سناعته 
جمموع���ة كبرية من ال�س���عوب والثقافات وعن اهتمام املفكر حم�س���ن 
مهدي بالرتاث الذي دفعه اىل درا�س���ة الف ليلة وليلة بو�س���فها وثيقة 

مهمة لقراءة وفح�س املخيال ال�سعبي املتعلق بال�سلطة وال�سلطان.
وان ه���ذا المر دفعه اىل التحقيق والبحث يف الطبعات الكثرية لألف 

ليلة وليلة على مدار اكرث من مئة عام من الطبعات املختلفة .
م���ن جانبه ب���داأ الباحث د.�س���عيد الغامني حديثه بالوق���وف على اهم 
املحطات التي مر بها املفكر حم�س���ن مهدي وع���ن اهمية حتقيقه لألف 
ليلة وليلة خا�سة وانه ا�ستند على خمطوطة باري�س التي تعد القدم 
وال�س���مل بني كل املخطوطات الخرى والتي تعود اىل القرن الثامن 
الهج���ري وع���ن الف���رق بينها وبني الطبع���ات الخرى م���ن حيث كون 
الطبعة الباري�س���ة حتمل لغة الع�سر الذي كتبت به اكرث من اية طبعة 
اخرى لهذا العمل خا�س���ة الطبعة امل�سرية وال�س���امية والفرق الكبري 
بينهم���ا ثم مر على الطبعة الوروبية التي قال عنها انها من الطبعات 

التي تغيب فيها الهوية متاما ويكرث التحريف..
 وا�س���تمر احلديث عن هذا ال�س���فر اخلالد وعن ت�سدي حم�سن مهدي 
له���ذه املهم���ة فقالت الدكت���ورة نادية هناوي ان حم�س���ن مهدي مل يكن 
اول من اهتم بدرا�س���ة هذا الن�س فقد �س���بقه اىل درا�سته الدكتور طه 
ح�س���ني وان المر الذي دفع حم�س���ن مهدي اىل التحقيق والبحث يف 
ال���ف ليل���ة وليلة كانت ممه���دة بتحقيقه لكت���اب للفاراب���ي والذي كان 
حتقيق���ه مهمة �س���اقة خا�س���ة وان الكتاب كان موزعا ب���ني دول كثرية 
وكان كتاب���ا �س���عبا خا�س���ة وان لغة الفاراب���ي كانت لغة �س���عبة. اما 
الدكت���ور يا�س���ني الن�س���ري فتحدث ع���ن اهمية التحقي���ق الذي اجنزه 
حم�س���ن املو�س���وي وقال ان الف ليلة وليلة بطبعاته���ا الكثرية كونت 
�سردية جديدة وهي �س���ردية القراءات امل�ستمرة والتي جعلتها قائمة 
اىل الن وان اللي���ايل تنق�س���م ح�س���ب تعبري الن�س���ري اىل لغة تخ�س 

احلكي ولغة تخ�س امل�سمون. 

تحثهم على مرافقة الكتاب منذ ال�سغر 

اأركان خا�ضة بالأطفال في معر�ض 
العراق للكتاب 

مح�ضن مهدي وكتاب األف ليلة وليلة في معر�ض الكتاب 

 زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

�س���من فعالي���ات الي���وم الثال���ث ملعر�س 
وا�س���تمرارا  للكت���اب  ال���دويل  الع���راق 
لقامة الن���دوات احلوارية اقيمت ندوة 
بعنوان »حقوق املوؤلف وقوانني امللكية 
الفكرية«، �س���ارك فيها القا�س���ي املتقاعد 
ه���ادي عزيز عل���ي وال�س���تاذ معن بلل 
وال�س���تاذ حممد العتابي واأدار اجلل�سة 

د. �سفاء ذياب.
بداأ مدير اجلل�س���ة حديثه بنبذة ق�سرية 
للتعري���ف مب�س���امني الن���دوة وللحديث 
ع���ن حق���وق امللكي���ة الفكري���ة وحق���وق 
املوؤل���ف وق���ال القا�س���ي ذ ه���ادي عزي���ز 
يف الع���راق قان���ون ح���ق  �س���ائدا  “كان 
قان���ون  العثم���اين ومل ي�س���در  املوؤل���ف 
بديل له���ذا القانون ال عام 1971، وهو 
القان���ون رق���م )3( وال���ذي حم���ل ا�س���م 

قانون حق املوؤلف”.
تبن���ى  العراق���ي  “امل�س���رع  ان  وب���ني 
وجه���ة النظ���ر اللتيني���ة الت���ي تتزعمها 
فرن�س���ا ح���ول اأح���كام امللكي���ة الفكري���ة، 
وه���ي ان احلماية تدور وج���ودا وعدما 
اخل���لق  املب���دع  ب�س���فته  املوؤل���ف  م���ع 
املبتك���ر، اأما الجتاه ال���ذي يتعار�س مع 
الجت���اه اللتيني فهو الجتاه “النكلو 
امل�س���نف  اىل  ينظ���ر  وه���و  امريك���ي”، 
باعتب���اره منتجا، وه���ذا الطرح يتماهى 

مع منظم���ة التج���ارة العاملي���ة والعوملة 
القت�سادية”.

وع���ن الطري���ق التي م���ن خلله���ا ميكن 
للموؤل���ف ان يحافظ عل���ى حقوقه حتدث 
“لي�س���من  قائ���ل  ب���لل  مع���ن  ال�س���تاذ 
املوؤل���ف حقوق���ه عليه ان ي���ربم عقدا مع 
النا�س���ر، والقانون العراقي مل ي�س���رتط 
الكتابة يف عقد الن�س���ر لكن بع�س الدول 
اعتربت الكتابة ركنا يف عقد الن�س���ر اأما 
القانون العراقي فاعتربه عقدا ر�س���ائيا 
واحيان���ا يت���م حتديد عدد الن�س���خ وعدد 
الطبع���ات يف العق���د ويف احيان اخرى 
حتدد مدة زمنية”.وا�ساف ان “ظاهرة 

ا�ستن�س���اخ الكت���ب يف العراق منت�س���رة 
ج���دا واعتقد انها غري موجودة يف كثري 
من الدول، وله���ذه الظاهرة جذور تعود 
اىل الت�س���عينيات وذلك ب�س���بب �سعوبة 
احل�س���ول على الكتاب اما ب�س���بب منعه 

او ب�سبب احل�سار القت�سادي”.
وفيم���ا يخ����س  ق�س���ية التزوير ون�س���خ 
الكت���ب وه���ل هما ن�س���ر للثقاف���ة حتدث 
ال�ستاذ حممد العتابي قائل “هذا المر 
في���ه ا�س���كالية او مغالط���ة منطقية، وان 
فكرة ن�س���ر الثقافة للجميع �س���توؤدي يف 
النهاي���ة اىل �س���مور ه���ذه الثقاف���ة، يف 
النهاي���ة الكتاب يدخل يف ال�س���وق ويف 

عملية التج���ارة، هي مهنة لها قيم معينة 
وق���د يك���ون ج���زء م���ن مهمتها هو ن�س���ر 
الثقافة ولكن هي كغريها من املهن قائمة 

على اقت�ساد ال�سوق”.
وتاب���ع ان���ه »الي���وم اذا كانت هن���اك دار 
كت���اب ودفع���ت  اخ���ذت حق���وق  معين���ة 
للكات���ب الجنبي ح���وايل 1500 دولر 
وتقوم برتجمة الكت���اب ب� 2000 دولر 
وت�س���در له غلف منا�سب وبعد كل هذه 
العملي���ات مت دفع الف ال���دولرات ولو 
مت ا�ستن�س���اخ ه���ذه الكت���ب او و�س���عها 
على �س���كل pdf يف النهاية �س���رتى دور 

الن�سر ان ل جدوى من طباعة الكتب«.

في معر�ض العراق للكتاب.. ت�ضليط ال�ضوء على حقوق 
الموؤلف والملكية الفكرية
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 عامر موؤيد 
ت�سوير: محمود روؤوف

ت�سارك العديد من دور الن�سر 
المحلية في معر�ض العراق الدولي 
للكتاب والذي يحمل ا�سم  المفكر 
هادي العلوي ومن بين هذه الدور 

من�سورات التحاد العام لالدباء 
والكتاب في العراق التي تدخل 

ن�سخة هذا العام بالعديد من 
ال�سدارات الجديدة .

ورمب���ا م���ن اه���م الكت���ب الت���ي �س���درت 
ع���ن من�س���ورات الحت���اد ه���و خمتارات 
من �س���عر �س���اعر ال�س���عب مظفر النواب 
وباللغت���ني العربي���ة والنكليزية، حيث 
ُطبعت هذه الن�س���خة كهدية للم�س���اركني 
يف مهرج���ان ان���ا عراقي انا اق���راأ والذي 

اقيم يف ال�سهر املا�سي. 

وعن امل�سرح طبع الكاتب علي عبد النبي 
»ن�س���و�س  اجلدي���د  ا�س���داره  الزي���دي 
املدينة الفا�س���دة« حيث ان الكاتب �س���بق 
له وان ف���از بالعديد من اجلوائز املحلية 
والعربي���ة يف امل�س���رح �س���واء ككاتب او 

كمخرج. 
وم���ن الكتاب »حياتنا جميل���ة جدا.. اىل 
درجة لميكن و�س���ف �سحرها وروعتها، 
ل انك���ر فيها خيبات على خيبات وخوف 
على خوف وا�ستلب على ا�ستلب وقتل 
على قتل ولكن حياتنا تظل جميلة جدا«. 
ويف املق���الت الثقافية فق���د طرح الكاتب 
�س���كيب كاظم  كتابا بعنوان »قبل الورقة 
الخ���رية« ومم���ا ُكتب عن املوؤل���ف، »كان 
واحدا من جيلنا، جيل ال�سبعينيات ممن 
تر�س���حت كتاباتهم يف عقد ال�سبعينيات 
ث���م تر�س���خت جتربت���ه يف الثمانيني���ات 
و�س���ار ل���ه �س���وته امل�س���موع بق���وة يف 
الت�س���عينيات لكنه تفرد ع���ن جيله مبيله 

الوا�سح اىل الكتابة«.
وللنقد الثقايف ح�س���ته من املن�س���ورات 
احلديث���ة لحت���اد الدب���اء، حيث ا�س���در 
الكات���ب عب���د علي ح�س���ن كتاب���ه اجلديد 
»وهم املرجع يف املتخيل ال�سردي«، ومن 
الكتاب »ي�س���عى ال�سرد بانواعه املختلفة 
اىل تو�سيل ر�س���الة الن�س عرب طريقني 
الول هو تفعيل اركان ال�س���رد من زمان 

وم���كان واح���داث و�سخ�سي���ات بو�س���ع 
تتظافر فيه هذه الركان«. 

القا����س ف���رج يا�س���ني طب���ع جمموعت���ه 
الق�س�س���ية الكامل���ة حي���ث يكت���ب عن���ه 
زميله حممد �س���ابر عبي���د »كنت ومازال 
انظر اىل �سخ�سية فرج يا�سني على اأنها 
اقرب اىل كونها �سخ�س���ية �سردية طالعة 
م���ن جوف ق�س���ة او قبو رواية، مي�س���ي 
بخفة وبطء وكاأنه ليريد ان يوقظ نيام 

الر�س«. 
ويف القراءات الت�س���كيلية ا�سدر الكاتب 
والناق���د جم���ال العتاب���ي كتاب���ه »املثول 
ام���ام اجلمال« حيث ان���ه حماولة ليقاظ 
احل�سا�س���ية اجلمالية والكلم���ات ل لكي 
تكون مقبول���ة اليفة، �س���امتة، امنا لكي 
الك�س���ف  يف  مهمته���ا  الكتاب���ة  تكت�س���ب 
والتعب���ري واللغة الت�س���كيلية هي الكرث 
اثارة وال�س���د انارة من بني كل و�س���ائل 

التعبري الفني«.  
وبالتاأكيد فان الفل�سفة كانت حا�سرة يف 
ال�س���دارات اجلديدة ملن�س���ورات احتاد 
الدب���اء  للدكت���ور ثام���ر مه���دي بعنوان 
منط���ق احلك���م اجلم���ايل والكات���ب ه���و 
اكادمي���ي عراقي وا�س���تاذ فل�س���فة وعلم 
اجلم���ال على م���دى ما يربو عل���ى ال� 35 
عام���ًا من���ذ ان كان معي���دا يف عام 1964  

يف كلية الداب ببغداد. 

دور الن�سر العراقية 

من�ضورات اتحاد الأدباء تزين معر�ض 
الكتاب باإ�ضداراتها الحديثة 

 زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

على قاعة الندوات وفي ثالث ايام معر�ض العراق الدولي للكتاب جرت 
ندوة بعنوان »الهوار بو�سفها الفردو�ض الممنوع«، والتي �سارك فيها 

الدكتور ح�سن الجنابي وزير الموارد المائية ال�سبق وال�ستاذ عناد عبد 
الر�سا رئي�ض منتدى فن الفوتوغراف واأدارها العالمي  يا�سر ال�سالم.

وعن معاناة امل�ساحات البيئية الرتاثية 
امل�ستمرة حتدث د.ح�سن اجلنابي قائل 
“يف احلقيق����ة ان واق����ع الهوار مرتٍد 
جدا يف الفرتة الخرية، فيما لو اهملنا 
الهوار وتركناها على حالها ملا و�سلت 
اىل ه����ذا احل����ال، وكل التده����ور ال����ذي 
تع����اين منه تلك املنطق����ة هو بفعل فاعل 
وهذا الفاعل لي�س �سخ�سا واحدا وامنا 
منظومة كاملة يف العراق وبدرجة اقل 
يف مناط����ق مناب����ع النه����ار الت����ي تق����ع 

خارج احلدود العراقية”.
م�س����يفا ان “ما تعاني����ه منطقة الهوار 
و�س����كان اله����وار ينب����ع من اج����راءات 
اتخ����ذت  واعي����ة  حكومي����ة  وق����رارات 
ونف����ذت بق�س����وة بالغة، وم����ا حدث قبل 
2003 ق����د يك����ون مفهوم����ا لكن م����ا بعد 
2003 ي�س����جل باعتباره ع����ارا على من 
اتخذ بع�س القرارات بتجفيف الهوار 

او بتدمري ما تبقى منها”.
معان����اة  عل����ى  ال�س����وء  ت�س����ليط  وع����ن 
اله����وار م����ن قب����ل منظم����ات املجتم����ع 
املدين ق����ال مدير منت����دى الفوتوغراف 
عب����د الر�س����ا عن����اد “كما يعل����م اجلميع 
اجلف����اف  مو�س����م  ه����و   2015 ع����ام  ان 
الول ونح����ن كمنتدى فن الفوتوغراف 
توجهنا ومعنا بع�س امل�سورين وقمنا 
بت�سوير اجلفاف الول وكان لنا تاأثري 
فاعل من اأجل عودة املياه اىل الهوار، 
اليجابي����ة يف  وقفتن����ا  اىل  بال�س����افة 
ت�س����جيل اله����وار عل����ى لئح����ة الرتاث 

الن�ساين”.
بع����د  انتع�س����ت  “اله����وار  ان  موؤك����دا 
ت�س����جيلها على لئحة الرتاث بال�سافة 
ل�س����كان  القت�س����ادي  النتعا�����س  اىل 
الهوار من خلل ال�سياحة �سواء كانت 

حملية او عربية او دولية.

في ندوة بمعر�ض العراق للكتاب.. 

ح�ضن الجنابي: جفاف الأهوار قرار �ضيا�ضي ولي�ض للمناخ دور
 ل���و ت��رك��ن��ا الأه��������وار ع��ل��ى ح��ال��ه��ا ل��م��ا و���س��ل��ن��ا ل���ه���ذا ال��ح��ال

 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير: محمود روؤوف

فتحت بوابات معر�س العراق الدويل للكتاب الذي تقيمه 
موؤ�س�س���ة املدى للثقافة والفنون والعلم، يوم الأربعاء 
بفعالي���ات متنوع���ة، انطلق���ت بالفتت���اح الر�س���مي الذي 
د�س���نه رئي����س جمل�س الوزراء حممد �س���ياع ال�س���وداين 

وبح�سور ر�سمي و�سعبي كبريين.
وراف���ق هذا الفتتاح ح�س���ور ملدوين املحت���وى الهادف، 
حي���ث ي�س���نعون م���ن حكاي���ات الكت���ب ق�س�س���ا يومي���ة 
ومادة نوعية ي�س���اركون بها جمهورهم البعيد عن اجواء 
املعر�س، وهي فر�س���ة مهمة اي�س���ا حل���ث اجلمهور على 
ح�س���ور »ايام ال�س���ود والبي�س« والعي����س مع حكايات 

املعر�س اليومية، وو�سعها يف البوم الذكريات.
وخ���لل الفتتاح بثت �س���فحات عدي���دة ملدونني موؤثرين 
عرو�س الفتت���اح، من بينها مقطوعات مو�س���يقية داخل 
وخ���ارج قاع���ة املعر����س الرئي�س���ة، ف�س���ل ع���ن املكتبات 
امل�س���يئة خارج القاعة وت�س���اميم الواجهة الكبرية التي 

متيزت بعر�س واجهات املقاهي العريقة لبغداد.
املدون���ة والكاتبة فرقان فوؤاد قالت ل�س���حيفة )املدى( ان 
�س���ناعة املحتوى اهم طريقة لي�س���ال املنت���ج الذي تريد 
اي�س���اله، وانا ككاتبة اح���اول ان اعّرف القراء على كتبي 
م���ن خ���لل �س���ناعة املحت���وى، واح���اول اي�س���ا تعريف 
الق���راء على جمال ع���امل الكتب، وهناك �س���رورة ملواكبة 
امل�س���تقبل، و�س���ناعة املحت���وى مهم���ة جدا يف م�س���تقبل 
الدعاية، اذ ا�سبحت متابعة التلفاز قليلة مقارنة بو�سائل 

التوا�سل الجتماعي”.

وا�س���افت ان املحتوى الذي تقدم���ه »واخلا�س بالقراءة 
مه���م ج���دا ويت���م التفاعل مع���ه”، لفت���ة اىل انه���ا تطمح 
لتغي���ري م�س���تقبل اقرانها »ال�س���باب من خ���لل حثهم على 
ق���راءة الكتب”. وذكرت ان العمل ال���ذي تقوم به يجعلها 
فخورة، كون »هناك ندرة ب�س���ناعة املحتوى الذي يعنى 
بالكت���اب والق���راءة، مقاب���ل ك���رثة ووف���رة يف �س���ناعة 
حمت���وى الطبخ واملاكياج”. وتابع���ت ان املحتوى الذي 
ت�س���نعه »يهت���م باأنواع عديدة م���ن الكتب ويت���م التفاعل 
معه���ا م���ن قبل املتابعني ب�س���كل جي���د، وجعل م���ن القراء 
يثق���ون بالعرو�س التي اقدمها له���م”، مبينة ان جميع ما 

ت�س���نعه من حمتوى »ه���و جماين ول تتقا�س���ى اي اجر 
مقابل، لكنها حتب ما ت�س���نعه”. وا�س���افت ان اهتمامها 
بالقراءة بداأ منذ طفولتها، حيث كان والدها ي�س���طحبها 
معه اىل �س���ارع املتنبي وقام ب�س���راء روايات كل�س���يكية 
خمت�س���رة وباللغتني العربي���ة والنكليزية، واول رواية 
قراأتها كانت ن�س���اء �س���غريات و�سار �س���عورها حما�سيا 
واجم���ل من متابع���ة افلم كارتون الطف���ال حيث تعي�س 
تفا�س���يل الرواي���ة وتدخ���ل عامله���ا وان تك���ون هي داخل 
ال�سخ�س���يات التي تقراأها”.جديدة لطريقة فهمنا للنظام 

العاملي اجلديد

معر�ض العراق الدولي للكتاب.. نافذة ل�ضناعة 
محتوى ر�ضين

تعرف على الإ�ضدارات الجديدة لعدد من دور الن�ضر الم�ضاركة 
 م�سطفى وحدان

افتتح معر�س العراق الدويل للكتاب ابوابه يف يومه 
الثالث على مئات ال�سدارات احلديثة التي �سنحاول 

املرور على بع�سها ون�ستعر�سها للقارئ. 
اول ه���ذه الكت���ب هو كت���اب )العنف املقد����س والعنف 
ال�سيا�س���ي( للدكت���ور منوب���ي غبا����س وال���ذي �س���در 
موؤخرا عن دار روؤية للن�س���ر ويبح���ث هذا الكتاب يف 
العلق���ة بني العنف ال�سيا�س���ي والكيفي���ة التي حتول 
فيه���ا، حت���ى يف اك���رث ال���دول تقدم���ا اىل و�س���يلة من 
و�س���ائل ادارة ال�س���لطة ام���ا املقد����س فه���و ينتمي اىل 
املجال الروحي العقدي ومعناه ال�سا�س���ي يحيل اىل 
عامل مف���ارق متعال ومنف�س���ل عن الع���امل املادي ومع 
ذلك فاإنه ي�س���ُم العامل الدنيوي ب�س���ماته اخلا�سة، من 
ه���ذا اجلانب يبح���ث الدكتور منوب���ي غبا�س يف هذه 

العلقة ما بني املقد�س والعنف. 
ام���ا الكتاب الث���اين فهو كتاب )قلق اجلندر( لأ�س���تاذة 
الدب املقارن والبلغة يف جامعة كاليفورنيا جوديث 

بتلر وال�س���ادر ع���ن املركز العربي للأبحاث ودرا�س���ة 
ال�سيا�س���ات وبرتجم���ة الفيل�س���وف التون�س���ي القدير 
فتحي امل�س���كيني ويتناول هذا الكتاب اهم فر�س���يات 
النظرية الن�س���وية التي تقول بوجود نظرية ن�سوية، 
ويتح���دى الفر�س���يات حول الختلف���ات بني اجلن�س 
واجلن���در والت���ي تقول باأن اجلن�س �س���يء بيولوجي 
ام���ا اجلندر فهو بناء ثقايف حي���ث توؤدي هذه التفرقة 
اىل حدوث انف�سام يف �سيء من املفرت�س انه متوحد 
كذلك ي�س���عى اىل الك�س���ف عن الطرق التي من خللها 
يك���ون التفك���ري نف�س���ه يف م���ا ه���و ممك���ن يف احلياة 

املجندرة ممنوعا.
وع���ن املوؤ�س�س���ة العربي���ة للدرا�س���ات �س���درت اخ���ر 
اعم���ال ال�س���اعر والروائ���ي ال�س���وري الرائ���ع �س���ليم 
ب���ركات وهي رواية حتت عنوان )هوؤلء ال�س���غريات 
واكيا�س���هن الورقي���ة( ومثل اغل���ب روايات���ه الرائعة 
اختار �س���ليم بركات مدينة القام�س���لي ال�سورية مكانا 
لبطلته ال�سغريات اللوتي يت�ساركن يف جمع اكيا�س 
ال�س���منت الفارغ���ة، يقطعنها، ثم يف�س���لنها من جديد 

اكيا�س���ا �سغرية يبعنها للدكاكني، قواعد تلك الكيا�س 
تل�س���ق بعج���ني اخلب���ز مما يجعله���ا ثقيلة. ا�س���حاب 
اكيا�س���هن  �س���راء  يف  معه���ن  يتواط���وؤون  الدكاك���ني 
البي���ع  يف  الب�س���ائع  ب���اأوزان  للتلع���ب  املغ�سو�س���ة 
للزبائ���ن، خ���داع طارئ ينهي ال�س���راكة ب���ني الفتيات، 
ليب���داأ انتق���ام بع�س���هن من بع����س مبناف�س���ة يف بيع 

الكيا�س بخ�سًة.
ام���ا الكتاب الرابع فهو كتاب )اي���ران وتركيا � التدخل 
ال���دويل والقليم���ي يف ال�س���رق الو�س���ط( للكاتب���ة 
ماريان���ا خاروداك���ي. وتاب���ع ه���ذا الكت���اب املحددات 
الرئي�س���ة لل�سيا�س���ات اخلارجية الرتكي���ة واليرانية 
وتاأثريه���ا يف الح���داث يف ال�س���رق الو�س���ط. وعلى 
الدولت���ني  هات���ني  ل�سيا�س���ات  التمحي����س  ا�س���ا�س 
وممار�س���اتهما ال�سيا�س���ية منذ العام ١٩٧٩ وللإفادة 
م���ن امل���واد الت���ي مت جمعها م���ن مقاب���لت اجريت مع 
�سخ�س���يات �سيا�س���ية بارزة من كل من تركيا وايران 
واقليم كورد�س���تان العراق وتقدم ماريانا خاروداكي 
فيه نظرة جديدة لطريقة فهمنا للنظام العاملي اجلديد.
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العدد )4( ال�سنة الع�سرون- ال�سبت )10( كانون الأول 2022

الحد 2022/12/11
الموؤلف او المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

نبيل جميلر�سائل رطبة.. و جنلء وق�س�س اأخرPM 1:00روافد للن�سر والتوزيع

حممد التميميكتاب الب�سرةPM 2:00دار املدى

ها�سم مطررائحة الوقتPM 3:00دار املدى

طالب عبد العزيزخم�سة و�ستون حبة رملPM 4:00دار املدى

ترجمة: هند حممد �سالحالعقل املوؤثر  )تاأليف - تايل �ساروت(PM 5:00مكتبة من�سورات ن�سو�س
علء املو�سويب�سام عبد العزيزPM 6:00دار �سطور للن�سر والتوزيع

�سلمة ال�ساحليقيامة الرغباتPM 7:00موؤ�س�سة ابجد للرتجمة والن�سر والتوزيع

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

موج يو�سفالذات واملجتمعAM 11:00موؤ�س�سة ابجد للرتجمة والن�سر والتوزيع
علي ح�سنياملتمردونpM 12:00دار املدى

فرا �س ال�سواحجمموعة اعمالpM 1:00دار التكوين - �سوريا
ا�س���تقراء PM 2:00روافد للن�سر والتوزيع الت�س���ال..  ج���دل 

كاظم املقداديالزمن احلقيقي
زينب حممدال�سفادPM 4:00دار �سطور للن�سر والتوزيع

طالب عبد العزيزخم�سة و�ستون حبة رملPM 5:00دار املدى
واعم���ال PM 6:00دار تكوين - الكويت العم���ى  ال�س���ندباد 

بثينة العي�سىاخرى
د. عماد جا�سمالدقيق الحمرpM 6:00موؤ�س�سة ابجد للرتجمة والن�سر والتوزيع

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

 عامر موؤيد 
ت�سوير: محمود روؤوف

مع اي����ام معر�س العراق الدويل للكتاب، واحل�س����ور 
اللف����ت من قبل املواطنني، ف����ان مونديال قطر 2022 
ي�س����تعل مع و�س����وله اىل الدوار النهائية والقرتاب 

من معرفة بطل هذه الن�سخة. 
وم����ا يزيد من متع����ة املونديال انها الن�س����خة الخرية 
لثن����ني من اه����م لعبي تاريخ كرة الق����دم الرجنتيني 
ليوني����ل مي�س����ي والربتغ����ايل كر�س����تيانو رونال����دو، 
نيم����ار  مث����ل  اخري����ن  مهم����ني  لعب����ني  اىل  ا�س����افة 

ومورديت�س. 
وحر�س����ا من ادارة املعر�س عل����ى توفري كل ما يخطر 
على بال الزائرين لن�س����خة هذا العام فانها خ�س�س����ت 
منطق����ة للم�س����جعني م����ع عر�س املب����اراة على �سا�س����ة 
كب����رية ل�س����يما وان بع�����س املباري����ات املتبقي����ة تقام 

بالتزامن مع اوقات افتتاح املعر�س. 
رحمن عادل – احد املتواجدين يف منطقة امل�س����جعني 
ذك����ر ل�)املدى(، انه »قرر تق�س����ية يوم اجلمعة بالكامل 
يف معر�س الكتاب خا�سة مع توفر كل �سيء يحتاجه 

القادم”. 
وا�ساف عادل “يف بادئ المر زرت معظم دور الن�سر 
امل�س����اركة يف هذه الدورة وقمت ب�سراء بع�س الكتب 
الت����ي احتاجه����ا لنن����ي ق����ررت ان اوزع ال�س����راء على 
الي����ام الت����ي اتواج����د فيها هن����ا”، م�س����يفا “بعد ذلك 

�ساهدت مطعم واي�سا مقهى واماكن ا�سرتاحة”. 
وبني ان “جميع اجلماهري الريا�سية تواقة اىل روؤية 
الدوار النهائية من مونديال قطر، خا�سة وان مباراة 

اليوم هي لل�س����امبا الربازيلية التي لها م�سجعون كرث 
يف الع����راق وم����ا افرحن����ي ه����و قي����ام ادارة املعر�����س 
بتوف����ري �سا�س����ة عملق����ة ومنطقة م�س����جعني خا�س����ة 
بهم”. ول تقت�س����ر م�س����اهدة مباريات كرة القدم على 
العن�س����ر الذكوري فق����ط بل هناك ن�س����اء تواقات اىل 
روؤي����ة كل ما يدور يف عامل امل�س����تديرة وبالخ�س يف 

كاأ�س العامل ومنهم فريوز جميد. 
وت�س����يف جمي����د ان “ن�س����اء حمروم����ات من ح�س����ور 
املباري����ات الكروي����ة يف الع����راق ل�س����باب ع����دة منه����ا 
�سعوبة الدخول اىل امللعب واي�سا �سعف املباريات 

مقارنة بدول العامل الخرى”. 
وعربت جمي����د عن فرحها بتوفري منطقة للم�س����جعني 
يف معر�����س العراق الكتاب وجعلنا ن�س����تمتع باجواء 
امل�ساهدة اجلماعية التي مل تع�سها جميد �سابقا ح�سب 

قولها. 
ومل تخ����ِف جميد ع�س����قها الكبري للرجنتيني مي�س����ي 
ولكنه����ا يف الوق����ت ذات����ه اك����دت ان م�س����اهدة مب����اراة 
الربازي����ل امر مهم اي�س����ا خا�س����ة مع ملق����اة كرواتيا 
الت����ي تعت����رب م����ن املنتخب����ات القوية وكانت و�س����يف 

كاأ�س العامل يف العام املا�سي. 

 نباأ م�سرق

غ�س���ت اأر�س معر����س العراق الدويل للكت���اب، بالعائلت 
البغدادية، يف يوم اجلمعة، الذي ميثل ا�سرتاحة للعائلت 
ويوم���ا للرتفي���ه، اإل اأنه���ا اختارت الكتاب، ما �س���كل لوحة 
اجتماعية مميزة اأ�سافت متيزا لأجواء املعر�س وفقراته.
وج���ود العوائ���ل يف داخل املعر����س بادرة كب���رية لزهور 
جمتمع���ات مثقف���ة تتخذ الكتاب اف�س���ل وني����س لها وخري 

جلي�س اي�سا .
وتق���ول روؤى اي���اد، ماج�س���تري قان���ون، وه���ي تق���ف امام 
دور ن�س���ر الطفال ل�)امل���دى(، اإن “معر�س الكتاب فر�س���ة 
ثقافي���ة يرتاده���ا ال�س���باب الكب���ار وال�س���غار للتعرف على 
ابرز املوا�س���يع املعرو�سة والكتب”، موؤكدة ان “�سيوف 

املعر�س هذا العام ا�سافة رائعة”.
وبين���ت ان “يوم اجلمعة يعت���رب اجازة العائل���ة العراقية 
وفر�س���ة للتعب���ري ع���ن الراحة ع���رب قراءة الكت���ب”، حيث 
اك���دت ان “الطف���ال مهتم���ون ج���دا بالر�س���وم واللع���اب 

الغريبة التي تباع يف املعر�س”.
م���ن جانبه يذكر موؤيد احمد وهو اح���د القادمني للمعر�س 
ان���ه “اخت���ار الي���وم معر����س الكت���اب ب���دل م���ن الماك���ن 
الرتفيهية املعتاد عليها لق�س���اء الج���واء وتطوير وتنمية 
ذكاء اولدي”، موؤك���دا ان “الطف���ل يج���ب ان يتع���ود على 
القراءة ويحب الكتاب منذ ال�سغر حتى تكون لديه معرفة 

اكرب وقوة �سخ�سية”.
وا�س���ار اىل ان���ه يح���اول “البحث عن كتب تنم���ي من قوة 
قراءة اطفايل وت�ساهم يف حبهم للقراءة مما ي�ساهم اي�سا 

يف حبهم للدرا�سة”.
ام احم���د تقول ل�)امل���دى(، اإن “معر�س الكت���اب حدث مهم 
بالن�س���بة لنا ونت�س���وق للح�س���ور هن���ا مع العائلة ل�س���راء 
الكتب واملعر�س فر�س���ة كبرية للقاء ال�سخ�سيات الثقافية 

التي نطمح اىل لقائها”.
وبينت ان “املعر�س فر�سة ثقافية وترفيهية مهمة للعائلة 
العراقي���ة بعي���دا عن �س���جيج و�س���ائل الرتفية ن�س���عرهنا 

بالهدوء والنقاء نتمنى التوفيق لدارة املعر�س”.

 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير: محمود روؤوف

تاأت���ي ال�س���ماء الغريب���ة م���ن املرتفعات، 
م���ن حكاية قدمية تنبت يف الظل، وتبقى 
�س���فافة يرعاها احل���ب، وحتيطها اوراق 
الذكري���ات، ويكتب عليك ان ه���ذا القدمي 
خميلت���ك  يف  كان  الي���وم،  ت���راه  ال���ذي 

ال�ساربة من ايام البي�س والأ�سود.
مثلما للنهار فريوزه، التي ي�سعب متييز 
ح���روف الكلمات من م���زارع اللحن التي 
حتيطه���ا، وكاأنه���ا اآل���ة واح���دة تقطع من 
قلب���ك م���ا ي�س���تهيه، وتعي���د تركيب���ه اليك 
مرة اخرى، يف حزن ابدعت، باإغ�س���ابك 
اىل  وانهت���ك  احيان���ا،  خدعت���ك  برع���ت، 
ال�س���كينة حي���ث ا�س���تطاعت، يف كل هذا 
وانت امل�س���روق الوحيد يف ه���ذا العامل، 

لأنها كانت املو�سيقى.
ي�س���دق الكث���ري م���ن الطب���اء يف تق���دمي 
و�س���فات للع���لج من خ���لل املو�س���يقى، 
لكنن���ا ن�س���ر عل���ى اهم���ال ه���ذا الع���لج 
ال���ذي يبذل فيه احل���ب واجلمال احلى ما 
فيهما، لن�سع قر�سا منوما بديل عن هذه 
ال�س���عادة، كح���ل مري�س لنه���اء كل هذه 

املتعة الباذخة.
لنكتفي من غرابة م���ا قلناه كله، ونحذف 

املخي���ف في���ه، فم���ا نري���ده وا�س���ح، ه���و 
احلدي���ث ع���ن الفت���اة املزروعة عل���ى اآلة 
اأم���ام  عظيم���ة  ا�س���رتاحة  يف  البيان���و 
قاع���ة معر����س الع���راق ال���دويل للكتاب، 
وا�س���مها يعني “ال�ّس���جر الكثري امللتف” 
اأيك ح�س���ن ابراهيم النج���ار، الطالبة يف 
ال�سف اخلام�س العدادي، والتي تعترب 
والدته���ا ه���ي الداع���م الرئي�س مل���ا تقدمه 
من جمال واناقة ومعها ا�س���تاذها ح�سام 
ح�س���و، واجم���ل م���ا يف هواياته���ا انه���ا 

اجتازته���ا مبك���را، فه���ي تريد ان ت�س���بح 
عازفة م�س���هورة، لكنه���ا يف اأول الطريق 
نال���ت الكثري مم���ا تريد، تع�س���ق القراءة 

والت�سوير وهو ع�سق حلو ي�سبهها.
معزوف���ات  يومي���ا  اأي���ك،  الفت���اة  تق���دم 
كل�س���يكية عل���ى البيان���و، ويحي���ط به���ا 
جمهور كبري يح�س���ر فعالي���ات املعر�س، 
وت�س���رق الكثري م���ن اهتمامهم مبا تقدمه 
من مقطوعات ومعزوفات عاملية، ترافقها 

فيها الداعمة الرئي�سة لها والدتها.

اأوراقها  تعزف  التي  ال�ضجرة  “اأيك”.. 
بالأبي�ض والأ�ضود

 زين يو�سف 
ت�سوير: محمود روؤوف

على قاع����ة الندوات وبح�س����ور جماهريي 
ممي����ز اقيم����ت ن����دوة اأدبي����ة حت����ت عنوان 
»الروائي العربي بني التمرد واخل�سوع.. 
نقا�����س يف الإذع����ان والتمرد«، �س����ارك فيها 
الروائ����ي العراق����ي عل����ي ب����در والروائي����ة 
الن����دوة  العي�س����ى واأدار  بثين����ة  الكويتي����ة 

الناقد اأحمد الظفريي.
ويف �سوؤال من مدير اجلل�سة عن �سخ�سية 
»مناي����ر« بطل����ة الرواية الخ����رية للروائية 
بثين����ة العي�س����ى وه����ل كان متردا م����ا فعلته 
قال����ت »اعتقد ان ما ح����دث ملناير مل يكن من 
قبيل التمرد فالطفل عندما يتعر�س ل�سدمة 
ثم يعي�س يف بيئة معينة ويف ظرف يت�س����م 
بالق�س����وة ت�س����بح اللية الدفاعية اخلا�سة 
به ه����ي ان يرغب باأن يك����ون لمرئيا ولكن 
يف �س����كل اخ����ر من ا�س����كال لمرئي����ة مناير 
وعج����ز الكب����ار ع����ن روؤية م����ا متر ب����ه هذه 

الطفلة«.
وعم���ا اذا كان���ت يج���ب ان تكون �سخ�س���ية 
الكاتب متمردة قبل ان تتمرد ال�سخ�س���يات 
ب���در  عل���ي  الروائ���ي  حت���دث  كتابات���ه  يف 
قائ���ل »بتقدي���ري فكرة الرواية يف ن�س���اأتها 
كان���ت فكرة مت���رد على كل العقائد الن�س���ية 
�س���واء كان���ت �س���لطة او دي���ن او جمتمع اأو 
مثيولوجي���ا، فك���رة الرواي���ة ه���ي حماولة 
ل�س���تبدال مفهوم البطل الديني مبكان اخر 
وه���و البطل الر�س���ي وه���ذه كان���ت نقطة 

النف�سال الكربى يف تاريخ الن�سانية«.
م�س���يفا »ظهرت جمموعة م���ن الكتاب وكان 
»رابليه« �سخ�سا متمردا متاما ولي�ست لديه 

فك���رة عن اخل�س���وع لل�س���لطات القائمة يف 
القرون الو�سطى واأراد ان بيبدع عن طريق 
ن�س جديد وهذا الن�س ا�سماه »بيكار�سك«، 
وهي واحدة من الن�س���و�س املعادية لفكرة 
القي���م الثابت���ة املوج���ودة داخ���ل املجتم���ع 
واعطاه���ا �س���فة جدي���دة وه���ي »كارنفالك« 
وتقوم على فكرة الفو�سى وال�سحك مقابل 
فك���رة ر�س���انة ال�س���لطة وال�س���خرية كان���ت 

موجهة اىل اعمدة معينة من املجتمع«.

ع����ن الكيفية الت����ي واجه بها الق����راء رواية 
»حار�س �س����طح العامل«، وهل ح�سل بع�س 
قال����ت بثين����ة  التم����رد  تقب����ل  النف����راج يف 
العي�س����ى »بال�س����رورة هن����اك ادب روائ����ي 
ان �سخ�س����ية  يعن����ي  ه����ذا ل  لك����ن  متم����رد 
الكاتب متم����ردة، هو ابن املنظومة لكن يف 

اأدبه ثائر على كل ذلك«.
عن امكانية ان تتكرر �سخ�سية عبد الرحمن 
»باب����ا  رواي����ة  بط����ل  ال�س����درية  فيل�س����وف 

�س����ارتر«، وان حت����دث تغي����ريا يف املجتم����ع 
حت����دث علي بدر قائل »انا ل����دي اميان كبري 
بق����درة الدب على التاأث����ري الجتماعي وانا 
موؤم����ن به����ذا من����ذ اأيام بعي����دة م����ن حياتي، 
الع����امل  م�س����كلة  ان  اعتق����د  ل  عملي����ا  وان����ا 
العربي هي م�س����كلة �سيا�سية بل انها م�سكلة 
ثقافي����ة واجتماعي����ة، وهنال����ك ق����درة للدب 
عل����ى التغي����ري، وتعت����رب الرواية فن����ا هائل 
وجامع����ا لكل �س����يء، وهو فن بدي����ل للعلوم 

الجتماعية«.
مبين����ا ان »فكرة كتابة »بابا �س����ارتر« الهدف 
ال�سا�س����ي منها هو كيفية النظر اىل الثقافة 
من خلل النقل ولي�����س العقل، ولكل ظاهرة 
ثقافي����ة هنالك وجه اجتماع����ي وبالتاأكيد ما 
حفز ذل����ك هو الثقافة الفرن�س����ية وهي ثقافة 
ت�س����نع النجوم وهي الثقافة الوحيدة التي 
جعلت من مي�سيل فوكو وجاك دريدا عبارة 

عن جنوم مثل جنوم ال�سينما«.

ب�ضحبة الكتب.. 
العائالت العراقية تجد 
متنف�ضًا لها في المعر�ض 

بثينة العي�ضى وعلي بدر: الرواية قادرة على تغيير 
المجتمع.. وهي فن بديل للعلوم الإجتماعية

�ساهدوا مباراة البرازيل وكرواتيا.. 

منطقة لم�ضجعي المونديال في معر�ض الكتاب 


