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لي�ش كمثل هادي العل���وي )-1932 1998( من اأعاد نب�ش الكثري 
م���ن امل�شّلم���اِت الفكري���ة لي�شنع منه���ا حمّر�شاٍت تعي���د ا�شتنطاق 
املفاهيم والروؤى التجديدية املف�شرة للذات والعامل، لاليديولوجيا 
واحل�شارة. األي�شت مهمة الثقاف���ة )بجذرها املفاهيمي/ اللغوي( 

هي ال�شتنبات واحلرث والتقومي؟!
ذهب العلوي بعيدًا يف ا�شتنباته للمده�شات من املاألوفات، �شادمًا 
لل�شك���ون، ومب�ش���رًا على الدوام ب�شرورة تفح����ش ما هو تقليدي 
ونقده بحدة، لينبج�ش منه ما هو مغاير وقادح للجديد. وي�شعب 
اأن جت���د مفكرًا – كالعل���وي- اأفلح يف مزج التحليل النظري بالهّم 

الأخالقي حد التداخل والتجان�ش ال�شطالحي. 
فالثقاف���ة لدي���ه تك���ون "زائف���ة" اإْن مل تت�ش���ل برف����ش املغري���ات 
ال�شلطوي���ة والدنيوي���ة وبالبتع���اد الواع���ي مب�شاف���ة اأم���ان ع���ن 
احلكوم���ات الفا�ش���دة. واملارك�شي���ة لديه )بالرغم م���ن مارك�شيته( 
تبق���ى ناق�شة التاأثري والفاعلية يف ال�ش���رق اإن مل تتالقح بالرتاث 
وامل���وروث احل�ش���اري ملجتمعاته���ا. والي�ش���اري لدي���ه لي����ش من 
يفك���ر منطي���ًا بتغي���ري الأو�ش���اع وتثويرها فح�شب، ب���ل من يفكر 
بحري���ة تامة لبت���كار اأ�شاليب مبدع���ة لإحداث التغي���ري والثورة. 
اأم���ا �شيكولوجي���ا املثقف غري املزيف لديه فه���ي الزهد والت�شوف 
الق�شدي���ان يف عامل ل يج���د فيه املحرومون ما ينقذهم من بوؤ�شهم 
)اأج���وع مع اجلائع���ن، فهو �شرط املعرف���ة.. واألتحف يف املنايف، 

فذلك هو �شرط احلرية(.
ل�شُت ب�شدد الرتويج مل�شامن فكر هادي العلوي الذي يبقى قاباًل 
للنقا����ش والنق���د واحلوار اأزمان���ًا طويلة، ولكني ب�ش���دد الإ�شادة 
بنزعت���ه العقلي���ة احلرة يف مغاي���رة ال�شائ���د واقتح���ام التابوات 
واإخال�ش���ه الفريد/ الثابت/ الواث���ق ل�شوته املغرد خارج اأ�شراب 
الي�ش���ار واليمن الت���ي عاي�شها �شم���ن جيله الثق���ايف وال�شيا�شي 
والأيديولوجي. وحينما يرتبط ا�شمه مبعر�ش دويل كبري للكتب 
يف قل���ب ب���الده )بغ���داد( تتالق���ح اأو تت�ش���ادم فيه تي���ارات فكرية 
مت�ش���ادة، فاأظن اأن روحه احلرة املج���ددة املتمردة �شتح�شل على 
�ش���يء من عزاء مل يتحقق يف حيات���ه املوزعة يف ثلثها الأخري يف 
املنايف بعيدًا عن بلده الذي ظل يحفز وجدانه الفكري والأخالقي 

حتى النهاية. 
اإن الدر����ش الأهم الذي نتوقف عنده اليوم وينبغي اإحياءه دومًا، 
ه���و كيف يجعل املثقف من حيات���ه ال�شخ�شية والجتماعية ف�شاًل 
منبثقًا م���ن فكره وملحقًا به ومكّماًل له ومرتجم���ًا اأمينًا مل�شامينه 

واملوقف وقيم���ه. قال���وا قدميًا اإنها وح���دة الكلمة 
ن اأو وحدة الفكر واملمار�شة، واأ�شيف  اأ

ا�شت���ذكار رمزي���ة ه���ادي العل���وي 
الي���وم يف بغداد ه���و ا�شتح�شار 
وجت�شيد لوه���ج املثقف/ املثال 
الرفي���ع الذي ل يخب���و اأبدًا، بل 

يتجدد وي�شم���و وينبعث بعد ربع 
ق���رن من غيابه اجل�ش���دي ليتحقق 

خلوده املعنوي املُلِهم. 

ا�ستذكاُر الغائِب
 الذي ال يغيب..!

 فار�س كمال نظمي

افتتاحية الملحق

منهاج يوم  االحد 11/12 
الجهة الم�سرفةمدير الجل�سةالمتحدثونالفعاليةالوقت

جل�شة �شعرية عربية ومو�شيقى2:00

اأ. جمانة الطهاونة / الدرن
اأ. حممد طراطا�ش / ُعمان

اأ. حممد بن �شيف العربي/ ًعمان
اأ. عبد الرزاق الربيعي / ُعمان

اأ. اأمنة حممود
الحتاد العام لالأدباء 

والكتاب يف العراق

اجلماعات الهام�شية .. الواقع واملعاجلات3:00
د. �شالم عبد علي
د. حممود ح�شن

د.�شريين حممد كاظم

د. خليل ر�شول 
ال�شكرجي

بيت احلكمة

معهد غوتهاأ. حم�شن الرمليق�ش�ش ور�شة معهد غوتهالق�شة العراقية القادمة 4:00

ال�شن يف فكر هادي العلوي5:00
اأ. فرا �ش ال�شواح

د.طه جزاع 
د. حممد فهد القي�شي

د.علي املرهج

املجال�ش الدبية ايام الأبي�ش والأ�شود6:00
اأ. مازن الغبان

اأ. �شادق الربيعي
امانة بغداداأ. عادل العرداوي

قراءات �شعرية7:00
اأ. موفق حممد

اأ. كاظم احلجاج
اأ. طالب عبد العزيز

اأ. زعيم ن�شار

اعادت املدى من خالل معر�ش العراق الدويل للكتاب “دورة هادي 
العل���وي” الع���راق اىل املرحلة التي حكم فيه���ا في�شل الول وعبد 
الك���رمي قا�ش���م وم���ا كان هذا �شيتم ل���ول جهود فخري ك���رمي رائدا 
لتعمي���م املعرف���ة الوطنية بعد توق���ف الن�شاط الوطن���ي والفكري، 
وق���د �شهدت عودة �شاملة ملفا�شل التاأليف والن�شر. ولي�ش له �شرط 

�شوى ان يكون الكتاب من�شجما وداعيا لوحدة ال�شعب. 
اع���رف الرجل منذ �شنوات حا�شن���ا للمثقفن وللثقافة العراقية بل 

ا�شبح عهده عهدا جبهويا.
ل نن�ش���ى ان فخ���ري ك���رمي منع اي ن�ش���ر يدعو لل�ش���راع الطائفي 
والقوم���ي وانعك����ش ذل���ك  عل���ى ظهور الخ���اء العراق���ي. فا�شتمر 
الطاب���ع الي�ش���اري للح���روف العراقي���ة م���ع ان اليم���ن لي�ش���ت له 
ثقاف���ة وطنية. ان ال�شالمين العراقي���ن ي�شاريون.اذا ما قورنوا 

باخوانهم العرب.
�شلمت اخي نا�شرا غري من�شور.

 ح�سن العلوي

 بغداد / المدى

ا�شاء اليوم الرابع من معر�ش العراق الدويل للكتاب، 
الف ال���زوار، خا�ش���ة ال�شب���اب منهم، الذي���ن جتولوا 
يف اأروق���ة املعر�ش وح�شروا فعاليات���ه العديدة التي 
تنوعت بن الندوات وحفالت تواقيع الكتب، واما�ش 

فنية.
ب���داأت فعالي���ات الم�ش ال�شب���ت، بندوة ع���ن مبادرات 
ال�شب���اب يف خدم���ة الكت���اب وحت���دث به���ا ب�ش���ام عبد 
ال���رازق نائ���ب مدي���ر موؤ�ش�ش���ة ان���ا عراق���ي ان���ا اقراأ، 

واع�ش���اء ادارة املوؤ�ش�ش���ة �شت���ار ع���واد وعل���ي �شاكر 
ورئي����ش فرع مي�ش���ان �شي���اء القا�شي، وم���ن �شنجار 
كامريان كمال الذ�ش حتدث عن مهرجان �شنجار تقراأ. 
تلتها ندوة هامة بعنوان فاعلية القوانن يف الت�شدي 
لظاهرة البتزاز اللكرتوين وحتدث فيها اللواء �شعد 
مع���ن مدي���ر العالق���ات والع���الم يف وزارة الداخلي���ة 
وع�شو جمل�ش المن���اء يف هيئة العالم والت�شالت 

افا نادر وقدمتها العالمية اية القي�شي. 
من���رب العق���ل يف الحت���اد الع���ام لالأدب���اء والكتاب يف 
الع���راق، نظ���م ن���دوة بعن���وان الدميقراطي���ة – قراءة 

يف �شالحي���ة امل�شروع وجدواه وحتدث فيها د. حيدر 
ناظم ود. علي املرهج وادارها د. علي املحمداوي.

وع���ن �شخ�شي���ة املهرج���ان ه���ادي العل���وي بعن���وان 
مت�شوف بغ���داد وعا�شقها حتدث فيه���ا د. علي املرهج 

ود. عبا�ش الكبي�شي وقدمها �شعدون هليل. 
كما كان���ت هناك ندوة بعن���وان القن���وات التلفزيونية 
عل���ى ت���رددات ال�ش���ود والبي����ش  وحت���دث فيها امل 
املدر�ش، جمال حممد، �شام���ي قفطان، �شالح ال�شحن 

وادارتها د.�شذى العاملي. 
و�شيفا معر�ش الع���راق للكتاب، حم�شن الرملي ولينا 

هوي���ان احل�شن حتدثا عن كيف نكتب الرواية – ق�شة 
ولدة فك���رة حت���ى اجلمل���ة الخ���رية واداره���ا �شالح 
احلمداين وحفل اخلتام كان مع الفنان حميد من�شور. 
حف���الت التواقي���ع ا�شتمرت ب���كل تاأكيد، م���ع نخبة من 
الكت���اب والكاتب���ات الذي���ن ام�ش���وا عل���ى ا�شداراتهم 
جلمهوره���م ومنهم ال�شاع���ر موفق حمم���د والروائية 

الكويتية بثينة العي�شى. 
وللجماه���ري الريا�شي���ة ح�ش���ة يف معر����ش الكت���اب، 
حيث �شاه���دوا مباراة املغرب والربتغال على ال�شا�شة 

الرئي�شة يف باحة املعر�ش اخلارجية. 

 ندو�ت وحفالت تو�قيع و�أما�س غنائية 
في ر�بع �أيام معر�س �لكتاب

 زين يو�سف
ت�سوير محمود روؤوف

يف الي���وم الرابع من فعاليات معر�ش العراق الدويل 
للكت���اب احت�شنت قاع���ة الندوات، حديث���ا عن املفكر 
ه���ادي العل���وي بعنوان »ه���ادي العل���وي: مت�شوف 
بغداد وعا�شقها«، حتدث فيها ا�شتاذ الفل�شفة يف كلية 
الآداب بجامعة الكوفة د.زيد عبا�ش الكبي�شي وا�شتاذ 
ورئي����ش ق�ش���م الفل�شف���ة يف اجلامع���ة امل�شتن�شري���ة 

د.علي املرهج واأدارها الديب �شعدون هليل.
يف الب���دء ق���دم مدي���ر اجلل�ش���ة نب���ذة خمت�ش���رة عن 
املفك���ر وموؤلفاته ويف �شوؤال للدكت���ور زيد الكبي�شي 
ع���ن قراءت���ه للعل���وي، ذك���ر ان »عنوان ورقت���ي التي 
الب�شا����ش« وه���ذا  »اله�شا����ش  ه���و  الي���وم  �شاأقدمه���ا 
امل�شطل���ح يقتب�ش���ه العل���وي ونحن ن�شتع���ريه وهو 
يقتب�شه من ذنون امل�شري واله�شا�ش الب�شا�ش يعني 
انه ميلك �شخ�شية �شمحة خالية من عقد رجال الدين 
و�شمخ���رة اه���ل الدولة واه���ل املال وتع���ايل املثقفن 
عل���ى العام���ة، ومن هذا التعري���ف ن�شتطيع ان ن�شف 
�شخ�شي���ة ه���ادي العلوي باأن���ه املت�ش���وف املعار�ش 
ال���ذي ي�ش���اوي يف تعريف���ه املثق���ف الك���وين وه���ذا 
املثق���ف يقف دائما يف مواجهة مهيمنات وهي هيمنة 
رج���ل ال�شيا�شة و�شلطة رج���ل الدين و�شلطة املال لذا 
فمفه���وم املعار�شة يف عرف ه���ادي العلوي هو مقام 

من مقامات ال�شوفية«. 
وح���ول كتاب مدارات �شوفية له���ادي العلوي حتدث 
املرهج قائال »اعتق���د ان من ال�شعب ايجاد عالقة بن 
ال�شوفي���ة كروؤية نظري���ة وال�شوفية الت���ي يق�شدها 
ه���ادي العل���وي ولرمب���ا يختلف ه���ادي العل���وي عن 
الكثري من التي���ارات املارك�شية العربية ويختلف عن 
جالل العظ���م وعن توفيق �شلوم ورمبا يختلف معهم 

يف الكث���ري م���ن مفا�ش���ل كتاباته والكثري م���ن اآرائه، 
وق���د ق���ام العل���وي بالنتقال م���ن مفه���وم ال�شيوعية 
اىل مفه���وم امل�شاعية ويعتقد ان مفهوم امل�شاعية هو 

ال�شح ا�شتخداما«.
ويعتق���د املره���ج ان »املارك�شي���ن مث���ل ح�شن مروة 
امل���ادي  باجلان���ب  تاأث���روا  العظ���م  ج���الل  و�ش���ادق 
ونح���ن جميع���ا نت�ش���ور ان اهمي���ة املارك�شية تكمن 
العام���ل  اهمي���ة  اأو  للتاري���خ  امل���ادي  التف�ش���ري  يف 
القت�ش���ادي يف معرفة التاريخ لك���ن ما ي�شتغل عليه 
هادي العلوي �شيء مغاي���ر، مارك�شية العلوي كانت 
فيه���ا ال�شدفة ولي�ش الق���راءة فقط مبعنى انه حينما 

حورب يف العراق وذه���ب اىل ال�شن ليعلم العربية 
تعرف هن���اك على الكونفو�شية وعل���ى التاوية وهو 
م���ن اوائل الذين ترجموا كتاب التاو الكتاب املقد�ش 

عند التاوية«. 
الع���امل  ب���ن  يف�ش���ل  »العل���وي  ان  املره���ج  ويوؤك���د 
واملثق���ف والع���امل ه���و اخلب���ري يف مهنت���ه ولرمب���ا 
يك���ون هن���اك ع���امل ولكنه لي����ش مثقفا ولك���ن املثقف 
الفاعل يف احلياة الجتماعية وال�شيا�شية والثقافية 
واعتق���د يقرتب من مفهوم علي الوردي للتفريق بن 
مفهومي املتعلم واملثقف واملتعلم هو الذي يعلم علما 
م���ا ولكن املثق���ف هو الذي يدرك حت���ولت هذا العلم 

والتحولت الكونية يف العامل واحلياة ودور املثقف 
فيها«.

وع���ن عدم حت���ول كتاب���ات العلوي ملدر�ش���ة تاريخية 
حت���دث الكبي�شي وق���ال »ان تك���ون مدر�شة يف قراءة 
التاريخ هذا اأمر يحتاج الكثري من العمل ويحتاج ان 
نفه���م هادي العلوي لن العل���وي غري �شويف مبعنى 
ال�شوفي���ة كم���ا ه���و يف ذات الوق���ت لي����ش �شيوعي���ا 

باملعنى النظري لل�شيوعية«.
وب���ن ان »العل���وي يعي���ب على احل���الج ا�شتغاله يف 
ال�شيا�ش���ة ول يعت���رب احل���الج م���ن م�شايخن���ا ولكنه 

ي�شيد بعبد القادر الكيالين ل�شتغاله باملعار�شة«

 في ندوة عن �سخ�سية المعر�س  

د. علي �لمرهج: هادي �لعلوي لي�س مت�صوفًا بالمعنى �لنظري لل�صوفية

( جعلت �لعر�ق و�حدً� في جميع فتر�ته  (
�لتاريخية.. وللكتاب معر�س دولي وللن�صر نا�صر
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 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير محمود روؤوف

يف لقاء م���ع اجلمهور اقيم عل���ى معر�ش العراق 
ال���دويل للكت���اب، ن���دوة للمفكر ال�ش���وري فرا�ش 
تاري���خ احل�ش���ارات  فيه���ا يف  ابح���ر  ال�ش���واح، 
والديان، وادارها الروائي علي بدر، الذي رحب 
بحف���اوة بال�ش���واح قائ���ال اننا نحظ���ى بت�شريف 
كب���ري الي���وم حن يك���ون حا�ش���را بينن���ا الديب 
والباح���ث يف تاري���خ الدي���ان والفل�شف���ة  ال���ذي 
كت���ب عن تاريخ ال�شاطري و�شاحب الكتاب الذي 

احدث ثورة فكرية.
وقال ال�شواح ان »الكتابة ظهرت يف اواخر اللف 
الثالث���ة والل���ف الرابع���ة قبل املي���الد يف �شومر، 
لكن ع�ش���ر التدوين يف بالد الرافدين تاأخر حتى 
اوا�ش���ط اللف الثالث قبل املي���الد، بداية الكتابة 
�شيء وع�شر التدوين �شيء اآخر، ولناأخذ الثقافة 
العربي���ة مثال، متى بداأ ع�شر التدوين يف الثقافة 
العربي���ة؟ يف القرن الث���اين الهجري، ويف القرن 
الول الهج���ري يف الع�شر الموي ل توجد لدينا 
مدونة واح���دة ابدا، ومع بداية الع�شر العبا�شي 

بداأ ع�شر التدوين، ودائما ع�شر التدوين يتاأخر 
ع���ن الكتابة، فع�ش���ر التدوين يف ب���الد الرافدين 
ويف �شوري���ا تاأخ���ر حت���ى اوا�شط الل���ف الثالث 

قبل امليالد«.
وا�ش���اف ان���ه »م���ع ع�ش���ر التدوين يب���داأ تدوين 
ال�شاط���ري اي التدوي���ن الدب���ي، ال�شطورة هي 
اول �ش���كل م���ن ا�ش���كال الدب امل���دون وامل���روي 
اي�ش���ا، فب���داأ تدوي���ن ال�شاط���ري ال�شومرية، لكن 
تدوين ال�شط���ورة ل يوؤ�شر اىل تاريخها لن من 
املمك���ن ه���ذه ال�شطورة ق���د مت تداوله���ا قبل ذلك 
بعدة ق���رون، وهبوط ع�شت���ار اىل العامل ال�شفل 
دون بالن�ش���ف الث���اين م���ن الل���ف الثال���ث قب���ل 
املي���الد، لك���ن ل �شك ان هذه ال�شط���ورة كانت لها 

ا�شكال مروية قبل ذلك ل نعرف ما هي«.
وتاب���ع ان »ال�شاطري ما قب���ل الكتابة ل ن�شتطيع 
ال ان نتكه���ن بها، ويف الع�شر احلجري احلديث 
نرى اعمال فنية ودمى طينية، لدينا مادة ب�شرية 
ولي�ش مادة مكتوبة او م�شموعة، ول نعرف نحن 
منقطع���ون عن ه���ذا الع�شر ويج���ب ان ن�شتنطق 
الثار املادية لكي نعيد بناء الو�شط الفكري الذي 

ي�شتمل على الديني ب�شكل رئي�شي«.

واأكمل ال�ش���واح ان »الب�شر مت�شابهون لكن هناك 
ظروفا مادية تظه���ر يف منطقة من املناطق جتهز 
وحت�شر للنتاج الالمادي، وميكن ان تكون هناك 
�شدفة �شغرية اثرت عل���ى تاريخ الب�شرية، كيف 
ن�شاأت الق���رى الوىل يف بالد ال�شام مثال؟ ن�شاأت 
بال�شدف���ة خالل ع�ش���ر ما قبل الع�ش���ر احلجري 
احلديث ا�شتقر الن�شان قرب حقول القمح الربي 
وبداأ يح�شد ويطح���ن وي�شنع الرغيف، الرغيف 
ه���و �شان���ع احل�ش���ارة الت���ي نعي�شه���ا الن، هذا 
الرغيف الذي ت���اأكل ن�شفه ونرم���ي ن�شفه الخر 
بالقمام���ة ه���و �شانع احل�ش���ارة، وبع���د ان تعلم 

كيف يح�شد القمح تعلم كيف يزرعه«.
وذكر ان���ه “اعتقد ان من ق���ام بالنقلة احل�شارية 
هي املراأة لن الرجل عندما ا�شتقرت اجلماعة هو 
مل ي�شتقر وبقي �شي���ادا، ومن ا�شتقر يف الر�ش 
ه���ي امل���راأة واولده���ا ولحظ���ت ان ه���ذا القمح 
ال���ربي ميك���ن زراعته وهي من قام���ت بالتجارب 
الر����ش  يف  م�شتق���رة  لنه���ا  الوىل  الزراعي���ة 
والرج���ل ق���د يغي���ب كثريا ث���م يع���ود، وا�شتقرار 
امل���راأة �شاهم بالكث���ري من الكت�شاف���ات من بينها 

الزراعة”.

 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير : محمود روؤوف 

اقام من���رب العقل التابع لالحتاد العام لالأدباء 
والكتاب يف العراق �شمن منهاج الندوات يف 
معر�ش العراق الدويل للكتاب، ندوة بعنوان 
»الدميقراطي���ة.. قراءة يف �شالحية امل�شروع 
وجدواه«، �شيفت د. علي املرهج رئي�ش ق�شم 
الفل�شف���ة يف اجلامعة امل�شتن�شرية ود. حيدر 
ناظ���م ا�شت���اذ الفل�شف���ة امل�شاع���د يف اجلامعة 

امل�شتن�شرية.
ع���ن  »احلدي���ث  ان  ق���ال  املره���ج  عل���ي  د. 
ان  و�شع���ب  ويط���ول  يت�ش���ع  الدميقراطي���ة 
تعطي فكرة حمددة له���ذا املفهوم وتطوراته، 
واح���اول ان اتناوله بو�ش���ف حلو لكنه لي�ش 
احل���ل الناجع جلمي���ع التح���ولت يف الثقافة 
العراقي���ة واحلي���اة الجتماعي���ة، ون�شتطيع 
ان نق���ول ان هن���اك انواعا م���ن الدميقراطية 
وتطبيقاته���ا ق���د تك���ون غ���ري �شاحل���ة يف كل 

املجتمعات”.
وا�ش���اف ان “العراق جمتم���ع عانى من ظلم 
ال�شتب���داد لفرتات طويل���ة وبالتايل ان تاأتي 
بالدميقراطية وكاأنها وجبة جاهزة لتن�شاأ يف 
جمتمع ل يعي حتولت الدميقراطية ومل يكن 
طرفا يف هذه التحولت، لرمبا هناك مفكرون 
ا�شالمي���ون حاولوا قراءة الن�ش الديني على 
ان���ه ن�ش يجمع بن نزع���ة دميقراطية ونزعة 
ديني���ة وبالتايل حماولة ق���راءة الدميقراطية 
من داخل الدين كما فعل ال�شرتاكيون حينما 
ق���راأوا جمموع���ة م���ن الن�شو����ش الرتاثي���ة 
وحت���ى الن�شو�ش املقد�شة على انها تت�شاوق 
مع فك���رة ال�شرتاكية وبحث���وا عن جذور لها 
يف �شخ�شي���ات او ظواه���ر معينة، كاأن يكون 
النظ���ر لالمام علي واب���و ذر الغفاري كنماذج 

لال�شرتاكية”.
وذكر ان���ه “اي�شا هناك من نظر للدميقراطية 
عل���ى امكانية ان يك���ون الدي���ن حمايدا جتاه 
ال�شلط���ة وال�شيا�ش���ة، اأمث���ال حمم���د ارك���ون 

ون�شر حامد ابو زيد”.
 م���ن جانبه ق���ال د. حيدر ناظ���م، ان “النظام 

ال�ش���راع  ا�شا����ش  عل���ى  ن�ش���اأ  الدميقراط���ي 
ب���ن مفهوم���ن، املفه���وم الول ه���و تعزي���ز 
النزع���ة الذاتية والت���ي دافعت عنه���ا احلركة 
ال�شف�شطائية مقابل افالطون ورف�ش النظام 
الدميقراط���ي ال���ذي كان يري���د احلف���اظ على 
الثب���ات داخل املجتمع الثين���ي، ومتعلق بان 

ميار�ش كل فرد ما هو موؤهل له طبيعيا”.

وتابع ان “ار�شطو اعترب النظام الدميقراطي 
هو اف�شل ورمبا ا�شواأ نظام يف نف�ش الوقت 
من املمكن ان يطب���ق كنظام حكم للمجتمعات 
الب�شري���ة احلا�ش���رة اآن���ذاك، بالت���ايل يح���ل 
م�شاكل كثرية اأكرث م���ن النظمة الباقية التي 

كانت معروفة.
يق���ول �شبينوزا، او اق���ول بالنياب���ة عنه، ان 

املواط���ن هو مواطن مقدار م���ا يبذله من جهد 
ل ينف�ش���ل في���ه ع���ن كون���ه مواطن���ا، بالتايل 
هوي���ة اي �شيء او اي نظام مرهونة مبقدور 
م���ا يبذل���ه م���ن جه���د يف ار����ش الواق���ع لكي 
يحق���ق هويت���ه وه���ذا ينطب���ق عل���ى النظ���ام 

الدميقراطي”.
وذكر ان “امل�شكلة الت���ي نواجهها يف العراق 
مزدوج���ة، ال�ش���ق الول يتعلق ب���ان املجتمع 
العراقي خ���رج من نظام �شم���ويل دكتاتوري 
باب�ش���ع ال�ش���ور وه���ذا النظ���ام يعم���ل عل���ى 
ابتالع احلزب واحلزب بدوره يبتلع املجتمع 
وعندم���ا ي�شقط ه���ذا النظ���ام ت�شق���ط الدولة 
مع���ه، وبع���د 2003 بداأنا مبرحل���ة تاأ�شي�شية 
جدي���دة وكانت الق���وات المريكي���ة م�شوؤولة 
ع���ن ان�ش���اء بني���ة جدي���دة للدول���ة العراقية، 
وواجهن���ا م�شكل���ة متعلق���ة بطبيع���ة املجتمع 
العراقي حيث كان تاريخ كثري من ال�شراعات 
واحل���روب الهلي���ة لال�شتح���واذ عل���ى ه���ذا 

املجتمع قدميا وحديثا”.

 عامر موؤيد
ت�سوير : محمود روؤوف 

ت�شارك دار ومكتبة عدن���ان للمرة الثالثة يف معر�ش 
العراق الدويل للكتاب وهذه املرة با�شدارات جديدة 
تنوع���ت كثريا يف حمتوياته���ا، حيث يتواجدون يف 

الكثري من املعار�ش العربية اي�شا.
ولدار عدنان تواجد دائم يف �شارع املتنبي من خالل 
مكتبته���م التي تعود اىل زمن بعيد واي�شا لديهم فرع 
للمكتبة يف منطق���ة الكرادة حيث مقهى كهوة وكتاب 

الثقايف.
ومن ال�ش���دارات اجلديدة لدار عدن���ان كتاب المام 
الثالث ع�ش���ر »العامة والعمام���ة يف احلقل ال�شيعي« 
وم���ن الكتاب »يف الواق���ع ان كل امل�شلمن ل يريدون 
ان يتكل���م اح���د ع���ن مقد�شاته���م بالنقد وه���م يجدون 
الراح���ة النف�شي���ة يف ان يظلوا على وه���م التقدي�ش 
او »تقدي�ش الوهم« عو�ش معرفة �شيء من احلقيقة. 
انهم يرغبون يف ان يبقى الفقهاء يف عاملهم الروحي 

والر�شتقراطي بعيدا عن همومهم اليومية«.
ويف حق���ل الرتجم���ات �شدر عن الدار كت���اب الكراه 
يف الدين »�شدام ح�شن وال�شالم وجذور التمردات 
يف العراق« حيث متت ترجمته من قبل د.نور حممد 

احلب�شي ومراجعة د. نهار حممد نوري.

وذك���ر موؤل���ف الطبعة العربي���ة انه »�ش���رف عظيم ان 
ارى هذا الكتاب مرتجم���ا اىل اللغة العربية فالكتاب 
خرج من ماأ�شاة احلرب يف العراق وكان قد ا�شتوىل 
املعار�ش���ون العراقيون بدعم م���ن اجلي�ش المريكي 
بع���د �شق���وط نظ���ام �ش���دام ح�ش���ن عل���ى الكثري من 

الر�شيفات الداخلية«. 
كما �ش���در كتاب ح���رب اجلماهري وت�شري���ن والرمز 
يف الع���راق ل�شاكر �شاه���ن وفيه “�شه���د العراق بعد 
�شقوط نظام البعث عام 2003، تغريات جوهرية يف 
النظام ال�شيا�شي وحتوله من هيمنة احلزب الواحد 
اىل هيمنة الحزاب و�شعود النخبة ال�شيا�شية التي 

عار�شت �شدام ح�شن اىل �شدة احلكم«. 
واي�شا كان لل���دار ا�شدار بعن���وان العراق واحلركة 
الكمالي���ة “1919 – 1923« ل���� د.قا�ش���م اجلميل���ي 
وه���و درا�شة يف تداعيات احلركة الكمالية على قوى 
ال�شلط���ة وموؤ�ش�شاته���ا يف الع���راق وعل���ى املتنفذين 
يف الري���اف واملراك���ز احل�شري���ة وعل���ى اجلماهري 

وال�شحافة والتنظيمات ال�شيا�شية والجتماعية.
واح���دث ا�شدار للدار ه���و الكتاب ال�شع���ري لل�شاعر 
ال�شعب���ي ايهاب املالكي »حكايتن���ا« حيث يعد املالكي 
م���ن ابرز كت���اب ال�شع���ر ال�شعبي يف الوق���ت احلايل 
وتب���اع دواوينه بن�شب كبرية بن ال�شباب على وجه 

التحديد. 

 م�سطفى وحدان
ت�سوير: محمود روؤوف

عل���ى قاعة معر�ش الع���راق الدويل للكت���اب اقيمت ندوة 
بعنوان »فاعلية القوان���ن يف الت�شدي لظاهرة البتزاز 
اللك���رتوين« وتناول���ت مو�شوع اجلرمي���ة اللكرتونية 
الت���ي �ش���ارت ته���دد الف���راد واملوؤ�ش�ش���ات وكل �شخ�ش 

معر�ش لها يف اي حلظة.
وحتدث يف الندوة  كل من اللواء �شعد معن رئي�ش خلية 
الع���الم المن���ي يف وزراة الداخلي���ة ووافا ن���ادر ع�شو 
هيئة المن���اء يف هيئة الع���الم والت�ش���الت واداراتها 

العالمية اية القي�شي.
يف البداي���ة حتدثت نادر عن مو�ش���وع التنمر والبتزاز 
والفرق بينهما وبن المن ال�شيرباين و عن الت�شريعات 
والتنظيمات التي متتلكها هيئة العالم والت�شالت  يف 
الع���الم املرخ����ش، ذاك���رة ان »هذه التنظيم���ات و�شعت 
بالتع���اون مع موؤ�ش�شات عريقة مث���ل ال� bbc لكن م�شكلة 
ه���ذه التنظيمات يف عدم حتديثها من���ذ عام ٢٠٠٤ وعن 

اجله���ود الت���ي يت���م بذلها م���ن قبل الهيئ���ة لإع���ادة تقييم 
القان���ون من ناحية الن���وع اجلن���دري يف تنظيم العالم 
املرخ����ش وفيما يخ�ش من�ش���ات التوا�شل وتكنولوجيا 

املعلومات«.
وا�ش���ارت ن���ادر اىل ان »قان���ون اجلرمي���ة اللكرتونية ل 
يجب ان يكون مرنا فهنالك خيط ب�شيط �شفاف قد يف�شل 
ب���ن التنمر وحرية الراأي ويج���ب ان يكون هذا القانون 
�شارم���ا ومنظما وحتدث���ت اي�شا عن اجله���ود امل�شتمرة 
م���ن قبل الهيئة وعن �شب���ب البطء احلا�شل يف هذا المر 
»ب�شب���ب ح�شا�شي���ة املو�شوع والفرق ب���ن ال�شرعة التي 
تتغ���ري فيها ال�شياء داخل هذه املواقع وبن الوقت الذي 

يتطلبه �شن قانون جديد«.
فيم���ا حتدث اللواء �شع���د معن عن »الزي���ادة الهائلة التي 
التوا�ش���ل  من�ش���ات  يف  امل�شرتك���ن  ع���دد  يف  ح�شل���ت 
الجتماع���ي خ���الل العام احل���ايل والتي بلغ���ت اكرث من 
ثالث���ة مالين م�ش���رتك وعن اهمي���ة الرتكي���ز على المن 

ال�شيرباين يف هذا المر وعن التحديات المنية«.
وتاب���ع ان »الرهاب مل يعد التح���دي الول وان التحدي 

الدرج���ة  املخ���درات ويف  ه���و  الدرج���ة الوىل  الن يف 
الثاني���ة اجلرمي���ة اللكرتوني���ة ب���كل انواعه���ا لأن ه���ذه 
اجلرائ���م ق���د تت�شب���ب بك���وارث مث���ل النتح���ار والقت���ل 
والنزاع���ات الع�شائري���ة«، وعن مو�ش���وع ت�شريع قانون 
يف مو�شوع اجلرمية اللكرتوني���ة ان هنالك م�شودة قد 
قرئ���ت مرتن لكنه���ا مل ت�ش���ّرع اىل الن وان اللواء �شعد 
معن ياأمل من اع�شاء الربملان �شمن هذه الدورة بت�شريع 
هذه القوانن ومنها قانون اجلرمية الكرتونية وقانون 
حماي���ة ال�شرة والطفل والتعديل عل���ى قانون العقوبات 

العراقي.
كم���ا وحت���دث معن اي�شا ع���ن »الزيادة الت���ي ح�شلت يف 
عدد ال�شخا�ش املتعر�شن لالبت���زاز والذين بلغ عددهم 
١٢٥٧ ام���راأة و ٢١٦ رج���ال خ���الل ع���ام ٢٠٢٢ فق���ط 
وع���ن اخلطوات الت���ي يج���ب اتخاذها لتجن���ب البتزاز 
اللك���رتوين والخرتاق من خالل عدم ت���رك ثغرات عند 
ان�ش���اء موقع او �شفحة �شخ�شية عل���ى مواقع التوا�شل 
وان هنالك جلنة ق�شائية خمت�شة يف مو�شوع اجلرمية 

اللكرتونية �شيتم العالن عنها قريبا«.

في لقاء مع الجمهور.. اإبحار بتاريخ االأديان والح�سارات

�لمفكر �ل�صوري فر��س �ل�صو�ح: �لرغيف �لذي ناأكل ن�صفه ونرمي ن�صفه �لآخر بالقمامة هو �صانع �لح�صارة

منبر �لعقل يناق�س �صالحية �لم�صروع �لديمقر�طي عناوين جديدة  في د�ر ومكتبة عدنان
في معر�س �لعر�ق للكتاب

حديث عن �لبتز�ز �لإلكتروني وكيفية تحييده في معر�س �لكتاب 
خ������ي������ط خ�����ف�����ي�����ف ب������ي������ن ال�����ت�����ن�����م�����ر وح���������ري���������ة ال��������������راأي
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  زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

الع���راق  معر����ش  ن���دوات  اوىل  يف 
الدويل للكتاب ويف يومه الرابع جرت 
ن���دوة بعن���وان »مب���ادرات ال�شباب يف 
خدم���ة الكت���اب.. انا عراقي ان���ا اقراأ«، 
للحدي���ث ع���ن مب���ادرة �شب���اب بغ���داد 
و�شنجار ودياىل والفراهيدي وتكريت 
واملو�ش���ل، حتدث فيها ال�شاتذة ب�شام 
عب���د ال���رزاق وعل���ي �شاك���ر والدكتور 
�شت���ار ع���واد اع�ش���اء الهيئ���ة الدارية 
ملنظم���ة انا عراق���ي انا اق���راأ وال�شتاذ 
كام���ريان كم���ال اأحد منظم���ي مهرجان 
اور�شينا الثقايف يف �شنجار وال�شتاذ 
�شي���اء القا�ش���ي رئي����ش ف���رع منظمة 
انا عراق���ي يف مي�ش���ان، واأدار الندوة 

العالمي عامر موؤيد.
ويف بداي���ة اجلل�ش���ة حت���دث  كامريان 
عن مهرجان اأور�شينا يف �شنجار قائال 
»كم���ا تعلمون ان مدين���ة �شنجار عانت 

بطريق���ة مل تع���اين مثله���ا اي���ة مدين���ة 
عراقية واليوم نحن كفريق »اور�شينا 
الثق���ايف« نحاول ب���كل طاقاتن���ا اعادة 
احلياة لهذه املدين���ة عن طريق الكتاب 
وذل���ك لميانن���ا ب���اأن الكت���اب �شيكون 

جزءا من عودة احلياة اىل مدينتنا«.
وبن ان »ابناء �شنجار حمبون للثقافة 
لذل���ك قررن���ا ان نعم���ل عل���ى مهرج���ان 
اأور�شينا بجه���ود ذاتية وبدعم �شبابي 
من اأهايل املدينة وقمنا بتوزيع 3000 
اآلف كت���اب جم���اين لنثب���ت ان الثقافة 
لي�ش���ت حكرا على مدين���ة دون اخرى، 
وكل م���ا نري���ده ه���و الدع���م ل�شنج���ار 

ولأهايل �شنجار«.
وع���ن املب���ادرة التي اقيم���ت يف بغداد 
والفعالي���ات امل�شاحب���ة لتوزيع الكتب 
ذك���ر علي �شاكر ان »م���ا مت توزيعه يف 
بغ���داد واملحافظ���ات الخ���رى هو 70 
ال���ف كت���اب وح�ش���ة بغ���داد كانت 35 
الف كتاب، و40 الف موزعة على �شت 
حمافظات اخرى، ويف بغداد الفعالية 

الرئي�ش���ة ه���ي توزيع الكت���ب لكننا يف 
كل ع���ام ن�شتح���دث زاوي���ة او فعالي���ة 

جديدة بال�شافة اىل الفعاليات الفنية 
التي تقام على ار�ش املهرجان«.

ويف �شي���اق احلدي���ث عن املب���ادرة يف 
�شي���اء  ال�شت���اذ  حت���دث  املحافظ���ات 

القا�ش���ي ع���ن مبادرة مي�ش���ان قائال ان 
»املو�ش���م ال���ذي اج���ري ه���ذا العام يف 
مي�شان ه���و الثالث لن���ا وجتاوزنا فيه 
كل العقب���ات الت���ي كن���ا نع���اين منه���ا، 
ويف ه���ذا املو�شم كانت لن���ا زاوية عن 
اله���وار اأعلمن���ا الزائرين م���ن خاللها 
ان اله���وار تع���اين م���ن كارث���ة بيئية 
بال�شاف���ة اىل هج���رة كب���رية من قبل 

�شكانها«.
واأك���د ان »م���ا نعم���ل علي���ه يف املبادرة 
لي����ش فق���ط الثقاف���ة والكت���اب وامن���ا 
النواح���ي  كل  عل���ى  ال�ش���وء  ت�شلي���ط 
املجتمعي���ة يف املحافظ���ة وق���د لم�شنا 

تفاعال كبريا فيما يخ�ش الهوار«.
ب�ش���اأن �ش���وؤال م���ن مدي���ر اجلل�شة عن 
ال�شعوب���ات الت���ي تواج���ه منظمة انا 
عراق���ي ان���ا اق���راأ يف اقام���ة الفعاليات 
خ�شو�شا وانه���ا يف اكرث من حمافظة 
حت���دث �شتار عواد قائ���ال ان »اقامة اي 
مهرجان وا�ش���ع وعام يحتاج اىل جهد 
كب���ري، ونحن يف مهرج���ان »انا عراقي 

انا اقراأ« نعتمد اآلية التطوع مل�شاعدتنا 
املهرج���ان  �ش���وؤون  لإدارة  كمنظم���ن 
وهذا العام متيز باأن املتطوعن كانوا 
متفان���ن يف عمله���م ال���ذي ي�شتمر ليال 

ونهارا«.
وع���ن الدعم الذي حت�شل عليه املنظمة 
والآلية املالي���ة التي تتبعه���ا املوؤ�ش�شة 
ب���ن ب�ش���ام عب���د ال���رزاق ان »املنظمة 
م���ن  تعم���ل من���ذ 10 �شن���وات و90% 
اجله���د ال���ذي نقدمه هو جه���د تطوعي 
وعملي���ات الدع���م كان���ت مقت�شرة على 
الثالث���ة موا�ش���م الخ���رية وه���و دع���م 
ب�شيط لك���ن يف املو�شم الخري ح�شلنا 
عل���ى دع���م �شاعدنا على اقام���ة املبادرة 

يف �شبع حمافظات«.
وتاب���ع ان »العم���ل عل���ى م�شاري���ع يف 
املنظم���ة يحت���اج اىل دعم م���ن اجل ان 
ن�ش���ل اىل مناط���ق ابع���د يف الع���راق، 
لذل���ك املوؤ�ش�ش���ة حتت���اج اىل دع���م من 
موؤ�ش�ش���ات اخرى ل�شيم���ا املوؤ�ش�شات 

القريبة من عملنا«.

 تبارك عبد المجيد
ت�سوير محمود روؤوف

�سهدت ار�س معر�س العراق الدولي 
للكتاب، انعقاد ندوة مفتوحة 

مع الح�سور، تحت عنوان »جيل 
ال�ستينيات في العراق: ماذا 

تبقى من الروح الحية والموجة 
ال�ساخبة »، تحدث فيها كل من 

الكاتب �سجاع العاني والناقد 
االدبي مالك المطلبي، وادار 

الجل�سة اال�ستاذ �سلمان الكا�سد.

وتناولت الندوة احلديث عمما تبقى من 
الدب���اء يف احلقب���ة اخلم�شينية املتمثلة 
ال�شتيني���ة  واحلقب���ة  احلي���ة  بال���روح 
املتمثل���ة باملوج���ة ال�شاخب���ة، وهل هذا 
ال�ش���راع كان نابعا م���ن مفاهيم ادبية ام 

ايديولوجية؟
الدكت���ور  بحدي���ث  اجلل�ش���ة  وابت���داأت 

�شج���اع العاين ع���ن ال�شهام���ات الدبية 
وال�شعري���ة جلي���ل اخلم�شيني���ات وكيف 
ذاك  الق�ش���ة وحداثته���ا يف  تط���ور  كان 

اجليل.
ويذك���ر ان »جي���ل اخلم�شيني���ات ولد يف 
العراقي���ة،  الوطني���ة  احلرك���ة  اأح�ش���ان 
حي���ث جند عن���د  حمم���ود اأحم���د ال�شيد 
جن���د، كتاب���ات واقعية وكت���ب وروايات 
ع���ن الواقعي���ة ال�شرتاكي���ة اأو ما ت�شمى 

بالواقعية اجلديدة«. 
وي�شرت�ش���ل »العقد ال�شتين���ي �شهد جيله 
للق�ش���ة  وحتدي���ث  جتري���ب  عملي���ات 
العراقي���ة حتديدا«، م�شيف���ا انهم »كانوا 
دائم���ا ي���رددون عب���ارة »نح���ن جي���ل بال 
اأ�شت���اذة«، مبعن���ى نح���ن ب���ال معلم���ن، 

وتعترب �شتيمة هذه العبارة يف وقتها«.
الدب���اء يف  ال�ش���وؤال عم���ا  حق���ق  ويف 
حركة ال�شعر بف���رتة ال�شتينيات، حتدث 
الدكتور مالك املطلبي، ذاكرا »نعاين من 
�شوء فه���م للم�شطلح���ات وكان مل�شطلح 
»جي���ل« ن�شي���ب م���ن �ش���وء الفه���م هذا«، 
الزم���ن   »ه���ل  �ش���وؤل م�شمون���ه  طارح���ا 
يتحك���م بالن����ش او ان الن����ش ه���و م���ن 

يتحكم بالزمن؟«.
ه���ذا  عل���ى  »الجاب���ة  ان  وي�شي���ف 
اىل  الو�ش���ول  اىل  �شي���وؤدي  الت�ش���اوؤل 
م�شطل���ح منهج���ي وا�ش���ح«، منوها اىل 
ان���ه »م���ن امله���م ان تك���ون هن���اك مراقبة 
للتحولت داخل حرك���ة التاريخ، ونف�ش 
ال�ش���يء حرك���ة ال�شعر من خ���الل مراقبة 
انعطافاته���ا واىل اأي اجت���اه ذاهب���ة، مع 

�ش���رورة غ����ش الب�شر عن م���ن اأي جيل 
هي«.

وعن الراأي بكت���اب الروح احلية لفا�شل 
الع���زاوي واملوج���ة ال�شاخب���ة ل�شام���ي 
مه���دي قال » انه���ا متثل كل �ش���يء ال ان 

تكون �شمن الدب وال�شعر«.
وع���ن ال�شب���ب اأو�شح ان »ال���روح احلية 
منظ���ور  م���ن  الع���زاوي  فا�ش���ل  كتبه���ا 
ايديولوج���ي بح���ت، كاأن���ه يق���دم بحث���ا 

ي�شاريا �شد توجه اليمن«.
 واظه���ر ت�ش���اوؤل اخ���ر، ه���ل يت���م تقومي 
ال�شاع���ر وفق �شع���ره اأو �شل���وك حياته؟ 
ه���ل نحاك���م �شام���ي مه���دي عل���ى �شجله 

ال�شيا�شي اأم �شعره واإنتاجه الن�شي؟
وبالإجابة ذكر انه »ل ميكن الغاء حياته 
ول ميك���ن الغ���اء م�شريت���ه الدبي���ة، ان 
هذه الت�شاوؤلت ول���دت فريقن منهم من 
ينادي بقط���ع الو�شال ومنهم من ميجد 

فيها«.
ويف �شي���اق احلديث ق���دم مدير اجلل�شة 
�شلم���ان الكا�ش���د مداخل���ة، ق���ال فيها ان 
»البي���ان ال�شع���ري كتب���ه اربع���ة �شع���راء 
التق���وا يف ن�شو�ش���ه، م�شكل���ن روؤي���ة 
�شعرية ولي�ش���ت اأيديولوجي���ة، كون ان 
ا�شخا����ش ميلك���ون توجه���ات  الربع���ة 

خمتلفة«.
وب���دوره ب���ن الع���اين ان »اجلي���ل م���ن 
احلقب���ة اخلم�شيني���ة بق���ي منه���م الكثري 
من النتاج الدب���ي على عك�ش اجليل يف 
احلقب���ة ال�شتيني���ة«، م�شيف���ا ان »الروح 

احلية باقية واملوجة ال�شاخبة انتهت«.

 عامر موؤيد 
ت�سوير محمود روؤوف

ت�سارك وزارة الثقافة وال�سياحة واالآثار في 
معر�س العراق الدولي للكتاب دورة المفكر 
هادي العلوي، والذي ترعاه موؤ�س�سة المدى 
الثقافية على اأر�س معر�س بغداد الدولي 

للفترة من 7 كانون االأول وحتى ال�17 منه، 
بم�ساركة 350 دار ن�سر محلية وعربية ودولية 

من 20 دولة.

وق���ال وكي���ل ال���وزارة د.عم���اد جا�ش���م  ل�)امل���دى(، ان 
»ف���رق مدر�شة املو�شيق���ى والباليه، ومعه���د الدرا�شات 
املو�شيقية �شاركت يف حفل افتتاح املعر�ش، بالإ�شافة 

اىل حفل اآخر«.
وُقدمت ندوة ملناق�شة واقع معاهد الدرا�شات املو�شيقية 
ومدر�ش���ة املو�شيق���ى والباليه، بتقدمي وكي���ل الوزارة 
عماد جا�شم يرافقه مدير املعهد احمد �شليم، ا�شافة اىل 
مدير املعهد ال�شبق حبيب العبا�ش وم�شاركة فرقة من 

املعهد وادارها العالمي عامر موؤيد.
م���ن جانب���ه اعلن وكيل ال���وزارة قا�ش���م ال�شوداين عن 
م�شارك���ة دار ثقاف���ة الأطف���ال يف املعر����ش، بع���دد م���ن 
مطبوعاته���ا ال�شه���رية ويف مقدمتها جملت���ي واملزمار 
وال�شال�ش���ل الق�ش�شي���ة والتي لقت اقب���اًل وا�شعًا من 

زوار املعر�ش والأطفال.
وق���ال ال�ش���وداين ان »الدار العريق���ة اأحيت يف الزوار 
عامل الطفولة وهي متثل ب�شمة مهمة يف عامل الثقافة«.
اأم���ا رئي�ش هيئة الث���ار والرتاث د.لي���ث جميد ح�شن 
اأ�ش���ار اىل م�شارك���ة الهيئ���ة يف املعر����ش ع���رب دائ���رة 
الدرا�ش���ات والبحوث والتدريب الآث���اري بنحو 120 
عنوانًا يخ�ش الثار والرتاث، واأبرزها جملتي �شومر 
بالتنقي���ب  تخت����ش  اأخ���رى  وعناوي���ن  وامل�شك���وكات 
وامل�ش���ح والتحري واملباين والعم���ارة وال�شيانة وما 

ُيعنى بقطاع الثار والرتاث.
واأ�ش���اف جميد ان »جناح الهيئة ي�شهد اقباًل كبريًا من 
قب���ل جمهور الباحثن واملخت�ش���ن يف ال�شاأن الثاري 

والهواة«.
والن�ش���ر  الثقاف���ة  دار  اي�ش���ًا  املعر����ش  يف  وت�ش���ارك 
الكردي���ة، مبجموع���ة م���ن ا�شداراتها املتنوع���ة والتي 
بلغ���ت نح���و ١٢٥ عنوان���ا ت�شم كتب���ًا ثقافي���ة وفكرية 

واجتماعية.
بدوره���ا، ت�ش���ارك دار ال�ش���وؤون الثقافي���ة يف املعر�ش 
باأك���رث من ال���ف عن���وان متنوع م���ن اإ�ش���دارات الدار، 
حي���ث اأعلنت عن خ�شوم���ات ت�شل اىل اكرث من 50% 

على الأ�شعار.
و�شه���دت اجنحة ال���دور  منذ الي���وم الأول، اقباًل لفتًا 
عل���ى جمالت الدار املعروفة منها جملة املورد، الأقالم، 
الثقاف���ة الأجنبي���ة، اآف���اق اأدبي���ة، الثقاف���ة الرتكمانية، 
جملة الرتاث ال�شعبي، وجملة ملحات و�شال�شل اخرى.

مبادر�ت �ل�صباب في خدمة �لكتاب تحدثت عن بغد�د ومي�صان و�صنجار 

جيل �ل�صتينيات وحديث م�صوق
عن �لأبي�س و�لأ�صود 

م�صاركة مهمة لوز�رة �لثقافة بفرقها �لمو�صيقية ودور ن�صرها 
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االثنين 2022/12/12
الموؤلف او المترجمالكتابالوقتا�سم الدار
اإح�شان حممودبداية على و�شك النهايةPM 2:00مكتبة من�شورات ن�شو�ش

حامت ال�شكر رمبا كان �شوايPM 3:00موؤ�ش�شة ابجد للرتجمة والن�شر والتوزيع

د. يو�شف ا�شكندررو�شة ال�شواق ومهرجان الع�شاق PM 4:00الكا

د. رائدة العكيليال�شفرة التاأويليةPM 5:00موؤ�ش�شة ابجد للرتجمة والن�شر والتوزيع

حممد النعا�شخبز على طاولة العم ميالدPM 6:00دار م�شكلياين

طارق امامماكيت القاهرة واعمال اخرىPM 7:00دار املتو�شط

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

نبيل جميلر�شائل رطبة.. و جنالء وق�ش�ش اأخرPM 1:00روافد للن�شر والتوزيع

حممد التميميكتاب الب�شرةPM 2:00دار املدى

ها�شم مطررائحة الوقتPM 3:00دار املدى

ن�شيم جلود ال�شمري ديوان وهبتنيهاPM 4:00دار �شفحات 

ترجمة: هند حممد �شالحالعقل املوؤثر  )تاأليف - تايل �شاروت(PM 5:00مكتبة من�شورات ن�شو�ش

عالء املو�شويعبد العزيز الب�شامPM 6:00دار �شطور للن�شر والتوزيع

�شالمة ال�شاحليقيامة الرغباتPM 7:00موؤ�ش�شة ابجد للرتجمة والن�شر والتوزيع
طالب عبد العزيزخم�شة و�شتون حبة رملPM 8:00دار املدى

 م�سطفى وحدان 
ت�سوير: محمود روؤوف

يف معر����ش الع���راق ال���دويل للكت���اب وجهنا 
�ش���وؤال ل�عدد م���ن املثقفن والكت���اب عن الكتب 
التي اقتنوها او كانوا حري�شن على اقتنائها 

خالل ايام املعر�ش. 

�سالح من�سي / اإعالمي ومخرج عراقي: 
مذك���رات بابلو نريودا والت���ي �شدرت عن دار 
املركز الثقايف العرب���ي حتت عنوان ) اعرتف 
باأنن���ي قد ع�شت(  اما الكتاب الثاين فهو كتاب 
انفا�ش���ي الخ���رية للوي�ش بونوي���ل وال�شادر 

عن دار الفن ال�شابع.
الكت���اب الثالث الذي اقتن���اه �شالح كان رواية 
)اخلل���ود(  ملي���الن كوندي���را وال�ش���ادرة ع���ن 
املركز الثقايف العربي برتجمة حممد التهامي 

العماري.
اما الكتاب الرابع فهو كتاب )يف جو من الندم 
الفك���ري(، للفيل�ش���وف املغرب���ي عب���د الفت���اح 
كيليط���و وال�شادر ع���ن من�ش���ورات املتو�شط، 
اأم���ا خام����ش كت���اب اقتن���اه من�ش���ي ه���و كتاب 
التاري���خ الثق���ايف للقباحة للكات���ب غريت�شن . 
اي . هندر�شن وال�شادر عن دار املدى برتجمة 

الدكتورة ر�شا �شادق.

علي وجيه � اإعالمي و�ساعر عراقي:      
ق���ال علي وجيه ان هنالك كتب���ا كثرية �شيكون 
حري�ش���ًا على اقتنائه���ا يف اي���ام املعر�ش هذا 
لك���ن هذه اب���رز الكت���ب التي ق���ام ب�شرائها يف 

ايام املعر�ش الأوىل.
الكتاب الول الذي قام علي وجيه باقتنائه هو 
كتاب )ما اجمل العي�ش من دون ثقافة � الثقافة 
كم�ش���اد حي���وي لأخط���ار احلماق���ة( لثي�ش���ار 
انطوني���و مولين���ا برتجم���ة ح�شن���ي مليطات 

وال�شادر عن من�شورات تكوين.
ام���ا الكت���اب الث���اين فه���و كت���اب )اي���ام الغزو 
� يومي���ات ا�شماعي���ل �شم���وط اثن���اء احت���الل 
الكوي���ت( لإ�شماعي���ل �شموط وال�ش���ادر اي�شًا 

عن من�شورات تكوين.
كت���اب )يف وداع غاب���و  الثال���ث كان  الكت���اب 
ومر�شيد�ش( وهو كتاب مذكرات عن الروائي 
الالتين���ي الكب���ري غابريي���ل ماركي���ز وزوجته 
مر�شيد����ش ي���روي املذك���رات ابنهم���ا املخ���رج 
رودريغ���و غارثي���ا و�شدر الكتاب ع���ن دار اثر 

برتجمة احمد ال�شافعي.

 رامي عدنان � مترجم عراقي 
رامي عدنان يقول انه و�شع قائمة باأهم الكتب 
التي يود �شراءها خالل ايام املعر�ش واخربنا 

بعدد من الكتب التي قام ب�شرائها حتى الن.
وه���ي مذك���رات الكات���ب اليط���ايل ت�شيزاري 
بافي���زي والت���ي �ش���درت ع���ن دار املدى حتت 
عبا����ش  برتجم���ة  العي����ش(  )مهن���ة  عن���وان 

املفرجي. 
ع���ن دار  ال�ش���ادر  وكت���اب �شالف���وي جيج���ك 
مراي���ا حت���ت عنوان )�ش���د البت���زاز املزدوج � 
الالجئ���ون والرهاب وم�شاكل اخرى( ترجمة 

مينا ناجي.
وم���ن من�شورات جدل قام رام���ي ب�شراء كتاب 
)عن احلب( للكاتب الفرن�شي ال�شهري �شتندال 

برتجمة ب�شام ا�شف ديبان.

 نباأ م�سرق 
ت�سوير: محمود روؤوف

اقيم���ت يف معر����ش الع���راق الدويل 
مفكري���ن  توقي���ع  جل�ش���ات  للكت���اب، 

و�شعراء عراقين وعرب.
ال�ش���وري،  والكات���ب  املفك���ر  وق���ال 
فرا�ش ال�ش���واح، ل�)املدى(، اإن »اليوم 
منا�شب���ة �شعيدة يف معر����ش العراق 
ال���دويل للكت���اب قم���ت بتوقي���ع ع���دد 
كبري من معار����ش الكتب الدولية يف 
ابوظب���ي وال�شارقة وعم���ان ودم�شق 
ولكن���ي مل اح���ظ مبثل ه���ذه احلفاوة 

من القراء«.
وب���ن انه »ي���وم ام����ش وقع���ت 300 
كتاب م���ن موؤلفاتي وه���ذا مل يح�شل 
�شابقا ا�شكر موؤ�ش�شة املدى وال�شعب 

العراقي والقارئ العراقي«.
وا�شاف »وقعت جمموعة من العداد 
الكاملة 25 جملد قام���ت دار التكوين 

بن�شرها خالل �شنوات«.
ق���ال  ب�ش���اأن احل�ش���ور اجلماه���ريي 
العراق���ي  »اجلمه���ور  اإن  ال�ش���واح، 
ليزال يقراأ بالرغم من تراجع الكتاب 
الورق���ي ولك���ن القب���ال الي���وم يعيد 

الثقة مب�شتقبل الكتابة الورقية«.
وع���رب وكي���ل وزارة الثقاف���ة، عم���اد 
جا�شم، يف حفل توقيع كتابه »الدقيق 
الحم���ر« ع���ن �شعادت���ه يف امل�شارك���ة 
مبعر�ش العراق الدويل للكتاب قائال 
اإن »م���ا قدمته موؤ�ش�ش���ة املدى منوذج 

واهتم���ام  ثق���ايف  مل�ش���روع  حقيق���ي 
باملقروء العراقي والعربي«.

ت�شني���م عل���ي، طبي���ة ا�شن���ان وكاتبة 
 once شعر قال���ت ل�)املدى( اإن كتابي�
upon، يع���د اول كتاب �شعري باللغة 
النكليزية يتكل���م عن العراق بطريقة 

فل�شفية«. 
وا�ش���ارت اىل انها تناول���ت »يف اخر 
ق�شي���دة ثورة ت�شري���ن وكل تفا�شيل 
الثورة«، مبين���ة انه »من خالل كتابي 
اح���اول اي�ش���ال �شوتن���ا اىل ال���دول 

الجنبية«.
يف  كتاب���ي  »توقي���ع  ان  وتابع���ت 
معر����ش العراق الدويل للكتاب يعني 
م���ن  بانطالق���ه  وافتخ���ر  الكث���ري  يل 

املعر�ش«. 
حمم���د  موف���ق  ال�شاع���ر  وحت���دث 
توقي���ع  جل�ش���ة  يف  ل�)امل���دى(، 
ه���ذا  »ا�ش���درت  اأن���ه  »عبدائي���ل«، 
مت  ولك���ن  الت�شعيني���ات  يف  الكت���اب 
م�ش���ادة  كان���ت  ق�شائ���ده  لن  منع���ه 
للحكوم���ة وجازفنا اآنذاك يف طباعته 

بالدمنارك«.
وقال���ت ال�شاع���رة اخال����ش ح�ش���ون 
ل�)امل���دى(، اإن���ه »ن�شارك م���ع معر�ش 
بتوقي���ع  للكت���اب،  ال���دويل  الع���راق 
وه���ي  احل���روف«،  »وط���ن  كتاب���ي 
جمموعة من ال�شعر احلر«، لفتة اىل 
ان »معر�ش العراق الدويل للكتاب له 
دور كب���ري يف انت�شار ثقاف���ة القراءة 

والكتاب«.

(: ماذ� ��صتريتم من معر�س �لكتاب؟  مثقفون يجيبون على �صوؤ�ل )

�ل�صو�ح: لم �أحَظ بمثل هذه �لحفاوة من قبل
جل�سات التواقيع ت�ستمر في المعر�س لمختلف الكّتاب 

 بغداد / المدى
ت�سوير: محمود روؤوف

العراق  معر�ش  نظمها  التي  الغنائية  الم�شية  يف 
للكتاب، احيى الفنان حميد من�شور اإحدى ليايل ايام 

ال�شود والبي�ش. 
الكتاب  معر�ش  زوار  من  كبري  ع��دد  ح�شره  احلفل 
الذين تفاعلوا مع املطرب وهو يغني ب�شوته ال�شجي 
ما�شية،  لي��ام  تعود  التي  اغانيه  حيث  ال�شامعن، 

تعني الكثري من ال�شياء اجلميلة ملالين العراقين. 

حميد من�صور يحيي ليالي معر�س �لكتاب


