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مبثاب���ة حلظة تاأم���ل، اأو توق���ف �ش���روري، اأو ا�شتثناء على 
الوق���ت، ياأت���ي اإعالن معر����ض الع���راق للكتاب و�ش���ط تدفق 
احلياة امللونة التي تعج بكل �شيء دفعة واحدة غري مبالية.

مل يع���د الأ�شود والأبي�ض ي�شريان اإىل ع���امل تقادم عهده، اأو 
ع�شر ق���ال كل مالديه. اإنهما ل يقدمان م���ادة م�شلّية للذاكرة، 
اإمنا هي دع���وة للتوقف، والرتي���ث، والن�شحاب الختياري 
م���ن له���اث الوقت العابر نح���و تلك الأعماق، الت���ي مل تتح لنا 
الظروف �شرب اأغوارها. وهذه العماق املجيدة خمباأة هناك 
ب���ني ترا�شف الكتب عل���ى الرفوف. فالأ�ش���ود والأبي�ض هما 
قدر الكتاب و�شره اخلفي الذي يتجاوز اغراءات الألوان اىل 

روعة امل�شامني.
بالع���ادة يحمل اأَي كتاب يف �شفحته الأوىل معلومات بهذين 
اللون���ني، وحتيلن���ي ه���ذه ال�شفحة دائم���ًا اإىل اإ�ش���ارة خفية 
للق���ارئ؛ اأن يوغ���ل رويدًا يف ع���امل �شينب�ض ب���ني يديه مثل 

كائن حي، ما اأن ينهمك يف �شطوره حتى يتنف�ض.
كاَن الأبي����ض والأ�ش���ود، لون���ان مينحان احلي���اة ذلك البطء 
ال�شعي���د، �شيم���ا واأن النا�ض احتفظوا ب�شح���ر يومياتهم عرب 

�شور نّحت الألوان جانبًا ل�شالح هذين اللونني.
واملفارق���ة اأن ذل���ك الزم���ن، ورغ���م عجزه ع���ن ا�شتعرا�ض كل 
الألوان؛ كاَن بعيدًا عن التزييف. لأن الب�شر عا�شوا  يوميات 

لي�شت افرتا�شية؛
حي���ث التوا�ش���ل الجتماعي ه���و توا�شل العي���ون والقلوب 
والأرواح، والنا����ض تق���راأ كتب���ًا ل يرميه���ا التامي لي���ن اأمام 
اأعينه���م، بل تاأتي نتيجة مراقبة انفع���ال القراء باحلديث عن 

كتاب يطبع ظالله عليهم �شيئًا ف�شيئًا مع منو الأيام.
كان املوؤل���ف والقارئ ي�شنعان املعرف���ة �شويًا دون تظاهر اأو 

تثاقف مفتعل يف تبادل م�شل ومبهر لالأدوار.
احل�ش���ور يف اأروقة املعر�ض يف بغ���داد فر�شة رائعة لعي�ض 
احلي���اة كم���ا هي؛ حي���ث املوؤل���ف والق���ارئ والكت���اب اأ�شياء 
حقيقي���ة يف ع���امل واقعي، ظل���ت �شام���دة اأمام �شي���الن غزو 

ال�شا�شات الذي يجري بال هوادة.
مرحى لبغداد واأهلها، مرحى للكتاب وملوؤ�ش�شة 
املدى، ولكل ال�شباب الذين مازالوا يقاومون 
بكرنف���الت  وتداعيه���ا  احلي���اة  ت�شط���ح 
حتتفي باملعرف���ة والفن واجلمال، حتتفي 
والأ�ش���ود  والنا�ش���ر  واملوؤل���ف  بالكت���اب 

والأبي�ض.

الأبي�ض والأ�سود قدر الكتاب ورفعته

 �سهد الراوي 

افتتاحية الملحق

منهاج المعر�ض ليوم االثنين 12/12
الجهة الم�سرفةمدير الجل�سةالمتحدثونالفعاليةالوقت

الأ�شباب اخلفية وراء انح�شار و�شول 2:00
الكتاب العراقي اىل العامل. 

اأ. عمر ال�شراي
اأ. علي قا�شم 

 اأ. حممد هادي
جمعية النا�شرين والكتبيني اأ. ن�شري حيدر لزم

يف العراق

3:00
ا�شحاب الهمم

التمكني والنخراط يف املجتمع
قوانينهم ، الن�شاء، الحوال املعي�شية، 

التعليم، اخلدمات ..

اأ. موفق اخلفاجي
اأ. �شهد اكرم

اأ. ابو احل�شن حممد
اأ. الء ح�شيب

اأ. �شم�ض احمد )املرتجمة هيفاء كفاح(

اأ. منة الله ظاهر

�شعراء رّواد باأ�شوات معا�شرة4:00
ومو�شيقى

د. حازم ال�شمري 
يقراأ لبدر �شاكر ال�شياب

اأ. علياء املالكي 
تقراأ لنازك املالئكة
اأ. ح�شني ال�شلطان 

يقراأ لعبد الوهاب البياتي
اأ. ح�شني املخزومي 
يقراأ لبلند احليدري

ال�شاعر منذر عبد 
احلر

الحتاد العام لالأدباء 
والكتاب يف العراق

د. نهلة النداويد. نادية هناوياملراأة يف فكر هادي العلوي 5:00

احلاج حممد اخل�شايل مقاهي اأيام الأبي�ض والأ�شود 6:00
اأ. رفعت عبد الرزاقاأ. عادل العرداوي

اأ. عماد اخلفاجياأ. احمد الغندورعر�ض مبا�شر  )الدحيح(7:00

عن �إعالن معر�ض 
�لعر�ق �لدولي للكتاب  

 زين يو�سف 
ت�سوير محمود روؤوف

ه���ادي  ت�ش���وف  ع���ن  احلدي���ث  بع���د 
العل���وي يف ن���دوة �شابق���ة ا�شت�شاف���ت 
قاع���ة الندوات جل�شة بعن���وان “ال�شني 
يف فك���ر ه���ادي العل���وي”، حت���دث فيها 
الدكت���ور فرا�ض ال�ش���واح والدكتور طه 
القي�ش���ي  حمم���ود  والدكت���ور  اجل���زاع 

وادار الندوة الدكتور علي املرهج.
وعن �شبب ترجم���ة العلوي لكتاب التاو 
وال�ش���ني يف كتابات���ه حت���دث ال�ش���واح 
“احلدي���ث ع���ن ه���ادي العل���وي  وق���ال 
حدي���ث ذو �شج���ون ول ميك���ن الحاطة 
بفك���ر مفك���ر كبري مث���ل ه���ادي العلوي، 
م���ا يوؤ�شفن���ي هو انن���ي مل الت���ق بهادي 
العل���وي ابدا عل���ى الرغم م���ن انه عا�ض 
يف �شوريا طويال وكنا نتبادل التحيات 
عنه عرب ال�شدق���اء امل�شرتكني، وعندما 
ن�شر كتابه “امل�شتطرق ال�شيني” قراأته 
ولك���ن كان يتوج���ب علّي ان اق���راأه مرة 

اخرى”.
واأ�شاف “بعد ان اقمت يف ال�شني �شبع 
�شن���وات لكن عندما علم���ت بهذه الندوة 
�شري���ع  ب�ش���كل  الكت���اب  بق���راءة  قم���ت 
وتوقفت عند ف�شلني والف�شل الول هو 
العالقات ال�شينية العربية عرب التاريخ 
لين عندم���ا كن���ت يف ال�ش���ني طلبت من 
طال���ب يل ان يح�ش���ل يل عل���ى جمي���ع 

املعلومات اخلا�شة بالعالقات ال�شينية 
العربي���ة م���ن وجهة نظ���ر ال�شني وحني 
ق���راأت ه���ذا الف�ش���ل يف كت���اب العل���وي 
وج���دت انه قد كفى ووفى وقال ما يجب 
قوله وجمع ما يجب جمعه من معلومات 
بطريق���ة اكادميي���ة من�شبط���ة ي�شتخدم 
فيه���ا املنهج العلمي وه���ادي العلوي من 
ال�شخ�شي���ات الفكرية القليلة الذي اتقن 

منه���ج البح���ث الغرب���ي احلدي���ث الذي 
يعتم���د ال�شرام���ة العلمي���ة والدق���ة يف 

تق�شي املعلومات”.
وعن جتربته مع ال�شني وهادي العلوي 
حتدث الدكتور ط���ه جزاع قائال “عندما 
احتدث عن هادي العلوي يرد اىل ذهني 
و�ش���ف له ب���اأن هذا الن�ش���ان يعي�ض يف 
الالم���كان ويف الالزم���ان ه���ذا الن�شان 

املفكر قد يك���ون من اخر �شاللة املفكرين 
املت�شوف���ة الذي���ن انتهج���وا الت�ش���وف 

�شلوكا وفكرا وطريقا للحياة«.
وذك���ر “ان التجرب���ة ال�شيني���ة له���ادي 
العلوي رمبا حدثت عن طريق امل�شادفة 
البغ���دادي  ج���الل  فال�شي���خ  البحت���ة، 
احلنفي كان يف ال�شني يلقي درو�شا يف 
اللغ���ة العربية فلما ع���اد اىل بغداد طلب 

منه ال�شيني���ون ان ير�شحوا له �شخ�شا 
يحل حمله وير�شي دينه وير�شي خلقه 
ولن ال�شي���خ كان �شديقا للعلوي فطرح 
عليه الم���ر وكان المر يف وقته منا�شبا 
للعل���وي لن���ه كان قد ق���رر “الهجرة من 
البل���د وكاأن معلم���ي ابراهي���م اخلوا�ض 
املت�ش���وف املعروف يق���ول يل ل متكث 

يف بلد اكرث من اربعني يوما”.
وع���ن امل���دى ال���ذي ميك���ن م���ن خالل���ه 
ال�شيني���ة  احل�ش���ارة  ب���ني  نرب���ط  ان 
ع���رب  القدمي���ة  العراقي���ة  واحل�ش���ارة 
�شخ�شية وكتاب���ات وفكر هادي العلوي 
حتدث الدكتور املخت�ض يف احل�شارات 
القدمي���ة حمم���ود القي�ش���ي وق���ال “هل 
م���ن املمكن ان جند م���ن خالل فكر هادي 
العلوي التقاء ما بني الديانات ال�شينية 
القدمي���ة والديان���ة ال�شالمي���ة؟، اعتق���د 
ان ال�ش���وؤال للوهل���ة الوىل �شادق على 
اعتب���ار ان اقدم ارتباط ب���ني احل�شارة 
ال�شرق���ي  والع���امل  القدمي���ة  ال�شيني���ة 
ب�شكل عام هو 200 قبل امليالد مع بداية 
طري���ق احلري���ر التاريخ���ي ام���ا النظرة 
ال�شالمي���ة عن ال�ش���ني فكانت كناية عن 

البعد والنقطاع«.
وبني ان “الديان���ات حتتوي على ثالثة 
اركان رئي�شة وه���ي العقائد والطقو�ض 
والخ���الق فه���ل هن���اك نق���اط التقاء عن 
طري���ق الركان الثالث���ة؟، وال�شوؤال هو 
ه���ل كان العل���وي يق�ش���د يف موؤلفات���ه 
هذا الم���ر؟، بطبيعة احلال ل ميكننا ان 

جنزم«.

 عامر موؤيد 

يف خام����ض اي���ام معر�ض الع���راق للكتاب وم���ع بداية 
ال�شبوع احلايل، تواف���دت العوائل العراقية للتجول 
ب���ني اجنح���ة الكتب واي�ش���ا حل�ش���ور الفعاليات التي 

ت�شت�شيفها القاعة الرئي�شة للندوات.
وبداي���ة معر����ض الكت���اب تك���ون من���ذ ال�شب���اح حيث 
ريا����ض الطف���ال واملدار����ض البتدائية الذي���ن قدموا 
للتج���ول يف اروق���ة املعر����ض، لي�ض هذا فق���ط بل من 
اج���ل �شراء الق�ش�ض اخلا�شة باعمارهم واي�شا دفاتر 

الر�شم التي غالبًا ما تكون لالطفال رغبة جتاهها.

وُقدمت م�شرحي���ة الرنب اجلائع حي���ث امتالأت قاعة 
الن���دوات باحلا�شري���ن، م���ن �شغار العم���ار واحلافز 
الكب���ري ملعرفة ما يدور يف هذه امل�شرحية، حيث كانوا 

فرحني باأن يعي�شوا هذه التجربة. 
البداي���ة م���ن الن���دوات حي���ث كان���ت جل�ش���ة �شعري���ة 
ل�شيوفنا من �شلطنة عمان مع املو�شيقى التي رافقتهم 
وال�شعراء هم حممد طراطا�ض، وحممد العربي وعبد 

الرزاق الربيعي وادتها اآمنة حممود. 
اجلماع���ات  بعن���وان  ن���دوة  هن���اك  كان���ت  واي�ش���ا 
الها�شمية.. الواقع واملعاجل���ات وحتدث فيها د.�شالم 
عب���د علي ود.حمم���ود ح�شن ود.�شريي���ن حممد كاظم 

وادارها د.خليل ال�شكرجي ونظمها بيت احلكمة.
وللق�شة العراقي���ة القادمة ح�شة يف الندوات وجل�شة 
اداره���ا الروائ���ي حم�ش���ن الرملي، وق�ش����ض وور�شة 
ملعه���د غوته حي���ث م���ن كان يف هذه الور�ش���ة حا�شرا 
حتدث���وا عن هذه التجربة وكيف ا�شتطاعوا من كتابة 

ون�شر ق�ش�شهم بعد دخولهم يف الدورة.
وبالتاأكي���د  ف���ان �شخ�شي���ة املهرج���ان ه���ادي العلوي، 
متت مناق�ش���ة افكاره وبالتحديد عن���وان “ال�شني يف 
فكر ه���ادي العل���وي” بتواجد املفكر ال�ش���وري فرا�ض 
ال�ش���واح ود.طه ج���زاع ود.حمم���د القي�ش���ي وادارها 

د.علي املرهج، حيث دار نقا�ض حول هذا املو�شوع.

مت���ت  وال�ش���ود  البي����ض  اي���ام  الدبي���ة  املجال����ض 
مناق�شته���ا يف ن���دوة ككل، حت���دث فيه���ا م���ازن الغبان 
و�شادق الربيعي وادارها عادل العرداوي بتنظيم من 

امانة بغداد. 
وختامه���ا م�ش���ك كم���ا ُيقال بجل�ش���ة �شعري���ة وقراءات 
ملوف���ق حمم���د، كاظ���م احلج���اج وطال���ب عب���د العزيز 

وادارها زعيم ن�شار.
ويف كل يوم خالل اي���ام معر�ض هادي العلوي هناك، 
حف���الت لتواقي���ع الكت���ب يف اجلن���اح اخلا����ض به���ذه 
الفعالي���ة، والم�ش���اء عل���ى الكت���اب ق���رب الديكورات 

القدمية حيث ايام ال�شود والبي�ض. 

معر�ض �لكتاب ي�ستقطب �أجيااًل مختلفة
 من �لباحثين عن �لثقافة و�لمعرفة

مناق�سة مو�سوعة �ل�سين في فكر هادي �لعلوي 

�ليــــوم .. 
�لدحيح في معر�ض 

 �لعر�ق للكتاب 
ي�شت�شي���ف معر����ض الع���راق للكتاب، �شان���ع املحتوى امل�شري احم���د الغندور 

املعروف با�شم »الدحيح« وذلك يف ال�شاعة ال�شابعة م�شاء.
واحم���د ولي���د حمم���د الغندور ه���و باحث و �شان���ع حمتوى يوتي���وب م�شري، 
ا�شته���ر با�شم الدحيح ن�شبًة ل�شم قناته عل���ى اليوتيوب وهو اأحد البارزين يف 

جمال تب�شيط العلوم اأو العلم ال�شعبي.
در����ض علم الأحياء يف كلية العلوم يف اجلامع���ة الأمريكية بالقاهرة، وهو الآن 

باحث ماج�شتري يف جامعة هونغ كونغ.
 و�شتق���ام اجلل�شة اخلا�شة بالدحيح يف قاعة الندوات الرئي�شة، حيث بالمكان 

ان تكون احد الذين يطرحون �شوؤال عليه.
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 زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

الن���دوات الدبية م�شتم���رة يف معر�ض 
الع���راق ال���دويل للكت���اب وه���ذه امل���رة 
الروائي���ة  الن���دوات  قاع���ة  ا�شت�شاف���ت 
ال�شورية لينا هويان احل�شن والروائي 
ن���دوة  يف  الرمل���ي  حم�ش���ن  العراق���ي 
عنوانها »كي���ف نكتب الرواي���ة – ق�شة 
ولدة فك���رة حت���ى اجلمل���ة الخ���رية«، 
�شال���ح  العالم���ي  اأداره���ا  والت���ي 

احلمداين.
وعن كيفية كتابة الرواية قالت الراوية 
لين���ا هويان “دائما اق���ول ان املو�شوع 
ه���و ال���ذي يط���اردين ول اأط���ارده وهو 
ال���ذي يخت���ارين ول اخت���اره، الذاك���رة 
هي امل�شوؤولة عن كتابة الرواية والدب 
ه���و البن املدل���ل للذاك���رة وباحلكايات 
دائما ي�شفى العامل، ونحن ل نكتب دون 
ذاك���رة ثري���ة وخ�شب���ة، والعث���ور على 
املو�شوع هو رهن طبقات الذاكرة التي 
ميلكه���ا الكات���ب وتك���ون احيان���ا ب�شكل 
غ���ري واع، والذاكرة كلم���ا احتوت على 
تراكمات وطبقات وكان الكاتب م�شغيا 
جي���دا ومن�شتا خمل�شا ملا ي���دور حوله 

�شتولد الرواية”.
وع���ن ال�ش���وؤال ذات���ه اج���اب الروائ���ي 
“الجاب���ة  ان  ذاك���را  الرمل���ي  حم�ش���ن 
مل���اذا  ال�شج���رة  ن�ش���األ  �شعب���ة وكاأنن���ا 
تثمري���ن وهي ل تعلم الجابة، لكن على 
ال�شعي���د العمل���ي انا من الكت���اب الذين 
يعان���ون يف الكتاب���ة، الكتاب���ة بالن�شبة 
يل لي�ش���ت �شهلة ول ممتع���ة على الرغم 
م���ن اين اكتب من���ذ ان كان عمري ع�شر 

�شن���وات، فكتاب���ة الرواي���ة بالن�شبة يل 
كالع���داد لطروح���ة الدكت���وراه، واقل 
عمل ي�شتغرق �شنتني من البحث واعداد 

املعلومات ومن ثم ابداأ الكتابة”.
واأ�ش���اف “انا ل اكتب م���ن اجل الكتابة 

لك���ن دافعي للكتابة ه���و ان  هناك �شيئا 
عن���دي اري���د قول���ه ه���ذا وه���و اله���دف 
الرئي����ض عندما يكون ل���دي �شيء جتاه 
ق�شي���ة معين���ة او م���كان او زم���ان وان 
كنت مرتاحا دون ان اكتب يف مو�شوع 

ل  املو�ش���وع  ه���ذا  ان  فاعتق���د  مع���ني 
ي�شتحق الكتابة”.

ويعط���ي الرمل���ي ام���رًا مهم���ًا مل���ن يريد 
الكتابة، قائال ان “الكاتب عليه ان يكون 
ممثال ويجي���د تقم�ض ال�شخ�شيات لهذا 

انا واثناء الكتابة اتقم�ض ال�شخ�شيات 
واعي�شه���ا وان كان هنالك حوار فاأنطقه 
تك���ون  ان  اأج���ل  م���ن  متثيل���ي  ب�ش���كل 
ال�شخ�شي���ة �شادقة، ويك���ون اختياري 
للموا�شي���ع التي تقلقني ولدي ما اقوله 
يف تل���ك املوا�شيع كما ح���دث يف رواية 

والكتب”. احلب  “ذئبة 
وبخ�شو����ض اختي���ار عن���وان الرواية 
هوي���ان  لين���ا  ال�شخ�شي���ات  وا�شم���اء 

اك���دت ان “العن���وان لي�ض �شعب���ا لكنه 
ام���ا  ذات���ه  بح���د  الكتاب���ة  م���ن  مرحل���ة 
ال�شخ�شي���ات فان���ا جئت م���ن بيئة ثرية 
بال�شم���اء غ���ري املعروفة وق���د اعتمدت 
ال�شماء احلقيقية لعدة �شلطانات كا�شم 
�شيخ  والده���ا  وكان  الكن���ج”،  “كطن���ة 
ع���رب ال�شردي���ة وق���ام بغ���زو اجلزيرة 
ال�شوري���ة يف الف���رات وكان لول م���رة 
يرى القطن وبيا�ش���ه وعندما عاد وجد 
زوجته قد اجنبت بنتا بي�شاء فا�شماها 
“كطنة” لحقا  ت�شببت  وق���د  “كطنة”، 
مبع���ارك وحكايات وذكره���ا الكثري من 
امل�شت�شرق���ني، وهي كان���ت بطلة احدى 

ق�ش�شي”.
اأم���ا يف مو�ش���وع نهاي���ة الرواي���ة وهل 
يتم حتديد وقت لها حتدثت لينا هويان 
قائل���ة “مثلم���ا ات���رك الفك���رة تطاردين 
غالبا البطال هم من يختارون النهاية، 
ودائم���ا اقوم بالتح�شري للف�شل الخري 
بع���دة طرق واحيانا اق���وم بال�شرتاحة 
�ش���يء  الرواي���ة  فكتاب���ة  كتابت���ه،  قب���ل 
وكتاب���ة الف�ش���ل الخ���ري �ش���يء اخر او 
هو ع���امل اخ���ر وبالتاأكيد ل���دي طقو�ض 
معينة لهذا المر اب�شطها ان ا�شتمع اىل 

مو�شيقى معينة لذلك المر”.

 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير: محمود روؤوف

�شم���ن فعالي���ات ال�شب���وع الثق���ايف 
العم���اين ال���ذي اقامه الحت���اد العام 
الع���راق،  يف  والكت���اب  لالأدب���اء 
الع���راق  معر����ض  م���ع  وبالتزام���ن 
جل�ش���ة  اقيم���ت  للكت���اب،  ال���دويل 
بالوف���د  »احتف���اء  بعن���وان  �شعري���ة 
ا�شع���دوا  الذي���ن  العم���اين  الثق���ايف 
بغداد واملعر�ض بوجودهم الزاهي«.
ال�شاع���رة والناق���دة د. �شعيدة خاطر 
بداأت اجلل�شة بق���راءة ق�شيدة كانت 
ق���د كتبته���ا قدمي���ا يف رث���اء ال�شاعر 
الكب���ري ن���زار قب���اين، وذك���رت انه���ا 
ع���ن  الخ���رية  الآون���ة  يف  ابتع���دت 
ال�شع���ر واهتم���ت كث���ريا مب�شروعها 

النقدي، وجاء من ق�شيدتها:
»اأتدري ملاذا نحبك نحن الن�شاء؟

بدون حدود بدون رياء
لأن���ك انب���ت ري����ض الق���وايف واأمنت 

ع�شب الف�شا والفيايف
وقلت ا�شهلي يا خيول النوثة

فوق مروجي ا�شهلي ول تخايف”.
ال�شاع���ر عب���د ال���رزاق الربيعي الذي 
كان حا�ش���را �شمن الوف���د العماين، 
ق���ال ان ه���ذه الي���ام العماني���ة التي 
نعي�شه���ا يف بغ���داد تع���د م���ن الي���ام 

املميزة، وقراأ ن�شا �شعريا ومنه:
»بني اجلوانح كربالء تلتظي

ومن ال�شدائد يّف تنحب زينب
كم من طفوف يف حمرم حزننا

راحت من الدمع املعفر
ام�شي على جمر الندامة حافيا
واأكيل من حرب الفرات واكتب

النار خلفي واحلريق مبهجتي”.
ال�شاع���ر والروائ���ي العم���اين حممد 
قرطا����ض، وعلى ع���ادة ال�شع���راء بداأ 
حديث���ه بقف�شة جمالي���ة، اذ قال انني 
�شاأق���راأ ربع ن�ض ومن ثم ن�شف ن�ض 

حتى ل اأكمل ن�شا كامال:
»مغرما باحلب كان ُيرى
انه يف احلب لي�ض يرى

اب�شط ال�شياء تبهجه
وقليل يرتك الثر

ن�شف���ه رئ���ة واغلب���ه ل���و تنه���د م���رة 

ل�شرى
يكره الع�شاق ان ف�شلوا
وكثريا يكره ال�شعرا”.

وكان خت���ام اجلل�ش���ة م�ش���كا عمانيا 

حبيب���ا، م���ع ال�شاعر العم���اين حممد 
العربي حيث قراأ من �شعره، ومنه:

»نزل الق�شيدة يحمل الذكر معه
خلع ال�شلوع لكي ميد ال�شرع

فان�شل فيها ي�شت�شيء جنومه
كي يهتدي املعنى وي�شكت زوبعة

مل يدر ان العمر ريح عاقر
حتى ا�شتفاق وراح يدمع”.

حديث عن الرواية وكيفية كتابتها في معر�ض العراق للكتاب

مح�سن �لرملي: على �لكاتب �أن يكون ممثاًل ويجيد �ل�سخ�سيات
لينا هويان: �الأدب هو �البن �لمدلل للذ�كرة وبالحكايات ي�سفى �لعالم

 عامر موؤيد
ت�سوير: محمود روؤوف

تع���د دار الرافدين للن�ش���ر والتوزيع من اهم الدور 
الت���ي ت�ش���ارك يف معر����ض الع���راق للكت���اب دورة 

هادي العلوي.
ودار الرافدين يف ركن كبري من اجلهة اليمنى عند 
دخولك القاعة الرئي�شة للمعر�ض، �شتجدها مبئات 
العناوين منها ما �شدر �شابقا ومنها ما �شدر خالل 

ال�شنوات القليلة املا�شية. 
وبالتاأكي���د فان مث���ل دار الرافدين ل يدخل منا�شبة 
مهمة كمعر�ض الكتاب دون ا�شدار عناوين جديدة 
يراه���ا القارئ عند زيارت���ه جلناحهم املميز بالوان 

اغلفة الكتب وت�شاميمها.
املفك���ر د. عب���د اجلب���ار الرفاع���ي ا�شدر ع���ددا من 
الكت���ب ومنه���ا الدين والظم���اأ النطولوجي وكتب 
عنه الكاردين���ال د.لوي�ض �شاك���و بطريرك الكلدان 
الكاثولي���ك »ق���راأت بتمع���ن و�شغ���ف كت���اب د.عب���د 
اجلب���ار الرفاعي »الدي���ن والظم���اأ النطولوجي” 
ومل اتكمن من التوقف فاجنذبت اىل قراءة الكتاب 
بالكام���ل، ان���ه �شفر م�ش���وق يحمل ب���ني طياته قلبا 

وجدانيا مفعما باحلب والميان. 
ويف درا�ش���ات الأدب العراق���ي الق���دمي �شدر كتاب 

ملحمة اي���را وترجمها عن الن����ض الكدي لويجي 
كاين وعن الن�ض النكليزي موؤيد �شعيد الدراجي 
– �شه���ا احمد، واملراجعة وال�شراف عبد ال�شالم 

�شبحي طه.
وتع���د ملحمة ايرا من كال�شيكي���ات الدب العراقي 
الق���دمي وق���د ا�شح���ت جزءا م���ن ال���رتاث ال�شعبي 
والقالي���م  الق���دمي  النهري���ن  ب���الد  يف  ال�شفاه���ي 
املجاورة لها ويبدو انها حازت حينها على اهتمام 

وتقدير كبريين. 
كم���ا �شدر كتاب تاريخ العراقي ال�شيا�شي احلديث 
م���ن ثالثة اجزاء لل�شيد عبد الرزاق احل�شني حيث 
يتناول هذا الكت���اب بالبحث تاريخ العراق القدمي 
وامل�شالح الربيطانية فيه وكيفية احتالله وفر�ض 

نظام النتداب عليه.
وعن ال�شعر فان ال�شاعر ال�شاب علي ريا�ض ا�شدر 
كتابه اجلديد »انف�شال �شرية عنقاء هزيل« بغالف 
ا�ش���ود جميل وب�شيط وعن الدي���وان كتب ال�شاعر 
احم���د عبد احل�شني وعن جتربة علي اي�شا “اتابع 
�شع���ر عل���ي ريا����ض من���ذ بدايات���ه، انح���از كمعظم 
ابناء ه���ذا اجلي���ل اىل ق�شيدة الن���رث املتخففة من 
طاق���ة الن�شاد وال�شرت�ش���ال يف الزاحات ال�شهلة 
واللع���ب اللغ���وي لكن���ه يف كتابه ه���ذا “انف�شال” 

يذهب بنرثيته اىل مدى ابعد حد جماهرته بها«.

د�ر �لر�فدين و�لعناوين �لمختلفة 
في معر�ض �لكتاب 

 تبارك عبد المجيد 
ت�سوير: محمود روؤوف

�شهد معر�ض بغداد الدويل للكتاب، املنعقد على 
اأر����ض معر�ض بغداد، م�شاركة  وا�شعة  من  قبل 
العديد من الدور العربية، التي اغنت ح�شورها 

بعناوين  حتاكي رغباتهم  الفكرية والثقافية.
و م���ن دار ار�ش���اد انط���وان، ق���دم ايل���ي �شف���ور 
�شكره للقائم���ني بتنظيم معر�ض العراق الدويل 

للكتاب، من قبل موؤ�ش�شة املدى.. 
 وي�شيف يف حديثه مع )املدى( اننا “حري�شون 
عل���ى امل�شارك���ة يف كل دورات املعر�ض املنطلق 
م���ن قبل ه���ذه املوؤ�ش�شة”، موجه���ا “حتية �شكر 

وتقدير ليهاب القي�ش���ي على دقة التنظيم الذي 
ظهر ب�شكل م�شرق وم�شرف عك�ض �شورة جميلة 
وواقعي���ة عن هذا البل���د، ا�شافة  اىل ماقدمه من 

ت�شهيالت ل�شحاب الدور والنا�شرين«.
وعن �شبب مواظبته بامل�شاركة يف هذا املعر�ض، 
“الق���ارئ العراق���ي ياأت���ي باملرتب���ة  يق���ول، ان 
الوىل دولي���ا وعربي���ا يف مو�شع���ة الق���راءة”، 
وا�شف���ا �شع���ب الع���راق باأنه »متعط����ض للقراءة 
دائم���ا، وهذا مايحفزنا الي���وم كدور عربية على 
امل�شارك���ة، فيم���ا يعت���رب فر�شة ملعرف���ة تطلعات 
ه���ذا ال�شع���ب وتوجهاته الثقافي���ة، وعليه نبني 
ال�ش���دارات اجلديدة مب���ا يتنا�شب م���ع الذوق 

العام«.
وب���دوره ي�شيي���د احمد �شم���ري م���ن دار الع�شر 

للكت���ب امل�شري���ة، بتن�شيب موؤ�ش�ش���ة املدى  من 
ه���م كفوئ���ني لتنظي���م معر����ض الع���راق الدويل 

للكتاب.
»الف���رد  اأن  و يب���ني  يف  حديث���ه م���ع )امل���دى( 
العراقي مهتم باملطالعة باأ�شكالها املتنوعة وهذا 
ما يجعل هناك ت�شوقا للقدوم وعر�ض منتجاتنا 
لهم”، اإ�شاف���ة اإىل “توفري ال�شدارات امل�شرية 
ب�شكل مبا�شر بعيدا عن اأ�شلوب ال�شحن الدويل، 
والطالع على ال�شدارات العراقية التي تعك�ض 

تطلعاتهم وال�شعي لتوفريها يف م�شر«.
وي�شيف “ن�شارك يف كل املعار�ض التي تعقدها 

املدى �شواء يف بغداد اأو اأربيل«.
ام���ا من الكوي���ت  فعلق، احمد حم���زة وكيل دار 
ب���وكالن الكويتية، على اأج���واء معر�ض العراق 

ال���دويل للكت���اب، قائ���ال اإن »املعر�ض ه���ذا العام 
ي�شتحق اأن يطلق علي���ه معر�ض دويل للكتاب«، 
م�شي���دا بالت�شمي���م الع���ام للمعر����ض والرتتيب 
امللفت و املحفز ل�شتقطاب عدد اأكرب من الزوار.

وع���رب عن تفاجئه بالقب���ال الن�شوي خا�شة يف 
جانب التنظيم، »م���ن الفرح ان جند هناك ن�شاء 
متطوع���ات باع���داد جميلة، وه���ذه نقطة جناح 
حتت�ش���ب للقائمني، م���ن ناحية مراع���اة اجلندر 

وتوفري حيز للن�شاء«. 
الع���راق  »معر����ض  اأن  ذك���ر  اخلت���ام  ويف 
�ش���دى  ول���ه  مه���م  ا�ش���م  للكت���اب،  ال���دويل 
وا�ش���ع و�شمع���ة جميل���ة،  ف���كان م���ن امله���م اأن 
بقي���ة  م���ع  الكوي���ت  م���ن  متواجدي���ن  نك���ون 
 ال���دول العربي���ة، حت���ت مظل���ة ه���ذا املعر�ض«.

 

دور ن�سر عربية ت�سارك �لعر�قيين �أيام �الأ�سود و�الأبي�ض

جل�سة �سعر ومو�سيقى عمانية في معر�ض �لعر�ق �لدولي للكتاب
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 م�سطفى وحدان 

يف معر�����ض الع����راق الدويل للكت����اب »دورة ه����ادي العلوي« 
فان دور الن�ش����ر املختلفة �شواء العراقي����ة او العربية تزينت 

رفوفها با�شدارات حديثة للقارئ العراقي. 
وم����ن ه����ذه ال�ش����دارت اجلديدة الكت����اب املهم لع����امل النف�ض 
ال�شيو�ش����ري وموؤ�ش�����ض عل����م النف�����ض التحليل����ي كارل يونغ 
وه����و كت����اب �شخ����م بثالث����ة اج����زاء �ش����در ع����ن دار احل����وار 
ال�شوري����ة حت����ت عنوان ) نيت�شه � زراد�ش����ت ( وهي )خمل�ض 
الع�ش����ر احلديث( )ا�شفار اخلري وال�ش����ر( )احللم.. الواقع.. 
احلكمة.. اجلن����ون( ويت�شمن هذا الكتاب حما�شرات األقاها 
كارل غو�شت����اف يون����غ على م����دى خم�ض �شن����وات )١٩٣٥-

١٩٣٩( ح����ول كتاب »هكذا تكّلم زراد�ش����ت ودر�ض فيها كارل 
يون����غ ب�شكل دقي����ق وفاح�ض كل اجلوانب الت����ي تتعلق بهذا 
الكت����اب ا�شتط����رادات كارل يون����غ املو�ّشع����ة والكثرية جتعل 
م����ن كتاب����ه هذا مو�شوع����ة فكرّية تتج����اوز الّتحلي����ل الّنف�شي 
اإىل معلوم����ات واأف����كار يف الفل�شف����ة والأدب وامليثولوجي����ا، 
والأدي����ان الّر�شمّي����ة وغ����ري الّر�شمّي����ة، بالإ�شاف����ة اإىل بع�ض 

الق�شايا ال�ّشيا�شّية اأحيانًا«.
وم����ن ال�شدارت احلديثة اي�شًا وع����ن املركز الثقايف للكتاب 
ه����و كت����اب )احلياة م�شيًا عل����ى القدام � فن ال�شع����ادة واعادة 
بن����اء ال����ذات( لعامل الجتم����اع الفرن�ش����ي دافي����د لوبروطون 
في����ه  ويدر�����ض  الزاه����ي  فري����د  القدي����ر  ال�شت����اذ  وبرتجم����ة 
لوبروط����ون الب�شري����ة الت����ي حتولت ح�شب راأي����ه قعودة يف 
مكانه����ا وتع����اين اليبا�����ض مل����اًل فل����زوم النا�ض ملكانه����م امام 
�شا�ش����ات هواتفه����م املحمول����ة وحوا�شيبه����م او تلفزاتهم، او 
ام����ام مق����ود �شيارته����م او يف مكتباته����م، ا�شحى ه����ذا المر 
م����ن الهم����وم ال�شحي����ة العمومي����ة الك����ربى لقد غ����دا اجل�شد 
�شكونيًا ومو�شعًا يحمله امل����رء من ن�شاط اىل اخر بتحريكه 
يف ح����ده الدن����ى وذلك بف�ش����ل اللج����وء اىل اىل اآليات تقنية 
تعو�ض الن�ش����اط البدين،بهذا املعنى يك����ون ال�شغف بامل�شي 
نقي�����ض هذا الن����زوع اىل الثب����ات واخل�ش����وع للتقنيات وما 
دام ه����ذا ال�شغ����ف احتف����اء باجل�ش����د واحلوا�����ض والعواطف 
وا�شتثارة لل�شخ�شية بكاملها، فهو يعيد ربط الن�شان بذاته 

وبالإح�شا�ض بالوجود.
كذلك ف����ان رواية البي�ش����اء القاتلة من ال�ش����دارات احلديثة 
اي�شا وهي لروبرت غالربي����ث  وهو ال�شم امل�شتعار للكاتبة 
الربيطاني����ة ال�شه����رية ج.ك. و،لينغ موؤلف����ة ال�شل�شة ال�شهر 
)هاري بوتر(  والتي �شدرت عن دار نوفل وتتناول الرواية 
احدى املغامرات اجلديدة لكورموران �شرتايك الذي تناولته 
غالربي����ث يف ع����دة رواي����ات �شه����رية منه����ا )ن����داء الكوك����و( 
و)مهن����ة ال�شر( )ودودة احلرير( التي �شدرت جميعا عن دار 
نوف����ل للن�شر. ويف جمال الفن �ش����در عن دار خطوط وظالل 
كت����اب )متح����ف يف كتاب � ا�شاءات على تاري����خ وتطور الفن 
الت�شكيل����ي احلدي����ث يف العراق( ويتن����اول الكتاب جمموعة 
البراهيم����ي الكب����رية كنم����وذج له����ذا التط����ور ق����ام الدكتور 
ح�شن����ني البراهيم����ي بتاألي����ف واع����داد هذا الكت����اب ال�شخم 
ويتن����اول اجل����زء الول من����ه مرحل����ة التاأ�شي�����ض والري����ادة 

واجلامعات الفنية.

�إ�سد�ر�ت جديدة 
في معر�ض �لكتاب 

 م�سطفى وحدان 
ت�سوير: محمود روؤوف

على قاعة معر�ض العراق الدولي 
للكتاب اقيمت ندوة بعنوان )القنوات 

التلفزيونية على ترددات البي�ض 
وال�سود( والتقت فيها د.�سذى 

العاملي بالمخرج العراقي جمال 
محمد والمخرج �سالح ال�سحن. 

تلفزي���ون  ع���ن  بحدي���ث  اجلل�ش���ة  وب���داأت 
الع���راق باعتب���اره ميل���ك اول ب���ث تلف���ازي 
يف الوطن العربي ع���ام ١٩٥٧، وعن ق�شة 
احل�ش���ول على منظومة الب���ث التلفزيوين 
الول باللون���ني البي����ض وال�ش���ود والتي 
)ب���اي(  �شرك���ة  معرو�ش���ات  �شم���ن  كان���ت 

الربيطانية.
وق���ال ال�شح���ن ع���ن ذكريات���ه يف بداي���ات 
تلفزيون البي�ض وال�ش���ود والكيفية التي 
دخ���ل فيها التلفزي���ون اىل العراق و�شاعات 
الب���ث املبا�شر والتي مل تكن تتجاوز الثالث 
ب���ني  تنق�ش���م  الواح���د  الي���وم  �شاع���ات يف 

الخبار والريا�شة.

وع���ن امكاني���ة وق���درة مذيع���ي تلفزي���ون 
الع���راق بالبي����ض وال�شود ك�ش���ف  جمال 
حمم���د ع���ن »ع���دد م���ن املخرج���ني الوائ���ل 
مث���ل عدن���ان الربيعي و�شع���دون با�ض عامل 
واملو�شيق���ي من���ري ب�ش���ري وناظ���م ال�شفار 

وغريهم«.
كم���ا حت���دث ع���ن ان���واع الكام���ريات الت���ي 

كان���ت موجودة يف ذلك الوقت واول دخول 
للفيدي���و وعن �شعوبة ع���دم وجود مونتاج 
للفيدي���و يف ذل���ك الوق���ت حيث كان���ت تنقل 
م�شل�ش���الت البي����ض وال�ش���ود عل���ى البث 
املبا�ش���ر وحتدث ع���ن بع����ض املواقف التي 
كانت تواجههم اثناء بث امل�شل�شالت والتي 
كان بع�شه���ا م�شح���كًا مث���ل �شق���وط حل���ى 

و�شوارب بع�ض املمثلني اثناء البث«. 
وكث���رية ه���ي م�ش���اكل الب���ث التلفزي���وين، 
حي���ث يذكر ال�شح���ن ان »من م�ش���اكل البث 
املبا�ش���ر للم�شل�ش���الت كانت ن�شي���ان الن�ض 
اثن���اء التمثي���ل او حت���رك الكام���رية وعدم 
التوافق بني الف���رق املو�شيقية الت�شويرية 
التي كان يتم و�شعها خارج كادر الت�شوير 

مم���ا يت�شب���ب بع���دم التواف���ق ب���ني الن����ض 
واملو�شيقى«.

 وعن ذاك���رة البي�ض وال�ش���ود ا�شتعر�ض 
ال�شح���ن عددًا م���ن الربامج الت���ي اأتت بعد 
الف���رتة ال�ش���وداء والبي�ش���اء مث���ل برنامج 
العل���م للجمي���ع لكامل الدباغ ورك���ن الهواة 
لكمال عاك���ف وال�شينم���ا والنا����ض لعتقال 

الطائي وعدد كبري من الربامج الخرى«. 
اما املخ���رج جمال حممد فا�ش���ار اىل ق�شية 
مهمة تخ�ض الكتابة يف الدراما، حيث يوؤكد 
انه »مت ا�شت�شهالها كثريًا خا�شة بعد فقدان 
اخل���رية من كت���اب الدرام���ا يف العراق مثل 
مع���اذ يو�شف وفاروق حمم���د و علي ح�شن 

البياتي«.

�لقنو�ت �لتلفزيونية على تردد�ت �الأبي�ض و�الأ�سود!

 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير: محمود روؤوف

اقيمت عل���ى قاعة الندوات الك���ربى يف معر�ض العراق 
ال���دويل للكتاب ن���دوة حول »اث���ر التعليم عل���ى تطوير 
وبن���اء الفتي���ات ودوره يف احل���د م���ن ظاه���رة الزواج 
املبكر«، بالتزامن مع حملة ال�16 يوما الدولية ملناه�شة 
العنف �ش���د الن�شاء والفتي���ات، قدمته���ا املحامية مروة 

عبد الر�شا وادارتها النا�شطة الن�شوية اينا�ض جبار.
ويف بدء اجلل�شة قالت مديرتها ال�شيدة اينا�ض جبار ان 
ق�شية العنف �شد املراأة حتتاج اىل تظافر جهود وا�شعة 

للحد من هذه الظاهرة.
املحامي���ة مروة عبد الر�شا، قال���ت انه »حني احتدث عن 
احلق يج���ب تعريف���ه اول، ال���ذي هو م�شلح���ة يحميها 
القانون وبالتايل من حقي ان اعي�ض لن القانون يحمي 
ه���ذا الم���ر، ويج���ب التعري���ف باحلقوق الت���ي يحميها 
القان���ون ومنها قانون الح���وال ال�شخ�شية«، لفتة اىل 
ان »قان���ون الحوال ال�شخ�شية يحم���ي ال�شرة واملراأة 
والرجل والطفل وهو من اف�شل القوانني يف املنطقة«.

وتابع���ت ان »امل���ادة 57 م���ن القانون تعط���ي الف�شلية 
للطف���ل ولي�ض له عالقة بالوقوف مع املراأة �شد الرجل«، 
لفتة اىل ان »الزواج عقد ومت تعريفه هكذا يف القانون 
ويتح���دث ع���ن غايت���ني، هم���ا الن�ش���ل ورابط���ة احلي���اة 
امل�شرتك���ة وهن���اك امكاني���ة ا�شاف���ة �شروط عل���ى ان ل 
تتعار�ض م���ع ال�شرع، والن�شاء احيان���ا ت�شيف �شروطا 
�شفاهي���ة منها اكمال الدرا�شة، وبالإمكان توثيقها �شمن 

�شروط العقد وعلى الن�شاء ال�شتفادة من هذا المر«.
وتابع���ت ان���ه »يف ف���رتة كورون���ا هن���اك طالب���ات ط���ب 
اجربه���ن ازواجهن عل���ى ترك الدرا�ش���ة، لذلك ال�شروط 
القانوني���ة �شروري���ة حلماي���ة و�شم���ان حق���وق املراأة، 
وهن���اك �ش���روط يف عق���د ال���زواج ومنه���ا امت���ام العقل 
واإكم���ال الثامنة ع�ش���رة من العمر، وميك���ن للقا�شي ان 
ياأذن ب���زواج املجنون على ان ياأت���ي بتقرير طبي يثبت 

ان زواجه ل ي�شر باملجتمع«.
واو�شح���ت ان »جمل����ض الق�ش���اء العل���ى يعل���ن دائم���ا 
ع���ن عدد ح���الت الط���الق وعلي���ه ان يذكر اي�ش���ا اعمار 
املتطلقني لكي ي�شعر املجتمع بخطورة الذين ينف�شلون 

ب�شب���ب الزواج املبك���ر، وهناك حالت غ���ري منطقية يف 
ال���زواج املبك���ر والذي يحدث خ���ارج املحكم���ة اذ هناك 

طالبات يف �ش���ف ال�شاد�ض البتدائ���ي يح�شرن الدوام 
الدرا�شي وهن حوامل!«.

وبين���ت عب���د الر�ش���ا ان »القان���ون يتعامل م���ع الزواج 
خارج املحكم���ة باعتباره جرمية، لك���ن تطبيق القانون 
ل ي�شمل جميع املتورطني بهذه اجلرمية وت�شل عقوبة 
هذا المر اىل ال�شجن ثالث �شنوات ول تزيد عن خم�ض 
�شنوات«، مبينة ان »الق�شاة يو�شعون امام المر واقع 

يف ت�شجيل الزواج الذي يجري خارج املحكمة«.
وك�شف���ت ان »هن���اك عوائ���ل ل تثق بالق�ش���اء مقابل ثقة 
عمياء برجال الدين يف حالت الزواج، والتي ا�شبحت 
مهن���ة ميار�شه���ا حتى غري رج���ال الدين لنه���ا ا�شبحت 
مهن���ة له���م وي�شتفي���دون منها مادي���ا، مقاب���ل ك�شل لدى 

النا�ض بالذهاب اىل اجراء عقد الزواج يف املحاكم«.
واكمل���ت ان »مقرتحات التعديل التي جتري على قانون 

الحوال ال�شخ�شية ت�شر باملواطن اكرث من فائدته«.
وذك���رت ان »هناك ا�شتهانة باجلانب ال�شحي يف عملية 
عق���د ال���زواج خ���ارج املحكم���ة ويت�شب���ب بالكث���ري م���ن 

امل�شاكل ال�شحية التي توؤدي للعوق والوفاة«.

 زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

ت�سارك وزارة الداخلية في معر�ض العراق الدولي 
للكتاب بجناح خا�ض داخل القاعة الكبرى ولمعرفة 

ما تقدمه الوزارة للزائرين تحدثت )المدى( مع 
موظفي ق�سم العالم في الوزارة.

 ر�شول عبد العبا�ض من ق�شم العالقات العامة قال ل�)املدى( 
»ب�شكل م�شتمر  ت�شارك دائرة العالقات والعالم يف معر�ض 
الع����راق ال����دويل للكت����اب متمثل����ة بق�ش����م العالق����ات العامة 
وبتواج����د اأق�ش����ام الدائ����رة الخ����رى ومنه����ا ق�ش����م حماربة 

ال�شائعات وق�شم ال�شرطة املجتمعية والذي ي�شتمر بتوزيع 
الربو�شورات التوعوية والتثقيفية على زوار املعر�ض«.

م����ن  الق�ش����م يقدم����ون جمل����ة  وا�ش����اف ان »املوظف����ني يف 
التو�شي����ات اخلا�ش����ة مبو�ش����وع ال�شائعات كم����ا ت�شمنت 
امل�شارك����ة توزيع مطبوعات الدائرة مث����ل جملة »الداخلية« 
و�شحيفة »احلار�ض« وجملة »�شرطتنا« على زوار املعر�ض 
بال�شافة اىل عر�ض موؤلفات مالكات الوزارة التخ�ش�شية 

من كتب نوعية تخدم �شريحة الباحثني«.
ليث كاظم اي�شا من ق�شم العالقات والعالم ذكر ان »وزارة 
الداخلية ت�شتمر بامل�شاركة يف هذا احلدث الثقايف املهم من 
خالل دائرة العالقات والع����الم حيث ي�شم جناحنا العديد 
م����ن ال�ش����دارات الت����ي عاجلت الم����ور القانوني����ة وبع�ض 
املعاجل����ات الت����ي ت�شم����ل النحراف����ات ال�شلوكي����ة كق�شاي����ا 
البت����زاز وغريها بال�شافة اىل ق�شايا المن املجتمعي من 

خالل ا�شدارات عديدة ملن�شوبي الوزارة«.
وب����ني ان »ال�شدارات �شملت العدي����د من الكتب والن�شرات 
التوعوي����ة والتي ت�شته����دف فيها ال����وزارة توعية املجتمع 
وه����و دور اخ����ر تق����وم ب����ه وزارة الداخلي����ة للح����د م����ن كل 
والت����ي  الجرامي����ة  وال�شلوكي����ات  ال�شلبي����ة  ال�شلوكي����ات 
بالم����كان احل����ذر منها م����ن خالل توعي����ة املجتم����ع من قبل 

الوزارة«.

جو�نب توعوية بم�ساركة وز�رة �لد�خلية 
في معر�ض �لكتاب 

 حـمـلة �لـ16 يــومـًا لـمـنـاهـ�سـة �لـعـنــف
 �ســد �لمــر�أة فـي مـعـر�ض �لكـتـاب
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الثالثاء 2022/12/13
الموؤلف او المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

ها�شم مطررائحة الوقتPM 4:00دار العايل

ابتهال ك�شارت�شرين الغريبPM 5:00موؤ�ش�شة اأبجد

حممد العطاراللعنة البابليةPM 6:00دار �شطور للن�شر والتوزيع

موؤ�ش�ش���ة اأبج���د للرتجم���ة والن�ش���ر 
بدرو اإنريك�ضيف جوف يديPM 7:00والتوزيع

الثنين 2022/12/12
الموؤلف او المترجمالكتابالوقتا�سم الدار
اإح�شان حممودبداية على و�شك النهايةPM 2:00مكتبة من�شورات ن�شو�ض

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�ضخبز على طاولة العم ميالدPM 6:00دار م�شكلياين

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

 نباأ م�سرق 
ت�سوير : محمود روؤوف

�سمن تنوع فعالياته، يحت�سن 
معر�ض العراق الدولي للكتاب، 

مختلف الثقافات والفنون 
ومنها الإيرانية، التي حظيت 

باهتمام الزوار، ل�سيما العمال 
»المنمنمة« منها، وهو ما تتميز به 

الثقافة الإيرانية.

»املنمنمة هي فن ايراين عبارة عن �شورة 
ا�شته���رت  وق���د  خمط���وط  يف  مزخرف���ة 
به���ا املخطوط���ات البيزنطي���ة والفار�شية 

والعثمانية والهندية وغريها«.
اي���ران والن�ش���ر  وق���ال املوظ���ف يف دار 
اليراني���ة، علي قي����ض، ل�)املدى(، »تتوفر 
يف الب���ازار العمال اليدوية والتي ت�شهد 
اقب���ال كب���ريا م���ن النا����ض خ�شو�شا من 
الن�ش���اء، وتوج���د اك�ش�ش���وارات ن�شائية 
حتمل مل�ش���ة فنية فار�شي���ة واي�شا  �شور 
اخل���ط  واق���الم  �شغ���رية   وبو�ش���رتات 

والحبار«.
اخل���ط  تعلي���م  كرا�ش���ات  توف���ر  واك���د 
الفار�شي واخل���ط العربي و لوحات عمل 
فار�شي���ة ول�شق���ات و�ش���ور ل�شخ�شيات 

الفن اليراين يف اجلناح.
احم���د دروي����ض جاء م���ن اي���ران عرب دار 
الثقافة والفن الي���راين  حتدث ل�)املدى( 
ع���ن ه���ذه التجرب���ة، وق���ال »ن�ش���ارك يف 

معر����ض الكت���اب ال���ذي تقيم���ه موؤ�ش�ش���ة 
امل���دى لول مرة والتجرب���ة كانت ناجحة 
بالن�شب���ة لن���ا«، مبين���ا ان���ه »�شنك���ون من 
امل�شارك���ني يف الن�شخ القادم���ة للمعر�ض 

وب�شحنات اكرب«.
خمت�ش���ون  »زوارن���ا  ان  اىل  وا�ش���ار 
بالفن���ون ويهتم���ون باخل���ط والزخرف���ة 
اليراني���ة«،  والك�ش�ش���ورات  والعم���ارة 
لفتا اىل ان »الثقاف���ة اليرانية لها جذور 
تاريخي���ة وثقافي���ة قبل ال�ش���الم وتتميز 
اي���ران بالعم���ارة والزخرف���ة واملنمن���ات 

الفار�شية التي حتكي عن ال�شاطري«.

فيما تنقل ال�شيدة وئام اأحمد، راأيها اثناء 
جتوله���ا يف معر����ض الفن���ون اليرانية، 
ل�)املدى(، قائل���ة »جذبني عر�ض الزخرفة 
اليراني���ة يف الب���ازار، الف���ن اليراين له 
ا�ش���كال خمتلف���ة ومتثيل���ه يف املعر����ض 

رائع«.

 تبارك عبد المجيد
ت�سوير: محمود روؤوف

م���ع بداي���ة الي���وم اخلام�ض م���ن معر�ض 
الع���راق للكت���اب، جتل�ض الطفل���ة ريتاج 
عل���ى مقع���د يف ال�ش���ف الأول، م���ن امام  
م�ش���رح معر�ض العراق ال���دويل للكتاب، 
لت�شاه���د بحما�ض عر�ش���ا م�شرحيا قدمه 

اقرانها.
وبح�شور جمموع���ة من ريا�ض الأطفال 
وبع����ض املدار����ض البتدائي���ة، انطلقت 
فعالي���ات امل�ش���رح مب�ش���اركات، ت�شمنت 
والغن���اء  وال�شع���ر  للم�ش���رح  عرو�ش���ا 

اإ�شافة اىل فعاليات خا�شة بالر�شم.
وتقول هبة، وهي مديرة رو�شة الثقلني 
الهلي���ة الواقع���ة يف منطق���ة الكريعات، 
انه���ا »مواظبة عل���ى امل�شارك���ة دائما يف 
هكذا حمافل«، مبين���ة ان هناك »�شرورة 
لتواج���د الأطف���ال يف ه���ذه التجمع���ات 
ال�شغ���ر  يف  فالتعل���م  احل���رة،  الثقافي���ة 

كالنق�ض يف احلجر«.
مبجموع���ة  الي���وم  »�شنح�ش���ر  واك���دت 

اأخرى من الأطفال اي�شا«.
الي���وم اخلام����ض  وع���ن م�شاركته���م يف 
ذك���رت، »قدمنا عرو�ش���ا �شعرية من قبل 

اأطفال رو�شتن���ا، �شاهمت فيها جمموعة 
من الأطف���ال، والق�شائد ل�شع���راء كبار«، 
م�شرية اىل »وجود �شعوبات بتحفيظهم 
لك���ن  العم���ر،  ه���ذا  يف  ق�شائ���د  هك���ذا 
ا�شتخدام اأ�شل���وب احلما�ض يف التعليم، 

حفزه���م م���ن تلق���اء اأنف�شه���م ان يهتم���وا 
بالتعلي���م وان ي���وؤدوا عرو�شه���م باأجمل 

�شورة«.
وت�شيد بحر�ض الأهايل وحما�شهم جتاه 
ان يك���ون اأطفالهم جزءا من امل�شاركة يف 
فعاليات هذا املعر�ض وا�شفة ذلك بقولها 

» كانوا متحم�شني اأكرث من اأطفالهم«.
م���ن جانبها عربت ريتاج، احدى طالبات 
رو�ش���ة الثقل���ني، )ع�ش���رة اأع���وام(، عن 
فرحه���ا ال�شدي���د بح�شوره���ا الأول م���ع 
زمالئها يف الرو�شة ومدر�شاتها اللواتي 
حر�شن على م�شاركتهم، وا�شفة ما راأت 

من الكتب باأنها »�شحرية«.
وبين���ت ان الكت���ب ذات الطابع اخليايل 
الكارت���وين  الطاب���ع  وذات  لالأطف���ال 
والرواي���ات القدمي���ة ه���ي اأكرث م���ا لفت 
نظره���ا، متمني���ة ان تك���ون له���ا زي���ارة 

اأخرى يف ال�شنني القادمة.
ام���ا م���ن دار الثقاف���ة العراقي���ة لالأطفال 
فتق���ول مه���ا طالب، وه���ي فنان���ة ر�شوم 
دار  ه���ي  الثقاف���ة  »دار  ان  تو�شيحي���ة، 
هك���ذا  يف  الطف���ل  مب�شارك���ة  رائ���دة 
منا�شب���ات، والي���وم هي حا�ش���رة �شمن 
معر����ض الع���راق ال���دويل للكت���اب الذي 

�شاهم يف احت�شان فعاليات الطفولة«.
وبدوره���ا وجهت �ش���ارة حم���ود، ع�شو 
يف دار ثقاف���ة الطفل، �شكره���ا من القلب 
اىل موؤ�ش�ش���ة امل���دى عل���ى دعمه���ا للطفل 
م���ن خالل ت�شمني م�شاحة وا�شعة للطفل 
العراق���ي �ش���واء بفعالي���ات م�شرحية او 
يف وج���ود دور خا�شة مبواد تهم الطفل 

العراقي.
وت�شي���ف ان »وج���ود الطف���ل الي���وم يف 
معر����ض العراق الذي تف���وح منه رائحة 
الكت���اب يوفر دعم���ا لهم ويع���زز ثقافتهم 
يف  ثقته���م  لزي���ادة  اإ�شاف���ة  الفكري���ة 
انف�شهم«، داعية بقية »املدار�ض وريا�ض 
الأطفال اىل اأن يوفروا رحالت لأطفالهم 

وان ي�شمحوا لهم بامل�شاركة«.

�لفن �الإير�ني..
»�لمنمنمة« حا�سرة في �أروقة معر�ض �لكتاب 

عر�ض م�سرحي لريا�ض �الأطفال و�لمد�ر�ض �البتد�ئية 

�أم�سية �سعرية تختتم خام�ض �أيام معر�ض �لكتاب
 عامر موؤيد

ت�سوير: محمود روؤوف 

ُيعرف عن العراق منذ الزمن البعيد 
اهتمامه الكبير بال�سعر، وكيف 

ل�سعرائه ان بقوا في ذاكرة الجيال 
رغم مرور ال�سنوات تلو ال�سنوات.

ال�ش���ياب  املتنب���ي،  اث���ر  مُيح���ى  فل���ن 
ب���الد  يف  ال�ش���عر  وامت���داد  واجلواه���ري، 
النهرين ي�ش���تمر من جي���ل لخر، وما تواجد 
الجيال املختلفة �ش���وى لت�ش���ليم الراية فيما 

بينهم. 
اما�شي معر�ض الع���راق للكتاب ت�شتمر ويف 
الي���وم اخلام����ض كان اخلت���ام م���ع ق���راءات 
�شعري���ة لكوكب���ة من �شع���راء الع���راق، ومن 
باب���ل اجلنائ���ن املعلق���ة، ومركزه���ا احلل���ة، 
ًق���ِدَم ال�شاع���ر موفق حممد ليق���دم من �شعره 

الكث���ري، حيث ق���دم بع�شا م���ن ق�شائده التي 
لق���ت ا�شتح�ش���ان احلا�شري���ن خا�شة وانها 
متث���ل تعوي�شا حقيقيا عما متر به البالد من 

امل وويالت.
ال�شي���اب  حي���ث  الفيح���اء،  الب�ش���رة  وم���ن 
املوؤ�ش����ض ملدر�ش���ة ال�شع���ر احل���ر يف الدب 
العرب���ي، جاء ال�شاع���ر العراقي الكبري كاظم 
احلجاج لي�شارك جمه���وره وحمبيه واي�شا 

زوار املعر�ض، جزءا من �شعره. 
�شع���ر احلج���اج ال���ذي متي���ز من���ذ اول كتبِه 
وا�شتمر يف ه���ذا التوهج حتى ا�شبح اليوم 
ه���و ايقون���ة لل�شع���ر يف الع���راق واملنطق���ة 

العربية اي�شا. 
والم�شي���ة ال�شعري���ة الت���ي اداره���ا ال�شاعر 
زعيم نا�شر، تواجد فيه���ا ال�شاعر الب�شري، 
العزي���ز  عب���د  طال���ب  اخل�شي���ب  اب���ي  اب���ن 
ال���ذي يحاكي احل���ب وامل���راأة يف الكثري من 

ق�شائده.
جترب���ة طالب هي در�ض للكثري من ال�شعراء، 
وبالخ����ض يف الجي���ال الخرية، مل���ا يكتبه 
من ق�شائ���د من جان���ب واعت���زازه بال�شباب 

ودعمه الكبري لهم يف جانب اخر.
م���ع ال�شع���ر اخُتت���م اليوم اخلام����ض ملعر�ض 
الكت���اب، واليوم نب���داأ بفعاليات �شاد�ض ايام 
معر�ض »هادي العلوي« بام�شيات وفعاليات 

اخرى.


