
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net ملحق يومي ي�سدر عن موؤ�س�سة المدى لالعالم والثقافة والفنون

 خا�ص - المدى

قال رئي�س جمل�س الق�ضاء االعلى 
القا�ض���ي فائق زي���دان، ان اجواء 
معر����س الكت���اب تعك����س �ض���ورة 

ال�ض���عب  وثقاف���ة  املدني���ة  بغ���داد 
العراقي.

زيارت���ه  خ���ال  زي���دان  وذك���ر 
ملعر����س الع���راق ال���دويل للكتاب 
“اج���واء  ان  )امل���دى(  والتقت���ه 

معر����س الع���راق ال���دويل للكتاب 
جعلتن���ا م�ض���رورين، ك���ون ه���ذه 
االج���واء تعك�س ال�ض���ورة املدنية 
لبغ���داد ولل�ض���عب العراقي املثقف 
والكت���ب  بالق���راءة  يهت���م  ال���ذي 
وكل  اجلدي���دة،  واال�ض���دارات 
يعك����س  ان  �ض���اأنه  م���ن  ن�ض���اط 
ال�ضورة املدنية لل�ضعب العراقي«.
“اال�ض���دارات  ان  وا�ض���اف 
القانوني���ة امل�ض���اركة يف املعر�س 
ب�ض���كل عام تعد متميزة وجزء من 
ه���ذه اال�ض���دارات هي ا�ض���دارات 
يف  واملتوف���رة  الق�ض���اة  ال�ض���ادة 
ملجل����س  املخ�ض����س  اجلن���اح 
الق�ضاء االعلى ويت�ضدرها كتابي 
اخلا�س الذي هو موجز اطروحة 
الدكتوراه املعدة من قبلي يف عام 

.»2020

العدد )8( ال�ضنة الع�ضرون- االربعاء )14( كانون االأول 2022

ح���دد هرب���رت ماركيوز ال���دور الرئي�س للمثقف بقول���ه: "املثقف هو 
من يرف�س الت�ض���وية مع الفئات امل�ض���يطرة"، ولعل هذا التحديد هو 
اأدق و�ض���ف ملواق���ف املفك���ر العراقي ه���ادي العلوي. الذي اأن�ض���فته 
موؤ�ض�ض���ة املدى مرتني، االأوىل كانت يف حفل ا�ض���تذكاري احت�ض���نه 
بي���ت املدى مبنا�ض���بة الذكرى العا�ض���رة لوفات���ه يف 2009. وها هي 
اليوم ت�ض���تذكره بكرنف���ال بغ���دادي يحمل ا�ض���مه ويحتفي مبنجزه 

الفكري والثقايف. 
يف بداي���ة قراءت���ي لكت���ب ه���ادي العل���وي، وجدت���ه ناقدًا وبق�ض���وة 
لل�ض���لطة ال�ضيا�ض���ية وكل ما يتعل���ق بها، وداعيًا املثق���ف اإىل التعايل 
عنه���ا، وجعله���ا �ض���من اخل�ضا�ض���ات الث���اث الت���ي جمعها م���ع املال 
واجلن����س. ورمبا يع���د البع�س هذا املوقف ه���و للتنظري فقط، حاله 
حال الكثري من املفكرين واملثقفني، لكن من يقراأ �ضرية العلوي يجده 
منوذجًا للمثقف الذي يحرتم فكره، وال يف�ضل بني م�ضّلماته الفكرّية 

ومواقفه االجتماعية وال�ضيا�ضية. 
يف بداية �ض���بابه تفادى هادي العلوي م�ض���افحة امللك في�ضل الثاين 
عند توزيع ال�ض���هادات عل���ى املتخّرجني املتفّوقني م���ن كّلية التجارة 
واالقت�ضاد يف العام1954، وكان هذا اأوىل مواقفه الراف�ضة ملجاملة 
احلكام. وي�ض���ف العلوي نف�ض���ه باأنه "معار�ٌس ال اأ�ضلح لل�ضيا�ضة"! 
ويعّل���ق  ر�ض���يد اخليون عل���ى ذلك بقوله: "ال�ضيا�ض���ة ال ت�ض���لح ملثل 
العل���وي، ال بالقل���م، وال بالبندقي���ة، فه���و احل���امل ال�ض���ويّف الذي ال 
يناق�س قلبه ل�ضانه. ماله و�ض���رعة تقلبات ال�ضيا�ضة وكرثة وجوهها 

وهو ال يجيد اأب�ضط مقت�ضيات املجاملة؟!".
على �ضعيد حياته ومواقفه مل يف�ضل العلوي بني التنظري واالأفعال، 
حي���ث جم���ع اإىل علمه الغزي���ر وثقافته املو�ض���وعية نزع���ة طهرانية، 
وزهدًا يف الدنيا، جعاه يرتفع عن اأب�ضط ُمتع احلياة، ولهذا اقرتب 
�ض���لوكه وطرائق تفك���ريه من مت�ض���ّوفة بغداد. العلوي، كما ت�ض���فه 
الكاتبة ال�ض���ورية �ض���عاد جرو�س "هو من االأ�ض���خا�س النادرين، اإن 
مل يكن الوحيد، الذين يتمّلكون اأفكارهم حّتى تتمّلكهم، فيعي�ض���ونها 
بكّل �ضدٍق واإ�ضراٍر الإثبات اأّن ما يدعون اإليه لي�س مثالية. فوحدانية 
الفكر وال�ض���لوك خا�ض���ة نادرة ج���دًا يف جمتمعنا وعلى امل�ض���تويات 

كافة".
ويج���د ه���ادي العل���وي درج���ة الوع���ي اأي�ض���ا العام���ل الرئي����س يف 
ت�ض���خي�س املثق���ف فدرج���ة الوع���ي االجتماع���ي، جتع���ل م���ن بع�س 
ال�ضخ�ض���يات مثقف���ة. لذلك يعتقد اأنه "لي����س الزما للمثقف لكي يثبت 
م�ض���داقيته اأن مي���وت يف ال�ض���جن اأو يت�ض���وف، لكن���ه مطال���ب باأن 

يعي�س نزيهًا كما يعي�س عامة النا�س".  
وم���ن هنا يرف�س العلوي يف كتابه املرئي والامرئي اأن تكون هناك 
عاق���ة اندماج بني املثق���ف والدولة؛ الأن "اندم���اج املثقف يف الدولة 
يجل���ب ال�ض���رر عليه وعل���ى الدول���ة.. الأنه يفق���ده مثقفيت���ه ويجعل 
من���ه داعية، اأو يقي���د تفكريه بوظيفت���ه االإعامي���ة اأو االآيديولوجية 
يف اأح�ض���ن االأح���وال. ومن النادر اأن يكون مثق���ف الدولة قادرًا على 
االإب���داع. فالدولة نقي����س مطلق للفكر حتى لو كانت دولة الفا�ض���فة 
الطوبائي���ة. ويف جمي���ع اأطواره���ا مل تخ���رج الثقاف���ة الر�ض���مية من 
اأهازي���ج امل���دح، نظمًا اأو ن���رثًا. واإذا كان االأديب ال���ذي ميدح احلاكم 
الفا�ض���د يف حكم املرتزق فاإن االأديب ال���ذي ميدح احلاكم الوطني اأو 

ال�ضعبي يكون يف حكم الذيل امللحق بج�ضد الدولة".
      ما ميّيز كتابات ومواقف هادي العلوي، الكاتب ال�ض���رقي العميق 
املتجّذر يف �ض���رقّيته )العربّية - االآ�ضيوية(، هو عداوؤه غري املحدود 
لكّل ما يتعّلق باال�ضتبداد، وحّتى بال�ضلطة؛ ولعلَّه من الكّتاب القائل 
الذين ال يع�ّض�س �ضرطّي الرقابة )الواحدة، اأو املتعّددة( يف اأذهانهم، 
ف���كان ال يح�ض���ب ح�ض���اب اأحد وه���و يكتب، ف���ا يكرتث بال�ض���لطات 
ال�ضيا�ض���ية وال بال�ضلطات الدينية وال بال�ض���لطات الثقافية املختلفة. 
اإّن���ه يتعام���ل مع مو�ض���وعه الفكري اأو ال�ضيا�ض���ي بقناعات���ه الكاملة 
وغ���ري املنقو�ض���ة. ومن ه���ذه الزاوية، فه���و بالتاأكي���د، مل يكن رجل 
�ضيا�ض���ة، من دون اأن يعني ذلك اأّنه مل يكن �ضاحب مواقف �ضيا�ضية، 
ب���ل عل���ى العك����س من ذلك، فق���د اتخذ موقفًا �ضيا�ض���يًا م���ن كّل ما كان 
يج���ري حوله، منطلقًا من قناعاته وقيمه االأخاقية وروؤاه اخلا�ض���ة 
لاأم���ور، التي كانت تثري حوله الكثري م���ن الزوابع، ال بل العداوات 

ال�ضر�ضة.
اأك���رث ما نحتاج���ه اليوم هو ا�ضتح�ض���ار من���وذج املثق���ف الذي حدد 
ماحمه ور�ض���م خريط���ة مواقفه املفكر ه���ادي العل���وي، الأننا، اأغلب 
ل���وا اإىل )مثقف  مثقفين���ا ال نع���رف له���م اأي التزام مبدئ���ي، وقد حتوَّ
ل موقَفه ح�ضب متطلبات العر�س والطلب، �ضواء اأكان  �ض���ائل( يتحوَّ
م���ن قبل ال�ض���لطة اأو قوى الادولة. ومن ثمَّ ب���ات املثقف غري امللتزم 
بق�ضايا اجلمهور وال مببادئ النخبوية، يجد يف التقّرب من ال�ّضلطِة 

فر�ض���ًة لتعزي���ز مكانت���ه االجتماعي���ة اأو م���وارده 
املالّي���ة، فاملعرف���ة بالنهاي���ة ق���د يك���ون هدفه���ا 
ال�ض���لطة واحل�ض���ور، كما يعتقد بذلك مي�ضيل 

فوكو. وال يهّم كيف يكون الطريق للو�ضول 
اإىل حا�ضية ال�ض���لطة، اإذا ممكن اأن تتحالف 
واالأوليغار�ض���ّيات  التقليدي���ة  الق���وى  م���ع 

ال�ضيا�ضية يف �ضبيل املن�ضب.

هادي العلوي: نموذج 
المثقف الذي نفتقده

 اإياد العنبر

افتتاحية الملحق

الجهة الم�سرفةمدير الجل�سةالمتحدثونالفعاليةالوقت

3:00
 م�ضاهمة ا�ضيا�ضيل يف 

تطوير املجتمع، ودورها 
الريادي يف عامل الرقمنة

اأ. يا�ضر �ضاملاأ. �ضامان بوجان

4:00
فوتوغراف يف األبوم 

االأبي�س واالأ�ضود

اأ. هادي النجار
اأ. ر�ضول بابل
اأ. كفاح االمني

اأ. عاء املفرجي

هادي العلوي مفكرا5:00
د. علي املحمداوي
د. قحطان فرج الله

د. جبار كاظم

الجهة الم�سرفةمدير الجل�سةالمتحدثونالفعاليةالوقت

6:00
مقامات الفن يف 

جرامافون االأبي�س 
واالأ�ضود

د. عماد جا�ضم
اأ. حيدر �ضاكر 

اأ. عبد الله 
امل�ضهداين

اأ. طه غريب

اأ. �ضامر امل�ضعل

7:00
االأزمات ال�ضيا�ضية 

وتاأثريها على البنك 
املركزي

د. م�ضطفى غالب 
خميف

البنك املركزي
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 بغداد/ عامر موؤيد

اليوم ال�ض����ابع ملعر�س العراق للكت����اب كان خمتلفا بكل 
�ض����يء، فالندوات التي اقيمت تناولت موا�ضيع عدة لها 
اهمية كربى لدى كثريين ال�ضيما مع مناق�ضتها ب�ضحبة 
جماه����ريي  ح�ض����ور  اخت�ض����ا�س.ومع  كل  يف  خ����رباء 
غف����ري، فان اليوتيوبر و�ض����انع املحتوى احمد الغندور 
وامللق����ب بالدحيح تواجد مع حمبيه الذين ماأوا حميط 

املن�ضة حيث قدمه االعامي عماد اخلفاجي.
وقبل الدحيح الذي كان ختام اليوم ال�ضابع من املعر�س، 
فان دار ثقافة الطفل قدموا فعاليات عديدة منها م�ض����رح 
ح����ر لاطفال ور�ض����م على الوج����وه مع فعالي����ات الدمى 
واي�ضا كان هناك تقدمي مل�ضرحية وعر�س �ضينمائي لهم 

ا�ضافة اىل احلكواتي.
وعن م�ض����روع اينانا الذي قامت به منظمة املانية ون�ضاأ 
عن����ه تاألي����ف كت����اب حتدث����ت مدي����رة امل�ض����روع بريغيت 

�ضفن�ض����ن وقدمتها الت�ض����كيلية ذكرى �ضر�ضم عن البع�س 
ممن قدموا م�ضاريعهم االدبية �ضمن هذا  الكتاب«.

ويف اول ن����دوة عن الف����ن الت�ض����كيلي يف معر�س هادي 
العل����وي حت����دث الت�ض����كيلي املهم ج����رب عل����وان والفنان 
�ض����ام عم����ر واداره����ا الفن����ان د.ج����واد اال�ض����دي حي����ث 
تناولوا مو�ض����وعة »الفن الت�ض����كيلي.. الوان يف قاعات 

اال�ضود واالبي�س«.
وع����ن امل�ض����رح مت احلدي����ث ع����ن امل�ض����ارح حتت �ض����ماء 
االبي�س واال�ضود وحتدث د.عقيل مهدي، منري را�ضي، 

د.عواطف نعيم وادارها الفنان د. ح�ضني علي هارف.
ل�ض����يوف  �ض����يق  ال�ضاد�ض����ة كان حدي����ث  ال�ض����اعة  ويف 
معر�����س الكت����اب والرواي����ة م����ا بع����د الربي����ع العربي.. 
جت����اوز املحظ����ور ال�ضيا�ض����ي حي����ث حت����دث الروائ����ي 
امل�ض����ري ط����ارق امام واحلا�ض����ل عل����ى البوك����ر الليبي 
حمم����د النعا�����س والروائ����ي العراقي علي ب����در وادارها 

مدير حترير �ضحيفة االهرام امل�ضرية �ضيد حممود.

 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير محمود روؤوف

اطل الباحث و�ض���انع املحتوى امل�ضري احمد 
الغن���دور ال�ض���هري ب�"الدحيح" عل���ى اجلمهور 
الكب���ري يف معر����س الع���راق ال���دويل للكتاب، 
متحدث���ا ع���ن رحلته املث���رية يف عامل �ض���ناعة 
املحت���وى، وبعد �ض���عوده امل�ض���رح اخلارجي 
جتم���ع مئ���ات املعجب���ني حوله، وق���ال يف اول 
اطالت���ه ان���ه مل يتعر����س لهذا اال�ض���تقبال من 
قب���ل، "وهذا حتد �ض���عب جدا، وانا ا�ض���كركم 

على هذا التواجد".
وقال الدحيح "انا مدين للكتب النها �ض���بب كل 
ما ح�ض���ل يف حياتي فيما بعد، وهي ع�ض���ارة 
�ض���خ�س جل����س يفك���ر يف مو�ض���وع و�ض���اغه 

وحول���ه اىل م���ادة ون�ض���تطيع الع���ودة اليه���ا 
يف اي وق���ت، يف ه���ذه الف���رتة تواج���ه الكتب 
املوؤ�ض����س  بيزو����س  جيف���ري  كب���ريا،  حتدي���ا 
ل�ض���ركة اأم���ازون، كان دائما يتكلم م���ع الكّتاب 
ويق���ول له���م انتم ال تناف�ض���ون كّت���اب اآخرين، 
ب���ل تناف�ض���ون تيك ت���وك وفي�ض���بوك وتويرت 
ويوتي���وب وه���ذا حت���د للكت���ب ال يتعل���ق بان 
هناك انا�س يعملون كتب غري جيدة او جيدة، 
التحدي احلقيقي الت�ضلية، وعلى �ضبيل املثال 
نح���ن االن متواج���دون يف بغ���داد وال نحتاج 
اىل ن���ار او اغ���راق للكت���ب وبامكان���ك فقط ان 
ت�ض���نع و�ض���يلة للت�ض���لية اف�ض���ل م���ن الكت���ب 
وبالت���ايل ت�ض���تطيع الق�ض���اء عل���ى الكت���ب". 
واكم���ل الغندور ان���ه "اح���اول االن ان اآخذكم 
اىل رحلت���ي الفكري���ة والت���ي ال اعتربها رحلة 

عميق���ة، والكت���ب ه���ي التي فتح���ت عقلي على 
الع���امل، كن���ت يف طفولت���ي ل���دي ا�ض���ياء اريد 
الع���اب  بينه���ا  م���ن  حيات���ي  يف  ا�ض���نعها  ان 
ال�"gaim"  وكان اول كتاب قراأته يف حياتي 
ه���و رواي���ة، �ض���حيح ان ه���ذا الكت���اب مل يكن 
موؤث���را ككت���اب، لك���ن اهميته انه جعلن���ي اقراأ 
اول كتاب كامل يف حياتي وهذا جعلني ا�ضعر 
بحما�س كبري لقراءة الكتب، و�ضعرت بحما�س 
لا�ضتمرار بالقراءة". وا�ضاف انه "من اوائل 
الكت���ب الت���ي وقع���ت عليه���ا ي���دي كان للكاتب 
"روبرت كيو�ضاكي" وكان مهما جدا يف وقتها 
الين كن���ت طالب���ا يف املرحل���ة الثانوية، وكان 
اهلنا يعلمونا انه ال بد ان ت�ض���بح مهند�ض���ا او 
طبيبا او اي �ض���يء جيد اخر، لكن هذا الكتاب 
كان يتحدث عن �ض���رورة الذهاب ابعد من هذا 

االم���ر وان ال تعم���ل م���ن اجل احل�ض���ول على 
االم���وال، على االقل يف مرحل���ة معينة، وهذه 
كان���ت فك���رة اال�ض���تثمار، ان تعم���ل يف �ض���يء 
ميك���ن ان ال حتب���ه لك���ن حت�ض���ل عل���ى مقاب���ل 
مادي وتقوم با�ض���تثمار هذه االم���وال وتبقى 
هذه االموال مدورة وت�ض���نع لك امواال اخرى 
وانت يف البيت، احببت هذه فكرة الكتاب، يف 

وقتها".
وذك���ر ان���ه "بعده���ا ب���داأت بق���راءة العديد من 
الكتب، من بينها موج���ز تاريخ الوقت للكاتب 
�ض���تيفن هوبكين���غ وكتب اخرى وب���داأت هذه 
الكت���ب توؤث���ر يّف واكت�ض���فت فج���اأة ان هن���اك 
ا�ضياء ناأخذها يف املدر�ضة وا�ضياء نعي�س معها 
ب�ض���كل يومي وهناك ا�ض���ياء العلم���اء يفكرون 
به���ا وه���ي بعي���دة ج���دا ع���ن كل ه���ذا، ومنه���ا 

ميكانيك الكم والتي تتحدث عن اال�ض���ياء التي 
هي ا�ض���غر من الذرة وتبداأ مب�ض���اهدة احداث 
حت�ض���ل يف هذا العامل الغريب، ا�ض���ياء ممكن 
ان تك���ون موجودة يف مكان���ني بنف�س الوقت، 
وكان���ت هذه اال�ض���ياء بالن�ض���بة يل، كمراهق، 
كان���ت اف���كار ملهمة فالع���امل من ح���ويل يتكلم 
ب�ض���كل والفيزياء النظرية حت�ضل فيها ا�ضياء 
خمتلفة متاما، واي�ض���ا جتد عن�ض���را تاريخيا 
او ق�ض���ة حني ت�ض���مع عن الن�ض���بية وتكت�ضف 
م���اذا تعني اهمية �ض���خ�س ا�ض���مه اأين�ض���تاين 
والذي يعترب ا�ض���هر عامل موجود، وهذا االمر 
كان بالن�ض���بة يل �ضيئا مبهرا، انه يوجد انا�س 
تفكر يف معادلة وهذه املعادلة ت�ضتطيع و�ضف 
كل �ض���يء من ا�ض���غر حاجة يف الذرة اىل اكرب 

حاجة يف الكون املرئي".

الدحيح في اإطاللة جديدة على جمهور معر�ص الكتاب:

قر�ءة �لكتب جعلتني �أكت�شف عالمًا غريبًا يبد�أ 
بالذرة وينتهي بالعالم �لمرئي �لكبير

�لفن �لت�شكيلي و�لم�شرح و�لرو�ية 
في معر�ض �لكتاب

رئي�ص مجل�ص الق�ساء الأعلى لـ)المدى(:
�أجو�ء معر�ض �لكتاب تعك�ض �ل�شورة �لمدنية لل�شعب �لعر�قي
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 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير: محمود روؤوف

اقيمت على قاعة معر�ص العراق الدولي 
للكتاب ندوة بعنوان »الفن الت�سكيلي.. 

األوان في قاعات الأبي�ص و الأ�سود"، �سيفت 
فيها الفنانان الت�سكيليان جبر علوان و�سالم 

عمر، وادارها الناقد الت�سكيلي د. جواد 
الزيدي.

وق���ال الفن���ان ج���رب عل���وان يف بداي���ة حديث���ه انه 
ي�ض���تغرب "ان بل���دا مثل الع���راق فيه ك���م هائل من 
الفنان���ني الت�ض���كيليني وال يوجد في���ه متحف، حتى 
وان كان متحف���ا قدميا، قبل اي���ام كنت يف القاهرة، 
وهن���ا ال احت���دث ع���ن اوروبا الت���ي متتل���ك العديد 
م���ن املتاح���ف التي تعك����س ال�ض���ورة الثقافية لتلك 
البل���دان، فف���ي القاه���رة زرت العدي���د م���ن املتاحف 
القدمي���ة واحلديث���ة، يف منطق���ة الزمال���ك وحده���ا 
هناك خم�ض���ة متاح���ف، هل من املعق���ول ان العراق 
ال���ذي رافق���ت تاريخ���ه من���ذ اخلم�ض���ينيات نه�ض���ة 
ت�ض���كيلية عالية، فيه عدد م���ن الفنانني املبدعني وال 

يوجد فيه متحف؟".
ال  ان  الثقاف���ة  وزارة  م���ن  "غري���ب  ان���ه  وا�ض���اف 
توجد اي���ة بادرة من قبل الدولة الإن�ض���اء متحف او 
احلديث ع���ن متحف، وكذل���ك زمائي الت�ض���كيليني 
عليهم ان يقوم���وا بتظاهرات وموؤمترات يطالبون 
فيه���ا مبتح���ف وم���كان للمتح���ف، واالم���ر املح���زن 
اي�ض���ا ان ع���ددا كب���ريا م���ن الفنان���ني الت�ض���كيليني 
ا�ض���طروا الأ�ض���باب �ضيا�ض���ية اىل مغ���ادرة الع���راق 
يف ال�ض���بعينيات، ولغاية االن ا�ض���بحت الكثري من 
االجيال يف اخلارج وبداأت تفارق احلياة واعمالهم 
تندثر، والعراق �ضوف يفقد قيمة ثقافية مهمة متثل 
مرحلة من مراحل الفن الت�ض���كيلي، وال توجد لدينا 

حكوم���ة حري�ض���ة او وزارة ثقاف���ة تعمل على جمع 
هذه االعمال، وو�ضعها يف خمزن على االقل".

من جانبه قال الفنان �ضام عمر ان "معر�س العراق 

ال���دويل للكت���اب وموؤ�ض�ض���ة امل���دى م���ن خ���ال هذا 
املعر����س، ال���ذي ال يختل���ف ع���ن اي معر����س عاملي 
ازاح الكث���ري م���ن الظ���ام والعج���اج من علين���ا، انا 

يف البلد منذ �ض���نتني عائدا م���ن اخلارج، وهذا اول 
ن�ض���اط اراه حمرتف���ا وفي���ه اداء كبري على �ض���عيد 
امل�ض���اركني وطرق العر�س، وهذا ال�ض���يء هو الذي 

ي�ضبه بغداد".
وذك���ر ان���ه "قب���ل احلروب الت���ي بداأت ع���ام 1980 
كان اي بي���ت عراق���ي توج���د فيه اعم���ال ومقتنيات 
فنية عديدة، وب�ض���بب احلروب ذهبت هذه االعمال 
اىل اخل���ارج وم���ا زال الع���راق معر�ض���ا للتهديدات 
واالن�ض���ان يبح���ث عل���ى االم���ان، والفن ياأت���ي اآخر 

اال�ضياء بعد احلروب".
واأكم���ل عم���ر انه "نح���ن نحلم ب���ان تعود ال�ض���يادة 
لبادنا يف كل �ض���يء، وانا احلم ان اقوم بتاأ�ض���ي�س 
كتيبة من ال�ض���باب لا�ضتغال على جتارب معا�ضرة 
ت���وازي ما يح�ض���ل يف اوروبا واملنطق���ة، وهوؤالء 
حرم���وا م���ن املوا�ض���لة وامل�ض���اهدة واملتابع���ة مل���ا 
يح�ض���ل م���ن فن عامل���ي خ���ارج ه���ذه البقع���ة، الفن 
ياأتي بالتوا�ض���ل، لذلك امتنى وا�ضجع من جديد ان 
تك���ون هناك جماميع فنية تدعم من قبل موؤ�ض�ض���ات 
وحمبي الفن الت�ض���كيلي، حتى وان كانت �ض���غرية 

لتكون يف امل�ضتقبل نواة ملتاحف".

 تبارك عبد المجيد 
ت�سوير: محمود روؤوف

ي�ض���تمر معر����س العراق ال���دويل للكتاب، باحت�ض���انه لفعاليات االأطف���ال، وبهم افتتح 
يومه ال�ضابع، حيث نرى ان �ضوت االأطفال قد ماأ القاعة ب�ضحكاتهم الربيئة وغنائهم 

واالأنا�ضيد ب�ضوتهم اجليا�س.
واكتظت القاعة باالأطفال الذين ال تتجاوز اأعمارهم الع�ض���ر �ض���نوات، بع�ض���هم �ض���كل 
قطارا متجوال حول القاعة، ي�ضري ويردد اأنا�ضيد متعددة، واالخرون جتمعوا اللتقاط 

�ضور حتمل طابعهم العفوي.
وقدمت دار ثقافة الطفل، عر�ض���ا م�ض���رحيا للدمى يهدف اىل ت�ضجيع الفئات ال�ضغرية 

على قراءة الكتب واالطاع، مع عر�س فلم كارتوين ق�ضري على �ضا�ضة كبرية.
الطفلة �ض���ارة، تقول بلغة ظهر على طابعها احلما�س، انها "جاءت اليوم مع مدر�ض���تها 
التي عربت عن حبها اجلم لها والتي كانت �ضابكة يدها معها، انها "اول مرة اأزور مثل 

هذا التجمع، برفقة اأ�ضدقائي من املدر�ضة الذين لوالهم ملا ا�ضتمتعت باحل�ضور".
اما يا�ضني الذي كان يتجول راك�ضا ميينا وي�ضارا، يقول انه "م�ضتمتع جدا، وال ارغب 
بالعودة"، م�ض���ريا اىل ان اكرث ما نال اعجابه "هو عر�س فيلم كارتوين". وتراوحت 

مدة عر�س فيلم االرنب خم�ضة ع�ضر دقيقة وبح�ضور يقدر باأكرث من ثاثني طفا.
ويف خت���ام العر�س �ض���عد جمي���ع االأطفال على امل�ض���رح ورددوا ن�ض���يد، "جئنا. جئنا 
جئناك���م نح�ض���ر هنا معاك���م. معر����س كتابي اجلميل ولكم �ض���كر اجلزي���ل". مرددين 
تلك العبارة اكرث من مرة معربين فيها عن �ض���كرهم املتوا�ض���ع الإدارة معر�س العراق 

الدويل للكتاب.
ولفت االنتباه ب�ض���كل وا�ض���ح التنظيم والنظافة التي لوحظت من قبل اأطفال رو�ض���ة 
الثقل���ني، حيث حر�ض���وا على رمي النفايات يف مكانها وعدم تركها يف كرا�ض���ي، ويف 
ه���ذا ال�ض���اأن تذكر مديرة هذه املدر�ض���ة، ان "معلماتنا يحر�ض���ن عل���ى متابعة االأطفال 
واعتماد نظام القطار يف ال�ضري عندما يكونون جماميع ويف اأماكن عامة، اإ�ضافة اىل 
تعليمهم عدم رمي االو�ض���اخ اال يف املكان املخ�ض����س لها"، مبينة ان "هذ احلر�س من 
قبلنا جتاه االأطفال ومعاملتهم كاأنهم اأوالدنا، جعل هناك ثقة كبرية من االهل جتاهنا، 

ونحن حري�ضون على ان نكون بقدر امل�ضوؤولية".
وي�ض���ار اىل ان رو�ض���ة الثقلني قد �ضاركت يف اليوم الرابع من معر�س العراق الدويل 

للكتاب، وح�ضرت اليوم مبجموعة جديدة من اأطفال الرو�ضة.
وحل���ق ه���ذه الفعالي���ة عر�س اخ���ر يف امل�ض���رح القائ���م يف الباحة اخلارجي���ة ملعر�س 
الع���راق ال���دويل للكت���اب، قدمته دار ثقاف���ة االأطف���ال العراقية، يت�ض���من جمموعة من 
الق�ض����س الهادف���ة والتي تعم���ل على التاأثري و�ض���قل االأطفال ببع����س املفاهيم املهمة، 

يحكيها حكواتي باأ�ضلوب احلكايات القدمية.
 وقدم احلكواتي ق�ض�ض���ه وهو يرتدي زيا خا�ض���ا، ملفتا لاأطفال، يتكون من �ضروال 
وا�ض���ع ي�ض���يق عند منطقة احلجل، اإ�ض���افة اىل الغبانة )الِعمة( وال�ض���ديري والبق�ضة 

وال�ضال، بتدرجات االألوان الرمادية.

م�شرح و�شينما وحكايات 
للأطفال في معر�ض �لكتاب 

األوان الفن الت�سكيلي في قاعات الأبي�ص الأ�سود

جبر علو�ن: نحتاج �إلى تظاهر�ت وموؤتمر�ت وبيانات 
تطالب بمتحف للفن �لت�شكيلي

 عامر موؤيد 
ت�سوير: محمود روؤوف

بالتزامن م���ع انطاق فعاليات معر�س العراق الدويل للكتاب، 
فان منظمة نخيل عراقي ال�ضيف الدائم احل�ضور واالخ�ضرار 
ي�ضارك ب�ضل�ض���لة مطبوعات التي تنوعت بني ال�ضعر والرواية 

والدرا�ضة ف�ضًا عن موؤلفات ملثقفني وكتاب عراقيني.
وطرقت منظمة نخي���ل عراقي الثقافية اأبواب اأكرث من )180( 
�ض���اعرًا م���ن اجلي���ل اجلدي���د املب���دع واملختل���ف ع���ن االأجيال 
ال�ض���عرية كافة يف الع���راق، يف حماولة منه���ا لتوثيق احلركة 
ال�ضعرية ل�ضعراء ما بعد عام )2000(، وبواقع )18( جمموعة 

�ضعرية.
ومن اأهم من�ضورات نخيل عراقي �ضمن اروقة العر�س ديواين 
"رباعيات العزلة الطيبة" و"اآخر اأمراأة على االأر�س" لل�ض���اعر 
العربي الراحل ح�ض���ب ال�ضيخ جعفر ا�ضافة اىل خمتارات من 
�ض���عر �ض���اح نيازي وديوانه اجلديد "وهم االأ�ض���ماء" اإ�ضافة 

لدواوين حمافظات العراق.
وجاءت �ضل�ضلة مطبوعات نخيل عراقي كاالآتي :

العزل���ة الطيب���ة" و"اآخ���ر اأم���راأة على  "رباعي���ات  • دي���واين 
االأر�س" لل�ضاعر العربي الراحل ح�ضب ال�ضيخ جعفر.

• خمتارات من �ضعر �ضاح نيازي.

نيازي. �ضاح  االأ�ضماء" لل�ضاعر  "وهم  •• ديوان 
ال�ضاعدي. عارف  املاء" لل�ضاعر  "عمرة  •ديوان 

القليل" لل�ضاعر اأجود جمبل. بالوطن  "حمت�ضد  •ديوان 
ح�ضني القا�ضد. الثالثة" لل�ضاعر  يدي  يف  "تفاحة  • ديوان 

الهيل. ابو  اأ�ضهى" لل�ضاعر جماهد  اأو  �ضفتني  "قاب  • ديوان 
العر�ضان. جناح  االأخري" لل�ضاعر  اخلزن  "يعقوب  • ديوان 

احلاج مهاوي" للروائي ح�ضن العاين. "عيادة  • رواية 
جمموعة �ضعرية م�ضرتكة. قار" وهو  ذي  "نخيل  •ديوان 

م�ضرتكة. �ضعرية  جمموعة  الب�ضرة" وهو  "نخيل  • ديوان 
• ديوان "نخيل املو�ضل" وهو جمموعة �ضعرية م�ضرتكة. 
النجف" وهو جمموعة �ضعرية م�ضرتكة. "نخيل  •  ديوان 

م�ضرتكة. �ضعرية  جمموعة  ال�ضماوة" وهو  "نخيل  •  ديوان 
وح���ول هذه الكتب يقول رئي�س منظمة نخيل عراقي ال�ض���اعر 
واالإعام���ي د. جماه���د ابو الهيل ل�)امل���دى(، اإن "منظمة نخيل 
عراقي حتاول اأن تفتح نافذة للق�ضيدة من خال هذا امل�ضروع 
ال���ذي يطم���ح اإىل الو�ض���ول الأك���رب ع���دد ممك���ن م���ن املبدعني 

العراقيني يف حمافظات الوطن احلبيبة كافة".
وب���ني ان "الهدف االأ�ض���مى ملنظمة نخيل عراق���ي هو اأن تطارد 
املبدعني وتطرق اأبوابهم بعد اأن يدلها عليهم االأ�ض���دقاء وبعد 
اأن ت�ض���ل حت���اول اأن تقط���ف ثم���ار اإبداعهم ب�ض���ال من احلب 

واالإكبار".

نخيل عر�قي وتو�جد م�شتمر في معر�ض �لكتاب 

 زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

يف اليوم ال�ض���ابع م���ن فعاليات معر�س 
العراق ال���دويل للكتاب، بدورته الثالثة 
ا�ضت�ض���افت قاع���ة الن���دوات ال�ض���حفية 
االملانية بريغيت �ضفن�ضن �ضاحبة فكرة 
م�ض���روع "اينانا" والكاتبة زينب ح�ضن 
احدى الفائزات يف امل�ض���روع، واأدارت 

اجلل�ضة الت�ضكيلية ذكرى �ضر�ضم.
بريغي���ت �ضفن�ض���ن حتدث���ت ع���ن بداية 
االوىل  "الفك���رة  ان  وقال���ت  امل�ض���روع 
للم�ض���روع بداأت بكتاب، و�ضيء يدعونا 
لل�ض���عادة ان نك���ون الي���وم يف معر����س 
الكتاب، وبالن�ض���بة للم�ضروع حيث بداأ 
االول  الكت���اب  طبعن���ا  اذ   ،2013 ع���ام 
الذي ي�ضم جمموعة من نتاجات الن�ضاء 
ال�ض���ابات، ويف الع���ام الق���ادم �ض���يكون 
عمر امل�ض���روع ع�ض���ر �ض���نوات والهدف 
�ض���وت  الظه���ار  فر�ض���ة  تق���دمي  كان 

الكاتبات من الن�ض���اء العراقيات النه يف 
تل���ك الفرتة كان���ت هناك بع�س الن�ض���اء 
ين�ض���رن نتاجهن با�ض���م مذك���ر ومل تكن 
لديهن اجلراأة الظهار ا�ض���مائهن لذا كان 
م�ض���روع اينانا هو فر�ض���ة م���ن اجل ان 

يكبنت با�ضمائهن ال�ضريحة".
واأ�ضافت ان "الفكرة كانت مدعومة من 
ال�ض���فارة االملانية ومعهد غوته االملاين 
وبع���د انطاق الفك���رة نظمنا ع���ددا من 

الور����س لتطوي���ر مه���ارات الن�ض���اء يف 
مو�ض���وع الكتاب���ة وفيم���ا بع���د �ض���األت 
ال�ض���اعرة غ���رام الربيعي مل���اذا ال نطبع 
نتاج���ات ال�ض���اعرات ال�ض���ابات ونح���ن 
يف احلقيق���ة نري���د ان ي�ض���در مطب���وع 

با�ضمهن".
وذك���رت ان "املطب���وع االول ق���د مت���ت 
ترجمته اىل اللغتني الفرن�ضية واالملانية 
وكان ي�ض���م �ضبعة ع�ض���ر كاتبة بعد ذلك 

اأقمنا ور�ض���ة يف الب�ضرة �ضمت كاتبات 
كان���ت اعماره���ن دون 25 عاما، وكانت 
عبارة ع���ن م�ض���ابقة واح���دى الفائزات 

هي ال�ضيفة معنا وهي زينب ح�ضن".
فوزه���ا  ع���ن  حتدث���ت  ح�ض���ن  زين���ب 
باجلائ���زة وقال���ت "ان���ا ا�ض���غر فائ���زة 
يف م�ض���روع اينان���ا ويف البداي���ة كانت 
ال�ض���دفة ه���ي م���ن او�ض���لتني اىل ذل���ك 
بي���ت  يف  ببريغي���ت  التقي���ت  عندم���ا 
بالكتب  "تركيب"، و�ض���اهدت اهتمامي 
والق���راءة وطلب���ت مني ان ا�ض���ارك يف 
الور�س التي يقيمها امل�ض���روع، وبدون 
اأي تفك���ري وافق���ت وق���د اأت���اح يل ه���ذا 
امل�ض���روع ان اعرف من ان���ا وماذا اكتب 
رمبا نحن ك�ض���ابات نكتب لكن ال نعرف 
كي���ف يك���ون الن����س نا�ض���جا ومكتما 
وم�ض���روع اينان���ا اخ���ذ عل���ى عاتقه هذا 

االمر".
ت�ض���م  كان���ت  "الور�ض���ة  ان  وبين���ت 
جمموعة من ال�ضابات من كل حمافظات 
اجلن���وب  اىل  ال�ض���مال  م���ن  الع���راق 
ع���ادات  له���ا  حمافظ���ة  كل  وبالتاأكي���د 
وتقالي���د خمتلفة وه���ذا االختاف اتاح 
يل ان اتع���رف عل���ى جت���ارب خمتلف���ة 
باال�ض���افة اىل انه���ا قريب���ة م���ن عم���ري 
وزاد م���ن معرفتي وحثني على االطاع 

ب�ضكل اكرب".
وعن اخلطط امل�ضتقبلية مل�ضروع اينانا 
اينان���ا  ا�ض���دار  "بع���د  بريغي���ت  قال���ت 
االوىل ع���ام 2013 كان هن���اك ا�ض���دار 
اخ���ر وه���و اينان���ا الث���اين ع���ام 2018 
باللغ���ة العربية ويف ع���ام 2020 باللغة 
االملاني���ة وعام 2021 باللغة الفرن�ض���ية 
م���ا ميي���ز ه���ذا اال�ض���دار ان هنال���ك 31 
خمتلف���ة  اأجي���ال  ثاث���ة  م���ن  م�ض���اركة 
وامل�ض���روع يرك���ز يف املق���ام االول على 
الكاتبات من الن�ضاء وهو لغاية االن من 
اك���رث امل�ض���اريع التي نالت ا�ض���تمرارية 
يف العراق وهو متوا�ض���ل كما قلت منذ 

ع�ضر �ضنوات".

م�شروع �إينانا.. فر�شة لإظهار �أ�شو�ت �لكتاب �ل�شباب 
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 ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير محمود روؤوف

�سيفت القاعة الكبرى للندوات، في معر�ص 
بغداد الدولي ندوة حول “المراأة في فكر 

هادي العلوي« تحدثت فيها الكاتبة والناقدة 
د. نادية هناوي، فيما ادارت الحوار د. نهلة 

النداوي.

وقال���ت هن���اوي يف بداية حديثها انه “ال ن�ض���تطيع 
ان نخت�ض���ر ه���ادي العل���وي بتو�ض���يف مع���ني الأنه 
جم���ع بني امل���وؤرخ واملفك���ر والناق���د واالديب، ويف 

جمم���وع هذه امليادين التي برع فيها براعة م�ض���هود 
له���ا، احلقيق���ة ن�ض���تطيع ان نق���ول عنه ان���ه ايقونة 
وامثول���ة فل�ض���فية، وهو ال يقل �ض���اأنا عن الكثري من 

املفكري���ن والفا�ض���فة العاملي���ني والع���رب”، مبين���ة 
ان���ه “لكننا حني نتحدث عن ا�ض���مه يبدو وكاأنه غري 
معروف وهذا �ض���يء طبيع���ي الن الرجل عا�س اكرث 

حياته خ���ارج العراق وكتابات���ه وتوجهاته البحثية 
متت���از باالعتدال واملو�ض���وعية ومل يكن متطرفا او 
منحازا، ولعل هذه ال�ض���مة يف العلوي جعلته ا�ضبه 
بالطري الذي يغرد، ال خارج ال�ض���رب فح�ضب، وامنا 
خارج كل اال�ض���راب االخرى، وا�ض���بح لوحده عاملا 

خمتلفا”.
“الثقاف���ة العربي���ة مل جت���د  وا�ض���افت هن���اوي ان 
يف ه���ادي العل���وي م���ا ينف���ع توجهاتها ال�ضيا�ض���ية 
والفكري���ة وله���ذا ا�ض���دلت علي���ه ال�ض���تار ومل تهت���م 
بطروح���ات كثرية ل���ه بينما جند مفكري���ن عرب اقل 
منه يف طبيعة االفكار التي كان يطرحها لكن االعام 
�ُضلط عليهم واخذوا حقهم ورمبا متت م�ضاعفة هذا 
االهتم���ام، اذك���ر مثا ن�ض���ر حامد ابو زي���د وفاطمة 
املرني�ض���ي، مث���ل ه���وؤالء الباحثني اخ���ذوا جماالت 
كبرية يف االعام العربي والتوجه الرتويجي النهم 
ذهبوا اىل م�ضائل تخدم التوجهات الر�ضمية وتخدم 
املنظومة الر�ض���مية العربية التي تبحث عن اال�ضياء 
الت���ي لها عاقة ب�ض���نع االزم���ات والرتوي���ج الأفكار 
معين���ة، ومن ه���ذا الباب اعتقد ان ه���ادي العلوي مل 
ياأخذ حقه مع ان له افكارا يف جمال الفكر اال�ضامي 
وامل���راأة والرتاث والعقيدة، وه���و فيها مبتدع وقدم 
ا�ض���ياء جدي���دة حتتاج م���ن املفكري���ن ان ينتبهوا له 

ويعيدون تقييم طروحاته”.
وذكرت ان “العلوي مل يكن من املروجني للن�ض���وية 
وعل���ى الرغ���م م���ن انه حت���دث عن امل���راأة ا�ض���ار اىل 
ق�ض���ايا مت�س واقع امل���راأة لكنه مل يكن من املروجني 
للن�ض���وية، ال�ض���بب هو التخ�ض����س املهم واال�ضا�س 
الذي انفرد به وهو درا�ضة الفكر اال�ضامي والرتاث 
اال�ض���امي وه���ذه امل�ض���األة وجهت���ه اىل ان يقف عند 
واقع املراأة العربية ويتحدث عن التطور يف و�ض���ع 
املراأة العربية على مدى هذه الع�ض���ور، من الع�ض���ر 
اجلاهل���ي و�ض���وال اىل ع�ض���رنا ه���ذا، وق���ام بتقييم 
الكثري م���ن التجارب الن�ض���وية وحت���دث عن تاريخ 
ن�ض���وي معني وه���ذه االهتمام���ات كان���ت بعيدة عن 

الن�ضوية، الن�ضوية التي نحن نفهمها اليوم”.
وتابعت ان���ه “يف ثمانينيات القرن املا�ض���ي والتي 
تع���د ه���ي قم���ة االنت���اج الفل�ض���في والفك���ري لهادي 
العلوي، يف هذه الفرتة مل تكن الن�ضوية لدينا نحن 
الع���رب قد اخ���ذت ابعاده���ا او عرفت على م�ض���توى 
النقد والدرا�ضات الفكرية، لكن هادي العلوي توجه 
اىل هذه الق�ضية، ويرى انها كائن مظلوم وانتهكت 

حقوقه و�ضلبت منها حريات معينة”.

 عامر موؤيد 
ت�سوير محمود روؤوف

يف �ض���ابع اأيام معر�س العراق الدويل للكتاب ومب�ضاركة اأكرث من 350 دار ن�ضر 
من 20 دولة تقدم نحو مليون عنوان كتاب يبدو ان  اأدب الفانتازيا االأكرث رواجا 
وتاأثريا بني ال�ض���باب يف االآونة االخرية وهناك رغبة كبرية �ض���وبه وهذا ما بان 

وا�ضحا موؤخرا. 
ويرى اأ�ض���حاب دور الن�ض���ر اأن »رواج ادب الفانتازيا �ض���رع اأب���واب القراءة بني 

�ضبان اجليل اجلديد وهو ينمي االإبداع اخليايل«.
 ومن جانبها تقول �ض���احبة دار ال�ضعيد ملياء ال�ضعيد ل�)املدى( »هناك توجه كبري 
نحو اخليال العلمي والرعب اإذ بداأ ال�ُض���بان بالرتويج من م�ض���احاتهم ال�ض���غرية 
عرب من�ض���ات املواقع االلكرتونية لهذا ال�ض���نف من االأدب، وهذا ما جعل عناوين 
مثل اإرث اخلوف ملحمد جمال تت�ض���در قائمة االعلى مبيع���ًا، الرواية التي تعتمد 

الغمو�س واخليال«.
وي�ض���ري ُمدير ق�ض���م املبيعات يف دار نوفا با�س اىل �ض���بب �ضيوع هذا النوع من 
الكتب ال�ض���يما يف ال�ض���نوات االخرية ولرمبا بعد النجاح الذي حققتُه ال�ض���ينما 
العاملية يف م�ضل�ض���ل اخليال العلمي �ض���راع العرو�س باأجزائه الثمانية ويبني اأن 
رواي���ة اأحجية اأدم لنور اجلواد االكرث مبيعا، حيث جت�ض���دت فيها اأحجية الفتاة 
التي  ت�ضارع االمرا�س النف�ضية، �ضخ�ضية تواجه �ضل�ضلة االحداث املُريبة داخل 
�ض���ندوق ا�ض���ود مظلم وهذه املاحقات امل�ض���تمرة التي ت�ض���عر بها من �ضخ�س ال 

مرئي غالبا ما تنتاب �ضحايا االمرا�س النف�ضية«. 
ويرى �ضاحب دار احلاج علي يا�ضني  اأن »الغمو�س واخليال وعن�ضر الت�ضويق 
وا�ض���اليب  احلبكة  تثري �ض���غف العقول الفتية اإذ باع يف ايام املعر�س ما يقارب 
مئة ن�ضخة من كتاب �ضفاح بو�ضنت الذي يتحدث عن ا�ضهر ع�ضرة قتلة يف العامل، 
يلي���ه كت���اب الفندق امل�ض���كون لكولينز ال���ذي ترجمته �ض���اره �ض���يبان وقالت عنه 
اكانثيا »جمموعة من االلغاز  املرتابطة التي ال ي�ض���عر بها اال من يق�ض���ي ليلة يف 

الغرفة ١٤ بارقى فنادق البندقية«.
وو�ض���فت �ض���حفية نيوي���ورك تامي���ز كت���اب »الفندق امل�ض���كون« برواي���ة الرعب 
الكا�ض���يكية حيث ت�ض���تحوذ على احلوا�س، لكنها اأكرث من كونها ق�ض���ة اأ�ض���باح، 
في�ض���يطر الرع���ب واجلرمية والقدر واجلن���ون على االأحداث متاما كما ي�ض���يطر 

اللغز على الفندق«.

»�لفانتازيا« وتوجه كبير 
نحو هذ� �لجن�ض �لأدبي 

 نباأ م�سرق
ت�سوير: محمود روؤوف 

يحت�ضن معر�س العراق الدويل زواره 
م���ن كاف���ة االدي���ان والطوائ���ف، حي���ث 
تتن���وع داخ���ل اروق���ة املعر����س الكتب 

الدينية والتي تخ�س التنوع الديني.
ويوؤك���د د.�ض���عد �ض���لوم، املخت����س يف 
�ض���وؤون التن���وع الديني وج���ود »اقبال 
كب���ري م���ن ال���زوار عل���ى ق���راءة الكت���ب 
املخت�ضة بالتنوع الديني، حيث و�ضف 
معر�س الع���راق الدويل مبفتاح حتقيق 

�ضعار الوحدة«.
»معر����س  اإن  ل�)امل���دى(،  �ض���لوم  وق���ال 
الع���راق ال���دويل للكت���اب من�ض���ة مهمة 
لعر����س موؤلفاتي التي بلغ���ت 19 موؤلفا 
وامكاني���ة احلديث مع اجلمهور ب�ض���كل 

مبا�ضر عن التنوع الديني«.
وب���ني ان »معر�س العراق فر�ض���ة للقاء 
جمه���ور متنوع م���ن الناحي���ة اجليلية، 
واملناطقية، واجلندري���ة، وكذلك ناحية 

التن���وع الديني لكونه ي�ض���م ا�ضخا�ض���ا 
خمتلفني دينيا واثنيا ليتحول املعر�س 
يف  الوح���دة  �ض���عار  لتحقي���ق  كمفت���اح 

التنوع«.
واو�ض���ح ان���ه »ُتعر����س موؤلفات���ي ع���ن 
التن���وع الديني وا�ض���اهد اقب���ال القراء 
على كت���ب بعينها وع���ادة تكون تعريف 
عن التن���وع الذي يجهله معظم النا�س«، 
مبين���ا ان »كتاب���ي »االقلي���ات«، يعر�س 
يف معر����س امل���دى من���ذ 2013 وحل���د 

اللحظة«.
من جانبه  يوؤكد ال�ض���يخ عل���ي الفوادي 
من دار �ض���ادقون وج���ود تنوع يف دور 
الن�ض���ر الديني���ة داخل املعر����س واقبال 

القراء على الكتب الدينية .
ال�ض���ادقني  »دار  اإن  ل�)امل���دى(،  وق���ال 
داخ���ل  ت�ض���ارك  اال�ض���رف  النج���ف  يف 
معر����س العراق ال���دويل للكت���اب الذي 
امل���دى وه���ي لي�ض���ت  تقيم���ه موؤ�ض�ض���ة 
اول م�ض���اركة وال االخ���رية«، مبين���ا انه 
»وجدن���ا تن���وع دور الن�ض���ر من خمتلف 

الديني���ة  بالكت���ب  املخت�ض���ة  البل���دان 
واالردن  ال�ض���عودية  م���ن  اال�ض���امية 

ولبنان و�ضوريا وفل�ضطني«.
الظ���روف  م���ن  »بالرغ���م  ان���ه  وذك���ر 
االقت�ضادية يف الباد وجدنا اقباال على 
الكت���ب الدينية م���ن ال�ض���باب والعوائل 
بكل انواعها من ق�ض����س معرفة العقائد 
واالخاق والقراآن«، الفتا اىل ان »مكتب 
درا�ضات عني يخت�س مبختلف املجاالت 
الديني���ة ويتحدث عن الديانات االخرى 
امل�ضيحية وااليزيدية وباقي الديانات«.
م���ن جانبه يذكر م�ض���طفى عل���ي، اثناء 
جتوله داخل دار ن�ض���ر الوقف ال�ض���ني، 
ل�)املدى(، اأن » املعر�س يعطي م�ض���احة 
كبرية خللق تنوع ديني ولروح الوحدة 

بني االديان والطوائف«.
وت�ض���ارك دور ن�ض���ر عديدة من خمتلف 
دول الع���امل يف معر�س الع���راق للكتاب 
ال���ذي ي�ض���تمر حتى ال�ض���ابع ع�ض���ر من 
ال�ض���هر اجلاري وتتواجد بداخله مئات 

االآالف من عناوين الكتب املختلفة.

 زين يو�سف
ت�سوير" محمود روؤوف

عل���ى ار����س معر����س الع���راق ال���دويل 
للكت���اب اأقيم���ت ندوة بعن���وان »مقاهي 
اي���ام االبي�س واال�ض���ود«، حت���دث فيها 
�ضاحب مقهى ال�ضابندر الرتاثي احلاج 
حمم���د اخل�ض���ايل والباح���ث الرتاث���ي 
ع���ادل الع���رداوي واأدار الن���دوة رفعت 

عبد الرزاق.
وا�ض���تهل مدير اجلل�ضة الندوة مبقدمة 
عن تاري���خ املقاهي يف بغ���داد قال فيها 
ان »املوؤرخ���ني الذين كتبوا عن التاريخ 
يف هذا املجال ذكروا ان اول مقهى فتح 
العه���د العثم���اين  اأي يف   ،1590 ع���ام 
االول ي���وم كان وايل بغداد جغالة زاده 
)�ضنان با�ض���ا( وهذا الرجل ترك العديد 
م���ن املواق���ع التي ا�ض���بحت فيم���ا بعد 

مواقع تراثية«.
وع���ن بداي���ة ادارت���ه ملقه���ى ال�ض���ابندر 
حمم���د  احل���اج  حت���دث   1963 ع���ام 
اخل�ض���ايل قائ���ا ان »مقه���ى ال�ض���ابندر 
بن���ي ع���ام 1904 من قبل حممد �ض���عيد 
مطبع���ة  كان  حينه���ا  ويف  ال�ض���اهبندر 
ال�ض���اهبندر ولي�س مقهى اي�ضا وكانت 
ت�ض���اهي يف ذلك الوقت مطبعة مدحت 
با�ض���ا، بعد دخول بريطاني���ا اىل بغداد 
نف���ي حمم���د �ض���عيد اىل خ���ارج الب���اد 
وبعد عودت���ه اىل الباد ح���ول املطبعة 
 ،1917 ع���ام  ال�ض���اهبندر  مقه���ى  اىل 
وا�ض���تاأجرها من���ه رج���ل م���ن املو�ض���ل 
وه���و حمي���د �ض���فو وبق���ي فيه���ا حتى 
ع���ام 1944 وج���اء بع���ده ام���ني جدوع 
وا�ض���تمر فيها اىل عام 1962 وانتقلت 
ادارته���ا ايل ع���ام 1963 والحظ���ت ان 
ال�ض���اهبندر   ومقه���ى  العام���ة  املقاه���ي 
تلعب فيها الدومينو والطاويل فرفعت 
ه���ذه االلعاب من املقهى واأ�ض���بح مكانا 

للثقافة واملثقفني«.
واأ�ض���اف ان »اأي �ض���ائح ي�ض���ل بغ���داد 
تك���ون وجهت���ه �ض���ارع املتنب���ي ومقهى 
ال�ضابندر وهناك يجد ال�ضاعر واالديب 

عل����ى  ويتع����رف  والطبي����ب  واملثق����ف 
كل ابن����اء هذا ال�ض����عب، باال�ض����افة اىل 
االماك����ن الرتاثي����ة، وكم����ا قي����ل ان هذا 
ال�ض����ارع كان قبلة لكل من يق�ضد العلم، 
وا�ض����بح ه����ذا املقه����ى بالتحدي����د رمزا 

للعراق وما�ضيه الزاهر«.
وذك����ر ان����ه »يف ع����ام 2007 انفج����رت 
�ض����يارة مفخخ����ة يف ب����اب املقه����ى راح 
ج����زء  وه����دم  ان�ض����ان،   68 �ض����حيتها 
كب����ري م����ن املقه����ى وراح �ض����حية له����ذا 

الفع����ل االآث����م 4 م����ن اأوالدي باال�ض����افة 
اىل حفي����دي، وبعدها مب�ض����اعدة امانة 
العا�ض����مة اعدنا بن����اء املقه����ى كما كان 
وبق����ي رمزا تراثيا بغدادي����ا اىل يومنا 

هذا«.
اخلب����ري الرتاثي عادل الع����رداوي ذكر 
منتدي����ات  تعت����رب  املقاه����ي  »ه����ذه  ان 
اجتماعية وترويحية اي�ض����ا ونحن يف 
امانة بغداد �ضاهمنا باحلفاظ على تلك 
املقاه����ي وخ�ضو�ض����ا مقهى ال�ض����ابندر 

كم����ا فعلنا �ض����ابقا مع مقه����ى الزهاوي، 
والمانة بغ����داد عاقة وثيقة مع مقاهي 
بغداد منذ زمن بعيد ويف ال�ضبعينيات 
االمان����ة  قام����ت  التحدي����د  وج����ه  عل����ى 
بتوزي����ع جه����از التلف����از عل����ى مقاه����ي 

بغداد يف جانبي الكرخ والر�ضافة«.
وب����ني الع����رداوي ان »م����ا ميي����ز ه����ذه 
املقاهي، وخ�ضو�ض����ا مقهى ال�ضابندر، 
ان����ك عندم����ا تذه����ب �ض����تجد يف املقهى 
الطبي����ب واالدي����ب واملحام����ي واملعمم 
ملتق����ى  وتعت����رب  الع�ض����رية  و�ض����يخ 
جلمي����ع اطي����اف ال�ض����عب م����ن كل مدنه 
وحمافظاته، ا�ض����ف اىل ذلك ان �ض����ارع 
املتنبي خ�ضو�ضا بعد فتحه ليا ا�ضبح 
ملتق����ى للعوائل البغدادية التي حتاول 

اخلروج من ملل احلياة الروتينية«.
وذك����ر ان »امانة بغداد اأ�ض�ض����ت رابطة 
با�ض����م »رابط����ة املقاه����ي الرتاثي����ة يف 
الع����راق«، وكانت لن����ا فعاليات منها يف 
مدينة هيت واالخرى يف كفري، ولكن 
ال نن�ض����ى ان هناك فو�ض����ى يف املقاهي 
ال�ضغرية املنت�ضرة يف االحياء واالزقة 
عليه����ا  ال�ض����يطرة  نح����اول  ال�ض����غرية 

دائما«.

في ندوة بعنوان »المراأة في فكر هادي العلوي«

د. نادية هناوي: �لعلوي يرى �أن �لمر�أة كائن مظلوم 
و�شلبت منها حريات معينة

مقاهي �أيام �لأبي�ض و�لأ�شود ودورها �لكبير بالتطور �لتنوع �لديني في معر�ض �لكتاب 
�لجتماعي و�لثقافي في �لعر�ق 
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العدد )8( ال�ضنة الع�ضرون- االربعاء )14( كانون االأول 2022

الربعاء 2022/12/14
الموؤلف اأو المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

ناجح املعمورياليومي واملتكررPM 3:00دار املدى

�ضيد حمموداملنت املجهولPM 5:00دار املتو�ضط

عدنان جمعةمدن امللحPM 6:00موؤ�ض�ضة ابجد

علي الدباغالدين واال�ضتبدادPM 7:00دار املدى

الخمي�ص 2022/12/15
الموؤلف اأو المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

يف  والكتبي���ني  النا�ض���رين  جمعي���ة 
هادي القرينيدراوي�سPM 3:00العراق

اآيات يو�ضفلو �ضمحت يلPM 4:00دار �ضطور

كرمي عبد اللهما مل يذكره �ضيزيفPM 5:00موؤ�ض�ضة اأبجد

د. ب�ضرى خلفاندل�ضادPM 6:00دار تكوين

ح�ضني بهي�ساأغنية عن نهاية العاملPM 7:00موؤ�ض�ضة اأبجد

 م�سطفى وحدان 
ت�سوير: محمود روؤوف

اليقت�ضر احل�ض���ور يف معر�س العراق 

ال���دويل للكتاب على الق���ارئ او االديب 
العراق���ي فق���ط، بل هناك من ق���دم عابرا 
بح���ار وحميطات للتواجد بني اال�ض���ود 

واالبي�س.

االدي���ب االيطايل انطونيو بات�ض���يفيكو 
ال���ذي ينتم���ي ملدين���ة ناب���ويل، مدين���ة 
مارادونا كما يحب للكثريون ان يطلقوا 
عليها، جاء اىل معر�س الكتاب حيث انه 

يرتج���م االدب العراق���ي اىل االيطالي���ة 
ومن �ضمن ترجماته لدنيا ميخائيل.

ل�)امل���دى(،  لبات�ض���فيكيو  حدي���ث  ويف 
اك���د ان »معر����س العراق ميث���ل جتربة 
مهم���ة ج���دًا للمي���دان الثق���ايف العراقي، 
خا�ض���ة يف بلد واج���ه ويواج���ه الكثري 
م���ن امل�ض���اكل  ال�ضيا�ض���ية واالجتماعية 

واالقت�ضادية واالمنية مثل العراق«.
وع���ن جتربت���ه ال�ضخ�ض���ية يف املعر�س 
يقول »احببت املعر�س هذا جدًا خا�ض���ة 
وان���ه هنا ميثل ج���زءا من ثقافة او�ض���ع 
اىل  يح�ض���رون  الذي���ن  النا����س  فمث���ًا 
معر����س الع���راق ال ي�ض���تطيعون فق���ط 
ان ي�ض���رتوا الكت���ب او يلتق���وا بكتابهم 
املف�ض���لني ب���ل ه���م ي�ض���تطيعون اي�ض���ًا 
ان  او  املو�ض���يقى  ايل  ي�ض���تمعوا  ان 
ي�ضاركوا يف الفعاليات الثقافية االخرى 

املوجودة يف املعر�س«.
ويذكر »وج���دت يف هذا املعر�س �ض���يئا 
البل���دان  معر����س يف  اي  ع���ن  خمتلف���ا 
العربي���ة االخرى منه���ا ان الثقافة داخل 
هذا الف�ض���اء  لي�ض���ت مرتبطة بال�ضيا�ضة 

او الدين«.

قادمًا من نابولي.. 
�أديب �إيطـالي بين �لأ�شـود و�لأبي�ض 

 م�سطفى وحدان 
ت�سوير: محمود روؤوف

 �ض����من �ض����يوف معر�س العراق الدويل 
للكت����اب، تواجد الروائ����ي الليبي حممد 
النعا�����س وال����ذي ح�ض����ل عل����ى جائ����زة 
البوك����ر ع����ام 2022 ع����ن روايت����ه خب����ز 
عل����ى طاولة اخل����ال مياد.النعا�س ويف 
حديثه ل�امل����دى، قال اإن »القارئ العراقي 
ال����دويل  فاج����اأين يف معر�����س الع����راق 
فمن����ذ و�ض����ويل اىل املعر�����س والق����راء 
العراقيون ياأت����ون ايل ويتحدثون معي 
ع����ن الرواي����ة وع����ن احداثه����ا وخلفيات 
االم����ر  »املمي����ز يف  ان  االحداث«.وذك����ر 
انهم عل����ى دراي����ة ومعرفة كب����رية بعامل 
الرواية واظن ان اهمية املعار�س تكمن 
يف هذه الق�ض����ية التي تتي����ح هذا احليز 
م����ن اللق����اء بني الكات����ب والق����ارئ وكان 
املعر�����س من ناحية التنظي����م رائعًا جدًا 
وغري هذا انا �ض����عيد جدًا به����ذه الزيارة 
اىل بغ����داد ه����ذه املدين����ة الرائع����ة الت����ي 
�ض����معنا وقراأن����ا عنها الكث����ري ».وحممد 
النعا�س م����ن موالي����د 1991 وهو كاتب 

و�ضحفي ليبي ولد يف مدينة تاجوراء. 
له اإ�ض����دارات عديدة يف ال�ضعر والق�ضة 
الق�ضرية. فاز باجلائزة العاملية للرواية 
روايت����ه  ع����ن   2022 ل�ض����نة  العربي����ة 
خب����ز عل����ى طاول����ة اخل����ال مياد.ف����ازت 
روايت����ه هذه باجلائ����زة العاملية للرواية 
العربي����ة يف دورته����ا اخلام�ض����ة ع�ض����رة 

لع����ام 2022، وه����و اأول كات����ب لبيب����ي 
وثاين اأ�ض����غر كاتب فاز باجلائزة.ومن 
 ،2016 ملهم����ون،  دار  موؤلفاتهاإن�ض����ان، 
دم اأزرق، من�ضورات النعا�س و�ضركائه، 
2019، كتاب تاجوريا، خبز على طاولة 
اخلال مياد، دار ر�ضم للن�ضر والتوزيع، 

.2021

 زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

لل�ض���نة الثالثة على التوايل ت�ض���ارك �ض���ركة ا�ض���يا �ض���يل 
بجن���اح خا����س به���م يحمل ا�ض���م ال�ض���ركة داخ���ل القاعة 
الكب���رية للمعر����س لتق���دمي خدم���ات كب���رية للزائري���ن، 
واللق���اء ال�ض���وء عل���ى ه���ذه امل�ض���اركة حتدث���ت )املدى( 
مع موظفي ال�ض���ركة ملعرف���ة العرو����س واخلدمات التي 
يقدمونه���ا للزائرين يف املعر�س، وع���ن اأهمية تواجدهم 

للمرة الثالثة على التوايل.
للفعاليات  �ضيل  ا�ضيا  �ضركة  تقدمه  ال���ذي  ال��دع��م  ع��ن 
العامة  العاقات  ق�ضم  من  اأ�ضود  عمر  اال�ضتاذ  الثقافية؛ 
فرع بغداد حتدث قائا “يف احلقيقة فعالياتنا م�ضتمرة 
ولي�ضت فقط ملعر�س الكتاب فنحن ن�ضارك للمرة الثالثة 
اىل  باال�ضافة  للكتاب  العراق  معر�س  يف  التوايل  على 
معر�س الب�ضرة يف دورته املا�ضية، اي�ضا نرعى مهرجان 
اأما يف حمافظة كرباء فلدينا  املربد منذ �ضنني طويلة، 

دورات للتدريب ال�ضحفي واإعدد املعلقني االذاعيني” .

وعن ما تقدمه ال�ض���ركة لزوار املعر�س من خدمات  ذكر 
ان “امل�ض���اركة تاأت���ي من الواجب جتاه املجتمع ب�ض���كل 
ع���ام والثقافة ب�ض���كل خا�س، ولدينا هن���ا مركز مبيعات 
خلدم���ة زائ���ري املعر����س اذ نقدم فيه عرو�ض���ا خا�ض���ة 
بالزائرين باال�ضافة لاإجابة عن اي ا�ضتف�ضار وموظفو 
ال�ض���ركة متواج���دون يف جناح ا�ض���يا �ض���يل طيل���ة ايام 

املعر�س”.
وبني ان “املعر�س يف تقدم م�ض���تمر وما �ض���اهدناه يف 
الن�ضخ الثاثة باال�ض���افة اىل ن�ضخة الب�ضرة هو توجه 
رائ���ع وجميل م���ن قب���ل الق���ارئ العراق���ي واقباله على 
املعار�س واقتناء الكتاب، كنا نعتقد ان القارئ العراقي 
قد توجه اىل القراءة االلكرتونية وترك الكتاب الورقي 
لك���ن ما راأيناه يف معر�س الع���راق على العك�س من ذلك 

متاما”.
واأك���د ان “ال�ض���ركة لديها توج���ه لتعزيز ثقاف���ة القراءة 
الورقي���ة، ومهم���ا تط���ورت التكنولوجي���ا ال ت�ض���ل اىل 
متعة القراءة الورقية لذلك نحن م�ضتمرون برعاية هذا 

املعر�س بالتعاون مع موؤ�ض�ضة املدى«.

�آ�شيا �شيل في معر�ض �لعر�ق لل�شنة �لثالثة على �لتو�لي دعما للكتاب �لورقي

الحا�سل على البوكر في معر�ص الكتاب.. 

�لنّعا�ض: �لقارئ �لعر�قي فاجاأني كثيرً�

�أماكن �ل�شتر�حة في �لمعر�ض.. �أحاديث عن �لُكتب ولقاء�ت عابرة
 تبارك عبد المجيد

ت�سوير محمود روؤوف

عن���د الرك���ن االأخ���ري يف قاع���ة معر����س الع���راق 
ال���دويل للكتاب، جتل����س موج على اأحد كرا�ض���ي 
مقه���ى »كه���وة وكت���اب«، ويف يده���ا فنج���ان م���ن 
القهوة، ام���ا على الطاولة فكان���ت هناك جمموعة 
من الكت���ب التي يبدو انها اقتنته���ا اثناء جتوالها 

الذي �ضبق فرتة ا�ضرتاحتها.
تقول موج حممد انها »ال حتب امل�ضي كثريا حيث 
ذلك يتعبني، احتاج بني فرتة واأخرى بعد امل�ض���ي 

اىل ان اأ�ضرتيح قليا«.
وعند �ض���وؤالها عن اأهمية وجود اأماكن ا�ضرتاحة، 
تذكر ل�)املدى(، ان هذه االأماكن مهمة لكبار ال�ض���ن 
والعوائل الذين ي�ض���حبون اأطفالهم، اإ�ض���افة اىل 
من يعانون من بع�س االمرا�س التي جتعلهم غري 
قادري���ن على الوقوف او امل�ض���ي كثريا«، م�ض���يفة 

انها »تعترب ملتقى لاأ�ضدقاء اأي�ضا«.
الري���ف  �ض���اج  مطع���م  يتواج���د  املعر����س  ويف 
وتق���ول �ض���هى الوت���ار، )م�ض���وؤولة ع���ن ت�ض���ويق 
»النا����س  ان  الري���ف(،  �ض���اج  مطاع���م  جمموع���ة 
واال�ض���تمتاع  الكت���ب  و�ض���راء  للتج���وال  ياأت���ون 
بالعرو����س داخل معر�س العراق الدويل للكتاب، 
ويف اغل���ب االأحيان ي�ض���طحبون معه���م اأطفالهم 
او ا�ض���دقاءهم، ويف هذه االثن���اء هم بحاجة اىل 
ان تتوف���ر لهم اأماكن للجلو�س و�ض���رب بع�س من 

القهوة او اكل �ضيء ما«.
وت�ض���يف خ���ال حديثه���ا ل�)امل���دى(، ان »بع����س 
الرواد ال يف�ض���لون امل�ض���ي كثريا، وتكون رغبتهم 
اقتناء كتاب ما واجللو�س و�ضط احل�ضود، وقراءة 
ذلك الكتاب«. وعن راأيه���ا باأجواء املعر�س، تقول 
اننا »ن�ض���هد وج���ود الكثري من امل���والت واملطاعم 
حتديدا يف بغداد، فاقدي���ن التجمعات التي تنمي 
روح الثقاف���ة واالط���اع للفرد العراقي«، م�ض���رية 

اىل ان »كمي���ة احل�ض���ور املتواجد يوميا اثبت يل 
اننا �ضعب حمب ومتعط�س للقراءة«.

ويرى م�ض���طفى قا�ضم، مدير الت�ضويق واملبيعات 
يف مقه���ى  كهوة وكتاب ان »تواج���د املقهى خال 
اأي���ام املعر����س يع���ود الرتباطه بعاق���ة وثيقة مع 
الكت���ب والكت���اب وهذا ما يجعل هن���اك عاقة بني 
ه���ذا املقه���ى ومعر�س الع���راق ال���دويل للكتاب«، 
مبينا ان »هذا املقهى ب�ض���كل اأ�ضا�ضي يعترب مكتبة 

عامة اأوال ومقهى ثانيا«.
وي�ض���يف باحلدي���ث ل�)امل���دى(، ان »اغل���ب رواد 
املعر����س اليوم ه���م رواد مقهان���ا ونعرفهم معرفة 

جمة«.
وب���دوره ع���رب عن وجه���ة نظ���ره باأهمي���ة وجود 
اأماكن لا�ض���رتاحة يف هذه املحاف���ل، حيث يقول 
ان »توفري م�ضاحة ب�ضيطة ومريحة للزائرين امر 
مهم و�ض���روري، ولي�س فقط للزائر امنا حتى ملن 

يعمل داخل هذا املكان ل�ضاعات طويلة«.


