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من����ذ انطالق����ة ال����دورة الوىل ملعر�����ض 
العراق ال����دويل للكتاب يف بغداد، بداأت 
اخلط����وات وا�شح����ة يف ان يك����ون هذا 
املحف����ل عربي����ا وعامليا، ف�ش����ال عن الذي 
يقدمه حمليا من م�ش����ار مهم يف تر�شيخ 
الثقافة العراقية وتاأ�شيل احلياة املدنية 

اجلمالية عند العراقيني.
ولي�ض بالغري����ب ان تثني المم املتحدة 
ع����ر موقعه����ا الر�شم����ي، بالتنظيم الذي 
ال����دويل  الع����راق  معر�����ض  ب����ه  يتمي����ز 
للكت����اب، �شيم����ا بعد عودته م����ن الغالق 
العاملي الذي ت�شبب به فريو�ض كورونا، 
ال�شابق����ة  بالج����راءات  ا�ش����ادت  حي����ث 
لع����ودة املعر�����ض، وهنا ع����ادت موؤ�ش�شة 
اجلدي����دة  بدوراته����ا  للم�ش����ي  امل����دى 
ال�شاحرة، ب����ني النخلة واجلريان وايام 

البي�ض وال�شود.
حر�ش����ت امل����دى عل����ى ان يك����ون رهانها 
العا�شم����ة  يف  اجلم����ال  �شق����ف  برف����ع 
بغ����داد حا�ش����را، م����ن خ����الل احل�ش����ور 
والذي����ن  املدعوي����ن  لل�شي����وف  املتمي����ز 
طوقهم اجلمه����ور باأحلى ح�شور ثقايف 
ومع����ريف، اظه����ر م����دى ق����رب اجلمهور 
اجلمالي����ة،  امل�شاح����ات  م����ن  العراق����ي 
املنغ�ش����ات  يث����ري  م����ا  ع����ن  وابتع����اده 

احلياتية.
م����ن  تقدم����ه  فيم����ا  امل����دى  م����ع  التفاع����ل 
الع����راق  معر�����ض  خ����الل  م����ن  امتي����از، 

ال����دويل للكتاب، ومدى ات�ش����اع تاأثريه، 
ات�شح م����ن خالل الكلم����ات املعرة التي 
املتمي����ز،  وتنظيم����ه  بتوهج����ه  ا�ش����ادت 
وه����و المر ال����ذي اث����ار الذكري����ات لدى 
الكاتب����ة والروائي����ة اجلزائري����ة اح����الم 
م�شتغامن����ي، وه����ي تكتب ع����ن املعر�ض 

وم�شاركتها ال�شابقة فيه.
�شفحته����ا  عل����ى  م�شتغامن����ي  وتذك����ر 
)ذكريات����ي  »في�شب����وك«،   يف  الر�شمي����ة 
اجلميل����ة، ع����راق التاري����خ واحل�شارة، 
ا مُببدعيه،  عراق الفّن والّرقّي، مازال اأبيًّ
وكب����ريًا بحّبه لكّل اأ�شحاب القلم والِفكر 

يف العامل العربّي .
قبل �شنتني اأ�شعدين روؤية �شورتي على 
بّوابة املعر�ض الدويل للكتاب يف بغداد 
احلبيب����ة ل�شن����ة 2020، برفق����ة رجالت 
اجلزائ����ر و�شانع����ّي جمده����ا التاريخّي 
والثق����ايف، موؤ�ّش�ض الدول����ة اجلزائرية 
الأم����ري عبد الق����ادر واملُفّكر مالك بن نبّي 
موؤ�ّش�����ض الفك����ر التنوي����ري اجلزائ����ري 

رحمهما الله.
�شكرًا بغ����داد لأّنك حتمل����ني اجلزائر يف 

قلبك و ذاكرتك .
نحّبك يا فخرنا و زهَو تاريخنا(.

املفكر ال�شوري فرا�����ض ال�شواح، والذي 
حرمت����ه حواجز النظم����ة ال�شيا�شية من 
روؤي����ة بغ����داد وجمالها، حت����دث بح�شرة 
بليغة، اذ قال انه “عر تاريخ حياتي مل 
ا�شتطع القدوم اىل العراق، ال�شيا�شيون 
التوا�ش����ل،  م����ن  منعون����ا  البلدي����ن  يف 
كتب����وا  الثمانين����ات  يف  ان  واتذك����ر 

عل����ى ج����واز �شف����ري ي�شم����ح ل����ه بزيارة 
جمي����ع دول الع����امل با�شتثن����اء ا�شرائيل 

والعراق”.
وق����ال اي�شا: انا �شعي����د بدعوة موؤ�ش�شة 
امل����دى و�شعيد بالق����دوم اىل العراق،، مل 
احظ����ى با�شتقب����ال يف حيات����ي حتى يف 
بل����دي مبثل هذه احلف����اوة، ا�شكر املدى 

وا�شكر ال�شعب العراقي.
وم����ن الكوي����ت احلبيب����ة، زارت بغ����داد 
العي�ش����ى،  بثين����ة  اجلميل����ة  الروائي����ة 
ال�ش����ور  والتقط����ت  �شوارعه����ا  وراأت 
فيه����ا، واقيم����ت لها ن����دوة وتوقيع كتاب 
يف معر�����ض الع����راق ال����دويل للكت����اب، 
ون�شرت على �شفحته����ا يف “في�شبوك” 

ان����ه “اأح����بُّ بغ����داد، م����ن الر�شاف����ة اإىل 
الك����رخ، وم����ن الكاظمي����ة اإىل الأعظمية، 

ومن الغالف اإىل الغالف.
�شك����ًرا معر�ض الع����راق ال����دويل للكتاب 
عل����ى الدع����وة وح�ش����ن التنظي����م، �شكًرا 
للقّراء على كل املحبة، و�شكًرا لالأ�شدقاء 

على جمالهم”.
املفك����ر البحرين����ي ح�ش����ن م����دن، والذي 
اي����ام  واح����د  لع����ام  بغ����داد  يف  عا�����ض 
ال�شبعينات، عاد اليها من بوابة معر�ض 
العراق الدويل للكتاب، وقال هذه املرة: 
ا�شعر ب�شعادة وان����ا اتواجد يف العراق 
والعا�شمة بغ����داد، وممنت جدا ملوؤ�ش�شة 
املدى حل�ش����ور املعر�ض وم�شاركتي يف 

ان�شطته.
ابه����رين م����ا �شاهدت����ه من ح�ش����ن تنظيم 
والقبال الوا�شع عل����ى املعر�ض، ونحن 
نعل����م ان الع����راق مر ب�شعوب����ات كثرية 
ويعاين من العدي����د من امل�شاعب، لكني 
راأيت باملعر�ض قدرة العراق على جتاوز 

ال�شعاب والنطالق نحو امل�شتقبل.
�شاح����ب “ماكي����ت القاه����رة” الروائ����ي 
طارق ام����ام، والذي ح�شر بني جمهوره 
يف الع����راق، عا�����ض اج����واء حميمية من 
خ����الل ال�شور التي ن�شرها على �شفحته 
التي  احلف����اوة  يف “في�شب����وك” �شاكرا 
قدمها له العراقي����ون، وقدم �شكره اي�شا 
ل����كل ه����ذا احل�ش����ور املله����م م����ن القراء، 

ف�شال عن �شك����ره لرئي�ض موؤ�ش�شة املدى 
فخري كرمي.

الكاتب���ة ال�شوري���ة لينا هوي���ان احل�شن، 
والت���ي كانت اح���دى �شي���وف املعر�ض، 
قدم���ت �شكره���ا ملوؤ�ش�شة امل���دى، وذكرت 
مدين���ة  يف  ُتن�ش���ى  ل  ثري���ة  اأي���اٌم  انه���ا 

اخللفاء.
وكتبت مطول انه:

�شيف. ذاكرة  لبغداد  اأّن  “اأدري 
مرف���اأ  اأو  ل�شه���رزاد،  اأغني���ة  اأّنه���ا  اأو 
لل�شندب���اد، لوؤل���وؤة ت�شك���ن يف حم���ارة، 

والتاريخ ي�شاألها: كيف.
كيف العراق اأول الثمر والقمر والنخل. 

حلم مل يلم�شه طٌل، اأو طيف.
قف اأمام متثال “املتنبي”. وانظر دجلة، 
ن���وح، فرا�ش���ة ال�شح���ى  انظ���ر �شفين���ة 

املغ�شول، ووجه احَل�َشُن دون زيف.
التقط �ش���ورة هنا، وفّكر  باخللود، حلٌم 
يف خي���ال جلجام�ض، يرمتي عنده القمر 

وجنومه ب�شفاء ليلة �شيف.
وعوا�ش���ف،  مي���اه  التاري���خ  نع���م، 
و�شخور، اأف���اع ومنور. اأ�شوار وثغور، 

هنا فتح املا�شي جفونه،
والعراق هو جمد ما اأبقت الع�شور.

التاري���خ لي����ض ق�ش���وًرا وج���واري، هو 
�شخ���ٌر ل ينال���ه الطعن والغ���در وق�شف 

الطائرات. هنا الن�شيم بخور.
هنا �شحكت خ�شراء العيون لل�شياب.

هن���ا هبطت اإنانا م���ع �شوجلانها امللكي، 
وعزف لها الرباب.

هن���ا غ�شبت ع�شتار، ع�شق���ت، وا�شتهت، 

ال���وركاء  مل���ك  م���ن  ومك���رت وانتقم���ت 
املهاب. 

اأن���ت  ابت�ش���م للعد�ش���ة، التق���ط �ش���ورة 
ومدى النهار. 

حّل���ق بعينيك كط���ري الفل���وات، ك�شوت 
ناظم الغزايل اأو مليع���ة توفيق، اأو كاظم 

ال�شاهر. هنا للما�شي اأبواب.
الأم���ل حمامة تخفق على ب���اب التاريخ، 
وتاري���خ مل���ن يجهل، باهر، غ���امن، قاهر. 
واأ�ش���رار  وذه���ب،  حكاي���ات  وقالع���ه، 

الرهاب.
ال�شافن���ات،  الفاتن���ات،  اأن  اأع���رُف 
حل���ب،  بغ���داد،  دم�ش���ق،  الأملا�ش���ات: 
�شتنه����ض من �شباته���ا املخملي، وي�شهل 
ح�شان ال�شماء، وتبداأ �شرية احلرير من 

قلب الكنز الدفني.
هنا �شف���اف دجلة حي���ث يلتقي احلبيب 

باحلبيب.
وح���ني ت���ّدق ال�شاعُة ث���الَث، يلتقي دجلة 

والفرات.
واحت�شنت بغ���داد، من 7 اىل 17 كانون 
الث���اين 2022 معر����ض الع���راق الدويل 
بغ���داد  معر����ض  ار����ض  عل���ى  للكت���اب 
الدويل، بح�شور عاملي وعربي وحملي 
متميز، �شاركت فيه 300 دار ن�شر واأكرث 
م���ن 20 دول���ة، وحمل���ت ال���دورة الثالثة 
ه���ذا الع���ام ا�شم املفك���ر العراق���ي الكبري 
هادي العلوي، وقدمت ع�شرات الندوات 
النوعية، ف�شال عن برامج فنية متنوعة، 
وهو احلدث الثقايف البرز الثي ت�شهده 

العا�شمة بغداد.

اأيام الأبي�ض والأ�سود تثير م�ساعر وذكريات المفكرين والأدباء العرب
معر�ض العراق الدولي للكتاب.. اإ�شراقة بغداد في عيون العالم

في الختام.. العبادي يقدم اإ�شاءة حول كتابه "الن�شر 
الم�شتحيل" وفخري كريم يتحدث عن اأو�شاع البالد
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�شهد اليوم الأخري م���ن فعاليات معر�ض العراق 
ال���دويل للكت���اب بن�شخت���ه الثالث���ة اأم����ض حف���ل 
توقي���ع كت���اب )الن�ش���ر امل�شتحي���ل كي���ف ه���زم 
العراق داع�ض( لرئي�ض جمل�ض الوزراء الأ�شبق 

حيدر العبادي.
وقال العبادي يف حفل توقيع كتابه، اإن »الكتاب 
لي����ض مذكرات، اأنا لدي مذك���رات �شاأن�شرها بعد 

الوفاة لأنها ت�شبب يل م�شكلة«.
واأ�ش���اف، ان »ه���ذا الكتاب ي���وؤرخ ملرحل���ة جدًا 
مهم���ة يف تاريخ العراق، وه���ي معركة الإرهاب 
الت���ي ه���ي لي�ش���ت تاريخ ب���ل اأمر ح�ش���ل وهدد 

وجود العراق واملنطقة«.
التوقع���ات  »اأك���رث  ان  اإىل  العب���ادي،  ولف���ت 
املوج���ودة يف وقته���ا اأن داع����ض �شياأخ���ذ دورة 
ل�شن���وات طويلة م���ع توقعات بان���ه �شوف ميتد 

اإىل دول اأخرى«.
واأو�ش���ح، ان »العم���ل كان عل���ى تاأخ���ري امت���داد 
داع����ض، بعد اأن مت اعتبار الع���راق من اخل�شائر 
وهناك من كان يقول اإن العراق لن يعود كما كان 

عليه �شابقًا«.
وب���ني العب���ادي، ان »اأك���رث املنظوم���ة الغربي���ة 
وحتى الإقليمية اعت���رت النت�شار على داع�ض 
�شبه م�شتحيل، وجاء احلديث عن احلاجة جليل 

كامل ياأخذ مداه من اأجل النت�شار«.
و�ش���دد، على اأن »هن���اك اأ�شبابًا تق���ف خلف هذه 
الروؤي���ة، وه���ي اأن داع�ض تنظي���م اإرهابي �شديد 
يتمت���ع بتدريب عال ولديه عقي���دة من ال�شحيح 
اأنه���ا باطل���ة لكنها قوي���ة وتدفع املنت�شب���ني اإليه 

للت�شحية باأنف�شهم«.
واأورد العب���ادي، اأن »ه���ذا التنظيم ن�شاأ يف جيل 
�شهد انهي���ارًا ف�شيعًا، مل يتعلق باجلانب الأمني 
فح�ش���ب بل هو اجتماعي و�شبه ت�شليم لالإرهاب 
ب�شعوب���ة قه���ره واأو�شح، ان »ق�شم���ًا من القادة 
الع�شكري���ني كان���وا يقول���ون اإن عنا�ش���ر داع�ض 

مثل ال�شباح ل نعرف من اأين يخرجون«.
وي�شرت�ش���ل، اأن »ت�شورًا كان �شائ���دًا با�شتحالة 
الق�شاء عل���ى داع�ض خالل م���دة زمنية ق�شرية، 

لذل���ك اأطلقت عل���ى الكت���اب ت�شمية باأن���ه الن�شر 
الإنكليزي���ة  بالن�شخ���ة  ظه���ر  ال���ذي  امل�شتحي���ل 

اي�شًا«.
وم�ش���ى العبادي، اإىل اأن »ه���ذا الكتاب األفته يف 
البداي���ة باللغة الإنكليزي���ة وراأيت من اخلطاأ اأن 
اخت�ش���ره باللغ���ة الإنكليزية فحولت���ه اإىل اللغة 

العربية اي�شًا«.
م���ن جانبه ق���ال رئي����ض موؤ�ش�شة امل���دى لالإعالم 
خت���ام  يف  ك���رمي  فخ���ري  والفن���ون  والثقاف���ة 

فعالي���ات املعر�ض، اإن »الي���وم كان من املفرت�ض 
اأن يح�ش���ل هن���اك خت���ام للمعر����ض ويب���دو اأن 
اأف�شل ختام هو اإطاللة ال�شديق العزيز الدكتور 

حيدر العبادي«.
وتابع كرمي، اأن »هذه اأول بادرة مل�شوؤول عراقي 
كب���ري يوجه اجلمهور باأريحي���ة وبانفتاح مثلما 

�شاهدنا«.
واأ�شار، اإىل اأن »العبادي حتدث عن اعقد مرحلة 
مرت على الع���راق وبدون ال�شتفادة من درو�ض 

ه���ذه املرحل���ة لن نخ���رج مما ي���راد لنا م���ن نفق 
مظلم«.

ولف���ت ك���رمي، اإىل اأن »هن���اك ق���وى عدي���دة جدًا 
تعم���ل عل���ى ه���ذا النف���ق املظل���م«، معرب���ًا ع���ن 
اعتقاده، اأن »حماولة التعامل مع ق�شايا ال�شعب 
الأ�شا�شي���ة ب�شيغ كما تبدو اأنه���ا ر�شوة للتهدئة 
�ش���وف تدفعن���ا اإىل اإ�شكالي���ات كب���رية ج���دًا لن 

نخرج منها«.
واأك���د، اأن »واح���دة من هذه التحدي���ات اأن نبقى 

نعتم���د على ال���رثوة النفطي���ة الآيل���ة للن�شوب، 
والبدي���ل قري���ب ولي�ض بعيدًا ج���دًا وهو الطاقة 

البديلة«.
وم�ش���ى كرمي، اإىل اأنه »بدون اأن نحرث الأر�ض 
ونعي���د معاف���اة ال�شناعة وكذل���ك ال�شياحة التي 
هي تكون م�شدرًا كب���ريًا لغنى العراقيني �شواء 
ال�شاح���ة الدينية اأو الثرية وغ���ري الثرية، فاذا 
مل ن�شتط���ع اأن ن�شتنه�ض هذه الروافد الثالثة ل 

اعتقد اأن هناك اماًل كبريًا«.

تحدث في معر�ض العراق الدولي للكتاب عن تحديات هزيمة داع�ض
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ن�ستعر�ض لكم فعاليات معر�ض 
العراق الدولي للكتاب بدورته 

الثالثة والذي عقدت فيه الكثير 
من الندوات التي ناق�ست الق�سايا 

الثقافية وال�سيا�سية والجتماعية 
والفنية  بال�سافة الى الجل�سات 

ال�سعرية والحفالت الفنية .

يف الي���وم الول افتت���ح رئي����ض ال���وزراء 
ال�شي���د حممد �شي���اع ال�ش���وداين اول ايام 

البي�ض وال�شود.
ام���ا يف ث���اين اي���ام املعر����ض اخلمي�ض 8 
الن���دوات  اوىل  فعق���دت   2022  /12/
العلم���ي  باملجم���ع  “الحتف���اء  بعن���وان 
العراقي 75 ع���ام على التاأ�شي�ض”، حتدث 
فيها د. حممد ح�شني اآل يا�شني و د. �شباح 
جعف���ر اأب���و جن���اح واأدار الن���دوة د. معتز 

عناد غزوان.
اأم���ا يف الن���دوة الثاني���ة فكان ال���دور على 
الدب بعنوان “املناهج الن�شية .. املناهج 
ال�شياقية ق���راءات واأ�شئل���ة”، حتدث فيها 
الناق���د فا�شل ثامر ود. موؤي���د اآل �شوينت 

واأدراها د. رعد الزبيدي.
ث���م تلتها ن���دوة ع���ن املفكر الراح���ل هادي 
العل���وي بعن���وان “�ش���رية وذكري���ات مع 
هادي العلوي”، حت���دث فيها املفكر ح�شن 

العلوي واأدارها العالمي كرمي حمادي.
وللحدي���ث ع���ن القان���ون والد�شت���ور عقد 
ندوة بعنوان “الد�شتور العراقي يف مراآة 
البي����ض وال�شود”، حت���دث فيها ال�شتاذ 
عادل تق���ي البلداوي وال�شت���اذ وائل عبد 
اللطي���ف والقا�ش���ي املتقاعد ه���ادي عزيز 

واأدراها د. عبد الله حميد العتابي.
ع���ن الواق���ع العربي عقدت ن���دوة بعنوان 
الثقاف���ة  امل���اأزوم،  العرب���ي  “الواق���ع 
ومتثيالتها”، حتدث فيها املفكر البحريني 

ح�شن مدن واأدارها د. �شعد �شلوم.
ويف خت���ام ن���دوات الي���وم الث���اين عقدت 
واملعاه���د  “املدار����ض  بعن���وان  ن���دوة 
وح�ش���اري  ثق���ايف  اإرث  املو�شيقي���ة 
وم�شتقب���ل جمهول”، حت���دث فيها د. عماد 
جا�ش���م و مدير معهد الدرا�شات املو�شيقية 
احم���د �شلي���م ومدي���ر مدر�ش���ة املو�شيق���ى 
والبالي���ه ح�ش���ني فج���ر وال�شت���اذ حبي���ب 
يا�ش���ر  ال�شحف���ي  الن���دوة  واأدار  ظاه���ر 

ال�شامل.
اأم���ا يف يوم اجلمع���ة ثالث اي���ام البي�ض 
اوىل  فكان���ت   2022  /12/  9 وال�ش���ود 
بعن���وان  لاله���وار   الن���دوات خم�ش�ش���ة 
املمنوع”،  الفردو�ض  بو�شفه���ا  “الهوار 
حتدث فيه���ا وزير امل���وارد املائية ال�شبق 
د. ح�ش���ن اجلناب���ي وموؤ�ش����ض من���دى فن 
واأدار  عن���اد  الر�ش���ا  عب���د  الفوتوغ���راف 

الندوة ال�شحفي يا�شر ال�شامل.
وعن حق���وق املوؤلف عقدت ن���دوة بعنوان 
“حقوق املوؤلف وقوانني امللكية الفكرية”، 
حتدث فيه���ا ال�شاتذة ه���ادي عزيز ومعن 
ب���الل وحمم���د العتاب���ي واأدار الن���دوة د. 

�شفاء ذياب.
ث���م تلتها ن���دوة بعن���وان “حم�ش���ن مهدي 
وكت���اب الف ليل���ة وليلة”، حت���دث فيها د. 
�شعي���د الغامني وال�شت���اذ يا�شني الن�شري 
ود. نادية هن���اوي واأدارها د. عبد ال�شتار 

جر.
اأما الندوة الرابع���ة فكانت بعنوان “جيل 
ال�شتيني���ات يف الع���راق: م���اذا تبق���ى من 
الروح احلية واملوجة ال�شاخبة”، حتدث 
فيه���ا د. �شج���اع العاين ود. مال���ك املطلبي 

واأدراها د. �شلمان الكا�شد.
وبالع���ودة اىل الدب عقدت ندوة بعنوان 
التمرد واخل�شوع  العربي بني  “الروائي 
نقا�ض يف الذع���ان والتمرد”، حتدث فيها 
الروائ���ي العراق���ي عل���ي ب���در والروائية 
الكويتي���ة بثين���ة العي�ش���ى واأدار الن���دوة 

الناقد د. احمد الظفريي.
ويف خت���ام ندوات الي���وم الثالث عقد لقاء 
م���ع اجلمهور بعنوان “لق���اء مع اجلمهور 
اللق���اء  يف  حت���دث  الدي���ان”،  – تاري���خ 

الكات���ب واملفكر ال�ش���وري فرا�ض ال�شواح 
وحاوره الروائي علي بدر.

واأختت���م الي���وم بحفل فن���ي لقارئ���ة املقام 
الفنانة فريدة 

2022 ويف   /12  /10 ال�شب���ت  ي���وم  يف 
راب���ع ايام البي�ض وال�ش���ود عقدت اوىل 
الن���دوات بعنوان “مب���ادرات ال�شباب يف 
خدم���ة الكت���اب – ان���ا عراق���ي انا اق���راأ”، 
حت���دث فيها ال�شات���ذة �شتار ع���واد وعلي 
�شاك���ر وكامريان كم���ال و�شي���اء القا�شي 

وادار الندوة العالمي عامر موؤيد.
وبالعودة اىل النقا�ش���ات القانونية عقدت 
يف  القوان���ني  “فاعلي���ة  بعن���وان  ن���دوة 
الت�شدي لظاهرة البت���زاز اللكرتوين”، 
حتدث فيها د. �شعد معن وال�شتاذ اأفا نادر 

واأدار الندوة العالمي اأية القي�شي.
ث���م تلتها ن���دوة بعن���وان “الدميقراطية / 
ق���راءة يف �شالحية امل�ش���روع وجدواه”، 
حتدث فيها د. علي املرهج ود. حيدر ناظم 

واأدار الندوة د. علي عبود املحمداوي.
وبالع���ودة اىل املفكر هادي العلوي عقدت 
ن���دوة بعن���وان “هادي العل���وي مت�شوف 
بغ���داد وعا�شقه���ا”، حت���دث فيه���ا د. عل���ي 
املره���ج ود. زي���د عبا����ض الكبي�ش���ي واأدار 

الندوة ال�شحفي �شعدون هليل.
ن���دوة  عق���دت  التلفزي���ون  تاري���خ  وع���ن 
عل���ى  التلفزيوني���ة  “ القن���وات  بعن���وان 
ت���رددات البي�ض وال�ش���ود”، حتدث فيها 
ال�شت���اذ �شال���ح ال�شح���ن وال�شتاذ جمال 

حممد وبادارة د. �شذى العاملي.
اما عن كيفية كتابة الرواية فكانت الندوة 
بعن���وان “كي���ف نكت���ب الرواي���ة – ق�ش���ة 
ولدة فكرة حتى اجلملة الخري”، حتدثت 
هوي���ان  لين���ا  ال�شوري���ة  الروائي���ة  فيه���ا 
احل�شن والروائي العراقي حم�شن الرملي 

واأدار الندوة العالمي �شالح احلمداين.
ويف خت���ام الي���وم كان هن���اك حف���ل فن���ي 

اأحياه الفنان حميد من�شور
ام���ا يوم الح���د 2022/12/11 فافتتح ب� 
الرنب اجلائع ومعر�ض ر�شم  “م�شرحية 
حر لالطف���ال وفعاليات الدم���ى”،  برعاية 

دار ثقافة الطفال.
واوىل اجلل�ش���ات كان���ت �شعري���ة بعنوان 
ومو�شيق���ى”،  عربي���ة  �شعري���ة  “جل�ش���ة 
حت���دث فيه���ا ال�شات���ذة حمم���د طراطا�ض 
وحمم���د بن �شي���ف العري وعب���د الرزاق 
الربيع���ي م���ن ُعم���ان وال�شت���اذة جمان���ة 

اجلل�ش���ة  واأدارت  الردن  م���ن  الطهاون���ة 
الديبة اأمنة حممود.

ث���م تلته���ا ن���دوة لبي���ت احلكم���ة بعن���وان 
الواق���ع   .. الهام�شي���ة  “اجلماع���ات 
واملعاجل���ات”، حت���دث فيه���ا د. �شالم عبد 
�شريي���ن  ود.  ح�ش���ن  حمم���ود  ود.  عل���ي 
حمم���د كاظم واأدار الندوة د. خليل ر�شول 

ال�شكرجي.
وبالع���ودة م���رة اخ���رى اىل املفك���ر هادي 
العلوي عقدت ن���دوة بعنوان “ال�شني يف 
فكر ه���ادي العل���وي”، حتدث فيه���ا املفكر 
ال�ش���وري فرا����ض ال�ش���واح ود. طه جزاع 
ود. حمم���د فه���د القي�ش���ي واأدار الندوة د. 

علي املرهج.
ويف �شياق احلوارات الدبية عقدت ندوة 
بعن���وان “املجال�ض الدبية اأي���ام البي�ض 
وال�ش���ود”، حت���دث فيه���ا ال�شت���اذ م���ازن 
الغب���ان وال�شتاذ �شادق الربيعي واأدارها 

ال�شتاذ عادل العرداوي.
ويف خت���ام الي���وم عق���دت جل�ش���ة بعنوان 
“قراءات �شعرية”، قراأ فيها ال�شاعر موفق 
حمم���د وال�شاعر كاظم احلج���اج وال�شاعر 
طال���ب عبد العزي���ز واأدار اجلل�شة ال�شاعر 

زعيم الن�شار.
الثن���ني  اخلام����ض  الي���وم  ظه���رية  يف 
2022/12/12، عق���دت ن���دوة بعنوان “ 
ال�شب���اب اخلفي���ة وراء انح�ش���ار و�شول 
الكت���اب العراقي اىل الع���امل”، حتدث فيها 
رئي�ض الحتاد الع���ام لالدباء والكتاب يف 
العراق عمر ال�ش���راي وال�شتاذ علي قا�شم 
وال�شت���اذ حممد ه���ادي واأداره���ا ال�شتاذ 

ن�شري حيدر لزم.
ولن معر�ض الكتاب يناق�ض كافة املوا�شيع 
بعن���وان  ن���دوة  فعق���دت  الجتماعي���ة 
والنخراط  التمك���ني  الهم���م،  “ا�شح���اب 
يف املجتم���ع ، قوانينهم،الن�شاء، الحوال 
املعي�شية، التعلي���م، اخلدمات، حتدث فيها 
ال�شتاذ موفق اخلفاجي و�شهد اكرم وابو 
احل�شن حممد والء ح�شيب و�شم�ض احمد 

واأدارت الندوة العالمية منة الله ظاهر.
وبالع���ودة اىل الدب عقدت ندوة بعنوان 
معا�ش���رة  باأ�ش���وات  رواد  “�شع���راء 
ومو�شيقى”، �شارك فيها د. حازم ال�شمري 
ق���راأ لب���در �شاكر ال�شي���اب وعلي���اء املالكي 
قراأت لنازك املالئكة وح�شني ال�شلطان قراأ 
لعبد الوهاب البيات���ي وح�شني املخزومي 
قراأ لبلند احلي���دري واأدار الندوة ال�شاعر 

منذر عبد احلر.
تلتها ندوة بعن���وان “املراأة يف فكر هادي 
العل���وي”، حتدث���ت فيها د. ن���ادي هناوي 

وبادارة د. نهلة النداوي.
ويف خت���ام الي���وم عق���دت ن���دوة بعن���وان 
ايام البي�ض وال�شود”، حتدث  “مقاهي 
فيه���ا �شاح���ب مقه���ى ال�شاهبن���در احل���اج 
بال���رتاث  واملخت����ض  اخل�ش���ايل  حمم���د 
البغ���دادي ال�شتاذ عادل الع���رداوي واأدار 

الندوة ال�شتاذ رفعت عبد الرزاق.
يوم الثالثاء 13/ 12/ 2022 �شاد�ض ايام 
املعر����ض كان غني���ا باملوا�شي���ع من خالل 
ندوات���ه ويف بدايته كانت اوىل الفعاليات 
اقامته���ا دار ثقافة الطف���ال “معر�ض ر�شم 
ح���ر لالطفال وقراءة ن�شو�ض مع فعاليات 

الدم���ى”، ث���م تلته���ا فعالي���ة “احلكوات���ي 
لالطفال«.

ام���ا اوىل الن���دوات فكان���ت ع���ن م�ش���روع 
“اينانا”، وحتدثت فيها موؤ�ش�شة امل�شروع 
�شفن�ش���ن  بريغي���ت  الملاني���ة  ال�شحفي���ة 

وحاورتها النا�شطة ذكرى �شر�شم.
ولن للفن ح�شة من معر�ض الكتاب عقدت 
ن���دوة بعن���وان “الفن الت�شكيل���ي .. الوان 
يف قاعات البي�ض وال�شود”، �شارك فيها 
ال�شاتذة جر عل���وان �شعد الطائي ونداء 
كاظم و�ش���الم عمر وادار اجلل�شة د. جواد 

الزيدي.
ولالطفال ح�شة كبرية يف معر�ض الكتاب 
من خالل عر�ض �شينمائي بعنوان “�شينما 

الطفال”، على امل�شرح اخلارجي.

وللحدي���ث ع���ن اللغ���ة وعالقته���ا باملفك���ر 
هادي العلوي عقدت ندوة بعنوان “هادي 
العل���وي و�شيخ���ه املع���ري”، �ش���ارك فيها 
رئي�ض الحتاد الع���ام لالدباء والكتاب يف 
الع���راق علي ح�ش���ن الفواز وا�شت���اذ اللغة 
العربي���ة يف جامع���ة دي���اىل واأدار الندوة 

الناقد د. احمد الظفريي.
عن امل�شرح عقدت ن���دوة بعنوان “م�شرح 
وم�شارح حتت �شماء البي�ض وال�شود”، 
�ش���ارك فيه���ا د. عقيل مه���دي ود. عواطف 
نعي���م والفنان منري را�ش���ي واأدار الندوة 

د. ح�شني علي هارف.
ع���ن الدب مرة اخرى عقدت ندوة بعنوان 
“رواي���ة ما بعد الربيع العربي .. جتاوز 
فيه���ا  �ش���ارك  ال�شيا�ش���ي”،  املحظ���ور 
الروائ���ي امل�ش���ري طارق ام���ام والروائي 
الليبي حممد النعا����ض والروائي العراقي 
علي ب���در واأدار الندوة ال�شحفي امل�شري 

�شيد حممود.
ن���دوة  عق���دت  ال�شاب���ع  الي���وم  خت���ام  يف 
بح�ش���ور جماه���ريي كب���ري يف ال�شاح���ة 
اخلارجي���ة للمعر����ض حتدث فيه���ا �شانع 
املحتوى امل�شري احم���د الغندور ال�شهري 
با�ش���م )الدحيح( وح���اوره العالمي عماد 

اخلفاجي.
اي���ام  ثام���ن   2022  /12  /14 الربع���اء 
ن���دوات الوىل  املعر����ض عق���دت خم�ش���ة 
كان���ت بعن���ون “م�شاهم���ة ا�شي���ا �شيل يف 
يف  الري���ادي  ودوره���ا  املجتم���ع  تطوي���ر 
عامل الرقمنة، حت���دث فيها ال�شتاذ �شامان 

بوجان واأدارها ال�شحفي يا�شر ال�شامل.
اأم���ا الثانية فكان���ت من ن�شي���ب الت�شوير 
“فوتوغراف يف  الفوتوغ���رايف بعن���وان 
الب���وم البي����ض وال�ش���ود”، حت���دث فيها 
العراقي���ني  امل�شوري���ن  جمعي���ة  رئي����ض 
ال�شت���اذ هادي النج���ار والباحث يف �شاأن 
ال�ش���ورة ال�شت���اذ كف���اح الم���ني واأدراها 

ال�شتاذ ر�شول بابل.
الحتف���اء بالعل���وي ل ينتهي وه���ذه املرة 
عق���دت ن���دوة بعن���وان “ه���ادي العل���وي 
مفك���را”،  حتدث فيها د. عل���ي املحمداوي 
ود. قحط���ان ف���رج الل���ه واداره���ا د. جبار 

كاظم.
يف الن���دوة الرابع���ة كان احلديث عن الفن 
بعن���وان “مقام���ات الف���ن يف جراماف���ون 
البي�ض وال�شود”، حت���دث فيها الدكتور 
عب���د الل���ه امل�شهداين والباح���ث املو�شيقي 
ط���ه غري���ب والباحث املو�شيق���ي املخت�ض 
وادار  �شاك���ر  حي���در  العراق���ي  بالغن���اء 

اجلل�شة ال�شتاذ رفعت عبد الرزاق.
ن���دوة بعن���وان  الي���وم عق���دت  يف خت���ام 
عل���ى  وتاأثريه���ا  ال�شيا�شي���ة  “الزم���ات 
البن���ك املرك���زي”، حت���دث فيه���ا م�شت�شار 
البنك املرك���زي اح�شان �شم���ران اليا�شري 

وحاوره العالمي عماد اخلفاجي.
يف ي���وم اخلمي�ض 15/ 12/ 2022 تا�شع 
ايام البي�ض وال�شود عقدت جمموعة من 
الندوات ويف مقدمتها كانت فعالية خا�شة 
بالطف���ال، واوىل الن���دوات كانت بعنوان 
ال�شعر  الق�شي���دة حديث  ايتها  اي���ن  “اىل 
وال�شرد”، حتدث فيها ال�شاعر علي جعفر 

العالق وحاوره ال�شتاذ عماد جبار.
ث���اين الن���دوات ع���ن املفك���ر كام���ل �شي���اع 

بعنوان “كامل �شي���اع مفكرا .. اليوتوبيا 
معي���ارا نقدي���ا”، حت���دث فيه���ا الناقد علي 
الفواز والباحث ناجح املعموري وبادراة 

د. ج�شام حممد ج�شام.
ختام اليوم التا�شع كان عن الطباعة حيث 
عق���دت ندوة بعن���وان “الطباع���ة يف ملف 
البي����ض وال�شود”، �ش���ارك فيها ال�شتاذ 
جمال العتابي وال�شت���اذ زين النق�شبندي 

وادارها ال�شتاذ رفعت عبد الرزاق.
يف ي���وم اجلمع���ة 16/ 12/ 2022 افتتح 
عا�شر ايام املعر�ض بندوة “الطفال مباذا 
فيه���ا  �ش���ارك  يفك���رون م���اذا يري���دون؟”، 
ال�شت���اذ فخ���ر العكيل���ي وجمان���ة �شي���ف 
وناي���ا يا�ش���ر وام���ري غيث خلي���ل وحممد 
امل�شطفى ب�شار واأدارت اجلل�شة ال�شتاذة 

ن�شرين جورج.
الن���دوة الثاني���ة كان���ت م���ن ن�شي���ب رعاة 
معر����ض العراق ال���دويل للكت���اب بعنوان 
“ال�ش���ركات الراعي���ة للمعر����ض”، حتدث 
فيه���ا مدي���ر �شرك���ة الروؤية الفني���ة ح�شني 
الطائي ونوارة حمم���د من مكتبة ال�شباح 
وعلي مروان من قناة utv واأدارت الندوة 

النا�شطة روؤى خلف.
وللحديث عن امل�شكالت الجتماعية عقدت 
ن���دوة بعن���وان “ الث���ر ال�شو�شيولوجي 
يف  الط���الق  مع���دلت  ارتف���اع  لظاه���رة 
عب���د  له���اي  د.  فيه���ا  حت���دث  الع���راق”، 
احل�ش���ني وال�شت���اذ �شي���اء ال�شع���دي ود. 
�شافرة ناجي واأدارت الندوة الديبة غرام 

الربيعي.
“ال�شبي���ل اىل  ث���م تلته���ا ن���دوة بعن���وان 
جت���اوز الو�ش���ع الطائف���ي واملحا�ش�شي 
يف الع���راق”، حت���دث فيها ال�شت���اذ غالب 
ال�شاهبن���در وزي���د بحر العل���وم ود. احمد 
ود.  الرفيع���ي  عل���ي  وال�شت���اذ  ابراهي���م 

حممود علي واأدارها د. اياد العنر.
وتكاد ل تخلو اي���ام البي�ض وال�شود من 
الندوات التي تخ�ض املفكر هادي العلوي 
وهذه املرة كانت الن���دوة بعنوان “املنفى 
من منظور ه���ادي العل���وي”، حتدث فيها 
ال�شاعر ريا����ض النعماين والكاتب يا�شني 
ال�شاع���ر ح�ش���ني  الن���دوة  الن�ش���ري واأدار 

ر�شيد.
عن الن�شاء العراقيات عقدت ندوة بعنوان 
“ن�ش���اء عراقي���ات بالبي����ض وال�ش���ود” 
امل���راأة  رابط���ة  �شكرت���رية  فيه���ا  �ش���ارك 
العراقية والكاتب ع���الء املفرجي واأدارت 

الندوة د. غادة العاملي.
يف خت���ام الي���وم عق���دت ث���الث جل�ش���ات 
�شعري���ة الوىل قراأ فيه���ا ال�شاعر اللبناين 
العراق���ي  وال�شاع���ر  بي�ش���ون  عبا����ض 
احم���د عبد احل�ش���ني اما الثاني���ة فقراأ فيها 
ال�شاعر عارف ال�شاع���دي وال�شاعر فا�شل 
ال�شلط���اين اأم���ا اجلل�ش���ة الثالثة ق���راأ فيها 
وال�شاع���رة  امل�شع���ودي  عم���ار  ال�شاع���ر 
�شمرقند اجلاب���ري وال�شاعر خالد احل�شن 

واأدارها ال�شاعر ح�شام ال�شراي.
ويف اخ���ر ايام البي����ض وال�شود ال�شبت 
12/17/ 2022 عق���دت ندوة حتدث فيها 
رئي�ض ال���وزراء ال�شبق د. حيدر العبادي 

وحاوره العالمي ح�شام احلاج.
واختتمت اي���ام البي����ض وال�شود بحفل 

فني .
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هذا ما حدث في ايام ال�سود والبي�ض 
ندوات م�شتمرة ناق�شت الكثير من الق�شايا الثقافية واالجتماعية وال�شيا�شيى 
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ت�سوير: محمود روؤوف

على قاعة الندوات و�سمن منهاج 
فعاليات معر�ض العراق الدولي 

للكتاب اأقيمت ندوة بعنوان »ن�ساء 
عراقيات بالأبي�ض والأ�سود«، 
تحدثت فيها �سكرتيرة رابطة 

المراأة العراقية �سميران مروكل 
والكاتب عالء المفرجي وبادارة 

المدير العام لموؤ�س�سة المدى 
د.غادة العاملي.

وعن انطالق مكانة املراأة وتعزيزها يف 
املجتمع يف فرتة اخلم�شينيات حتدثت 
امل���راأة  »مو�ش���وع  ان  وقال���ت  م���روكل 
كان  �ش���واء  احل���راك  يف  وم�شاركته���ا 
الجتماع���ي او ال�شيا�ش���ي او الثق���ايف 
ي�شع���ب حتدي���د الف���رتة الزمني���ة التي 
حدث فيها ذلك ولكن منذ تاأ�شي�ض الدولة 

الكت���ب  توثيق���ات  وح�ش���ب  العراقي���ة 
والتاري���خ فان امل���راأة ب���داأت بامل�شاركة 
ال�شيا�شية والجتماعي���ة والثقافية منذ 
ثورة الع�شرين والتاريخ يقول ان هناك 
م�شارك���ة للن�ش���اء قب���ل ع���ام 1900 من 
خ���الل ال�شدارات الثقافي���ة، وفيما بعد 
عن���د تاأ�شي�ض املدار����ض وبداية الدخول 

للتعليم واي�شا بداي���ة احلركة الوطنية 
العراقية ا�شبح هن���اك ت�شجيع مل�شاركة 

املراأة يف تلك النواحي«.
وا�شاف���ت »بعد احل���رب العاملية الوىل 
خ���الل  م���ن  امل���راأة  م�شارك���ة  تبل���ورت 
تاأ�شي����ض منظمات �شد الفا�شية من اأجل 
حقوق امل���راأة وحمايتها، لكنها تبلورت 

يف بداي���ة اخلم�شينيات عندما تاأ�ش�شت 
رابط���ة الدف���اع ع���ن حق���وق امل���راأة عام 
1952، وبال�شاف���ة اىل رابط���ة الدفاع 
عن حق���وق املراأة كانت هناك موؤ�ش�شات 
ن�شوية اخ���رى، وتبلورت ب�شكل اأف�شل 
بع���د ع���ام 1958 عندم���ا عق���د موؤمت���ر 
للرابط���ة وحتول ا�شمها عام 1959 اىل 

رابطة املراأة العراقية«.
وذك���رت م���روكل ان »تاأ�شي����ض الرابطة 
متخ����ض ع���ن ا�ش���دار قان���ون الحوال 
م���ن  بدع���م   ،1959/188 ال�شخ�شي���ة 
واحلرك���ة  الدليم���ي  نزيه���ة  الدكت���ورة 
الن�شوية بال�شافة اىل ان احلكومة يف 
وقتها كان���ت م�شتعدة للدفاع عن حقوق 

املراأة يف هذا املجال«.
»احل���ركات  ان  ذك���ر  ب���دوره  املفرج���ي 
الن�شوي���ة والتعلي���م اللزام���ي مل تك���ن 
امل���راأة  لنهو����ض  الوحي���دة  ال�شب���اب 
واأخذ مكانته���ا يف املجتمع لن املجتمع 
العراق���ي جمتم���ع حماف���ظ وم���ر بنف�ض 
الظ���روف التي م���رت به���ا دول املنطقة 
كل  يف  معطل���ة  دائم���ا  امل���راأة  وكان���ت 
جمالت احلي���اة، ال ان دخول الحزاب 
يف  ال�شيا�شي���ة  لل�شاح���ة  ال�شيا�شي���ة 
الع���راق خ�شو�شا بعد احل���رب العاملية 
الثاني���ة اأ�شه���م يف ن�ش���ر الوع���ي ل���دى 
الن�ش���اء للم�شارك���ة يف جمي���ع املفا�شل 
الت���ي تخ�ض نه�ش���ة املجتمع ويجب ان 
ل ننكر ان للح���زب ال�شيوعي دور كبري 
يف ه���ذه امل�شاألة وميك���ن ان نذكر نزيهة 
من�شب���ا  تتب���واأ  ام���راأة  كاأول  الدليم���ي 

�شيا�شيا يف تلك الفرتة«.
املا�ش���ي  اجلي���ل  ب���ني  املقارن���ة  وع���ن 
واجلي���ل احل���ايل ب���ني ان »التط���ورات 
املتالحق���ة ل توؤث���ر عل���ى الن�ش���اء فق���ط 
امن���ا ت�شم���ل الرج���ال اي�ش���ا م���ن خالل 
الوعي وال�شلوكيات التي تتغري مبرور 

الزمن«.

الن�شاء العراقيات والدور االجتماعي وال�شيا�شي والثقافي باالأبي�ض واالأ�شود

 زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

�سمن فعاليات قاعة الندوات في 
معر�ض العراق الدولي للكتاب 

وخالل الجل�سات الثقافية كانت 
هناك ندوة مخ�س�سة لفكر هادي 

العلوي بعنوان »هادي العلوي 
و�سيخه المعري«، تحدث فيها 
رئي�ض التحاد العام لالدباء 

والكتاب الناقد علي الفواز وا�ستاذ 
اللغة العربية في جامعة ديالى 

د. مكي نومان واأدار الندوة الناقد 
د.احمد الظفيري.

ب���ه  وتاأث���ره  للمع���ري  العل���وي  ق���راءة 
كانت بداية حدي���ث الفواز حيث قال ان 
»ا�شتعادة العلوي بو�شفه مفكرا وباحثا 
جتعلنا نقرتب من املناطق التي ا�شتغل 
عليه���ا العل���وي وحفر فيه���ا، واعتقد ان 
هناك الكثري م���ن ال�شمات امل�شرتكة بني 
العلوي واملع���ري �شمات يف ال�شخ�شية 
واملواق���ف واملي���ل اىل العزل���ة والتمرد 

والرف����ض واعتقد ان هذه ال�شمات التي 
متت���ع به���ا املع���ري بو�شف���ه �شخ�شي���ة 
ا�شكالي���ة يف عاملنا العربي وال�شالمي، 
فاملعري كان �شاهدا على حلظة تاأريخية 
مفارقة يف الدول���ة ال�شالمية العبا�شية 
فهو اطلع او رمبا قارب ال�شراع الكبري 

ما بني الفاطميني واحلمدانيني«.
جعل���ت  ال�شم���ات  »ه���ذه  ان  وا�ش���اف 

العل���وي ياأخ���ذه �شيخ���ا ل���ه لن العلوي 
اي�شا كان �شخ�شية ميالة اىل العقالنية 
والعزل���ة والت�شوف بال�شافة اىل ميله 
النظري���ة  ه���ذه  وكان���ت  امل�شاعي���ة  اىل 
امل�شاعي���ة الكونية التي ميتلكها العلوي 
ق���د وجدت امنوذجه���ا يف املعري وهذه 
اىل ح���د م���ا ه���ي اق���رب الق�شاي���ا التي 

جمعت املعري بهادي العلوي«.
وذكر ان »العلوي ي�شف املعري ويقول 
ان���ه املع���ر المثل ع���ن منح���ى التنوير 
يف ال�ش���الم لن���ه جمع مقوم���ات املفكر 
وكاأن���ه  الجتماع���ي  واملنا�ش���ل  احل���ر 
ي�شتح�ش���ر ق���ول اجلواه���ري باملع���ري 
حني احتف���ى فيه قائ���ال )اأحللت فيك من 
امليزات خالدًة، حري���ة الفكر واحلرمان 
والغ�شبا(، وه���ذه ال�شفات التي يتمتع 
عقالني���ا  كان  ان���ه  تعن���ي  املع���ري  به���ا 
ناق���دا غا�شبا اأم���ا نقده و�شع���ة معارفه 
بال�شوؤون املتع���ددة مل يقف اأمامه حائل 

او مل تقف اأمامه �شلطة«.
ومن جانب���ه حتدث د. مك���ي نومان عن 
تاأ�شي����ض العل���وي للمعاج���م قائال »قد ل 
يعرف الكثري من النا�ض ان املفكر هادي 
العلوي واحدا من املعجميني العراقيني 
املن�شي���ني، وان���ا اق���ول ه���ذا باطمئنان 
املعجم���ي  العم���ل  م���ن  قري���ب  لنن���ي 
العراق���ي احلدي���ث وعندم���ا ن�ش���األ اي 
احد يجيب���ون ب���ان العلوي لي����ض لديه 
�شيء يف ه���ذا املجال على الرغم من انه 
ال���ف يف املعجم احلديث بحدود خم�شة 
معاج���م ف�شال ع���ن مقدمة وهن���اك �شتة 
معاج���م اخ���رى خمطوط���ة وم�ش���ودات 
تنتظر من يقوم باحيائها، ومن املعاجم 
املخطوطة للعلوي هن���اك معجم خا�ض 
بالفل���ك واجلغرافيا ومعجم اخر يخ�ض 
احلي���وان وغري ذلك من مدونات املعجم 

التي نحن بحاجة ما�شة اليها«.
وبني ان »العل���وي يف اكرث من مرة قال 
انه اطلع على املعجمية العربية القدمية 
ولذلك انا ا�شف هذا الرجل باأنه عبقري 
لغوي لأنه لي�ض خمت�شا بالعربية وامنا 
والقت�ش���اد  الدارة  كلي���ة  خري���ج  ه���و 
وه���ذا الخت�شا�ض بعي���د جدا عن اللغة 
لكن ه���ذا الرجل بعبقريته وثقافته نراه 
يرتك القت�شاد ويذهب اىل جانب اللغة 
ويوؤل���ف لنا معاج���م ذات اأهمي���ة كبرية 

جدا يف الخت�شا�ض«.

الم�شاعية والت�شوف نقطة التقاء 
هادي العلوي ب�شيخه المعري

 م�سطفى وحدان 
ت�سوير: محمود روؤوف

مع انتهاء فعاليات معر�ض العراق 
للكتاب بدورته الثالثة التي 

حملت ا�سم المفكر هادي العلوي، 
فان هناك كتبا لدى دور محددة 

هي الكثر مبيعا خالل ايام 
المعر�ض.

فانن���ا  اجلول���ة  ه���ذه  ويف 
�شن�شتعر����ض اكرث الكت���ب التي مت 
بيعه���ا ل���دى بع�ض ال���دور ويف دار 

اجلم���ل  كان كت���اب رباعي���ة مقرة 
الكتب لكارلو����ض زافون هو الكرث 
مبيعا وت���دور اح���داث الرواية يف 
مدين���ة بر�شلون���ة يف و�ش���ط القرن 
م�ش���ن  رج���ل  فهن���اك  الع�شري���ن، 
ي�شطح���ب ول���ده دانيي���ل اإىل مكان 
يدعى مقرة الكتب، يقع هذا املكان 
اأ�شف���ل املدين���ة، ول يعل���م �ش���ره اإل 
القلي���ل، كان���ت ترم���ى فيه���ا الكتب 
الت���ى كتبت ومل تنج���ح، ومن عادة 
ه���ذه املكتب���ة اأن م���ن يدخلها يجب 
علي���ه اإذا خ���رج اأن ياأخ���ذ معه كتابا 

وياأمتنه على حياته.
ومن الكتب الكرث مبيعًا يف معر�ض 
الع���راق ال���دويل ه���و كت���اب )عبيد 
ل�شي���د واحد - تاري���خ العبودية يف 
اخلليج و�شب���ه اجلزي���رة العربية( 
دار  ع���ن  وال�ش���ادر  هوب���ر  ملاثي���و 
خط���وط وظ���الل للن�ش���ر وينق�ش���م 
الكتاب ل�شتة ف�شول يف�شل كل منها 
وجهًا م���ن ق�شة الفارق���ة امل�شتتني 

يف �شرق �شبه اجلزيرة العربية.
 رواي���ة الكات���ب اليط���ايل الكب���ري 

امرت���و ايكو )ا�شم ال���وردة( كانت 
�شم���ن الكت���ب الكرث مبيع���ًا والتي 
�ش���درت ع���ن دار الكت���اب اجلدي���د 
برتجم���ة احم���د ال�شمع���ي وتعتر 
ه���ذه الرواية البولي�شي���ة من ا�شهر 
اعمال فيل�شوف الثر املفتوح ورغم 
�شدوره���ا منذ اكرث من ثالثني عامًا 
لكنه���ا ما زالت تت�شدر قوائم الكتب 

الكرث مبيعًا.
 وكانت اعمال الفيل�شوف والباحث 
املغربي عبد الفت���اح كيليطو والتي 
م���ن  املتو�ش���ط  دار  ع���ن  �ش���درت 
الكت���ب الت���ي نال���ت اهتم���ام القراء 
فقد ت�شدرت جمموع���ة الكتب التي 
�ش���درت ل���ه تباع���ًا ع���ن ه���ذه الدار 

قائمة الكتب الكرث مبيعًا. 
ويف دار ال���كا كان���ت رواي���ات علي 
بدر هي الكرث طلبًا من قبل جمهور 
كات���ب  ان  م���ن  وبالرغ���م  الق���راء 
)باب���ا �شارتر( ق���د ن�ش���ر العديد من 
الرواي���ات بعد روايت���ه الوىل هذه 
ال ان القارئ العراقي ما زال يبحث 

عنها ويقتنيها.

مع ختام معر�ض الكتاب.. 

هذه اأكثر الكتب مبيعًا لدى بع�ض الدور 

ت�سوير: محمود روؤوف



http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

العدد )12( ال�شنة الع�شرون- الحد )18( كانون الأول 2022

 عامر موؤيد 
ت�سوير: محمود روؤوف

لتتوق���ف الن�شاط���ات العراقي���ة طيلة 
ايام العام وهي توؤكد ان بالد الرافدين 
ت�شتم���ر بعطائه���ا رغم كل م���ا متر به، 

وم���ا ه���و ال دلل���ة على ان ابن���اء هذه 
الر�ض يريدون للحياة ان ت�شتمر. 

في���وم ام����ض، ُاقف���ل معر����ض الع���راق 
ال���دويل للكت���اب بع���د رحل���ة طويل���ة 
ا�شتم���رت م���ن ال�شابع وحت���ى ال�شابع 
ع�ش���ر م���ن ال�شه���ر احل���ايل، يف دورة 

العل���وي  املفك���ر ه���ادي  ا�ش���م  حمل���ت 
وتزينت بايام ال�شود والبي�ض. 

ف���ان  وطيل���ة اي���ام معر����ض الكت���اب، 
الع���امل  دول  خمتل���ف  م���ن  �شيوف���ا 
زاروا بغ���داد ال�شالم وقدم���وا اراءهم 
وافكارهم من خالل ندوات اقيمت يف 

القاعة الرئي�شة باملعر�ض.
وبني ال�شود والبي����ض فان العوائل 
احل�ش���ور  دائم���ة  كان���ت  العراقي���ة 
والتج���ول ب���ني اركان الكتب والبحث 
عن ال�ش���دارات اجلديدة عن خمتلف 
دور الن�شر املتواجدة يف هذه الدورة. 

وم���ع نهاي���ة معر�ض الع���راق للكتاب، 
ف���ان الع���ني �شتتج���ه �ش���وب الب�شرة 
خليج���ي  بطول���ة  حي���ث  الفيح���اء، 
25 الت���ي تق���ام مطل���ع الع���ام املقب���ل 
ه���ذا  لجن���اح  امل�شتم���ر  والتح�ش���ري 

الكرنفال املهم. 

وبداأت ال�شتعدادات منذ فرتة طويلة 
م���ن اجل خليج���ي 25 ومع ب���دء العد 
التنازيل ف���ان العمال ت�شتمر من قبل 
اجله���ات امل�شوؤول���ة لتهيئ���ة املن�ش���اآت 
الريا�شي���ة الت���ي �شت�شتقب���ل الوف���ود 

امل�شاركة واي�شا اجلماهري. 

وتوالي���ا، ف���ان املنتخب���ات امل�شارك���ة 
يف خليج���ي 25 ب���داأت بالع���الن عن 
قوائمه���ا امل�شارك���ة يف البطولة التي 
تتمي���ز بالتناف�ض ال�شدي���د بينهم وكل 

منتخب يبحث عن التتويج. 
وه���ذه البطول���ة ه���ي فر�ش���ة عراقية 
اي�ش���ا للح�شول على لق���ب خا�شة مع 
عدم ح�ش���ول منتخبن���ا الوطني على 
اي���ة بطولة من���ذ الفوز ببطول���ة اآ�شيا 

2007 على املنتخب ال�شعودي. 
وعلى امل ان  ينته���ي تنظيم خليجي 
25 بنج���اح، فان ال���دور �شيكون على 
اقلي���م كرد�شتان نك���ون على موعد مع 
معر����ض اربي���ل للكت���اب ومب�شارك���ة 

لدور عربية خمتلفة اي�شا. 
وكان توق���ف معر����ض اربي���ل ب�شبب 
جائح���ة كورونا الت���ي توقفت احلياة 
فيها ب�ش���كل كبري ويف ال�شه���ر الثالث 
م���ن العام املقب���ل �شنك���ون على موعد 

مع ن�شخة جديدة منه. 
الثقافي���ة  الن�شط���ة  تتوق���ف  ول���ن 
حي���ث  الع���راق  يف  الجتماعي���ة  او 
م���ن  وهن���اك  احل�ش���ور  دائم���ة  انه���ا 
يحر�ض عل���ى ان يدع���م ويتواجد يف 
اأن  مفاده���ا  بر�شال���ة  الن�شط���ة  ه���ذه 
ال�شراعات والزمات لن توقف عجلة 

دوران احلياة يف العراق.

ل ن�ساط يتوقف في اأر�ض الرافدين 

من معر�ض العراق اإلى خليجي الب�شرة مرورًا بمعر�ض اأربيل للكتاب 

 م�سطفى وجدان 
ت�سوير: محمود روؤوف

 ما الذي تفعله مكتب���ة متنقلة يف معر�ض للكتب؟، رمبا هذا 
اول ما يت�شاءل عنه املار بجانب مكتبتنا املتنقلة يف معر�ض 
الع���راق الدويل للكتاب، ان مكان املكتب���ة املتنقلة هو املكان 
النائ���ي والبعيد مثل القرى والنواحي التي رمبا ل حتتوي 
على مكتبة ول ت�شلها الكتب ب�شهولة، لكن الدافع لوجودنا 
يف م���كان خم�ش�ض للكتب ا�شاًل هو تعريف النا�ض باملكتبة 

املتنقل���ة باعتباره���ا اول ان���واع املكتبات يف الع���امل عندما 
كان���ت الكت���ب ت�شافر وتتنقل م���ن مدينة اىل اخ���رى، وهذا 
ه���و �شبب وجودنا يف املعر����ض، للتعريف والتذكري بحقبة 
رمب���ا مل تنتهي بعد فاملكتبة املتنقلة مل تزل تتنف�ض وجتوب 
وت�ش���ل، ونحن �شع���داء بهذا اجلمهور ال���ذي زارنا و�شاألنا 
ع���ن املكتب���ة ونح���ب ان ن�شك���ر دار املدى على ه���ذه الدعوة 
الكرمية، ويج���ب ان  ن�شكر الدور العربي���ة منها والعراقية  
اي�ش���ًا الذين اعجبتهم  فكرة املكتب���ة املتنقلة ودعمونا بعدد 

من كتبهم. 

�شاحب المكتبة المتنقلة وموؤ�ش�ض نادي 
القراءة  في معر�ض الكتاب 

 نباأ م�سرق
ت�سوير: محمود روؤوف

�شارك رواد معر�����ض الكتاب مب�شودة 
ع����ن ارائه����م ح����ول معر�����ض الع����راق 
ال����دويل للكتاب، ع����ر من�شوراتهم يف 
و�شائ����ل التوا�ش����ل الجتماعي او من 
خالل ا�شتبي����ان ب�شيط اج����راه ملحق 

املدى مع زوار املعر�ض .
ان����ه  ل�)امل����دى(،  ق����ال  مه����دي  عبا�����ض 
»وج����دت املعر�ض ه����ذه ال�شن����ة، اأكرث 
تنظيمًا من ال����دورات ال�شابقة، ب�شبب 
جمعه يف مكان واحد، ما ي�شّهل عملية 
البح����ث ع����ن الكت����ب، م����ن دون عن����اء 

التنقل بني قاعات املعر�ض«.
وا�ش����ار اىل اأن����ه »فيم����ا يخ�����ض الدور 
امل�شارك����ة، فاإن تنوعها اأث����ار اإعجابي، 
فيمكن����ك اأن تذهب اإىل ال����دور الدينية 
ال����دور  وكذل����ك  مذاهبه����ا،  مبختل����ف 

الت����ي حتوي كتبًا خمتلف����ة، بعيدة عن 
الدين«.

ولف����ت اىل اأن����ه »جم����ال الفعاليات يف 
املعر�����ض، تل����ك الت����ي اأث����ارت اإعجابي 
اأي�ش����ًا، فتن����وع الأم�شي����ات كان �شبب����ًا 
فئ����ات  خمتل����ف  با�شتقط����اب  اأي�ش����ًا 

اأك����رث  املعر�����ض  جع����ل  م����ا  املجتم����ع، 
ح�شورًا من بقية الدورات ال�شابقة«.

اإن  ل�)امل����دى(،  ق����ال  اي����وب  م�شطف����ى 
�شابق����ه  ع����ن  ممي����زا  كان  »املعر�����ض 
بطاب����ع البي�����ض وال�ش����ود والديكور 
اجلميل وفعاليات املعر�ض من عازفني 

و�شعراء«.
وراى اأن »ح�ش����ور احد ابرز املوؤثرين 
احم����د  الثق����ايف  املحت����وى  و�شن����اع 
الغندور »الدحي����ح« يعتر لفتة جميلة 
م����ن ادارة معر�ض الكت����اب يف ت�شليط 
ال�ش����وء عل����ى �شن����اع حمت����وى هادف 
الرتتي����ب  جمالي����ة  واي�ش����ًا  وجمي����ل 
والتنظي����م للمعر�����ض م����ن تق�شيم دور 

الن�شر«.
موظف����ني  »توزي����ع  اأن  اإىل  واأ�ش����ار 
وح�ش����ر  النا�����ض  م�شاع����دة  مهمته����م 
املعر�ض كامل يف مكان واحد ووجود 
اماك����ن ا�شرتاح����ة كانت م����ن مميزات 

جناح املعر�ض«.
فيم����ا اكدت ابت�شام احمد، ان »معر�ض 
الع����راق ال����دويل للكت����اب كان ممي����زا 
تق����ام  الت����ي  والم�شي����ات  بالن����دوات 

يوميا داخل املعر�ض«.
وقال����ت احم����د ل�)امل����دى(، اإن »معر�ض 
الكت����اب ال����دويل كان مبثاب����ة متنف�ض 
اج����واء  لق�ش����اء  العراقي����ة  للعائل����ة 
م����ن  ب����دل  ممتع����ة  ثقافي����ة  تاريخي����ة 

الماكن الرتفيهية املتعارف عليها«.
وا�شارت اإىل ان »الندوات والم�شيات 
ملفت����ة  كان����ت  املعر�����ض  يف  املقام����ة 
واع����ادت بنا الزم����ن اىل لي����ايل بغداد 

القدمية«.
وا�شاف����ت ان����ه »م����ع نهاي����ة اخ����ر ايام 
املعر�����ض ن�شكر ادارة امل����دى واللجنة 
املعر�����ض  ه����ذا  اقام����ة  عل����ى  املنظم����ة 

الثقايف الفني الجتماعي«.
وكتبت امرية املو�شوي عر �شفحتها 
يف في�شب����وك من�ش����ورا ع����ن معر�����ض 
الع����راق ال����دويل للكت����اب »ف�شحة امل 
بني اروق����ة معر�����ض الكت����اب، �شورة 
ب����ني  كب����ري  وجتم����ع  ثقافي����ة  جميل����ة 

اجنحة املعر�ض«.

انطباعات مختلفة مع ختام معر�ض العراق للكتاب 

ت�سوير: محمود روؤوف


