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معرض بغداد الدولي للكتاب يفتح أبوابه لعشرة أيام 
ما بين ناظر متأمل وآخر يقلب الصفحات

على  يقام  الذي  الكتاب  الدويل  بغداد  معر�ض  فعاليات  انطلقت 
ار�ض معر�ض بغداد الدويل يف املن�شور ببغداد مب�شاركة 250 
توزعت على قاعتني كبريتني  واجنبية  ن�رش عربية وحملية  دار 

�شهدت ح�شورا جماهرييا ملفتا .
التي  الكتب  حديث  �شوى  للكتاب  بغداد  معر�ض  يف  حديث  ال 
ارتفعت باعدادها الهائلة على الرفوف وا�شطفت على املنا�شد 
فيما كانت العيون نهمة تتطلع اىل العناوين الكثرية باال�شكال 
جمموعة  الن�رش  دور  عر�شت  اذ  املختلفة،  وااللوان  واالحجام 
الفكرية والثقافية والعلمية والتخ�ش�شية  كبرية من اال�شدارات 
يقلب  واآخر  متاأمل  ناظر  بني  ما  واجلموع   ، واملتميزة  اجلديدة 
عن  االحاديث  اطراف  يتجاذبون  الزائرون  فيما  ال�شفحات، 
من  تخُل  مل  االحاديث  لكن  وافكارها،  واملميزة  اجلديدة  الكتب 
هموم ال�شكوى ب�شبب غالء ا�شعار الكتب يف املعر�ض قيا�شا ملا 
هنا  اال�شعار  ان  البع�ض  يوؤكد  حيث  املتنبي(  )�شارع  يف  يباع 
م�شاعفة، لكن ا�شحاب دور الن�رش يف اجنحة املعر�ض يوؤكدون 
هذه احلقيقة معللني ذلك بارتفاع ا�شعار ايجار املكان ف�شال عن 
تكاليف ال�شحن والفنادق وغري ذلك، وهو امر ا�شتغربه الكثريون 
حكومية  رعاية  وجود  لعدم  القراءة  على  ي�شجع  لن  انه  ال�شيما 

ليكون املعر�ض مهرجانا جميال.
اىل ذلك كان امللفت ان املعر�ض افتتح من دون اعالنات كثرية 
االخرى  االعالم  وو�شائل  الف�شائية  القنوات  ان  كما  بغداد  يف 
فيه  يقع  الذي  وال�شارع  بغداد  �شوارع  فاأغلب  به،  تهتم كثريا  مل 
املعر�ض لي�شت هناك بو�شرتات للدعاية، لكن الغريب ان اجلمهور 
ح�رش بكرثة وح�شب راأي احدهم ان و�شائل االت�شال االجتماعي 

كالفي�ض بوك كانت م�شاحة وا�شعة للرتويج والدعاية للمعر�ض.
العراقيني  النا�رشين  احتاد  ينظمه  الذي  املعر�ض  اقامة  مدة 
فيما  يوميا،  �شاعة   12 نحو  ميتد  لوقت  ايام  ع�رشة  �شتكون 
�شتكون هناك فعاليات وام�شيات ثقافية ترافق ن�شاط املعر�ض 
خمتلفة  موا�شيع  عن  ثقافية  حما�رشة  يوميا  فهناك  البيع  يف 
العراقي  الرتاث  العراق يف حفظ  ودورها يف  اليون�شكو  مرة عن 
وعن  كبار  عراقيني  موؤرخني  عن  واخرى  �شعرية  ام�شية  ومرة 

علماء كبار لهم ب�شماتهم يف علم االجتماع .
قال  الرا�شي،  الوهاب  عبد  العراقيني  النا�رشين  احتاد  رئي�ض 
:املعر�ض كتقليد �شنوي بداأ �شنة 1979 حيث كانت الدورة االوىل 
التي اقامتها وزارة الثقافة العراقية وا�شتمر بالدورة الثانية �شنة 
وا�شتمر، وكانت هناك  و 1987  دورات 1985  ثم  1983 ومن 
توقفات ب�شبب الو�شع الذي مر به العراق، ولكن بعد عام 2003 
كانت هذه الدورة هي ال�شابعة، وق�شم من الدورات اقامتها وزارة 
دار  مع  بالتعاون  النا�رشين  احتاد  اقامها  اخرى  وق�شم  الثقافة 

العارف للمطبوعات . 
نعمل  ولكننا  ايام   10 املعر�ض  اقامة  مدة  تكون  قد   ، وا�شاف 
ال�شهر لكي نهييء لهذه االيام من خالل توا�شلنا مع دور الن�رش 
اىل  ترعى  التي  النا�ض  ومع  الثقافة  وزارة  ومع  ال�شاحنني  ومع 
افتتاح  ثمرة وهي  اىل  ن�شل  لكي  كبري  يعني هناك عمل  اخره، 

معر�ض بغداد الدويل . 

وتابع ، �شاركت يف دورة هذه ال�شنة 250 دار ن�رش ا�شالة ووكالة 
ونحن  اجنبية،  دار  من  اكرث  فهناك  واجنبية،  وعربية  عراقية 
�شفحات  من  و�شفحة  كبرية  ثقافية  تظاهرة  املعر�ض  نعترب 

حماربة االرهاب . 
وبني ، رمبا ب�شبب الو�شع املايل مل نح�شل على اي دعم مادي 
العالقات  دائرة  مع  تعاون  هناك  ولكن  املعنية،  الوزارات  من 
الثقافية بدير عامها اال�شتاذ فالح العاين لكننا نطمح اىل تعاون 
اىل هذا  الوزراء حل�ض اجلمهور على احل�شور  امانة جمل�ض  من 
ما  يقتنوا  لكي  للمجيء  واال�شاتذة  الوزارات  لدفع  املعر�ض 
يحتاجونه او عمل �شفرات مدر�شية لكي نعلم طالبنا كيف ينتقوا 

كتابا وكيف يتعامل مع هكذا ظاهرة ثقافية . 
ت�شع  ان  على  اعالنات  �رشكة  مع  االتفاق  مت    ، انه  اىل  وا�شار 
ال�شتة  بغداد  مداخل  ويف  الفتة  بغداد  يف  مهم  مكان  كل  يف 
الكبرية  اللوحات  هناك  ذلك  اىل  ا�شافة  اال�شا�شية  وال�شاحات 
التي م�شاحتها 5× 4 و 3×4 ، لكن هذه ال�رشكة تلكاأت بع�ض 
ال�شيء واوعدونا ان يكملوا عملهم يف ا�رشع وقت، كما اننا اتفقنا 
واجلرزات  الكهربائية  االعمدة  على  تعلق  ان  نف�شها  ال�رشكة  مع 
الو�شطية الفتات تعريفية باملعر�ض ،فيما انا اعتب على القنوات 

الف�شائية يف هذا املو�شوع.
اما غ�شان ح�شني، دار غيداء للن�رش من االردن، فقال : م�شاركتنا 
ونحن   2012 عام  اىل  تعود  للكتاب  الدويل  بغداد  معر�ض  يف 
الوحيدون من االردن الذي ن�شارك يف هذا املعر�ض، لدينا هنا 
نحو 700 عنوان من التخ�ش�شات كافة ولكن التخ�ش�ض االكرب 
اللغة العربية وادابها من الدرا�شات، اما احلافز الذي يجلنا جندد 
م�شاركتنا هو تعاملنا مع املوؤلفني العراقيني، فنحن من حمبي 

العراق وبغداد ب�شكل كبري من زمان.

وا�شاف ،  ال �شك ان االمر فيه جتارة جيدة خا�شة ان يف العراق 
اغلب  ان  عن  ف�شال  باالمور  يهتمون  الذين  املثقفني  من  الكثري 
الدار عراقيون ،نحن نبيع اقل من 50% من الكتب  املوؤلفني يف 

التي جنلبها ونعيدها اىل االردن بعد انتهاء املعر�ض.
وتابع ،  ا�شعار املكان اختلفت فقد كانت اقل عندما كانت وزارة 
الثقافة هي القائمة على املعر�ض وكانت تتقا�شى ا�شعارا رمزية 
حتفز النا�رش على املجيء اىل املعر�ض االن ا�شبح �شعر املرت ما 
– 100 دوالر باال�شافة اىل تكاليف ال�شحن التي هي  بني 70 

عالية جدا وهذه دائما تاأتي على ال�شلعة .
وبني ، ان املطلوب هو دعم الثقافة من خالل دعم الكتاب حتى 
ي�شهل و�شوله اىل املتلقي العراق املتلهف اىل الثقافة وما ياأتيه 
املعر�ض  داخل  املعوقات  بع�ض  هناك  ولكن  اخلارج  من  منها 
وال�شحن توؤثر على الرغم من حماولة احتاد النا�رشين العراقيني 
امل�شاعدة ولكن نحن نريد ان تاأتي امل�شاعدة من وزارة الثقافة 

واحلكومة العراقية.
بريوت  من  الب�شائر  ومكتبة  دار  من  يو�شف  جواد  قال  فيما 
العراق  يف  تقام  التي  الكتاب  معار�ض  بكل  �شنة  كل  ن�شارك   :
مثلما ن�شارك يف معار�ض ال�شعودية وطهران والبحرين وغريها، 
وعناوين كتبنا منوعة ما بني علمية وادبية واجتماعية ودينية 
ونف�شية، واعتقد ان احلافز املهم الذي يجعلنا ن�شارك يف معر�ض 
ويع�شقون  مثقفون  انا�ض  فالعراقيون  القراء  وجود  هو  بغداد 
ت�شرتي  املتنبي  �شارع  يف  املكتبات  من  العديد  ان  كما  القراءة 
منا الكتب، علما ان دارنا تن�رش وتطبع للموؤلفني العراقيني حتى 
ان املقولة القدمية من ان م�رش تكتب وبريوت تطبع وبغداد تقراأ 

مل يعد لها وجود الن العراقي ا�شبح يكتب ويطبع ويقراأ .
فلكل معر�ض ظروفه  ثابتة ملبيعاتنا  ن�شبة  توجد  ال   ، وا�شاف 

ارتفاع  مبيعاتنا  على  توؤثر  املعر�ض  هذا  يف  ولكن  اخلا�شة، 
وال�شحن  والفنادق  املكان  ايجار  ال�شعار  وفقا  الكتب  ا�شعار 
والرفوف والعديد من النرثيات حتى اجرة العامل داخل املعر�ض 
واحد  بدوالر  بريوت  يف  نبيعه  الذي  الكتاب  علينا،مثال  ،وكلها 
معار�ض  وبني  بينه  الفرق  وهذا  دوالرات،   3 هنا  �شعره  يكون 
ونحن  الرفوف  يعطوننا  هم  طهران  معر�ض  يف  مثال   ، اخرى 

ن�شتاأجر الطاوالت والعمال منهم جمانا.
واو�شح ، من املفرو�ض ان يكون هناك دعم للمعر�ض الذي يجب 

ان يكون تابعا لوزارة الثقافة وتكون ا�شعار املكان رمزية .
من جانبه قال خالد امني من دار التكوين من �شوريا : جئنا اىل 
،وهذه  عنوان   500 نحو  الكتب  عناوين  من  بالعديد  املعر�ض 
اللغة  واداب  والنقد  والرواية  و�شيا�شية  فكرية  درا�شات  ت�شم 

العربية وال�شعر نهتم به كثريا وكذلك التاريخ وامليثولوجيا .
وا�شار اىل اننا ، ن�شارك دائما يف هذا املعر�ض ويهمنا ان نطرح 
بغداد  ا�شواق  يف  والن�رش  العراقي  للقاريء  اجلديدة  ا�شداراتنا 
واحلافز هو االقبال من اجلمهور العراقي على القراءة على الرغم 
يف  تكمن  العراقي  القاريء  معاناة  لكن  املعروفة  الظروف  من 
اقامة  وتكاليف  وال�رشائب  ال�شحن  ب�شبب  الكتب  ا�شعار  غالء 
و�شعر  عادية  واخرى  مميزة  اجنحة  ،فهناك  واالقامة  اجلناح 
ايجار املرت الواحد ما بني مئة و70 دوالر ، ونحن هنا نحمل هذا 

على �شعر الكتاب وهذا يتحمله القاريء .
الكتاب  �شعر  انخف�ض  كلما  ال�رشائب  انخف�شت  كلما    ، وبني 
هناك  تكلفنا  ال  النها  هنا  اال�شعار  غري  �شورية  يف  ،فاال�شعار 
و�شول  يهمنا  ما  بقدر  الربح  يهمنا  ال  ،وب�رشاحة  �رشائب  اي 
واجلامعات  واملوؤ�ش�شات  العراقية  املكتبات  اىل  مطبوعاتنا 

والرتويج للكتاب.

بغداد_متابعة

 تتسلم أعماال فنية تجسد 
يبعث من جديد في لندنرحلتيالرغبات المتقاطعةتأريخ الكتاب في العراق

بني  وبالتعاون  روان��دزي،  فرياد  واالآث��ار  وال�شياحة  الثقافة  وزير  من  بتوجيه 
معاون  ا�شتلم  بريوت،  يف  العراقية  وال�شفارة  العامة  الثقافية  العالقات  دائرة 
مدير عام دائرة العالقات الثقافية الدكتور علي عويد 25 عمال فنيا من الفنان 

املغرتب �شالم عمر.
االإعمال  ت�شليم  ،عملية  الثقافة  وزارة  يف  احلديث  للفن  الوطني  املتحف  و�شهد 
الفنية واملتمثلة ب�شناديق زجاجية �شمت جمموعة اأعمال فنية تفاعلية للفنان 
وبابل  �شومر  من  العراق  يف  الكتاب  تاريخ  متثل  عمر،  �شالم  املغرتب  العراقي 
ومرورا باحل�شارة اال�شالمية وغزو املغول لبغداد حتى ظهور ع�شابات داع�ض، 

وهي مهداة من قبله اإىل املتحف الوطني للفن احلديث.

"الرغبات  بعنوان  اجلديد  ديوانه  االأحمر  في�شل  اجلزائري  لل�شاعر  حديًثا  �شدر 
العامة  امل�رشية  الهيئة  ت�شدرها  التي  العربي  االإب��داع  �شل�شلة  عن  املتقاطعة"، 

للكتاب، ويراأ�ض حتريرها ال�شاعر �شمري دروي�ض، وهو الديوان ال�شابع له.
ويتكون الديوان من ثالثة ع�رش ن�شا تقوم مب�شح جمايل جلملة من املو�شوعات 
اأحياًنا الطابع ال�شذري للق�شائد  والهواج�ض التي تتوزع عرب ق�شائد يغلب عليها 
ذات املقاطع ال�شغرية التي ت�شبه اأ�شالء مقطعة يتم ترميمها بخيط اللغة واحل�ض 
كمالحم  الطول،  �شديدة  كن�شو�ض  الق�شائد  تنبني  واأحياًنا  العميق،  الوجودي 
معا�رشة وحداثية تذكر اأحياًنا بناطحات ال�شحاب واأحياًنا اأخرى بعمق التاريخ 

املتجذر يف امل�شكن االأجمل: اللغة، واحلامل للعنوان االأف�شل: الق�شائد.

�شدرت حديثا الن�شخة العربية من كتاب “رحلتي” للدكتورة جورجيت �شافيد�ض، 
جتمع فيه بني مذكراتها ورحلتها كا�شت�شاري عالج نف�شي، ومن املقرر اإطالق 

الن�شخة االإجنليزية منه يف وقت الحق خالل هذا العام.
تتحدث جورجيت عن كتابها قائلًة: “رحلتي موجهة لكل �شخ�ض يعاين من �شيء 
اإزالة  وامل�شاعدة يف  التوعية  من  نوعًا  يخلق  اأن  الكتاب  يحاول  ما يف حياته، 
الو�شمة التقليدية املرتبطة باأن طلب امل�شاعدة هو من عالمات ال�شعف، بل على 
النقي�ض فاإنه عالمة اال�شتعداد لتغري االأ�شياء التي ت�شبب االأمل، وهذا من عالمات 
القوة االأكيدة”. وي�شم كتاب “رحلتي” ملخ�شًا لرحلة دكتورة جورجيت يف عامل 

العالج النف�شي، منذ بداية �شفرها للعديد من الدول للدرا�شة. 

“الدواع�ض” قد  اأثري لثور جمنح كان  اآ�شوري  فازت ن�شخة جديدة من متثال 
دمروه يف العام 2015 بالعر�ض يف ميدان الطرف االأغر يف لندن.  

وقال منظمون: اإن العمل اجلديد الذي نفذه الفنان االأمريكي مايكل راكويت�ض 
با�شتخدام علب �رشاب التمر العراقي الفارغة فاز بالعر�ض التايل على املن�شة 
الرابعة اخلالية التي عر�ض عليها 11 عمال فنيا جديدا منذ العام   1999وكان 
متثال الثور املجنح االأ�شلي الذي ي�شور اإلها حاميا يحمل ا�شم الما�شو يقف 
م�شارف  على  القدمية  نينوى  مدينة  بوابة  على  امليالد  قبل   700 العام  منذ 
يف  حاليا  العراقية  القوات  حتا�رشها  التي  احلديثة  العراقية  املو�شل  مدينة 

اإطار هجوم ال�شتعادتها من داع�ض االرهابي.

الثور إصداراتإصداراتالثقافة

المجنح 

قراءة في كتاب

ال�شعودي  للكاتب  احلياة"  "�شخب  رواية  تتناول 
"عبد الرزاق املانع" مو�شوع هجرة ق�شم من اأهايل 
�شنة،  اأربعمئة  قبل  العراق  اإىل  ال�شعودية  يف  جند 
اأن  اأعمااًل وحياة جديدة قبل  ا�شتقروا واأ�ش�شوا  حيث 
موطنهم  اإىل  جمدداً  للعودة  احلياة  ظروف  تدفعهم 
عن  تخربنا  التي  التاريخية  الكتب  ورغم  االأ�شلي. 
مل  الرواية  فاإن  ودوافعها  واأ�شبابها  الهجرة  هذه 
تتطرق اإليها كثرياً، ورمبا تكون يف طليعة الروايات 
الرواية  اأحداث  تدور  املو�شوع.  هذا  تناق�ض  التي 
حول ثالثة اأ�شخا�ض يلتقون معًا يف مرحلة الدرا�شة، 
يكربوا  اأن  بعد  ت�شتمر  عميقة  �شداقة  بينهم  وتن�شاأ 
الرواية  تبداأ  التي  والنقطة  عائالت،  لديهم  وي�شبح 
منهم  واحد  بها  يقوم  التي  اال�شتعدادات  هي  بها 
بيته  يف  اأ�رشتيهما  مع  االآخرين  االثنني  ال�شتقبال 

حيث �شيلتقون بعد غياب.
العراقية  "الزبري"  مدينة  ن�شاأة  الرواية  ت�شتق�شي 
عامًا  ت�شعني  قبل  فيها  االجتماعية  احلياة  وطبيعة 
متّثل  التي  ال�شخ�شيات  من  جمموعة  خالل  من 
و�شف  اإىل  وتتطرق  متنوعة،  اجتماعية  �رشائح 
اأمناط العي�ض املختلفة، والعادات والتقاليد ال�شائدة، 
وكيف اأّثر املهاجرون من ال�شعودية يف هذه املدينة 
هي  عوائل  ثالث  على  اعتماداً  وذلك  بها،  وتاأثروا 
حكايتها  منها  ولكل  الثالثة،  االأ�شدقاء  عوائل 
الكاتب  يوؤرخ  املحيط.  مع  وتفاعالتها  اخلا�شة 
يف  التاريخية  االأحدات  من  كبرية  ملجموعة  روائيًا 
حياة  على  االأحداث  هذه  انعك�شت  وكيف  العراق، 
على  روايته  "املانع"  يبني  وم�شائرهم.  النا�ض 
"اأحمد  ا�شتعدادات  مع  ال�رشد  يبداأ  اإذ  دائرة،  �شكل 
�شنوات  اإىل  يعود  ثم  اأ�شدقائه،  الن�شواين" ال�شتقبال 
الطفولة لريوي حكاياتهم �شعوداً اإىل مرحلة ال�شباب 
والدرا�شة اجلامعية ثم اختيارات كل منهم يف العمل 
وانتهاء  واملعي�شية  احلياتية  الظروف  بح�شب 
ويف  خمتلفة،  اأماكن  اإىل  �شفرهم  ب�شبب  بتفرقهم 
النهاية يعود اإىل نقطة البدء حيث يجتمع اجلميع يف 
منزل "اأحمد"، وكل ذلك مكتوب بلغة ب�شيطة �شل�شة، 
العامية  باللهجة  املكتوبة  احلوارات  فيها  تتداخل 
التي تعطي لهذه احلوارات طابعًا واقعيًا، خا�شة اأن 
تختلف  و�شيا�شية  فكرية  موا�شيع  يناق�ض  معظمها 
فيها وجهات نظر االأ�شدقاء الثالثة. عبد الرزاق بن 
�شعود املانع، قا�ض وروائي �شعودي، ن�شاأ يف العراق 
وق�ش�شه  اأ�شعاره  من  عدداً  ن�رش  بريوت،  ودر�ض يف 
يف جملة االآداب البريوتية. اأ�شدر جمموعة ق�ش�شية 
واحدة هي "ذات �شباح ربيعي"، ورواية واحدة هي 

"�شخب احلياة".

اقتباس 
لقد  و  العامل،  من  لنف�شه  ينتقم  اإن�شاٍن   ”كُلّ 
اآالمي  على  حمافظتي  يف  يكمن  انتقامي  كان 
االآخرين  اأ�شِلّي  اأن  و  مطمورًة  عميقًة  همومي  و 

جميعا ب�شحكي.“
 كريكجارد

ل�شِت اأجمل ما راأته العينان
قبل وقوعهما

يف م�شيدة الدود
وال تخرج من فو�شاِك

اأ�شواء احلكمة
لتخلب ال�شمع والب�رش

وجتل�ض العقل
على اأرجوحة اجلنون

ل�شِت )انخيدوانا(
التي جنى عليها

)�رشجون االكدي (
اإذ ال�شعر اأعمى
وال ينبغي لِك

اأن ت�شبحي حائطا
يف معبدها املوؤثث

بال�شلوات
والعناكب

عند قيا�ض درجة حرارة 
الق�شيدة

ل�شِت الثمرة ال�شهية
يف ب�شتان الوجود

وال ملكة ال�شمع

حني تتقلد
تاج احلالوة

يف مملكة ال�شغاالت
ل�شِت ال�شماء التي 

رفعها
وال الكوكب الدرُي

وال حجرا يف عر�ض 
)بلقي�ض(

ل�شِت مع�شوقة )اإدوارد 
الثامن(

وال حتى عار�شة اأزياء
تن�رش غ�شونها

على حبال االأ�شواء
ل�شِت يل املبتدى

ول�شُت لك ِ املنتهى
وال ميكن لنا
اأن ن�شري معا

حتت املطر احللو
ل�شِت الوطن
بكل ن�شاله

القوية
النابتة

يف اأج�شادنا

التي تك�رشت
على االأج�شاد

لرتمي �شهام )املتنبي( ق�رشا
ل�شِت اأنا

الذي افلت
من قب�شة املكان

والهي التي جرفها)قطار 
برلني(

وال تلك التي

هبت عليها )الريح اليمانية(
فف�شلتها عن �شجرة العائلة

ل�شِت كل هذا
فكيف علوِت

طحنِت بيا�ض �شنيني
واأ�شبحت
بعد فوات

اأوان البكاء
على طلل الريح

عبدالرزاق الربيعي

ثقافة 

بعد مرور 22 عامًا على رحيله 

طلل الريحجزءان من لمحات اجتماعية لعلي الوردي لم يطبعا بعد!!
علمت م�شادر مقربة من ا�رشة العالمة الدكتور علي 
الوردي ان هناك جزءين من كتابه املعروف )ملحات 
ابنه  عند  حمفوظان   ، العراق(  تاريخ  من  اجتماعية 
ح�شان املقيم يف امريكا ، وهما خمطوطتان بخط يد 

الدكتور الوردي .
هذا  �شل�شلة  من  والعا�رش  التا�شع  هما  اجلزءان  هذان 
الرغم من  الكتاب وقد ظال من دون طبع ون�رش على 
طويل  وقت  وهذا   ، رحيله  على  عاما   22 نحو  مرور 
جدا قيا�شا الهمية الكتاب الذي يتطرق فيه اىل احوال 
ف�شال  العراقية  ال�شخ�شية  وحتليل  العراقي  املجتمع 
عن درا�شة تاريخ العراق، وقد ا�شبحت هذه املوؤلفات 

مراجع مهمة لدرا�شي علم االجتماع .
وقد ن�رش الدكتور الوردي من اللمحات ثمانية اأجزاء 
�شدرت ما بني )69 1978( ، وبالتاأكيد ان اجلزءين 
االخريين يعدان مكملني لالجزاء الثمانية التي يتوق 
ان  ال�شيما  حتليل  من  فيها  ما  معرفة  اىل  الدار�شون 

قراءاته تتناول مراحل من عمر العراق.
ويبدو ، ان ال احد يعلم ان العالمة الوردي ترك هذين 
اجلزءين كونهما يف عهدة جنله املقيم يف امريكا منذ 
زمن ومل يتم االعالن عنهما لذلك مل حتاول دور الن�رش 

العراقية او العربية او حتى العاملية البحث عنهما .
الوردي  للدكتور  واملحبون  املقربون  طالب  ذلك  اىل 
العراقية  الثقافة  ووزارة  امل�شوؤولة  اجلهات  من 
بالتحديد االلتفات اىل ما تركه الراحل من مقتنيات 

تربى  الذي  الكاظمية  مدينة  يف  الكائن  بيته  يف 
من  الكثري  الزالت  حيث  متحفا  ليكون  وترعرع  فيه 
مقتنياته موجودة يف بيت ابنه في�شل الذي رحل عن 

الدنيا قبل اكرث من عام.
يذكر ان علي الوردي )1913- 13 متوز 1995 م(، 
اأ�شتاذ وموؤرخ وعرف باعتداله  عامل اجتماع عراقي، 
العراق،  يف  العلمانية  رواد  من  وهو  ومو�شوعيته 
االأكرب  جده  اأن  اإىل  ن�شبة  الوردي  عائلته  لقب  وجاء 

الذي كان يعمل يف �شناعة تقطري ماء الورد.
البحوث  ومئات  كتابا  ع�رش  ثمانية  الوردي  كتب 
واملقاالت. خم�ض كتب منها قبل ثورة 14 متوز 1958 
وكانت ذات اأ�شلوب ادبي -نقدي وم�شامني تنويرية 
ولذلك  العراقي  القاريء  ياألفها  مل  و�شاخرة  جديدة 
انتقادات  افكاره واراءه االجتماعية اجلريئة  واجهت 
الذعة وبخا�شة كتابه " وعاظ ال�شالطني"،اما الكتب 
األفها و�شدرت بعد ثورة 14 متوز 1958م فقد  التي 
لو�شع  الوردي  م�رشوع  ومثلت  علمي  بطابع  ات�شمت 
نظرية اجتماعية حول طبيعة املجتمع العراقي ويف 
العراقي  املجتمع  طبيعة  يف  درا�شة  كتابة  مقدمتها 

ومنطق ابن خلدون واللمحات .
حيث كان الوردي متاأثرا مبنهج ابن خلدون يف علم 
االأجتماع. فقد ت�شببت مو�شوعيته يف البحث مب�شاكل 
يتبع  ومل  املارك�شي  املنهج  يتخذ  مل  الأنه  له،  كبرية 
حنق  هذا  اأثار  فقد  القومية  )االأفكار(  االأيدلوجيات 
بالقطرية  القوميني  اإتهمه  فقد  االيدلوجيات  متبعي 
وهذا  العراقي”  الفرد  �شخ�شية  كتابه”  عنون  الأنه 
العربية  ال�شخ�شية  اإن  العقائدية  منطلقاتهم  ح�شب 
اإنتقده  وكذلك  العربية.  البلدان  كل  يف  مت�شابهة 
التاريخي  املادي  املنهج  اعتماده  لعدم  ال�شيوعيون 

يف درا�شته.
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