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معر����ض الِكتاب- ال�ش���وق التجاري���ة للكُتب- جماٌل ت�ش���رك يف قيامه 
الع���ادات الثقافي���ة الدوري���ة، بانتظ���ام وت�ش���اُبه يف ال�ش���كل والن���وع 
والغاية الريعية والفتخارية. اإّنه/ اإّنها �شورة من عامل اليوم املزدحم 
بالرغب���ات اجلاحمة، والتوجهات الفا�شحة لن�ش���ر الوثائق واملذكرات 
ال�شّرية، وعقائد ما بعد نهاية التاريخ- وَدْعك من الروايات والق�ش�ض 

الزائفة باأجمعها!
ب���ذا فاإّن ف�شاء املعر�ض يختل���ف عن املكتبات اخلا�شة التي تختار فيها 
كتب���ًا لنف�ش���ك؛ ففي الف�ش���اء الو�شي���ع للمعار�ض ي�شتهدف���ك النا�شرون 
بكتبه���م التي تتكّد����ض بعدد تكاثرّي م���ن الُن�ش���خ املت�شابهة، يف طق�ض 
اأق���رب اإىل روؤي���ا خولي���و كورتاث���ار عن حت���ّول املحيط���ات املائية اإىل 
عجين���ة ورقية، مبا ُيلقى فيها من في����ض املطابع، فتخنق ما حولها من 

احلياة الرّبية.
بالطب���ع، لي�ض معر�ض »املدى« من ه���ذا النوع التدمريي لعقل الطبيعة 
احل���ّر؛ لك���ن ما يق���ّرب ه���ذا الت�ش���ّور لق���ارئ الكُت���ب نوع م���ن الرعب 
ال�شتن�شاخ���ي، الذي قد يدف���ع موؤلفًا تنويعّيًا، مثل ه���ادي العلوي، اأو 
عل���ي ال�شوك- ن�شرت ال���دار موؤلفاتهم���ا- اإىل مغادرة املج���ال املحدود 
للكتب واللتحاق بحلقة فل�شفية كالمية، اأو اأعجوبة ريا�شية اأكادميية، 

تقاربان ت�شّور ُكّتاب اخليال العلمي لعامل الغد- غري الورقي.
اإّن متاه���ة بحجم »مكتب���ة بابل«، هي اأ�شغر بكثري م���ن روؤيا م�شتقبلية 
ُين�شئها العلوي وال�شوك، بعي���دًا عن ال�شورة املثالّية للعامل الأر�شي؛ 
اإذ اأّنه���ا روؤيا الفراغ الذي يحيط بالكت���ب التي قراآها، وحيث ارت�شمت 
اأمامهم���ا »طُرُق الهواء« يف روؤيا با�شرن���اك اأو نابوكوف اأو اأ�شيموف 

الأكرث خيالية منهما.
مل���اذا نابوكوف، يف هذا املج���ال املحدود من املقارنة؟ رمب���ا لأّن �شغفه 
بالكلم���ات التفخيمي���ة- كم���ا يف روايته لوليت���ا- اأقوى م���ن املو�شوع 
اجلن�شي اخلا�شع لرغبات كالمية بحتة. ا�شتمتَع ناباكوف الذي يتذكر 
ع�شيقَت���ه املراهقة، باحلروف التي جته���ر بال�شبق، مع الت�شاق الل�شان 
بله���اة الف���م، ثم انف�شاله عنه���ا- بالرغم من خلّو ا�ش���م لوليتا من حرف 

الطاء العربي، اجلهورّي.
لكنن���ا ل���و تتّبعنا عل���ي ال�ش���وك يف عزلت���ه امل�شتقبلية، ل�شمعن���اه يردد 
احل���رَف املنطل���ق م���ن اللهاة يف كلم���ة »طنب���ور" با�شتمت���اع مو�شيقّي 
ذاه���ل. اأّم���ا اإذا اأح�شرن���ا ه���ادي العلوي لفتت���اح معر����ض للكُتب، فقد 

َه���ل  حا�شيُت���ه من ُنطق���ه كلمة "طيط���وى" على ُيذ
غ���ري الربوتوك���ول املعت���اد يف افتتاح 

منا�شبات من هذا النوع التجارّي.
مب���اذا جته���ر الكلمت���ان العربيت���ان 
القدميت���ان هات���ان، يف هذا العر�ض 
م���ن  باإيح���اء  الوجي���ز،  امل�شتقبل���ي 

كاتبنِي حّرين من لوثة الكُتب؟
جته���ران ب�ش���يء واح���د فق���ط: اإن���ك 
بالكلم���ات  مّرت���ني،  كتاب���ًا  تق���راأ  ل 

القدمية نف�شها!

هادي العلوي 
يفتتح معر�ضًا للكتب

اأكدت د. غادة العاملي، مدير عام موؤ�س�سة 
المدى لالإعالم والثقافة والفنون، اأن الموؤ�س�سة 

ت�سعى اإلى الدوام ال�ستنها�ض الثقافة وادوات 
المعرفة، م�سيرة الى ان معار�ض الكتب التي 

تنظمها )المدى( تهدف اإلى خلق تفاعل مبا�سر 
بين الجمهور وبين �سانعي القيم االبداعية 

والثقافية.

ويف م���ا يل���ي ن����ض احل���وار، ال���ذي اأج���راه كادر ملحق 
)معر����ض الكت���اب ال���دويل للكت���اب( مع الدكت���ورة غادة 

العاملي:

د. غادة العاملي:
اود الإ�ش���ارة، قب���ل ان اأرد على ال�شئل���ة، اىل انني اعود 
يف اجابات���ي اىل ما كر�شه يف كتاباته وتوجهاته رئي�ض 

املوؤ�ش�ش���ة ال�شت���اذ فخري ك���رمي، منذ انط���الق ن�شاطها 
لي�ض يف بغداد، بل وقبل ذلك.

ولهذا اريد ان اعتمد ال�شراحة، وا�شري اىل ان ما اطرحه 
من روؤية، هو م���ا ي�شبه ا�شتعادة ما كتبه وار�شاه ب�شيغ 

خمتلفة كلما كان ذلك �شروريًا:

هويته���ا  م���ن  ج���زءا  الكت���ب  معار����ض  الم���دى  تعتب���ر   
الموؤ�س�ساتية.. لماذا؟

نهاي���ات  يف  نواتاته���ا  ولدة  حلظ���ة  من���ذ  امل���دى   -
اخلم�شيني���ات من الق���رن املا�شي مبا حملت���ه من ا�شماء 
كان���ت حام���اًل له���ٍم ثق���ايف ي�شتن���د اىل كل الدوات التي 
م���ن �شاأنه���ا حتويل الق���راءة اىل عادة تعك����ض �شغفًا لكل 
تنويعاته���ا ابداعيًا جم�ش���دة خالل العق���ود الوىل، قبل 
تعم���ق ابعاده���ا، بالكت���اب والق���راءة. وكان���ت معار�ض 
الكت���اب يف تل���ك ال�شن���وات مهرجانات حتتف���ي بالثقافة 
واملبدعني وتلم حولها جمهرة القراء الذين يجدون فيها 
وجه���ًا لوجه اب���رز ممثل���ي الثقافة واملقام���ات البداعية 
الذي���ن ي�شيئ���ون له���م اب���رز م���ا انتجت���ه اق���الم وعقول 
الكت���اب واملفكري���ن. لكنه���ا كان���ت اي�ش���ًا �شوق���ًا تعر�ض 
اخ���ر ا�ش���دارات املطابع العربي���ة ثم الجنبي���ة لتتطور 
مع التق���ادم لتنتظم فيها على امت���داد ايامها املحا�شرات 
ال�شعري���ة  والق���راءات  والن���دوات  والفكري���ة  الثقافي���ة 
وتغتن���ي بعده���ا باحتف���الت توقي���ع الكت���ب م���ن قب���ل 
موؤلفيه���ا. واملعار����ض يف جانب اآخر منه���ا كانت فر�شة 

للقاء والتعارف بني اجلمهور وكّتابهم املف�شلني.

امل���دى يف مرحل���ة اع���ادة تاأ�شي�شه���ا يف الن�ش���ف الثاين 
م���ن ت�شعينيات القرن املا�شي، �شع���رت مب�شوؤوليتها يف 
البح���ث عن �شيغ اأكرث فعالية لتن�شي���ط احلركة الثقافية 
والفكرية والفنية. وابتكار �شيغ قادرة على حتقيق هذا 
اله���دف، وهو م���ا يعيد للمعار����ض تقاليدها يف ان تكون 

مهرجان���ًا ثقافيًا يغتني �شن���ة بعد اخرى، �شواء باجلديد 
من ال�شدارات واملبتكر من الفعاليات والن�شاطات التي 
تعم���ق اوا�شر العالق���ة بني النتاج البداع���ي وحواملها 
وميادينه���ا املتعددة وبني جمهور الق���راء، بعد ظهور ما 
يوح���ي براجع مكانة الكتاب، بل والثقافة بني ال�شباب، 

و�شيادة مظاهر الت�شطيح "الثقايف"!
وم���ن هذا املنطل���ق، ابتكرت امل���دى فك���رة ا�شابيع املدى 
الثقافي���ة، والكت���اب املج���اين م���ع جريدة، وبي���ت املدى 
للثقافة، ون���ادي القراءة. ويف ه���ذا ال�شياق اقدمت على 
تو�شي���ع املعار�ض لتع���ود ثانية بعد انقط���اع اىل بغداد، 

وجربت معر�شًا يف الب�شرة..
لالأ�ش���ف، ان املعار����ض ا�شبح���ت النافذة الب���رز لتاأمني 
الدولي���ة  احل���دود  متج���اوزة  للق���راء،  بي�ش���ر  الكت���اب 
للبل���دان العربية، وما يرتبط به���ا من ت�شاريح وجمارك 
واج���راءات بريوقراطي���ة حت���ول دون ان�شيابي���ة تنق���ل 

الكتاب من بلد اىل اآخر.

 م���ا ه���و نموذج معار����ض الكتب الذي ت�س���عى الم���دى اإلى 
تقديمه؟

- لي�ض ثمة منوذج بعينه تفكر املدى باعتباره ما ينبغي 
ان تك���ون علي���ه معار�ض امل�شتقبل. يكف���ي ان نبحث معًا 
عن كل م���ا ي�شتنه�ض الثقافة ويرتق���ي باأدواتها ويجعل 
منه���ا حمر�شًا على جعل الق���راءة، �شغف���ًا ي�شتقدم فرحًا 
بالكت�ش���اف والنبه���ار والت���وق اىل التجدي���د، جتدي���د 

احلياة وجعلها اأقرب اىل تطلعنا كب�شر..
ما ينبغي ان تكون عليه املعار�ض يف امل�شتقبل، هو تواأم 
مل���ا يتحق���ق فيه من تط���ور على و�شائ���ل املعرفة وادوات 
الثقاف���ة، وف�ش���اءات اجلم���ال، الت���ي يتيحه���ا التط���ور 
التقني، وتدفقات املعارف، وو�شائل التوا�شل والتفاعل 

الإن�شاين.

 براأي���ك.. ما هو اأبرز نجاح حقق���ه معر�ض العراق الدولي 
للكتاب بن�سختيه الأولى والثانية؟

- لي�ض املهم ما حتقق، بل ما اإذا كان قد ا�شتطاع التعبري 
ع���ن تطل���ع اجلمه���ور يف العث���ور على ما يغن���ي ويعمق 
ادراك���ه بانه من خالل املعر�ض ي�شبح اأكرث قربًا ومتا�شًا 

مبا يتحرك يف الف�شاء الن�شاين.
وه���ذا التطل���ع ل يقت�شر عل���ى ما يعر�ض م���ن ا�شدارات 
جديدة تغطي كل ميادين املعرفة والثقافة، بل اىل جانب 
ذلك، ما يخلق تفاع���اًل مبا�شرًا مع خالقي القيم البداعية 
والثقافي���ة وم���ا تتج�ش���د فيه���ا م���ن جمالي���ة وح�ش���ور 

ان�شاين.
وه���ذا تطل���ع ل ينقطع او يتكام���ل ال بالتوا�شل من عام 

اىل اآخر اأكرث ارتقاًء.

( غادة العاملي: مدير عام موؤ�س�سة )

الموؤ�ض�ضة تهدف اإلى خلق تفاعل بين الجمهور 
و�ضانعي القيم الإبداعية والثقافية

على مطبوعات 
دار المدى لحاملي 

ملحق جريدة 
ال�سباح الخا�ض 

بمعر�ض الكتاب. 
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اليوم افتتاح معر�س العراق الدويل للكتاب

 محمد خ�سير

افتتاحية الملحق

يترقب جمهور الثقافة واالأدب 
في بغداد، افتتاح الحدث الثقافي 

االأبرز، اليوم االربعاء - معر�ض 
العراق الدولي للكتاب بن�سخته 

الثالثة، تحت �سعار )اأيام االأبي�ض 
واالأ�سود(.

ويلتقي جمه���ور املعرف���ة يف العراق 
بكوكب���ة م���ن اأب���رز الأ�شم���اء الأدبية 
العربي���ة والعاملي���ة، ف�ش���وف يلتق���ي 
زوار املعر�ض بكل من: كيكو �شاكاي، 
الياباني���ة،  ت�شيب���ا  جامع���ة  عمي���دة 
والناق���د الياب���اين ات�شوم���و اأوكادا، 
واملفك���ر ال�ش���وري فرا����ض ال�ش���واح، 
والكاتبة الأملانية هانا دوبغن �شيفة، 
والباح���ث و�شان���ع املحت���وى البارز 

احمد الغندور )الدحيح(.
م���ن اإ�شباني���ا، يح���ل ال�شاع���ر بيدرو 
انريكيث �شيفا عل���ى معر�ض العراق 
ال���دويل للكت���اب، كم���ا يح���ل الكاتب 
وال�شحف���ي الليب���ي حمم���د النعا����ض 
للرواي���ة  البوك���ر  بجائ���زة  الفائ���ز 
 ،2022 لع���ام  العربي���ة، يف دورته���ا 

ع���ن رواي���ة "خبز عل���ى طاولة اخلال 
مي���الد"، ومن البحرين يحل الروائي 
واملفكر ح�شن م���دن، ومن م�شر يحل 
الكات���ب ط���ارق اإم���ام، ال���ذي و�شلت 
روايته "ماكيت القاهرة" اإىل القائمة 
الق�شرية، يف جائ���زة البوكر العاملية 
للرواي���ة العربي���ة، يف دورته���ا لع���ام 

.2022
اأي�ش���ا ي�شت�شي���ف املعر����ض الكات���ب 
والروائ���ي العراقي حم�ش���ن الرملي، 
وم���ن الكويت حت���ل الروائي���ة بثينة 
العي�ش���ى �شيف���ة عل���ى املعر����ض، كما 
يلتق���ي اجلمه���ور بالكاتب���ة العمانية 
ب�ش���رى خلفان الت���ي و�شلت روايتها 
الق�ش���رية،  القائم���ة  اإىل  "دل�ش���اد" 
يف جائ���زة البوك���ر العاملي���ة للرواية 

.2022 العربي���ة، يف دورته���ا لع���ام 
وي�ش���ارك يف ه���ذه ال���دورة اأكرث من 
350 دارا للن�ش���ر عراقي���ة وعربي���ة، 
م���ن 20 بل���دًا، و�شميت ه���ذه الدورة 
 -  1932( العل���وي  ه���ادي  با�ش���م 
1998( وه���و مفكر وم���وؤرخ ولغوي 
عراق���ي، ومت اختي���اره، كم���ا يق���ول 
مدير املعر�ض اإيه���اب القي�شي "نظرًا 
لل���دور الذي لعبه عل���ى مدى خم�شني 
عام���ًا يف الهتمام بالبحث والدرا�شة 
بالنه�ش���ة العلمي���ة احلديث���ة العربية 
والإ�شالمي���ة، ولتف���رده ب���ني املثقفني 
املعا�شري���ن له من العراقيني والعرب 
ومعرفت���ه  ال�ش���رق،  ح���ول  باأف���كاره 
الإ�شالمي���ة  باحل�ش���ارة  املعمق���ة 

وال�شينية".

اأبرز �ضيوف معر�ض العراق الدولي للكتاب 2022

د. غادة العاملي
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ا�ساد مثقفون وباحثون مع قرب افتتاح 
معر�ض العراق للكتاب، بوجود دور عر�ض 
مهمة لم تكن حا�سرة �سابقا، موؤكدين ان 

فعاليات المعر�ض هي تظاهرة ثقافية لنقل 
�سورة ايجابية عن الو�سع في العراق، فيما 
اكدو اهمية وجود العائلة العراقية خالل 

المعر�ض.

حديثه  يف  العمران،  كاظم  والكادميي،  الباحث 
تظاهرة  للكتاب  العراق  "معر�ض  اإن  قال  ل�)املدى(، 
�شابقا  دورا  وت�شم  مهمة،  عنوانات  حتمل  ثقافية 
العلم  اىل  خاللها  من  ونتطلع  م�شاركتها  متنينا 

واملعرفة«.
"خراب  بكتاب  املعر�ض  يف  م�شاركته  عن  وحتدث 
تاأثريات  عن  الكتاب  هذا  يف  "حتدثت  قائال:  املدن" 
وثقافة  عام  ب�شكل  العراقية  الثقافة  على  احلرب 
امل�شرح ب�شكل خا�ض، كيف اثرت احلروب على الفرد 
يت�شم  اآنذاك  العراقي  امل�شرح  كان  وكيف  العراقي 
ا�شبح  حني  يف  املعطاء  والطرح  الزاهية  بالألوان 

م�شرحا �شوداويا قامتا من �شراخ وعويل«.
كبريا  عددا  ي�شم  الكتاب  "معر�ض  اأن  اىل،  وا�شار 
القيم  جميع  ويحمل  واملثقفني  الأكادمييني  من 
خاللها  من  التي  وامل�شتنرية  املتنوعة  والثقافات 
"املنظومة املعرفية  ت�شتنري العقول"، م�شريا اىل ان 
واجلمالية هي ت�شكل خطابا �شيا�شيا فكريا موؤدجلا 
فيها  تكون  اأخرى  جهة  ومن  البلد..  بحيثيات 
كاملاج�شتري  العليا  الدرا�شات  لطلبة  مهمة  فائدة 

والدكتوراه«.
ادب  يف  املخت�ض  وال�شاعر  الكاتب  خزعل  جليل 
فعالية  الكتاب  "معر�ض  اإن  قال  الطفل،  وثقافة 
يف  الثقافية  للحركة  ميزة  واأ�شبحت  مهمة   ثقافية 
يف  الحراف  من  عال  م�شتوى  على  وهو  العراق 

دور  �شعيد  على  العايل  التنظيم  ناحية  من  احلقيقة 
الن�شر امل�شاركة واأي�شا الفعاليات الثقافية امل�شاحبة 

للمعر�ض وندوات ال�شت�شافة".
فرة  بعد  امل�شتوى  بهذه  معر�ض  "وجود  ان  واكد 
اىل  عودة  هو  الداخلية  العراق  لظروف  النقطاع 
احلالة الطبيعية خ�شو�شا مع وجود دور ن�شر عربية 
"معر�ض  ان  موؤكدا  ابداعية"،  و�شخ�شيات  وعاملية 
الدور  يف  الزمالء  مع  للتوا�شل  فر�شة  الكتاب 
الخرى والطالع على احلركة الثقافية يف العراق".

احل�ض  امام  املجال  تفتح  الفعاليات  "هذه  ان  وبني 
الو�شع  طبيعة  عن  موؤكدة  ر�شالة  وتعطي  اجلمايل 

يف العراق".
ق�شم  اجلامعي،  ال�شتاذ  اخلفاجي  نوا�ض  وقال 
املدى  "موؤ�ش�شة  اإن  ل�)املدى(،  حديث  يف  الداب، 
داأبت على ادامة روابط الثقافة يف العراق من خالل 
خالله  من  متكن  متوا�شلة  معار�ض  من  ماتقيمه 
جديد  من  الن�شر  دور  وماتقدمه  القارئ  بني  العالقة 
وندوات  برامج  من  املعر�ض  مايت�شمنه  عن  ف�شال 
لال�شدرات  يومية  واحتفالت  متنوعة  ثقافية 

العراقية مما يجعله كرنفال ثقافيا«.
على  يقت�شر  لن  "احل�شور  ان  اىل  اخلفاجي  ولفت 
املثقفني من الدباء والكادمييني وكما تعودنا بوجود 
القادمة  لالجيال  وماميهد  العراقية  للعائلة  واهتمام 

يف التوا�شل مع الكتاب وات�شاع افق القراءة«.

 م�سطفى وحدان

هناك ع�سرات اال�سدارات الجديدة والمميزة 
هذا العام، والأن العدد اكبر بكثير من ان يتم 

ح�سره في �سفحة واحدة قررنا ان نختار 
مجموعة من هذه العناوين والتي �ستكون 
متوفرة في معر�ض العراق الدولي للكتاب.

اول هذه ال�شدارات هي العمال الق�ش�شية الكاملة 
بام�شاء  ب��الرد  ج.ج  النكليزي  وال��روائ��ي  للقا�ض 
املرجم الفل�شطيني القدير �شامر ابو هوا�ض والتي 
املتو�شط  من�شورات  عن  الرب��ع  مبجلداتها  �شدرت 

بالتعاون مع م�شروع كلمة.
منذ  العلمي  اأدب اخليال  اأع��الم  من  علما  ب��الرد  ُيعدُّ 
الذي  الع�شرين، والوحيد  القرن  الثاين من  الن�شف 
د اأنه اأ�شبح  اأفردت له اللغة الإنكليزية م�شطلحا يوؤكِّ
النوع  ه��ذا  يف  وطريقة  ��اه  اجتِّ �شاحب  اأو  مدر�شة 

الأدبي، وهو م�شطلح »البالردية«.
ومن ال�شدارات املميزة اي�شا والتي �شدرت عن دار 

الرافدين
دوبغن  ه��ان��ا  الكاتبة  تاأليف  م��ن  ب��ل��د(  )ع��ن  رواي���ة 
مثرية  رواي���ة  وه��ي  ح�شن  عي�شى  جن��اة  وت��رج��م��ة 
عن  للبحث  ورحلة  عادية،  غري  �شداقة  عن  وموؤثرة 
احلقيقة واحلياة يف الغربة، وذلك من خالل حادث 
دراجة يجمع بني طبيبة املانية �شابة وطالبة عراقية 
اللجوء  حق  على  باحل�شول  وتاأمل  العراق  غ��ادرت 

يف املانيا.
ع��دة رواي��ات مهمة  امل��دى �شدرت موؤخرا  دار  وع��ن 
لعل ابرزها هي رواية )اب�شالوم اب�شالوم( للروائي 
النوبلي العظيم وليم فوكرن برجمة �شيزار كبيبو، 
ل��الأرق��ام  م��و���ش��وع��ة غيني�ض  ال���رواي���ة  ه���ذه  دخ��ل��ت 
القيا�شية عن اطول جملة يف العمال الدبية بواقع 
12٨٨ كلمة مما يعك�ض براعة فوكرن وتفرد ادواته، 
النقاد  م��ن  للكثري  بالن�شبة  ال��رواي��ة  ه��ذه  وتعترب 
روايته  لقراءة  ا�شا�شيا  مدخال  العامل  حول  والقراء 
ال�شهر وال�شعب )ال�شخب والعنف( والتي �شدرت 

ترجمتها اي�شا عن دار املدى.
ومن الكتب اجلميلة اي�شا هو كتاب )زواج املبدعني 
� ثراء املتخيل وفقر الواقع( لل�شاعر اللبناين �شوقي 
ويتناول  م�شكلياين  من�شورات  عن  وال�شادر  بزيع 
ه���ذا ال��ك��ت��اب ح��ي��اة اث��ن��ني وث��الث��ني ث��ن��ائ��ّي��ا زوج��ّي��ا 
القارئ  ي�شتوقف  ما  اأك��رث  لعّل  املبدعني،  اأ�شهر  من 
التي  العالقات  معظم  اأّن  هو  رَيهم،  �شِ يف  املتاأّمل 

الحّتاد  و�شغف  احُل��ّب،  بجناَحي  حُتّلق  اأن  حاولت 
بعد  ما  يف  حتّطمت  قد  املطلق،  اإىل  والّتوق  بالآخر 
املرِهقة. وقد تكون  املوؤ�ّش�شة وتبعاِتها  على �شخرة 
الأع��ب��اء امل��ادّي��ة ه��ي اجل��ان��ب الأق���ّل وط���اأًة م��ن هذه 
الأمزجة،  الباقي بني اختالف  فيما يتوّزع  التبعات، 
ون��زع��ة الم���ت���الك، وت�����ش��ادم الأف���ك���ار وال��ق��ن��اع��ات، 

وتقّل�ض م�شاحة احلرّية.
احتداما  اأكرث  اأبعادا  تاأخذ  الإ�شكالّيات  هذه  اأّن  على 
اإىل  منهم  كلٌّ  يحتاج  اّلذين  واملبدعني،  الكّتاب  لدى 
الف�شاء  اّلتي ي�شغلها، وكامل  املكانّية  كامل امل�شاحة 
فال  يتنّف�شه.  اّل��ذي  الهواء  وكامل  ب��ه،  يحيط  اّل��ذي 
ع�ّشاقا  ع���اّم  ن��ح��ٍو  على  امل��ب��دع��ون  ي��ك��ون  اأن  غ��راب��ة 
امل���واّد  م��ن  ي��ت��غ��ّذى  احل���ّب يف عمقه  لأّن  ن��اج��ح��ني، 
الغياب  مقّدمتها  ويف  الإب���داع،  تغّذي  اّلتي  نف�شها 
ومتعة  الّزمن  وكثافة  الّداخل  وعوا�شف  وامل�شافة 
الكت�شاف. واأن يكونوا يف املقابل، عدا ا�شتثناءاٍت 
الّنزق  �شديدُة  كائناٌت  لأّنهم  فا�شلني،  اأزواج��ا  قليلة، 
والتطّلب، وغرُي قابلٍة للّتدجني. وهو ما يظهر جليا 
بالّدرا�شة  تناولناها  اّل��ت��ي  الّثنائّيات  معظم  ع��رب 
واّلتي اأف�شدها الّتنابذ واخليانة والرّنج�شّية الفاقعة 
بني  املاأ�شاوّية  ماآلتها  فتوّزعت  الأ���ش��رّي،  والعنف 
الن��ف�����ش��ال وال��ّط��الق وال��ق��ت��ل والن��ت��ح��ار وارت��ي��اد 

امل�شّحات.
الف�شائح  )خزانة  كتاب  موؤخرا  �شدر  الكا  دار  وعن 
امللكية � خم�شة قرون من املغامرة، الرذيلة، اخليانة 
واحل��م��اق��ة يف ب��رط��ان��ي��ا امل��ل��ك��ي��ة( مل��اي��ك��ل ف��ارك��ور 
نظرة  الكتاب  ه��ذا  يعترب  ح��ج��ازي،  لينا  وبرجمة 
متتد  بريطانيا  مللوك  ال�شرية  احل��ي��اة  على  كا�شفة 
كتابا  لي�ض  ه��و  ال��ت��اري��خ،  م��ن  ع��ام  م��دى 500  على 
املوثقة  ال�شرية  الق�ش�ض  يف  اإمن��ا  ال�شائعات،  يف 
جاذبية  الأك��رث  امللكيني  امل��وؤرخ��ني  اأح��د  كتبها  التي 
بكل  امللكية  العائالت  حياة  عر�ض  فقد  ال��ع��امل،  يف 
ال�شغب  واأعمال  املجنونة  القتل  جرائم  من  فيها  ما 
والعدامات والنتقامات واخليانات وق�ش�ض الآباء 
ق�ش�ض  اإىل  عابرا  الفا�شدات،  والأم��ه��ات  ال�شيئني 
تاريخية مف�شلة لكنها غري مملة اأبدا، حيث يعمد اإىل 
كتابة نظرة فاح�شة على النظام امللكي الإجنليزي مع 
عر�ض العديد من نقاط ال�شعف الب�شري فقد �شحى 
بع�ض هوؤلء امللوك بكل �شيء من اأجل احلب، بينما 
اجلنون  فمن  قا�شيا،  م�شريا  الآخ��ر  البع�ض  واج��ه 
فيكتوريا  امللكة  ذوق  اإىل  ج��ورج  للملك  املفر�ض 
امليول  وم��ن  ال��ن��ح��ت،  يف  مده�ض  ب�شكل  اجل���ريء 
معجبًا  كان  الذي  الثامن  لإدوارد  الغبية  ال�شيا�شية 
�شيمب�شون،  والي�ض  من  زواج��ه  اإىل  هتلر  باأدولف 
هذا  حدث  فكان  كثريا،  الرجال  عا�شرت  التي  امل��راأة 
الزواج هو اأ�شعد �شيء حدث لل�شعب الربيطاين على 
والكوميديا،  املاأ�شاة،  من  فريد  مزيج  اإنه  الإط��الق. 
والرومان�شية، والبطولة، وعدم الكفاءة التي جعلت 

العر�ض الربيطاين مقعدا مل ي�شبق له مثيل.
اإن اأهمية هذا الكتاب تندرج فيما يطلق عليه بالتاريخ 
يعد  فلم  احلديثة،  امل��دار���ض  به  تهتم  ال��ذي  ال�شعبي 
ال��ت��ي يكتبها  ال��ت��اري��خ ه��و فقط الح����داث اجل�����ش��ام 
املوؤرخون الر�شميون والكادمييون اإمنا يف احلدث 
كائن  اإنه  التاريخية  القرارات  ي�شنع  الذي  الأ�شغر 
اأحيانا يف التاأثري العائلي، وال�شخ�شي، يف عالقات 
احلب، ومزاج امللوك وجنون الأمراء، وهكذا يندرج 
هذا الكتاب الذي يغطي كل ملك من ملوك بريطانيا، 

من هرني الثامن اإىل امللكة اإليزابيث الثانية.

 خا�ض

ال���دويل  الع���راق  معر����ض  ادارة  تطم���ح 
للكت���اب اىل توف���ري كاف���ة الت�شهي���الت مل���ن 
ي���ود احل�ش���ور اىل ار�ض املعر����ض للفرة 
من ال�شابع وحتى ال�شاب���ع ع�شر من ال�شهر 

اجلاري.
وخ���الل اي���ام ال�ش���ود والبي����ض، 
ف���ان جمي���ع القادم���ني اىل معر�ض 
الكت���اب بامكانه���م احل�ش���ول على 
خ�شوم���ات النق���ل، حي���ث قدم���ت 
�شركة اوب���ر خدمات مميزة حيث 
�شيك���ون ل���كل قادم م���ن املعر�ض 
خ�ش���م بن�شب���ة 25 باملئ���ة عن���د 
عن���د  باملئ���ة  و50  الذه���اب 

العودة.
ونوه���ت ال�شرك���ة اىل اهمي���ة 
اخذ الكوبون اخلا�ض بخ�شم 
العودة من مركز �شركة اوبر 
تاك�ش���ي داخ���ل املعر�ض من 
ا�شتخدامه واحل�شول  اجل 

على اخل�شومات.
ول يقت�شر توفري خدمات 
اخل�شوم���ات  او  النق���ل 
عل���ى  بذل���ك  اخلا�ش���ة 
ال�شاكن���ني يف العا�شم���ة 
بغداد، ب���ل اعلنت ادارة 
ع���رب  الكت���اب  معر����ض 

�شفحاتها يف مواق���ع التوا�شل الجتماعي 

ع���ن تنظيم �شفرات م���ن خمتلف املحافظات 
اىل ار�ض بغداد.

وبالتاأكي���د فان هذه الرح���الت �شملت اغلب 
منا�شب���ة  وبا�شع���ار  العراقي���ة  املحافظ���ات 
جدا، حي���ث �شتب���داأ �شركة الوط���ن اجلميل 
ت�شي���ري رحالته���ا اليومي���ة م���ن دي���اىل اإىل 
بغ���داد وب�شع���ر ٨ الف دين���ار فقط 

وو�شعت ارقاما للحجز وال�شتف�شار:
07711551500
07805551500

او زي���ارة مقر ال�شركة الكائ���ن يف بعقوبة 
اجلديدة/ �شارع الطابو.

لل�شف���ر  الفاه���م  �شرك���ة  �شتنظ���م  اي�ش���ا 
يومي���ة  رح���الت  وت�ش���ري  وال�شياح���ة 
)الديواني���ة/ 10 الف دين���ار – ال�شماوة 
دين���ار(  ال���ف   15  /

واي�شا للحجز وال�شتف�شار الت�شال على 
الرقام:

٠٧٧٣٠٠٣٥٣٢٢
٠٧٨٠١١٣٢١١١

او زيارة مقر ال�شركة يف الديوانية، �شارع 
اجل�شر املعلق، قرب �شركة اآ�شيا �شيل.

كذلك �شركة اأ�شواء حديثة �شت�شري رحالت 
يومي���ة م���ن حديث���ة اإىل املعر����ض ب�شع���ر 
٢٥ األ���ف دينار وم���ن هيت �شتنق���ل �شركة 
ال�شي���وف رح���الت ب�شع���ر 15 ال���ف دينار 
ومقر ال�شرك���ة يف حي املعلمني 

جماور مطعم خطار.
ومثل هذه اخلطوة من �شاأنها ان 
ت�شجع ابن���اء املحافظ���ات �شواء 
القريب���ة م���ن بغ���داد او البعي���دة 
للح�شور وزي���ارة معر�ض العراق 
للكت���اب ومنهم احم���د ح�شام الذي 
ان  ل�)امل���دى(،  حديث���ه  يف  يق���ول 
"توفري عرو�ض منا�شبة بغية زيارة 
معر�ض الكتاب من �شاأنه ان ي�شجعنا 

على احل�شور".
وح�ش���ام هو م���ن حمافظ���ة الديوانية 
ويرغ���ب يف احل�ش���ور، اذ يقول "من 
ال�شع���ب ان يق���ام معر����ض للكتاب يف 
ال�شكاني���ة  للكثاف���ة  ن�شب���ة  حمافظت���ي 
باملحافظ���ات  مقارن���ة  به���ا  اخلا�ش���ة 
الخ���رى لذل���ك ننتظ���ر اقام���ة مث���ل هذه 
الفعالي���ة م���ن اجل الق���دوم واقتن���اء اهم 

العناوين املوجودة".

ب�سحبة الكتب وبمحبتها بداأت تلك 
الحكاية، وعلى مدى عقد ون�سف العقد، 
كانت المدى هي بوابة العراق الجديدة 

لمعار�ض الكتب االنيقة، وما ترافقها من 
فعاليات نوعية ناف�ست وتناف�ض كبرى 

المهرجانات الدولية المعروفة، و�سارت 
ا�سما بارزا ينتظره جمهورها الكبير.

العودة باالأ�سود واالأبي�ض
ومع جم���ال اللوان املختلف���ة والفكار املتنوعة 
وم���ا يقدمه الكتاب من رقي، تفتح املدى بوابات 
الذكري���ات ب�شع���ار ه���ذا املو�ش���م »اي���ام الأ�شود 
والأبي�ض« لنعيد معها وقائع وحمطات ع�شناها 
م���ع معار����ض الكتب الت���ي انعق���دت يف العوام 
املا�شي���ة، والت���ي جعل���ت م���ن نه���ارات الع���راق 
مائ���دة للنقا����ض واحل���وار واللق���اءات الفكري���ة 
والتنويري���ة، وم���ن امل�ش���اءات ف�ش���اء حميمي���ا 
للفنون وال�شعر واملو�شيقى وامللتقيات العائلية 

الفاتنة.
للكت���اب يف  ال���دويل  الع���راق  معر����ض  ويق���دم 
 17-7 اي���ام  يلتئ���م  وال���ذي  الثال���ث،  مو�شم���ه 

معر����ض  ار����ض  عل���ى   2022 الث���اين  كان���ون 
بغ���داد الدويل، احداثا مليئة بالإثارة من خالل 
العودة اىل »اي���ام ال�شود والبي�ض« من خالل 
جت�شيدها يف فعاليات متنوعة، حتاكي املا�شي 

بروؤية جمالية حديثة ومبتكرة.

دورات باأ�شماء كبيرة
وم���ع اختي���ار بغ���داد يف الع���ام 2020 حمط���ة 
رئي�شة لنعقاد معر�ض العراق الدويل للكتاب، 
للثقاف���ة والفن���ون  امل���دى  قب���ل موؤ�ش�ش���ة  م���ن 
والع���الم، بع���د ان احت�شنته اربي���ل على مدى 
14 مو�شما، وقع الختيار على ال�شاعر الراحل 
الكب���ري مظفر الن���واب ا�شم���ا لدورت���ه الوىل، 
بعده���ا يف ع���ام 2021 ج���اءت ال���دورة الثانية 

ليك���ون �شاح���ب النخل���ة واجل���ريان الروائ���ي 
العراق���ي الكبري غائب طعم���ة فرمان ا�شما لهذه 
الدورة، ثم انطلق���ت الرحلة مرة اخرى، وهذه 
امل���رة اىل الب�شرة حيث اقيم���ت الدورة الوىل 
واملائزة يف مملكة ال�شواد لتحمل ا�شم �شاعرها 
الكب���ري وبواب���ة احلداث���ة ال�شعرية ب���در �شاكر 
ال�شياب، وها هي حت���ط رحالها للدورة الثالثة 
يف بغ���داد وتختار املفك���ر الكبري هادي العلوي 
ا�شم���ا له���ا، لت�شع موؤ�ش�ش���ة املدى هدف���ا كبريا 
لالحتف���اء برموز العراق الذي���ن �شاهموا برفع 

ا�شمه عامليا.

الكاتب وكتابه
تنفي���ذ ه���ذه الفكرة الث���رية هو حم���ط اهتمام 

الق���ارئ، حي���ث حر�ش���ت موؤ�ش�شة امل���دى على 
ان يك���ون الكاتب حا�ش���را بج�شده م���ع كتابه، 
وان يوق���ع جلمه���وره اآخر نتاجات���ه، ويلتقيهم 
م���ن خ���الل الن���دوات العامة، ف�شال ع���ن اجواء 
املعر����ض املمي���زة التي توف���ر فر�ش���ة اللقاءات 
الفردي���ة املبا�ش���رة، والنقا�ض واحل���وار، ويف 
احي���ان كث���رية، تقف���ز �شخ�شي���ات البطولة من 
الق�شائ���د والرواي���ات والق�ش����ض وم���ن كت���ب 
ال�ش���رية وغريه���ا، وت�شب���ح ار����ض املعر����ض 
م�شرح���ا لعادة ت�شكيل هذه احلكايات، بق�شوة 

وم�شاك�شة ومرح احيانا.
ومن ب���ني تل���ك ال�شم���اء املهمة ح�ش���ر ال�شاعر 
الكب���ري ادوني����ض والكات���ب املع���روف يو�شف 
زي���دان والعالم���ي ابراهيم عي�ش���ى وع�شرات 

وال�شخ�شي���ات  واملثقف���ني  والفنان���ني  الكت���اب 
البارزة من العراق والوطن العربي والعامل.

�شياحة وكتب
ا�شتم���رت اربي���ل عا�شمة اقلي���م كرد�شتان على 
معر����ض  فعالي���ات  حتت�ش���ن  دورة   14 م���دى 
الكت���اب ال���ذي تقيم���ه موؤ�ش�شة امل���دى، وحتول 
ه���ذا احل���دث ب�شب���ب تراك���م خ���ربة املنظمني، 
اىل مهرج���ان لل�شياح���ة والكت���ب، فف�ش���ال ع���ن 
انعق���اد املعر����ض املتخ�ش����ض بالكت���اب ودور 
الن�ش���ر والنا�شرين واملكتب���ات، �شارت قافالت 
ال�شائح���ني تنطل���ق م���ن خمتل���ف م���دن الب���الد 
لزي���ارة املعر�ض والتمتع بالج���واء ال�شياحية 
التي يوفرها القلي���م، وباأ�شعار منا�شبة مكنت 

املثقفني والعائالت من ح�شور دورات املعر�ض 
واللق���اء ب�شيوفه البارزي���ن ف�شال عن الربامج 

ال�شياحية الخرى.

فر�شة لل�شكر
خل���ف هذه الح���داث الكث���رية والكب���رية التي 
اي���ام يف  تنعق���د كل م���رة عل���ى م���دى ع�ش���رة 
دورات املعار����ض، هن���اك اي���ام اأخ���رى حترق 
قب���ل املعر�ض وبعده، يك���ون وقودها جمموعة 
انيق���ة من العاملني واملتطوع���ني ين�شغلون ليل 
نه���ار لتتوف���ر م�شاحة اجلم���ال الت���ي نعي�شها، 
وهم يف كل مرة، يحققون هذه ال�شورة البهية 
وي�شيف���ون اليها واليهم خ���ربة واناقة، لتكون 

ايامنا حلوة ب�شحبة الكتب.

 عامر موؤيد

ت�سارك دور ن�سر عديدة من مختلف 
دول العالم في معر�ض العراق للكتاب 

الذي ي�ستمر حتى ال�سابع ع�سر من 
ال�سهر الجاري ويتواجد بداخله مئات 
االآالف من عناوين الكتب المختلفة.

يف ه���ذا التقرير نر�ش���د عددا م���ن دور الن�شر 
املهم���ة التي �شتفت���ح اجنحتها داخ���ل معر�ض 
م���ن  العدي���د  وتق���دم  والبي����ض«  »ال�ش���ود 
عناوينه���ا اجلديدة اىل الق���ارئ العراقي بغية 

اختيار ما يتالءم معه.
وعن���د احلديث عن الدور امل�شاركة من خمتلف 
دول الع���امل، ف���اأن م�ش���ر تاأت���ي يف مقدم���ة ما 
يفكر فيه الق���ارئ العراقي، وتعد دار ال�شروق 

م���ن اه���م دور الن�ش���ر يف بالد الني���ل و�شتاأتي 
بعناوين مهم���ة، احدثها الطبع���ة اجلديدة من 
رواية »احلي���اة الثانية لق�شطنط���ني كفافي�ض« 
للروائي طارق اإم���ام، وهي رابع رواية �شمن 
م�ش���روع اإع���ادة طب���ع اأعمال طارق اإم���ام، بعد 
روايات: »هدوء القتلة - �شريح اأبي - الأرملة 

تكتب اخلطابات �شرا«.
ومن ايطاليا �شتكون دار ومن�شورات املتو�شط 
متواج���دة ب�شعاره���ا "معا لنح���ارب طواحني 
اله���واء" حي���ث �شب���ق وان كان���ت املتو�ش���ط 
متواجدة يف الن�شخ املا�شية للمعر�ض ا�شافة 

اىل معر�شي الب�شرة واربيل.
وتدخ���ل املتو�ش���ط بعناوين جدي���دة من بينها 
يهودي���ة" للكاتب���ة  وبق���رة  اإنكليزي���ة  "بدل���ة 
الفل�شطيني���ة �شع���اد العام���ري، وترجمتها عن 

النكليزية ال�شاعرة هال �شروف.
وان الف���رادة ال�شردية اأه���م ما مييز هذا العمل 
"النكب���ة"  تناول���ت  ع���ّدة  رواي���ات  ان  حي���ث 
كح���دث مف�شل���ي يف التاري���خ الفل�شطيني، اإل 
اأن اأ�شل���وب العامري، وتركيبه���ا لل�شخ�شيات 
والأح���داث، واإن كان���ت م�شتمدة م���ن الواقع، 
يجعل مّما تكت���ب حدثًا �شرديًا ُمغايرًا، فماآلت 
�شخو����ض الرواي���ة املحوري���ة تعك����ض احلال 
الذي و�شل اإلي���ه الفل�شطيني، لي�ض يف تبعرث 
جغرافيات���ه املكاني���ة عل���ى اأر�ش���ه الداخلي���ة، 
ولي�ض يف تبعرث حيواته يف جغرافيات العامل 
كل���ه فح�ش���ب، بل يف ت�شت���ت جغرافي���ا الروح 

داخله.
فيم���ا �شت�شارك اي�شا دار ال�شاقي من لبنان يف 
املعر�ض وهي من اهم دور الن�شر التي �شاركت 
ابناء الع���راق معار�شهم ب�شكل دائم و�شتدخل 
بعناوين جديدة ابرزه���ا ماذا تريد من حياتك 

جلدو كري�شنامورتي، وكتاب 7 خطوات نحو 
حياة اجم���ل لدومونيك بريتولوت�شي، وكتاب 

كيف تبني عالقات ناجحة لميا باور.
ف���ان دور ن�ش���ر اخللي���ج العرب���ي  وبالتاأكي���د 
الع���راق  معر����ض  يف  م�شتم���ر  تواج���د  له���ا 
وم���ن ه���ذه ال���دور "ملهم���ون" م���ن الم���ارات 
العناوي���ن  م���ن  العدي���د  �شتق���دم  حي���ث 
لنج���اة  احلي���اة  بل�ش���م  منه���ا  الق���ارئ  اىل 
ال�ش���دار: ه���ذا  ع���ن  وُكت���ب   احلو�شن���ي 

�شاحب الأفكار ال�شلبية: كيف احلال؟
للم�شّوفني يف اإجناز مهامهم: هل اأنتم بخري؟

ملن يعي�ض على هام�ض احلياة: هل اأنت مرتاح؟
ملن جع���ل حيات���ه روتيني���ة دون التجديد: اأمل 

متّل بعد؟
رمب���ا �شتج���د بع����ض الأ�شط���ر املحّف���زة هن���ا، 
حتت�شن جزءا من هذه الأ�شئلة؛ لتعود ب�شحذ 
طاقتك وهّمتك م���ن جديد، يف كل حلظة ت�شعر 
باأن���ك حتتاج مل���ن ي�شاندك يف رحل���ة �شعادتك 
وحتقي���ق جناحك، اأنا هنا مع���ك لنحيا حياتنا 

بكل حب واأمل وجناح.
ل���دور  املهم���ة  امل�ش���اركات  ن�شي���ان  ولميك���ن 
العرب���ي،  املغ���رب  دول  م���ن  القادم���ة  الن�ش���ر 
ومنه���ا م�شكلياين التي بالتاأكيد لها العديد من 
ال�ش���دارات املهمة ومنها كت���اب "حياة الكتب 
ال�شري���ة" وعن���ه ط���رح �ش���وؤال مهم، ه���ل كتب 
ا؟  �شك�شب���ري الأعمال الت���ي ُن�شرت با�شم���ه حًقّ
وهل كت���ب األك�شان���در دوما رائع���ة "الفر�شان 
الثالث���ة"؟ ومل���اذا اأو�ش���ى كافكا بح���رق كتبه؟ 
وكيف جنْت من نار الرقابة؟ وهل كان ت�شارلز 
ديكينز ليخ�شى قر�شن���ة اأعماله؟ اأ�شئلة كثرية 
يجي���ب عنها كتاب "حياة الكت���ب ال�شرية" من 

خالل رحلة ممتعة يف تاريخ الأدب املن�شي.

 زين يو�سف

قب���ل انط���الق معر����ض الع���راق ال���دويل للكت���اب يف دورته 
الثالث���ة ا�شتطلع���ت )امل���دى( اآراء الطلبة الذي���ن �شاركوا يف 
الن�ش���خ ال�شابق���ة ومن ين���وي امل�شارك���ة يف ال���دورة الثالثة 
الت���ي تنطل���ق للف���رة 7 - 17 كان���ون الأول 2022، والت���ي 
حتم���ل ا�ش���م املفكر ه���ادي العل���وي )1932 - 1998(، وهو 
»مفك���ر وم���وؤرخ ولغ���وي عراق���ي مت اختي���اره نظ���رًا لدوره 
يف الهتم���ام بالبحث والدرا�شة بالنه�ش���ة العلمية احلديثة 
العربي���ة والإ�شالمية ولتفرده بني املثقفني املعا�شرين له من 

العراقيني والعرب باأفكاره حول ال�شرق«.
ل�)امل���دى(  قال���ت  املعر����ض  ادارة  يف  ع�ش���و  ثام���ر  فاطم���ة 
"بالتاأكيد تن�شق ادارة املعر�ض مع وزارة الربية واملدار�ض 
م���ن اأجل اأن تنظم زي���ارات مدر�شية اىل املعر�ض لأننا نعتقد 
ان م���ن ال�شروري جدا ان يطلع الطالب على معار�ض الكتب 
م���ن اأجل ان ي�شبح لديهم انفت���اح ووعي كبري جتاه القراءة 
ومعار�ض الكتب والتي توؤث���ر كثريا على بناء �شخ�شياتهم، 
وحتثه���م على الطالع وامل�شاركة الفعالة يف معار�ض الكتب 

�شنويا".
�شم���ا عل���ي طالب���ة اعدادية حتدث���ت ل�)امل���دى( قائل���ة "اأوىل 

زيارات���ي ملعار����ض الكتاب كانت يف ال���دورة الوىل ملعر�ض 
الع���راق الدويل للكتاب مع جمموعة من ال�شدقاء ومنذ تلك 

اللحظة وانا م�شتمرة باحل�شور".
موؤك���دة "ان معر����ض الكت���اب يعترب ملتق���ى لتب���ادل الأفكار 
والتعرف على عادات وتقاليد ال�شعوب ونتاجاتهم الفكرية، 
بال�شاف���ة اىل وج���ود دور ن�ش���ر عربي���ة واجنبي���ة ي�شع���ب 
الو�ش���ول اىل نتاجاته���م م���ن الكت���ب يف الي���ام العادية من 
ال�شن���ة، وهي فر�ش���ة لإ�شاعة عادة القراءة وت���داول الكتاب 
وتي�شريه بكل الو�شائل واي�شا هي فر�شة لنا لقتناء بع�ض 
الكت���ب خ�شو�ش���ا يف جمال الدب لأين اح���اول الدخول يف 
جم���ال الكتابة واحاول دائمًا ان اق���راأ كثريًا لن�شاج الفكار 

التي اأود ان اكتبها".
فيم���ا حتدث حارث حممد والد احد طالب املرحلة البتدائية 
"ان من اأهم ال�شياء التي ازرعها يف �شخ�شية ابني هي حب 
الق���راءة ول توج���د فر�شة اف�شل من معار����ض الكتب للعمل 
عل���ى هذه الفك���رة، احاول دائم���ا �شراء الكت���ب التي تنا�شب 
مرحلت���ه العمرية والت���ي تغذي عقليته وتعم���ل على ان�شاج 
افكاره منذ الن، بال�شافة اىل اأن التواجد هنا يعترب فر�شة 

رائعة وملتقى عائليا جميال".
مبينًا "اأن املعر�ض ي�شهد اقامة عدد من الفعاليات واجلل�شات 

الفكري���ة والثقافي���ة الت���ي ي�شاهم فيه���ا مثقف���ون وكتاب من 
الع���راق والدول العربية، وجل�شات �شعرية، وحفالت توقيع 
كتب، وحفالت فنية متنوعة"، تبقى عالقة يف ذاكرة الطفال 

خ�شو�شا وتعرفهم على ا�شياء جديدة يف حياتهم.
�شج���اد قا�ش���م طال���ب يف املرحل���ة املتو�شطة ق���ال "يف العام 
ال�شاب���ق نظمت مدر�شتي رحلة اىل معر����ض العراق الدويل 
للكت���اب وكان���ت جتربة مفي���دة ورائع���ة اقتنيت م���ن خاللها 
كتاب���ني، بال�شافة اىل انها مب���ادرة رائعة للخروج قليال من 

الجواء الدرا�شية وت�شفية ذهن الطالب".
موؤك���دًا "�شاأ�شارك ه���ذه ال�شنة اي�ش���ا يف املعر�ض من خالل 
ال�شف���رة التي �شتنظمها مدر�شتي للعام الثاين على التوايل، 
واأنا مت�شوق جدًا ملعرفة الفعاليات التي �شتقام يف املعر�ض، 
و�شاأحاول ان اح�شر اكرث من مرة خ�شو�شا املعر�ض ي�شهد 

الكثري من الفعاليات اجلانبية".
عل���ي يو�شف طال���ب يف املرحلة املتو�شطة ق���ال "بالتاأكيد اأن 
معار����ض الكتب ت�شاعدنا على اكت�شاب املزيد من املعلومات، 
وذل���ك من خ���الل كمية الكتب التي تط���رح اأمامنا، واعتقد اأن 
الإقب���ال على ه���ذه املعار����ض يكون كب���ريًا من الطلب���ة لأنها 
فر�ش���ة بالن�شب���ة لن���ا للتع���رف عل���ى الكتب اجلدي���دة والتي 
تختلف كثرياً عن الكتب التي ندر�شها يف املنهاج الدرا�شي«.

بـ)االأ�سود واالبي�ض( نحلق باأجنحة معار�ض الكتب

المدى وريادة الإ  بداع.. ) 17( معر�ضًا من اأربيل اإلى الب�ضرة مرورًا ببغداد

مثقفون وباحثون :  معر�س العراق الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية 

دور ن�ضر من مختلف دول العالم ت�ضارك في معر�ض العراق الدولي للكتاب

اإ�ضدارات جديدة تزين اأيام 
)الأ�ضود والأبي�ض(

طلبة العراق.. جيل جديد يبحث عن المعرفة 
داخل اأروقة معر�س الكتاب

اأوبر تك�سي تعلن عن تخفي�سات لزائري المعر�ض

�ضركات �ضّت�ضير رحالت من المحافظات اإلى بغداد

اكتمال اال�ستعدادات في قاعة المعر�ض

من قاعة المعر�ض يوم اأم�ض .. قبل �ساعات من افتتاح ابوابه
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A10بيت احلكمة

A11دار ربيع للنرش
A12دار الماليني

A13مركز خدمة النارشين
A14معرض الفوتوغراف

B
B1دار كنوز المعرفة للنرش والتوزيع

B2ثقافة للنرش والتوزيع

B3منشورات احلليب احلقوقية

B4منشورات المتوسط

B5رشكة المطبوعات

B6آفاق للنرش والتوزيع

B7دار الاسيق

B8دار الرشوق للنرش

B9دار هاشيت أنطوان / نوفل

B10دار المدى

B11اسياسيل

B12دار غيداء للنرش والتوزيع

B13دار ومكتبة الهنضة العربية
دار التكوين للنرش والتوزيع 

B14والرتمجة

B15البنك المركزي

B16الرشكة العامة لالسواق المركزية

يار للنرش والرتمجة B17هشر

B18المجلس الوطين للثقافة واالداب

B19مكتبة لبنان نارشون
دار السهنوري القانونية والعلوم 

B20السياسية

B21دار الثقافة للنرش والتوزيع

B22جمموعة بيت احلكمة

B23المعهد القضايئ

B24جملس القضاء االعىل

B25ادارة المعرض

B26االدارة المالية

C
C1دار الروافد الثقافية وابن النديم

المؤسسة العربية للدرااست 
C2والنرش

المركز العريب لألحباث ودراسة 
C3السيااست

C4مكتب التفسري
C5مركز المحروسة للنرش

C6المكتبة احلديثة نارشون
C7منشورات تكوين

C8الفرقد للنرش والتوزيع
C9مكتبة دار االمان

C10دار مرص للنرش والتوزيع
المركز القومى لالصدارات 

C11القانونية

C12دار ومكتبة عدنان
C13دار سطور

C14مكتبه دار المناهج للنرش
C15دار اجمد للنرش والتوزيع

C16العتبة احلسينية المقدسة
دار متوزدميوزي للطباعة والنرش 

C17والتوزيع

C18مؤسسة بداية للنرش والتوزيع
C19الدار الذهبية للنرش و التوزيع

C20دار اجلامعة اجلديدة
C21مكتبة أمري

C22مجعية النارشين اإلماراتيني
Aamazon BookstoreC23

C24مكتبة القانون المقارن
C26قهوة وكتاب

D
D1ذات السالسل

D2دار الكتاب الجديد المتحدة

D3 رياض الريس للكتب

D4مؤسسة ابجد للترجمة 
منشورات االتحاد العام لألدباء 

D5والكتاب في العراق

D6دار الرقي 

D7شركة المؤسسة الحديثة للكتاب

D8دار ملهمون للنشر والتوزيع

D9دار المؤلف

D10مكتبة منشورات نصوص

D11دار القلم 

E
E1دار الخيال

اكاديميا انترناشيونال و دار 
E2الكتاب العربي 

E3منشورات جدل
books and beyondE4

E5دار الحافظ
عالم الكتب الحديث للنشر 

E6والتوزيع

مؤسسة إبداع للترجمة والنشر 
E7والتوزيع

E8عصير الكتب
E9آشور بانيبال

E10دار األيام للنشر والتوزيع
E11بيت الحكمة

E12دار الكتب موزعون ناشرون
E13دار أولد بوك

E14مجموعة دعاء الخير 
E15دار الوالء لصناعة النشر

E16دار شعاع
E17دار عالء الدين

E18دار رسالن 
E19منشورات مقبرة الكتب

E20دار اليازوري العلمية 
E21دار اليمامة 

F
F1دار الكتاب العربي

F2المركز القومي للترجمة

F3مؤمنون بال حدود

F4خطوط و ظالل

F5الشبكة العربية لألبحاث والنشر

F6دار الشاهد للنشر والتوزيع

F7تشكيل للنشر والتوزيع

F8دار دارك للنشر والتوزيع

F9دار الفارابي

F10

F11دار مسكلياني للنشر والتوزيع

F12دار الشؤون الثقافية العامة

F13منشورات الجمل

F14ثري دي كمبيوتر سنتر

F15دار العال للطباعة والنشر

F16مؤسسة السجناء السياســــــــيين

F17دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع

F18دار بصمة

F19دار ومكتبة الحامد 

F20دار نينوى للدراسات

F21دار أجيال

F22دار الصفار 

F23دار صفاء

F24دار سحر القلم

 F25

F26المجالس البغدادية الثقافية

I
I1شركة أطفالنا الدولية

I2دار الرائدية 
ياثا I3مكتبة ومنشورات بصر
I4هنداوى للطباعة والتوزيع

I5مركز الدراسات العربية 
I6بوك الند للنشر والتوزيع

I7دار كنعان 
I8منشورات جسد

I9نوفا بلس 
I10منتدى المعارف

I11مركز دراسات الوحدة العربية
I12روافد للنشر والتوزيع
I13دار صفصافة للنشر

I14ركن التواقيع
STEAMERSI15

I16مكتبة حسن العصرية
I17دار الشامل للنشر والتوزيع

صفحات للدراسات والنشر 
I18والتوزيع

I19دار رؤية للنشر والتوزيع
البيت القانوني للخدمات 

I20والثقافة القانونية

I21دار الراية توب للنشر والتوزيع
I22شركة سندباد للنشر والتوزيع

I23السعيد للنشر والتوزيع

I24دار الحوار

I25دار الغوثاني

I26تبارك

I27العصماء
المركز العربي للدراسات 

I28والبحوث العلمية للنشر والتوزيع

I29المجمع العلمي العراقي

I30مكتبة النافذة

I31شبكة االعالم العراقية

I32نخيل عراقي

I33اوبر تاكسي

شركة سحر الشرق لالنتاج 
I34االعالمي- اذاعة اور

I35وزارة الداخلية

I36الرؤية الفنية

D12دار الحكمة - لندن

D13مكتبة جرير

D14وزارة النفط

D15دار المحجة البيضاء
شركة المستقبل للنشر والوسائل 

D16التعليمية

دار العماد للطباعة والنشر 
D17والتوزيع

D18دار المعارف مصر

D19مؤسسة االعلمي للمطبوعات

D20مركز المعرفه للتميز

D21دار التوفيقية للتراث

D22المستقبل الرقمي

D23دار الكاتب العربي

D24دار الرشيد

D25دار المسلة القانونية

D26 بازار
C25

D27معرض تشكيلي

D28المركز الفني

E22مكتبة الوفاء القانونية
ديوان الوقف السني/دائرة 

E23البحوث والدراسات

E24دار انكي للنشر والتوزيع
E25مكتبة الفنون واالداب

E26دار دجلة ناشرون وموزعون
E27

UTVE28

H
H1دار الحالج للنشر والتوزيع

H2مركز طروس
H3المعهد العراقي للحوار

H4دار ومكتبة البيارق 
جمعية الناشرين والكتبيين في 

H5العراق

H6دار ومكتبة اهوار
Arya culture ArtsH7

دار السرد ودار ومنشورات 
H8كلكامش

كاديمي H9مركز الكتاب األ

H10مركز االدب العربي

H13دار الصادقين

H14العربي للنشر والتوزيع
مركز الحضارة لتنمية الفكر 

H15االسالمي

H16مكتبة مدبولي

H17دار الفجر للنشر والتوزيع

H18دار المصورات للنشر
المستشارية الثقافية للجمهورية 

H19االسالمية االيرانية

H20شركة الشرق األوسط للبرمجيات

H21دار آمنة 

G
G1دار الفاروق للنشر والتوزيع

G2 مكتبة المتنبي

G3منشورات فالمنكو

G4دار البراق لثقافة االطفال

G5دار سما للنشر و التوزيع

G6دار آرام للنشر
الهيئة العامة لدار الكتب 

والوثائق القومية المكتبة الوطنية 
المصرية

G7

G8دار الفرات للثقافة واالعالم 
وزارة الثقافة والسياحة واالثار / 

G9الهيئة العامة لالثار والتراث 

G10دار تأويل 

G11 مكتبة الرشد ناشرون
H11

كاديميون للنشر  شركة دار األ
والتوزيع

 G12
H12

جمعية المحافظة على القرآن 
G13الكريم

G14بيت الكتاب السومري

G15دار الكا النشر

G16دار التقوى

G17دار غار حراء

G18دارالثقافه والفن االیرانی

G19مؤسسة الحوار اإلنساني

G20دار األمير للثقافة والعلوم
دار الرواد المزدهرة للطباعة 

G21والنشر

G22دار المعارف الحكمية

G23مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع

G24دار وجوه للنشر والتوزيع

G25اتحاد الناشرين االردنين

G26المسرح

H22دار دجلة االكاديمية

H23دار الصفوة

H24دار المعراج

H25معهد غوته

ا�ضماء الدور الم�ضاركة وخارطة المعر�س


