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تنت�ش���ب »امل���دى« �شاهق���ة بعليائها م���ن ركام التوت���ر والقلق 
الذي ي�شم مرحلة التحول الدميوقراطي يف العراق لتوا�شل 
ر�شالتها الثقافي���ة من اأجل عراق موحد ومتعاٍف. وهي تفعل 
ذلك ع���ر قنوات متع���ددة ا�شتح���وذ فيها الكتاب عل���ى اأهمية 
م�شتحقة من خالل اإقامة معار�س الكتب املتنوعة يف اأكرث من 
مكان يف العراق: بغداد واأربيل والب�شرة. وغدًا رمبا ُت�شمل 
مدن عراقي���ة اأخرى مبثل هذه الفعالي���ات املهمة التي �شارت 
ِقبلة تتطلع اإليها الأنظار وفر�شة للخو�س فيما ُيحيي ويلهم، 
فكري���ًا وثقافيًا. يظهر جانب من ر�شالة املعر�س على ال�شعيد 
الع���ام من خالل تتبع حجم الإقب���ال الجتماعي الذي يتج�شد 
بزي���ارة �شرائح متنوع���ة تكونت من جمهور الق���راء الوا�شع 
عل���ى وج���ه العم���وم اإىل جان���ب �شرائ���ح حم���ددة مث���ل طلبة 
املدار�س والكليات وال�شباب وحتى العوائل التي وجدت فيه 
ميدانًا لالطالع واملتعة املجردة ورمبا توجيه اهتمام الأولد 
اإىل الق���راءة والن�شاط املجزي معنوي���ًا واأخالقيًا. فقد وفرت 
معار����س الكتب التي تعم���ل »املدى« عليه���ا، تنظيمًا وتعبئة، 
فر�ش���ة لتفاعل عراق���ي وا�شع عجزت عن حتقيق���ه موؤ�ش�شات 
وانغالقه���ا  البريوقراطي���ة  بدوائره���ا  ان�شغل���ت  حكومي���ة 
و�شفقاتها املريبة. هنا يف قاعات املعر�س واأجنحته املتعددة 
يلتق���ي النا����س على حمبة الكاتب والكت���اب وتعقب دور ن�شر 
معينة جنحت بك�شب الثق���ة والعتبار حتى �شارت وتدًا فيه 

ودور ن�شر اأخرى جديدة ما فتئت تك�شب قراء جدد.
كان �شروريًا واحلالة هذه اأْن تختار اإدارة املعر�س والقائمون 
علي���ه ا�شمًا يتوج الدورة الثالثة منه وميثل امتدادًا ملا حملته 
الدورت���ان ال�شابقت���ان. ا�ش���م يحظ���ى بالع���راف والإجماع 
الوطني، ي�شتقطب ويدعو، يعلن وي�شيء مما متثل بالكاتب 
املفك���ر والناق���د العراقي الأ�شيل »ه���ادي العلوي« )1932 – 
1998(. ع���رف العلوي مب�شروع ثقايف فكري متكامل حاول 
اأْن يجم���ع في���ه م�ش���ادر للفك���ر الغرب���ي وال�شرق���ي من خالل 
التوفيق بني الفل�شف���ة املارك�شية مبنهجها املادي اجلديل من 
جانب، والإ�شالم باعتب���اره ح�شارة وطريق حياة من جانب 
اآخر. واأ�شهم بذلك اإ�شهامة مهمة مبنتج فكري يعر عن خاطر 
الأم���ة واأزماتها املتوا�شلة واملتطاولة ع���ر عقود من الزمن. 
م�شروع يوؤ�ش����س لفل�شفة خا�شة بها تقف على قدم و�شاق مع 
م���ا اأنتجته اأمم العامل من نظم فكرية تعالت على الكتفاء باأْن 
تك���ون جمرد �شدى اأو ردة فع���ل مكتفية بالتلقي وال�شتجابة 
والتكي���ف والتكييف اأو م���ا ي�شمى اأحيان���ًا، توظيف الأفكار. 
هك���ذا كان العل���وي الذي رح���ل مبكرًا ع���ن عاملنا وه���و الذي 
و�ش���ف بالنزاهة املطلقة والرفع والتعل���ق بالأم التي تركت 
يف نف�ش���ه اآثارًا وجدت طريقها يف نظامه الفكري وال�شلوكي 
احليات���ي. يذك���ر اأّن امل�شت�ش���رق الفرن�شي جاك ب���ريك و�شع 
العل���وي �شم���ن اأك���رث ع�ش���رة مفكري���ن موؤثري���ن يف الع���امل 
اإىل جان���ب �شارت���ر، وفوك���و، وبرتران���د ر�ش���ل، و�شونغ يل 
وتروت�شك���ي. وبذلك ت�ش���رع »املدى« من خالل ه���ذا املعر�س 
باأخذ خط���وة متقدمة �شمن م�شروع وا�شع ومفتوح لتن�شيط 
اجلهد الثقايف الوطني تعزيزًا لوحدة الوطن وثقة العراقيني 
مبثقفيه���م واأعالمهم ممن اأر�شوا قواع���د لالإبداع والتميز يف 
ميادين ا�شتغالتهم الفكرية والثقافية. وكانت الدورة الأوىل 
ملعر����س الع���راق الدويل للكت���اب حملت ا�ش���م ال�شاعر »مظفر 
النواب« )2020(، فيما ازدانت الدورة الثانية با�شم الروائي 
العراق���ي املغ���رب »غائب طعم���ة فرم���ان« )2021(. رحل كل 

هوؤلء ولكنهم تركوا ما يذّكر بهم ولهم.
�شيكون معر����س العراق الدويل للكت���اب ميدانًا وقاعة در�س 
وتفاع���ل بّناء ي�شتعيد من خاللها الق���ارئ والباحث والطالب 
واملهت���م حيويت���ه ون�شاط���ه م�شتفيدًا م���ن م�شارك���ة اأكرث من 
)300( دار ن�ش���ر عراقي���ة وعربي���ة واأجنبي���ة ج���اءت لتق���دم 
اأحدث مطبوعاتها واأكرثها حداثة وح�شورًا. هذا اإىل جانب 
اللقاءات واجلل�شات الت���ي �شتعقد على هام�س املعر�س للقاء 
�شخ�شيات قراأنا لها ولكنن���ا مل نحظ بفر�شة اللقاء بها وجهًا 
لوجه، وهو اأمر يع���زز وي�شيف اإىل ما يركه العمل املكتوب 
م���ن اأث���ر يف ذهن وذاك���رة الق���ارئ املتاب���ع اأيًا كان���ت هويته 

واهتماماته.
متار�س معار�س الكت���ب دورًا مهمًا للرويج لالأعمال املنتجة 
من قبل كّتاب وباحثني مهمني ولكّن كثريًا منهم ل يحظى مبا 
ي�شتحق من الهتمام ولفت النظر. وقد اأدركت دور الن�شر هذه 
احلقيق���ة منذ زم���ن بعيد فكان اأْن دعمت مث���ل هذه الن�شاطات 
مم���ا ي�شهد لل�«املدى« ب�شرف الهتم���ام به وتنميته لدعم طاقة 
الكات���ب وهو/هي ي�شق طريقه و�شط زح���ام عدد ل ح�شر له 

املتناف�ش���ة عل���ى قواعد اجل���دة والتميز من الأعمال 
والبت���كار. هنيئ���ًا مل���ن �شيحظ���ى 
املعر����س  ه���ذا  زي���ارة  بفر�ش���ة 
و�شك���را  من���ه،  والت���زود  امله���م 
جلهود جي�س م���ن امل�شتغلني يف 
»امل���دى« مم���ن �شاهم���وا باإقامت���ه 
باأف�ش���ل  يظه���ر  حت���ى  وا�شتدامت���ه 
�شورة من النواحي التنظيمية 
والنوعي���ة  والإداري���ة 

الفكرية والثقافية.  

في دورته الثالثة.. 
اأمل ُي�شرع وطموحات 

تتحقق

افتتاحية الملحق

 بغداد / المدى
ت�سوير: محمود روؤوف

افتت���ح رئي����س ال���وزراء ال�شي���د حممد 
�شياع ال�شوداين، م�شاء اأم�س الربعاء، 
معر�س الع���راق الدويل للكتاب، برفقة 
الأ�شت���اذ فخري كرمي رئي����س موؤ�ش�شة 

املدى لالإعالم والثقافة والفنون.
وح�ش���ر مرا�شي���م الفتت���اح العديد من 
ال�شخ�شي���ات، بينه���م الدكت���ور ح�ش���ن 

العلوي.
وجت���ول رئي����س ال���وزراء يف اأروق���ة 
املعر�س، مطلعا عل���ى املطبوعات التي 
تقدمها املئات من دور الن�شر واملكتبات 

التي ت�شارك يف املعر�س.
وح�ش���ر رئي����س ال���وزراء عر�ش���ًا فنيًا 

قدمه طلبة معهد الفنون املو�شيقية.
لل�شحفي���ني،  حديث���ه  معر����س  ويف 
�شي���اع  حمم���د  ال���وزراء  رئي����س  اأك���د 
ال�ش���وداين، اأن اإقامة معر����س العراق 
الدويل للكتاب يف بغداد فر�شة لإغناء 
احلركت���ني الثقافي���ة والأدبي���ة وكذل���ك 
للح���وار، فيم���ا دع���ا اإىل تو�شي���ع ن�شر 
الكت���ب وزي���ادة قرائها والط���الع على 

املزيد من العلوم واملعارف.
وق���ال ال�ش���وداين: اإن »اإقام���ة معر�س 
الكت���اب يف بغ���داد الثقاف���ة والتاري���خ 
حدث مه���م ون�ش���اط ي�شاه���م يف اإغناء 

احلركتني الثقافية والأدبية«.
واأ�ش���اف اأن »اإقام���ة املعر����س فر�ش���ة 
مهم���ة كذل���ك للنا�شرين لتوف���ري الكتب 
املهم���ة واملرجمة للجامع���ات ومراكز 
كذل���ك  منا�شب���ة  وحمط���ة  البح���وث، 

للحوار بني الكتاب واملثقفني«.
واأ�ش���ار، اأن »التكنولوجي���ا دخلت على 
الكت���ب والي���وم احلدي���ث  خ���ط ن�ش���ر 
ونح���ن  الإلكروني���ة،  الكت���ب  ع���ن 
م���ن خ���الل ه���ذا املعر����س ن�شاه���م يف 
الدع���وة لتو�شي���ع الن�شر وزي���ادة عدد 
الق���راء بو�شفها فر�شًة لإغن���اء الثقافة 

والطالع على العلوم واملعارف«.

 بغداد / عامر موؤيد 

بالرغم من افتتاح معر�س العراق الدويل للكتاب 
يف �شاع���ة متاأخرة من يوم ام�س ال ان هذا المر 
مل مين���ع عدي���د املواطنني  من احل�ش���ور وزيارة 
اجنحة دور الن�ش���ر املختلفة وامل�شاركة يف دورة 

املفكر هادي العلوي.
وبالتاأكي���د ف���ان زيارة املواطن���ني مل تقت�شر على 
دور الن�شر فقط، بل كانت لديهم رحلة يف الباحة 
الرئي�ش���ة للمعر����س والتج���ول ب���ني اروق���ة ايام 
البي�س وال�شود واملكتبات التي انت�شرت هناك.
وم���ع امل�شارك���ة الكبرية ل���دور الن�شر من خمتلف 
دول الع���امل ف���ان الزائرين جتول���وا كثريا وكثري 

منه���م اقتنى عددا من الكتب وبالخ�س العناوين 
اجلديدة ال�شادرة.

وتقول نور ح�ش���ني – طالبة جامعية يف حديثها 
ل�)امل���دى(، انه���ا كان���ت تنتظ���ر افتت���اح املعر����س 
بفارغ ال�شر وق���ررت احل�شور يف اليوم الول 

منه رغم ال�شاعات القليلة التي ُافتتح بها.
وا�ش���ارت اىل انها »ارتاأت ان ت���زور املعر�س يف 
اليوم الول منه بغي���ة معرفة العناوين اجلديدة 
ال�شادرة  واي�شا الروؤية الخراجية ملعر�س هذا 

العام التي حملت ا�شم املفكر هادي العلوي«. 
زميله���ا ع�ش���ام وادي ق���رر عدم �ش���راء الكتب يف 
الي���وم الول حيث اراد الط���الع على دور الن�شر 
امل�شارك���ة ومن ث���م معرفة ما ه���و جديد وحتديد 

ي���وم باأكمل���ه م���ن اج���ل �ش���راء الكتب الت���ي يود 
اقتناءها. 

وعن اهتماماته فان وادي مل ينكر ميوله الكبرية 
�ش���وب الدب وبالخ����س الرواي���ة ويق���ول ع���ن 
ذل���ك ل�)امل���دى(، ان »الروايات ه���ي الكتب الكرث 
ا�ش���دارا خالل الع���ام وبالتاأكيد امي���ل لكّتاب اأود 

قراءة نتاجاتهم اجلديدة«. 
ويف�شل وادي بح�شب قوله ان ي�شري الروايات 
الت���ي ي�شعب احل�شول عليه���ا، خا�شة مع وجود 
دور ت�شارك ب�شكل �شنوي فقط من خالل معر�س 

العراق للكتاب.
يف اجلان���ب املقابل فان زياد احم���د – وهو بائع 
يف احدى دور الن�ش���ر العراقية تفاجاأ من جميء 

ا�شخا����س و�ش���راء كت���ب م���ن عن���ده، اذ ذك���ر ان 
»الكثري مم���ن يعملون يف املعر�س قرروا ال�شراء 

منذ اليوم الول«.
ويتاب���ع احم���د ان »الع���راق فيه رغب���ة كبرية من 
اج���ل �ش���راء الكت���ب وبالخ����س احلديث���ة منه���ا 
ولحظ���ت القب���ال الكب���ري عل���ى ذلك م���ن قبلهم، 
فهناك من ا�ش���رى كتبا رغم عدم افتتاح املعر�س 

ب�شكل ر�شمي«. 
وت�ش���ارك م���ا يق���ارب 350 دار ن�شر م���ن خمتلف 
دول الع���امل ا�شاف���ة اىل تق���دمي م���ا يق���ارب 100 
ن���دوة �شتناق����س العدي���د م���ن الق�شاي���ا الثقافية 
الحتف���اء  ع���ن  ف�ش���ال  املختلف���ة،  والجتماعي���ة 

باملفكر هادي العلوي �شخ�شية املهرجان.

 الهاي عبد الح�سين

خالل افتتاحه معر�ض العراق الدولي للكتاب

رئي�س الوزراء محمد ال�صوداني: فر�صة لإغناء 
الحركتين الثقافية والأدبية ولتعزيز للحوار

اإقبال كبير في ال�صاعة الأولى من افتتاح معر�س الكتاب

على مطبوعات 
دار المدى 

لحاملي ملحق 
جريدة ال�سباح 

الخا�ض بمعر�ض 
الكتاب. 

 % 50
معر�ض  وم��رت��ادي  ا���س��دق��اء  م��ن  الينا  ورد 
في  الدولية  المعار�ض  �سركة  ان  الكتاب، 
بع�ض  م��ن  ا�ستح�سلت  ق��د  ال��ت��ج��ارة،  وزارة 
زوار المعر�ض ر�سمًا للدخول يبلغ الف دينار 

لل�سخ�ض الواحد، وهو امر اأثار ا�ستغرابنا.
بال�سيد  الفور  على  )المدى(  ادارة  وات�سلت 
م�سكورا  ا���س��ت��ج��اب  ال���ذي  ال��ت��ج��ارة،  وزي���ر 

بالموافقة على اإلغاء ر�سوم الدخول تلك.
واأ�سبح باإمكانكم الدخول اإلى المعر�ض طيلة 

اأيامه مجانًا.

اإلى زوار معر�ض العراق الدولي للكتاب

ن�سترعي انتباهكم..

اأهال و�سهال بكم
اإدارة معر�ض العراق الدولي للكتاب
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 بغداد / ب�سام عبدالرزاق
ت�سوير: محمود روؤوف

17 مو�شم���ا تطل من �شا�ش���ات قدمية، يف مدخل 
قاعة املعر�س الك���رى، يف ا�شتعادة مهمة لأيام 

الأ�شود والأبي�س.

�شا�ش���ات تلف���از نا�شون���ال ال���ذي اخ���ذ الع���راق 
امتيازها وو�شع عليها ا�ش���م »القيثارة« ومكنت 
العراقيني من م�شاه���دة الزمن اجلميل، و�شعت 
يف زاوي���ة عن���د مدخ���ل قاع���ة معر����س الع���راق 

الدويل للكتاب ل�شتعادة تلك الذكريات.
حممد رفاعي من �شوريا يرى ان »هذه ال�شا�شات 
متث���ل تاريخ وبداي���ة �شناعة النت���اج العالمي 
انه���ا  اىل  ا�شاف���ة  التلفزيوني���ة،  والرام���ج 
ذاك���رة الطفولة وال���راءة التي كن���ا نعي�س فيها 

والب�شاطة التي من ال�شع 
ال�شقيقت���ان مت���ارة وتبارك حتدثت���ا اىل )املدى( 
عن ايام ال�شود والبي�س بعد ان التقطتا �شورة 
مع �شا�شات التلفاز، وا�شتعادتا ذكريات الطفولة 

مع ما كان يعر�شه التلفاز ايام طفولتهن.
وقالت تب���ارك ان ذاكرته���ا مع التلف���از بداأت مع 

قناة ال�شباب وكانت تتابع القليل من امل�شل�شالت 
والف���الم امل�شرية باللونني ال�ش���ود والبي�س، 
لكنه���ا بحكم �شغر عمرها يف ذل���ك الوقت، كانت 
معظ���م الرام���ج الت���ي تتابعه���ا بالأل���وان. فيما 
علق���ت متارة عل���ى املو�ش���وع بانه »م���ع ال�شف 
نعي����س الي���وم يف واقع ا�ش���ود وابي����س مع ان 

ذكرياتنا ال�شابقة كانت ملونة«.
»اي���ام ال�ش���ود  ي���رى ان  ال�ش���اب حمم���د مك���ي 
وان  كث���ريا،  الع���راق  عا�ش���ه  زم���ن  والبي����س 
البي����س وال�ش���ود احلقيقي اف�شل م���ن امللون 
املزي���ف«. حمم���د وحيد ي���رى ان »اي���ام ال�شود 
والبي�س ه���ي ايام الطفول���ة واحل�شار وافالم 
ال�شهرة والذاكرة التي ن�شرجعها دائما«، مبينا 
ان���ه »نح���ن نل���ون الي���ام وال�شي���اء رغ���م لونها 
ال�ش���ود لكونن���ا �شع���ب يح���ب ال�شع���ادة، حت���ى 
الكام���ريا الت���ي ب���داأت بالأ�ش���ود والبي�س نحن 

نراها ملونة«.
ج���واد كاظ���م ع�ش���و الهيئ���ة الداري���ة جلمعي���ة 
الطوابع وامل�شك���وكات العراقية، ق���ال ل�)املدى( 
انه »ح���ني �شكنا بغ���داد يف ال�شتينيات كانت كل 
اربعة بيوت ميتلكون تلفازا وكنا جنتمع اوقات 
اذاعة اف���الم الكارتون، وكان ال�شباب يجتمعون 

يف مباري���ات كرة القدم، والكب���ار يجتمعون يف 
وقت اذاع���ة الخب���ار املهم���ة، والعوائل جتتمع 
يف اوق���ات ال�شه���رة لي���ال، وكن���ا نتاب���ع امل�شرح 
اي�شا واخبار جريدة الريا�شي من خالل التلفاز 

ال�شود والبي�س«.
وذك���ر انه »الي���وم نعي�س يف وق���ت �شريع، ويف 
الي���وم الواح���د تعر�س في���ه م�شل�ش���الت عديدة 
وبرام���ج كثرية، فيما كنا نعت���ر ان هناك ن�شرا 
اذا �شاهدن���ا حلقت���ني من برنام���ج واحد يف يوم 
واحد«، لفتا اىل ان »ايام البي�س وال�شود كان 
فيها الو�شع هادئا وم�شتقرا وكنا ن�شتغل الوقت 
يف تف�شري ق�شائد ال�شعر وامل�شرحيات والفالم 
والنقا�س فيها، اما اليوم ل ن�شتطيع مالحقة كل 
هذا الزخم الذي يقدمه التلفاز«.العديد من زوار 
املعر����س التقط���وا �شورا م���ع �شا�ش���ات التلفاز 
الت���ي عر�ش���ت يف مدخ���ل بواب���ة قاع���ة معر�س 
العراق الدويل للكت���اب، وتبادلوا الحاديث عن 
ذكرياته���م مع هذه ال�شا�شات وم���ا كانت تعر�شه 
ايام زمان، واحتدمت النقا�شات حول تلك اليام 
ووقتنا احل���ايل، وايهما هو الجمل، متمنني ان 
تكون ايام ال�شود والبي�س حا�شرة مبا حتمله 

من جمال واأمان وراحة للعائلة العراقية.

 بغداد / المدى
 ت�سوير: محمود روؤوف

تنوعت ا�سدارات دار المدى هذه 
ال�سنة ب�سكل كبير حيث تنوعت 

بين ال�سعر والرواية والدرا�سة 
والمذكرات.

ففي الرواية �شدرت رواي���ة )ان تبقى ال�شم�س حية( 
للكاتب���ة  واملرجمة  و�شانعة الفالم اليرانية رابعة 
غف���اري، وبام�شاء املرج���م العراقي القدير علي عبد 
المري �شالح وهي رواية تغو�س مع مغرب ايراين 
م�ش���ن يف باري����س يتذك���ر خ���الل ليلة واح���دة حياته 
القدمي���ة يف ني�شابور حيث كان���ت ا�شرته تتندر عليه 
وت�شمي���ه الفن���دي ب�شبب مالب�ش���ه وولع���ه بالثقافة 

الجنبية ال انه م�شكون باح�شا�س عميق بالفقدان.
ام���ا الرواي���ة الثانية فه���ي �شندوق بان���دورا للكاتب 
الفرن�شي برنار فريبري الذي عرفه اغلب قراء العربية 
بثالثيته املهمة )النمل( التي �شدرت باجزائها الثالثة 
ع���ن دار املدى وميزج برنار يف روايته هذه بني عدة 
ان���واع ادبية خمتلف���ة كالأ�شلوب امللحم���ي وا�شلوب 

اخليال العلمي وال�شلوب الفل�شفي.
ويف جم���ال الدرا�ش���ة �ش���درت ع���دة كتب مهم���ة منها  
كت���اب )الالنهاي���ة والعق���ل � عل���م فل�شف���ة الالنهاي���ة( 
برجمة رزان يو�شف �شلمان ويحمل هذا الكتاب بني 
طياته تعريفا بكل انواع الالنهاية، املحتملة والفعلية 
والدنيوي���ة  والالهوتي���ة  والفيزيائي���ة  والريا�شي���ة 
و�شيقودن���ا ذل���ك اىل العدي���د م���ن املفارق���ات املذهل���ة 
وبتفح�شن���ا هذه املفارقات  عن كث���ب �شنتعلم الكثري 

عن العقل الب�شري وقدراته وحدوده. 
ويف حق���ل الدرا�شات اي�ش���ا �شدر كت���اب )هوليوود 
واحلل���م الأمريكي( للكاتبة اآن ماري بيدو وهو كتاب 
يغو����س يف ع���امل هولي���وود ويدر�س ع���امل ال�شينما 
و�شناع���ة اليدليوجي���ات يف امريكا وكي���ف �شاغت 
امريكا ال�شينما لتك���ون مبثابة مدر�شة لن�شر المركة 

يف العامل. 
كذل���ك بامكانكم �ش���راء  كتاب �شون بيث���ل )اعرافات 
بائ���ع كت���ب( ويحكي فيه���ا �شون بيثل ع���ن حياته مع 
الكت���ب امل�شتعملة وكيف قرر ترك �شوق العمل ب�شبب 
طبع���ه املزاجي والذهاب ملط���اردة احالمه يف �شناعة 
اكر مكتبة يف ا�شكتلندا، ي�شجل بيثل جمريات يومه 

يف هذا الكتاب م���ن حلظة و�شوله اىل املكتبة وحتى 
خروج���ه منه���ا ومي���زج بيث���ل يف هذه املذك���رات بني 
حيات���ه يف املكتبة وبني ق���راءات وا�شارات اىل مئات 

الكتب التي قراأها وحكى للزبائن عنها.
 وهنال���ك ع�ش���رات ال�ش���دارت الخ���رى يف ال�شع���ر 

والدرا�شة والرواية وغريها.

اأيام االأ�سود واالأبي�ض

من نافذة التلفاز.. ا�صتعادة الزمن الجميل فر�صة لأيام جديدة زاهية

عناوين جديدة لدار »المدى« تقدمها 
في معر�س الكتاب 

بغداد / المدى
ت�سوير: محمود روؤوف

ت�ش���ارك �شبكة العالم العراقي وجريدة ال�شباح يف 
رعاية معر�س العراق الدويل للكتاب.

وق���ال احم���د عب���د احل�ش���ني، رئي�س حتري���ر جريدة 
ال�شب���اح، ل�)امل���دى(، ان »معر����س الع���راق ال���دويل 
للكت���اب م���ن املعار����س املهم���ة وم���ن اه���م الحداث 
الثقافي���ة الت���ي حت���دث يف الع���راق كل ع���ام وم���ن 
الطبيعي ان يكون ل�شبكة العالم العراقي ا�شهام يف 
احلدث الثق���ايف الكبري وجري���دة )ال�شباح( بالذات 

على اعتبار اجلريدة من الرعاة«.
ولفت اىل ان »�شبكة العالم العراقي ا�شدرت ملحقا 
خا�ش���ا باملعر����س«، معت���را املعر����س »فر�شة طيبة 

لكل املثقفني العراقيني للق���اء ال�شيوف القادمني من 
خارج العراق وفر�ش���ة ل تعو�س لالطالع على اخر 

الإ�شدارات«.
وتاب���ع ان »معر����س الع���راق الدويل للكت���اب ي�شكل 

جزءا من مالمح الثقافة العراقية«.
وبح�ش���ب اإدارة املعر�س، فاأن ه���ذه الدورة �شتكون 
مب�شارك���ة اأكرث م���ن 350 دار ن�شر عراقي���ة وعربية 
الخت�شا�ش���ات  ومبختل���ف  ر�شين���ة  واأجنبي���ة 
ا�شت�شاف���ة  الفعالي���ات  �شت�شه���د  كم���ا  واملج���الت، 

�شخ�شيات عربية واجنبية ثقافية مهمة.
كم���ا �شيت�شم���ن املعر����س الع�ش���رات م���ن الفعاليات 
الفني���ة والثقافي���ة والإعالمية وحف���الت توقيع كتب 
مهمة، ف�شاًل عن ام�شي���ات لل�شعر والرق�س ال�شعبي 

والغناء.

�صبكة الإعالم العراقي وجريدة 
ال�صباح.. ح�صور مميز في 

المعر�س
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 بغداد / م�سطفى وحدان
ت�سوير: محمود روؤوف

تركز زاوية اال�سدارات الحديثة على 
ماهو جديد في ن�سخة هذا العام من 
معر�ض العراق الدولي للكتاب والذي 

يحمل ا�سم المفكر هادي العلوي. 

ومن ال�شدارات املميزة لهذا العام هي رواية 
اجلن���ود يبك���ون لي���اًل برجمة عل���ي ابراهيم 
ومم���دوح  �ش���رد  الن�ش���ر  داري  ع���ن  ال�شق���ر 
ع���دوان، والتي اعترها اغل���ب النقاد من اهم 
اعم���ال انا ماري���ا ماتوته الكاتب���ة وال�شحفّية 
الإ�شبانّية. والتي تعد م���ن اأهّم كّتاب الرواية 
يف اإ�شباني���ا واأوروب���ا يف الق���رن الع�شري���ن، 
حي���ث ُفر�ش���ت رقاب���ة �شدي���دة عل���ى اأعماله���ا 
يف عه���د فرانك���و، وُو�شع���ت �شم���ن القائم���ة 

ال�شوداء يف عملها �شحفيًة. 
يف  اجلوائ���ز  اأه���م  عل���ى  رواياته���ا  ح���ازت 
اإ�شباني���ا، مثل جائ���زة نادال، وجائ���زة النّقاد 
يف اإ�شباني���ا، واجلائزة الوطني���ة لل�شرد. كما 
ح�شل���ت على جائ���زة ثربانت�س ع���ام 2010، 

وهي ثالث امراأة حت�شل عليها.
وعن دار احلوار ال�شورية �شدر موؤخرا كتاب 

للفي�شل���وف  للحداث���ة(  الفل�شف���ي  )اخلط���اب 
وع���امل الجتم���اع المل���اين ال�شه���ري يورغ���ن 
هابرما����س ويعتر واحدا م���ن الركان املهمة 

يف مدر�ش���ة فرانكف���ورت النقدي���ة اىل جانب 
هوركهامي���ر وادورن���و و�ش���در كتابه الخري 
برجم���ة املرج���م ال�ش���وري ح�ش���ن ال�شق���ر 

ويب���داأ هابرما�س كتابه بنقد الراث الفل�شفي 
الغربي ومنظره الول هيغل الذي يعتر اول 
منظر للحداث���ة مب�شطلحه العقل والذاتية ثم 

مي�شي قدما حتى يومنا هذا.
للدرا�ش���ات  ال�شوري���ة  نين���وى   دار  وع���ن 
والن�شر �شدر كتاب )�شبل النعم � امليثولوجيا 

للميثولوج���ي  وال�شخ�ش���ي(  والتح���ول 
المريكي املعروف جوزي���ف كامبيل �شاحب 
الكت���اب الك���رث �شه���رة )البط���ل باأل���ف وجه( 
برجم���ة ن���ور احلري���ري، يف ه���ذا الكت���اب 
ال���ذي ي�شم بني دفتي���ه اأربعة اأق�ش���ام و�شبعة 
ف�ش���ول يط���رح كامبيل عدة اأف���كار فهو ي�شعر 
ل  »اأن الأ�شط���ورة تق���دم اإطارا للنم���و والتحوُّ
ال�شخ�شيني، واأن فهم الطرائق التي توؤثر من 
خاللها الأ�شاطري والرموز على العقل الفردي 
يهي���ئ طريقة لعي����س الفرد حي���اة تتوافق مع 

طبيعته �شبياَل اإىل النعيم«.
ويف الت�شدير الذي قدمه حمرر الكتاب دايفد 
كدل���ر ق���ال ان »ه���ذا الكت���اب م�شتخل����س م���ن 
اثنتي ع�شرة حما�شرة ومقابلة وندوة القاها 
كامبي���ل ب���ني عام���ي ١٩٦٢ و ١٩٨٣ وان���ه 
انتق���ى ه���ذه املحا�ش���رات حتى يقتف���ي فكرة 
كامبل لفكرة امليثولوجيا، وتقدمي فكرة عامة 

تاريخية لأفكاره«.
وع���ن دار التكوين �شدرت موؤخ���را  الرجمة 
الكامل���ة لأعم���ال ال�شاعرة المريكي���ة امييلي 
ديكن�ش���ون، بالرغ���م م���ن انها مل تل���ق التقدير 
الدب���ي يف حياته���ا الت���ي مل تن�ش���ر فيها اكرث 
م���ن احدى ع�ش���رة ق�شيدة با�شم���اء م�شتعارة 
لكنه���ا لقيت هذا التقدير بع���د وفاتها اكرث من 
اي �شاعر اخر ، خا�شة بعد ان مت العثور على 
اك���رث م���ن ١٧٠٠ ق�شي���دة مل تن�ش���ر ، �شنفها 
الناق���د الأدب���ي ال�شه���ري واأ�شت���اذ الن�شانيات 
يف جامع���ة يال  هارولد بلووم �شمن اأهم 26 
كاتب���ا وكاتب���ًة غربيني ع���ر التاريخ. �شدرت 
الرجم���ة الكاملة لأعمالها بام�شاء الدكتوري 
عاب���د ا�شماعيل وباأكرث من ١٠٠٠ �شفحة من 

القطع املتو�شط.

 بغداد / المدى
ت�سوير: محمود روؤوف

تتمي���ز دار �شط���ور للن�ش���ر والتوزيع 
معر����س  يف  امل�شتم���رة  مب�شاركته���ا 
وبقي���ة  للكت���اب  ال���دويل  الع���راق 
حي���ث  اي�ش���ا،  الدولي���ة  املعار����س 
تتن���وع ا�شداراتها ما بني الدب وعلم 

الجتماع وال�شيا�شة.
ويف معر����س هذا الع���ام ت�شارك الدار 
ويق���ول  جدي���د.  عن���وان  م���ن  باأك���رث 
مديره���ا �شتار حم�شن عل���ي ل�)املدى(، 
م���ا  لديه���ا  �شيك���ون  �شط���ور  »دار  ان 
يق���ارب 23 عنوانا جدي���دا يف ن�شخة 

هذا العام من املعر�س«. 
»�شط���ور  ان  عل���ي  حم�ش���ن  ويق���ول 
�شارك���ت يف جمي���ع الن�ش���خ املا�شي���ة 
ويف  للكت���اب،  الع���راق  معر����س  م���ن 
ه���ذا الع���ام ه���ي ت�شتع���د لتق���دمي كل 
م���ا يه���م الق���ارئ العراق���ي ويتما�ش���ى 
ان  اىل  وي�ش���ري  تطلعات���ه«.   م���ع 
»ال�شدارات اجلدي���دة تنوعت ما بني 
الدب والرجم���ة ا�شافة اىل املذكرات 
ال�ش���ادرة  الكت���ب  وم���ن  ال�شخ�شي���ة 
اي�ش���ا ما يخ����س الق�شاي���ا ال�شيا�شية 

والجتماعي���ة والت���ي فيه���ا ا�شكاليات 
تاريخية كبرية«. 

وم���ن الكت���ب احلديث���ة  ل���دار  �شط���ور 
والبي����س(؛  )ال�ش���ود  معر����س  يف 
»املتنب���ي.. ب���اإزاء الق���رن الإ�شماعيلي 
يف تاريخ الإ�شالم للوي�س ما�شينيون« 
وترجمة وتقدمي : د. اإبراهيم عو�س. 
الغ���رام«،  �شج���رة  »جف���رد..  وكت���اب 
لن�شيف فلك ورواي���ة )جفرد( مغامرة 
العراق���ي يف حتطي���م �شج���ن املا�ش���ي 

املقد�س لفهم احلا�شر .
كذل���ك �شيك���ون هن���اك كت���اب »�ش���رية 
الفا�ش���د« م���ن احلوا�ش���م اإىل املافي���ات 

امل�شلحة للكاتب زهري اجلزائري. 
كت���اب  �شط���ور  دار  ع���ن  كذل���ك �ش���در 
»�شق���وط  ال�شم���اء.. العائل���ة البهلوية 
لالمراطوري���ة  الأخ���رية  والأي���ام 
الإيراني���ة«، وه���و كتاب لآن���درو  اأ�س. 
كوب���ر ترجم���ة وتق���دمي: قي����س قا�شم 
ق�ش���ة  الكت���اب  يتن���اول  العجر����س، 
)ال�شاه(، حني اأراد اأن يعّجل باحلداثة، 
واأن يجعل بلدا �شرقيا مثل اإيران ي�شبه 
اأوروب���ا. ومل يح�ش���ب ح�شاب���ا لتغلغل 
الدي���ن والتقاليد، وبالت���ايل اأّدى قمعه 
لالإ�ش���الم ال�شيا�ش���ي اىل ظه���ور اأك���ر 

مث���ال للحكومة الإ�شالمي���ة، وا�شتعلت 
التغريات يف ال�شرق الأو�شط باأكمله.

اي�ش���ا �شيك���ون كتاب مذك���رات )مكرم 
اإع���داد وتقدمي:�شيف  الطالباين( م���ن 
عدن���ان القي�ش���ي بعن���وان )احلي���اة ل 
جتري دوما حفيفة ناعمة(، الكتاب هو 
مذك���رات الوزير ال�شيوعي يف حكومة 
البع���ث )مك���رم الطالب���اين( التي دون 
فيها خفايا واحداث حيث كان معا�شرا 
و�شاهدا للعهدي���ن امللكي واجلمهوري 
ول�شيم���ا حك���م البع���ث والتق���ارب مع 
احلزب ال�شيوعي ودوره كمفاو�س مع 

املعار�شة العراقية حتى عام ٢٠٠١ .
�شتك���ون  الت���ي  املهم���ة  الكت���ب  وم���ن 
يف معر����س الكت���اب له���ذا الع���ام ه���و  
»غريزة الفن«. الكت���اب لديني�س دتون 
وترجم���ة: هن���اء خليف عل���ي – اأحمد 
حمي���د.  �شام���ر  مراجع���ة:  اإبراهي���م، 
ويجمع كتاب )غريزة الف�ن( لفيل�شوف 
الفن املو�شوعي، ديني�س دتون، اثني�ن 
م���ن النظ���م املعرفي���ة الأك���رث جاذبية، 
واإثارة للج����دل: )الفن وعلم التطور(، 
ملي���ا،  التاأم���ل  عل���ى  ح���ث  باأ�شل���وب 
واأف�ش���ى عن ث���ورة يف روؤيتن���ا للفن، 

وطريقة تعاملنا معه.

 نباأ م�سرق 
ت�سوير: محمود روؤوف

ا�ست�سافة معر�ض العراق الدولي للكتاب، 
هذا العام �سخ�سيات ثقافية من مختلف 

دول العالم بالتاأكيد �ستجعله متميزا مثلما 
كان في ال�سنوات ال�سابقة بح�سب ا�سخا�ض 

ينتمون الى الو�سط الثقافي واالدبي. 

وق���ال عم���ر ال�ش���راي، ام���ني ع���ام احت���اد الدب���اء 
والكتاب يف العراق بحديث ل�)املدى(، اإن »معر�س 
الع���راق ال���دويل للكت���اب يف ه���ذه ال���دورة املهم���ة 
الت���ي حتمل ا�شم الكب���ري والن�ش���ان والكاتب املهم 
ه���ادي العلوي ا�شتط���اع ان يحقق ح�شورا متميزا 
عن طري���ق الن�شاط���ات امل�شارك���ة والن���دوات التي 

ينتظرها الكثريون من زوار هذا املعر�س«.
ال�ش���راي ي���رى ان »معر����س الكت���اب له���ذا الع���ام 
�شي�شهد ح�شورا ل�شخ�شيات عاملية وعربية مدعوة 
للمعر����س ومتث���ل كبار الكت���اب العاملي���ني والعرب 
مث���ل ح�شن ندم وحمم���د النعا�س وكت���اب عراقيني 
بقيمة علي بدر وحم�ش���ن الرملي ا�شافة اىل بثينة 

العي�شى بو�شفها من ابرز الكاتبات العربيات«.
وتابع ان »وجود ال�شخ�شيات املهمة يلقي ب�شالله 
عل���ى عم���ل املعر����س و�شيلق���ي بع���دا جمالي���ا على 
اجلل�شات التي تعقد يف اروقة املعر�س«، موؤكدا ان 
»املعر�س ل ميثل بازارا للكتب امنا مهرجان ثقايف 
وور�شة كبرية ومتميزة ويف ه���ذه الدورة بالذات 

ا�شتطاع املعر�س ان يكون فاعال ومميزا«.
وليقت�ش���ر ال���راأي املرحب بخط���وة ادارة معر�س 
الع���راق للكت���اب على الو�ش���ط الدب���ي، فالو�شاط 
غ���ري الدبية هي الخ���رى فرحة بال�شي���وف الذين 
مل�شارك���ة  بغ���داد  العا�شم���ة  ار����س  اىل  �شياأت���ون 

العراقيني معر�شهم الكتبي. 
وم���ن �شم���ن ه���وؤلء حي���ان اخلي���اط، وه���و خبري 

قان���وين ويف ذات الوق���ت مهت���م باجلان���ب العلمي 
حي���ث يوؤك���د ل�)امل���دى(، اأن »الع���راق بحاج���ة اىل 
وج���ود معار����س للكت���ب تنق���ل اخ���ر امل�شتج���دات 

الفكرية والثقافية يف العامل«.
الع���ام تواج���د  واك���د ان »ماميي���ز املعر����س ه���ذا 
ا�شم���اء لمعة جدا اجنبية، عربي���ة، وعراقية اي�شا 
مث���ل فرا����س ال�شواح املفك���ر واملخت����س يف جمال 

امليثولوجيا والدين وعلي بدر الروائي العراقي«.
وا�ش���ار اىل ان »وج���ود اليوتيوب���ر امل�شري احمد 
غندور«الدحي���ح«، نقل���ة نوعية وانف���راد للمعر�س 
كون���ه ُمتاب���ع م���ن قب���ل كثريي���ن واآراءه اث���رت يف 
ا�شخا����س عديدي���ن وهم ينتظ���رون فر�ش���ة اللقاء 
ب���ه وجها لوج���ه وهذا ما �شيوف���ره معر�س العراق 

للكتاب يف هذا العام«. 

االإ�سدارات الحديثة 

تعرفوا على اأبرز العناوين الجديدة لدور الن�صر الم�صاركة في معر�س الكتاب 

اإ�صادة ب�صيوف معر�س العراق للكتاب دار �صطور ت�صارك بـ 23 عنوانا جديدًا 
في دورة المفكر العلوي 
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الجمعة 2022/8/13
الموؤلف او المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

بيدرو انريكيثيف جوف يدهAM 11:00موؤ�ش�شة ابجد للرجمة والن�شر والتوزيع
متا�شر كرميهذا ما حدث يف مطار بغدادPM 12:00موؤ�ش�شة ابجد للرجمة والن�شر والتوزيع

تن�شيم عليPM 1:00once uponدار �شطور للن�شر والتوزيع
موفق حممدعبدائييلPM 2:00موؤ�ش�شة ابجد للرجمة والن�شر والتوزيع

اخال�س ح�شونوطن احلروفPM 3:00دار �شطور للن�شر والتوزيع
علي فواز خيانات �شاخبةPM 4:00موؤ�ش�شة ابجد للرجمة والن�شر والتوزيع

حم�شن الرمليجمموعة اعمالPM 5:00دار املدى
د. عماد جا�شمالدقيق الحمرpM 6:00موؤ�ش�شة ابجد للرجمة والن�شر والتوزيع

ح�شن مدنحداثة ظهرها اىل اجلدارPM 7:00دار الرافدين

الخمي�ض 2022/8/12
الموؤلف او المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

د. بالل �شمريبغداد – ذاكرة م�شتقبليةPM 12:00دار درج
الهام اجلادريوحدثتني اقراطيPM 1:00موؤ�ش�شة ابجد للرجمة والن�شر والتوزيع
حنان ن�شمي�شجني بادو�سPM 2:00موؤ�ش�شة ابجد للرجمة والن�شر والتوزيع

ح�شام ال�شرايل اليوت اخر ملدينة تفاو�س الدخانPM 3:00دار درج
ناجح املعمورياليومي واملتكررPM 4:00دار املدى

با�شم فراتاغتيال الهوية PM 5:00موؤ�ش�شة ابجد للرجمة والن�شر والتوزيع


