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حامـد شبيب) لـروايته بـعنوان "عن
ال شـيء يـحـكي" وتـعــد هـذ الـروايـة
الــتي حتــمل رقم 16 من الــروايـات
ثابر. التي صدرت لهذا الروائي ا
التوقيع الثـالث للكاتب (حسب الله
يـحـيى) وكـتـابـه بـعـنـوان" الـكـتـابـة
اخلشونة والكتـابة الناعمة " ويرى
ــؤلف بـأن الـكــتـابـة دواء وعالج.. ا
ومـن ثم شــفـــاء الــكـــتــابـــة حــاجــة
ضروريـة واساسيـة ملحـة. فم يريد
أن يـبـوح. ورئــة تـريـد أن تــتـنـفس.
وقــــلب ال بــــد إن يــــحس صــــاحـــبه
بـنـبراتـه. وعقل يـراد مـنه إال يـغادر

الذاكرة.
الــــكــــتــــاب الــــرابع هــــو (األدب من
حـدائق الــعــرب - شـعــراء الـعــصـر
اجلــاهـلـي) لـلــكــاتب "عــدنــان كـاظم
الــــســـمــــاوي"كـــمــــا كـــان لـي لـــقـــاء
بـالــروائي (عـلى خــيـون) واهــديـته

كتابي (مسافر زاده اخليال)
لم يبق اال يومـان وينتـهي مهرجان
الــثــقــافــة وحــفالت تــوقـيـع الـكــتب
والـبـرامج الثـقـافيـة وعرض لـلـكتب
اجلـديدة. الـيـوم كان لي اخـتـيارات
مـحـددة واخـرى فـرضــتـهـا اجلـولـة
عــلى األجــنــحــة. اول الــكــتب الــتي
كــــنت افــــتـش عـــنــــهــــا هـي روايـــة

لـلروائي مـثيـر اجلدل (فـواز حداد)
روايته "مشهد عـابر" سوف اقتبس
ـقـطع "لم تـثـر غضـبـها مـنـهـا هذا ا
فضائح زوجها اجلنسية التي أدت
إلى إقالـته. بالـنسبـة إليـها لم يكن
فـي تــوصــيف أفـــعــاله بـــاخلــيــانــة
الـزوجـيـة مـفـاجـأة كـان قـد خـانـها
في شهر العسل في فندق يقع على
شــاطئ الــبـحــر في مــديــنــة تـدعى
اإلسكندرية نزلت تتسبح لم ينزل
ـايـوه في مــعـهـا ادعى أنه نــسي ا
الــغـرفـة حلـقت بـه بـعـد أن تـذكـرت
أنـهـا نـسـيت شيـئـا يـخص أمـورها
الـنسـائيـة فتـحت البـاب وضبـطته
مع الشـغالـة السمـراء يسـبحان في

"عرقهما".
روايــة الـصـحـفي لـلـروائي "مـحـمـد
الناغي" وهي فرضتها اجلولة على
ــصـريـة. وهي روايـة دور الــنـشـر ا
الـفــائـزة بــجــائـزة اجملــلس األعـلى
ـركز األول لـلـثـقـافة "حتـتل مـصـر ا
ـركز الـثالث في الشـرق األوسط وا
يـا في جتارة األعضاء الـبشرية عا
لالجئ األفارقة" وجاء في الغالف

اخلارجي للرواية 
(- صحـفي نزق وقح ال يـتورع عن
صلحته الذاتية. أي شيء وصوال 
- سادة اإلعـالم والطب والـسيـاسة
يــحــكــمــون قــبــضـتــهم عــلى أعــلى

شروع. مصادر الدخل غير ا
ـتــكـررة - بـعــد حــوادث اخلـطـف ا
على الطـرق يجد أحد مـليارديرات
احلـرام ابـنـته إحـدى ضـحـايـا هـذه

احلوادث.
ما عالقة كل ما تقدم ببعضه?

كـل هـــذا وأكــثـــر ســـتـــجــده ضـــمن
أحداث هذه الرواية.

×روايـة (فـالــيـوم عـشــرة) لـلـروائي
"خـــضـــيـــر فـــلــــيح الـــزيـــدي" وهي
الـروايــة الـفـائــزة بـجــائـزة اإلبـداع
الـعراقي 2017 جاء فـيـها "أنـا أبو
الـعوف... تـزوجت أمي ابـنة الـكلب
رات وهذا عادي جدا في عشرات ا
حـيـاتـهـا حـالــهـا حـال الـكـثـيـر  من
أرامـل احلـــــرب. مـن مــــــصــــــريـــــ
وســودانــ وعـرب وأخــرين مــنـهم
أشـــكــــال وأنــــواع بـــذلـك حـــقــــقت
الـوحــدة الــعــربــيــة بــحــذافــيــرهـا
خاصة في سـن احلرب مع إيران
عـندمـا غـاب الشـبـاب في اجلبـهات
هـي لم حتــدد ابي مـن هــو فــكــيف

اكون يا سيدي? "
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روايـة الــظالل الـطـويــلـة تــسـتـحق

الــقــراءة فــهـي تــدعــو إلى الــتــأمل
ســـوف نــقـــتــبـس من الــر ايـــة هــذا
قطع لـتوضيح األسـلوب السردي ا
فـي الـــروايــة" لـــكـن حـــمـــار احلــاج
مــــصـــطـــفى ذكـي(اســـتـــخـــدام اسم
احلاج مصطفى ال يعني بالضرورة
أنه اسم ذو وظيفـة ذلك أن احلمير
بال اســمـاء من أن وظـيـفـة احلـمـار
فـي هــــذه الــــســــطـــــور اهم ألنــــهــــا
ن مــقـصــودة بــالـتــمــيـز..) ويــحق 
يزه يتابع خـطواته أو يتـأمله أن 
عن صاحـبه بصـفة الذكـاء عيـنها...
وعـنـدمـا تـدور االجتـاهات في رأس
احلـاج فــأن حــمــاره ال يـخــطئ في

تثبيتها أبدا "
) ال ×كـــتـب الــراحـل (ســـمـــيـــر امــ
اتـردد في شرائـهـا ابدا وانـا اسأل
عـنــهـا دور ومـكــتـبـات مــصـريـة في
الـقــاهـرة وإذ اجــدهـا لــدى مـكــتـبـة
مصريـة في معرض الـكتاب الدولي
في بغداد لذلك حصلت على كتاب
(أزمـة اجملتـمع العـربي) و(الـقومـية
والـــصـــراع الـــطــــبـــقي) و(الـــبـــعـــد

الثقافي) لألمة العربية
dOšô« œUB(«

يــوم غـد يــنــتـهي مــعــرض الـكــتـاب
الــــدولـي في بــــغــــداد ومن وجــــهـــة

نـظــري كـان هـو األفـضل من جـمـيع
الــــنــــواحـي كــــان عــــلـي ان انــــهي
ـعـروضـة اخـتــيـاراتي من الـكـتب ا
واكــــتـــفـي بـــذكــــر الــــعـــنــــاوين الن
لخصات قـد ال تنفع ونحن بصدد ا
إعـــــداد بـــــرنـــــامـج لـــــقـــــراءة هــــذه
اإلصـدارات والـكتـابـة عن مـعظـمـها

تباعا.
1- كتاب من أدب الـرحالت بعنوان
( يومـيات رحلـة إلى أوربا) لـلكاتب
اإليـــــراني "نـــــاصـــــر الـــــديـن شــــاه

القاجاري" ترجمة "رشيد اركيلة"
2-  كـــــتـــــاب (سـالم عـــــادل الـــــدال
ــكث ومــا يــزول- ــدلــول ومـــا  وا
بــانـــورامـــا وثـــائـــقــيـــة لـــلـــحـــركــة
الشيوعـية) للكـاتب د. عبد احلس

شعبان
3- اجملـمــوعـة الــقـصــصـيــة (زفـيـر
نقي) للقاص "عيسى مسلم جاسم"
4- اجملــمـوعــة الـقــصــصـيــة (رنـ
النهر) للقاص "كمال لطيف سالم"
5- اجملـمـوعـة الـشـعـريـة (جتـلـيـات
الـومض) لـلــشـاعـر "عــادل غـضـبـان

الناصري"
6- اجملـمـوعــة الـقـصــصـيـة ( اوالد
الــقــابالت) لــلــقــاص "خــالــد نــاجي

ناصر"

ـــطــيــرجـي) لــلــروائي 7- روايــة (ا
الــيـهــودي الــعـراقـي" ايـلي عــمــيـر"

ترجمة" علي عبد األمير صالح"
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ـعــرض اكـبــر ظـاهـرة مع انـتــهـاء ا
شهد ثقافـية واسدل الـستار عـلى ا
االخـير من َمـعـرض الكـتـاب الدولي
في بغداد. كان برفقتي صديقي ابو
ــسح سـريع لــلـكـتب سـارة قـمــنـا 
ـعـروضـة مع نـقـاش حـول أهـمـيـة ا
اإلصــــدارات اجلــــديــــدة وخــــاصــــة
الروايات الـعراقية والـعربية وكان
لــنـا زيـارة إلى مـقــهى رضـا عـلـوان
ـثقـف كمـا لم أكن اتوقع ايقـونة ا
ان الــتــقى بــاي صـــديق لــكن احلظ
حــالـــفـــني ان يـــكـــون لي لـــقـــاء مع
ـثــابـر قـحـطـان اإلعـالمي. الـكـاتب ا
جـــــاسـم. ولم يـــــدر في خـــــلــــدي ان
اشـتــري اي كـتـاب لــكـنـنـي جـذبـني
كــتــيـب صــغــيـر بــعــنــوان ( لــيــالي
تـــركـــســـتـــان) وهــو مـن روايــات د.
"وهـو كتـاب جميل جنيب الـكيالني
ـــــؤلـف إلى أعـــــمــــاق يـــــأخـــــذنــــا ا
تـركـسـتـان.. في زمـان كـانت تـواجه
فـيهـا تـركـسـتـان أوقاتـهـا عـصـيـبة.
الكتيب يحمـل في طياته الكثير من

عاني السامية" ا
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بـعد ان رجـعت من مـعـرض الكـتاب
فـي الــقـــاهـــرة تـــوجـــهت فـــورا إلى
معرض الكتـاب في بغداد والتقيت
بالصديق (عكاب سالم) و عرض
كــــتـــبـي في مـــجــــال أدب الـــرحالت
(إيـران في عــيــون صــحـفـي عـربي
مـسـافـر زاده اخلـيــال مـدن عـربـيـة
بـعــيـون عـراقـيــة) وكـتـاب لــلـشـاعـر
َالــــراحل والــــدي-عــــبــــد الــــواحــــد
الـعـطـار- بـعـنـوان (أسـرار الـعداوة
ـتـنـبي) وكل هذا بـ طه حـس وا
في جـــنـــاح اجملـــالس الـــثـــقـــافـــيــة
الـبـغـداديـة. كـمـا الـتـقـيت بـالروائي
ـــغــتـــرب (عـــلى بـــدر) واهــدى لي ا
اصـــــداره اجلـــــديــــد اجملـــــمـــــوعــــة
الـقصـصيـة بـعنـوان (حفـلة الـقتـلة)
وهي عـبارة عن 12 قـصـة قـصـيرة
كـاتب الروايـات البـوليـسيـة حكـاية
ــتــرجم الــهــنـدي الــتي رواهــا لي ا

صحفي ميت وغيرها.
ثم كان لنا حـضور في جناح احتاد
األدباء حـيث توقـيع رواية (شـواكة
سـويـلم - لــلـروائي تـوفــيق حـنـون
ـعـمـوري- كـتـاب الـشـعـر بـوصـفه ا
فنـا متمـردا ترجـمة صبـاح محسن

جــــــاسم وديــــــوان أعــــــيــــــدوا إلي
طــفــولــتي لــلــشــاعــر ئــاوات حــسن
) وفـي جـــنـــاح مـــصـــري ومن أمـــ
ثقف للـطباعة والنشر إصدار دار ا
- بـغـداد كـان هـنــاك تـوقـيع لـثالثـة
شـــعـــراء(أنـــا آخـــر من لـــوح لــلـــيل
لـــلـــشـــاعـــر - رحـــيم الـــربـــيـــعي-و
اشــــشش... ال تــــوقــــظــــوا احلــــرب
للشـاعر - أحمد حـميد أخلزاعي -
و ال نصف لك اآلن للشاعر- ميمون
صـالح-) وكــان بــرفـقــتي الــصـديق

الكاتب (احمد عزب)
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شـهد مـعرض بـغداد لـلكـتاب تـكر
مـــجــــمــــوعـــة مـن األدبـــاء مـن قـــبل
االحتـاد الـعام لألدبـاء والـكـتاب في
الـعراق حـيث  تـوقيـع اجملمـوعة
الــقـصــصـيــة (خـيــبـســتـا) لــلـقـاص
حــسـ الــبــعـقــوبي وهـي قـصص
ـتلقي إلى التـأويل ويجعله ترشد ا
ـــصــــيـــبـــة الـــتي واعـــيــــا حلـــجم ا
يـعـيـشـهـا تشـعـر عـنـد قـراءتك هذه
اجملموعـة باأللم ولكن لن تصل إلى
الـــيــأس هــاجس الــبـــعــقــوبي هــو
كشف احلقائق واكتشافها بأسلوب
فلسفي بل فنـطازي القصص ليس
للـتسلـية فقط بل هي قـصص أفكار

تــشـحن الــقـيــمـة االخـالقي وتـعــيـد
الــتـــوازن االجـــتــمـــاعي كـــمـــا قــام
الـشـاعــر مـنـذر عـبـد احلــر بـتـوقـيع
ديـــوان بــعـــنـــوان (انــا... ســـيــزيف
السـعيـد) كمـا  توقـيع كتاب (من
أوراق ســـاحــة األنـــدلس) لــلـــكــاتب
(عـدنـان مـنـشــد) ويـتـنـاول الـكـتـاب
ـوضـوعـات وهي تقع الـعـديد من ا
في أربـــعــــة مـــحــــاور:مـــحـــور أدب
االعـتراف مـحـور األدب الـسردي
ـسـرحي والـدارمي مـحَـور األدب ا
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الـيـوم كـان هنـاك حـفل تـوقـيع كتب
الروائي (على بـدر) ووقع اختياري
ـــــة الـــــفن عـــــلـى روايـــــة ( اجلـــــر
وقـاموس بـغداد - روايـة بولـيسـية
من الـعصـر الـعبـاسي--وهي تـمثل
ذروة اجلــــمـــــال الــــســــردي لــــهــــذا
تـمـيز وجـاء في مـلخص الـروائي ا
الرواية "تستعيد هذه الرواية قصة
ــدارس واحلـــركــات الــســـريــة في ا
بغداد. مكتوبـة بأسلوب يحاكي فن
ــنــمـــنــات والــزخــرفـــة الــعــربــيــة ا
اإلسالمـيـة. وبـحبـكـة بـوليـسـية عن

ة خفية" أسرار تتعلق بجر
الـتـوقـيع الـثـاني كـان لـلـروائي (طه
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جانب من معرض بغداد للكتاب


