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كلمة رئي�س م�ؤ�س�سة المدى 
لالإعالم والثقافة والفن�ن

افتتاحية

 فخري كريم
معر����س الكت���اب يف اأربي���ل لي�س جم���رد وج���ه اآخر من 
وج���وه حرك���ة النه�ش���ة التي اأخ���ذت منذ �شن���وات تعيد 
�شياغ���ة مالم���ح املدين���ة وكل امل�شاح���ات امل�شيئ���ة يف 
اإقلي���م كرد�شتان وتكر�س هويته���ا، بل يتداخل مع عملية 
اال�شتنها����س الت���ي تنتق���ل ور�شها م���ن مي���دان اإىل اآخر 
ويف كل االجتاه���ات لتكري�س القيم اجلدي���دة املتنا�شبة 
م�شاح���ات  وتو�شي���ع  ومتطلباته���ا  الع�ش���ر  روح  م���ع 
التق���دم والتطور التحديثي ال���ذي تقوم به حكومة اإقليم 
كرد�شت���ان يف الع���راق. اإن الكت���اب �شاأن���ه �ش���اأن و�شائل 
الثقاف���ة االأخرى كلها، يحت���ل موقعًا ريادي���ًا يف اإطار ما 
ت�شته���دف حتقيق���ه احلكومة ومنظم���ات املجتمع املدين 
و�شائر الفعاليات ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية 
ويف ه���ذا االجتاه يتحدد دور معر����س الكتاب متجاوزًا 
ال�شي���غ التقليدي���ة الت���ي بات���ت توؤث���ر �شلب���ًا عل���ى هذه 
التظاه���رة الثقافية احل���رة التي كان���ت يف بداياتها اأداة 
الإ�شاع���ة القي���م الثقافية، وحامل���ة همًا ثقافي���ًا ومنا�شبة 
مفتوح���ة لتب���ادل ح���ر للخ���ربات واالآراء وتعميقها عرب 
امل�شارك���ة والتفاعل وهو يف ه���ذا ال�شياق اأبعد ما يكون 
م���ن جم���رد �ش���وق لت�شري���ف الكت���اب واالجتار ب���ه. اإن 
كرد�شت���ان االآمن���ة يف اإط���ار الع���راق اجلدي���د، حتت�شن 
معر�س الكتاب ب�شفته واح���ة ثقافية حرة، يتحرك منها 
اإىل اأنح���اء الب���الد االأخ���رى، ليت�شح فيها م���ا حتمله من 
جدي���د يف عامل الفكر والثقافة والعل���وم ولري�شي اأ�ش�شًا 
متين���ة يف جماالته���ا لنقلها ومتكني املراك���ز االأخرى يف 
الب���الد من خلق البن���ى املنا�شبة لها ريثم���ا يتم ا�شتتباب 
االأمن واال�شتقرار فيها. اإن معر�س اأربيل الدويل للكتاب 
ويف دورت���ه اخلام�شة ع�شر، اإمنا هو حماولة وم�شاهمة 
لتق���دمي �شكل جديد مبحت���وى معا�شر ملعر����س الكتاب، 
يتاأكد في���ه اأن الثقافة هي قاعدة الأي تطور وا�شتنها�س، 
واملعر�س اإذ يق���ام يف اأربيل، عا�شم���ة اإقليم كرد�شتان- 
الع���راق �شيق���در للم�شارك���ني ا�شتجابته���م، و�شيعمل من 
اأج���ل اأن تكت�ش���ب م�شاركته���م معن���ى اأبع���د م���ن ت���داول 
نتاجاتهم وو�شعه���ا بت�شرف القراء وموؤ�ش�شات البحث 
والدار�شني واجلامعات وبيوت الثقافة، اإن هذا املعر�س 
�شيكت�ش���ب خ�شو�شيته املتفردة م���ن الفعاليات االأخرى 
الت���ي تتفتح على كافة اأ�شكال الثقاف���ة والفنون والعلوم 

والفكر.

  اأربيل/ المدى

مع اإطاللة الربيع واعياده، وبرعاية الرئي�س م�شعود 
ب���ارزاين، يفتت���ح معر����س اأربي���ل ال���دويل للكت���اب 
مبو�شم���ه اخلام����س ع�ش���ر، الي���وم االأربع���اء، ابوابه 
اأم���ام اجلمهور ورواد الكتاب لي�شتمر لغاية ال�١٨ من 

ال�شهر اجلاري.
واإىل جان���ب الرئي����س م�شعود ب���ارزاين، ي�شارك يف 
افتتاح املعر�س، �شباح الي���وم، �شيادة القا�شي فائق 
زيدان رئي�س جمل�س الق�ش���اء االأعلى، والدكتور اياد 
ع���الوي رئي�س ائت���الف الوطني���ة، وال�شي���دة جينني 
بال�شخ���ارت ممثل���ة االأم���ني الع���ام ل���الأمم املتحدة يف 
الع���راق، اإ�شاف���ة اىل م�شوؤول���ني اخري���ن يف الدول���ة 

العراقية ويف اإقليم كرد�شتان.
ي�ش���ارك يف املعر����س اأك���ر م���ن ٣٥٠ دار ن�ش���ر، من 
١٨ دول���ة عربية واجنبية، يعر�ش���ون حوايل مليون 

عنوان مبختلف االخت�شا�شات، وبلغات متعددة. 
املعر�س الذي تنظمه موؤ�ش�شة املدى لالعالم والثقافة 
والفن���ون، يف كل ع���ام، يعت���رب اأح���د اأك���رب املعار�س 
الثقافية التي تقام يف اأربيل عا�شمة اقليم كرد�شتان، 

ويف منطقة ال�شرق االو�شط.
وي�شه���د املعر����س �شنوي���ًا، ح�ش���ورًا منقط���ع النظري 
بالن�شب���ة للمعار�س التي تق���ام مب�شتواه يف العراق، 

فيما تتوىل جهات متعددة رعاية املعر�س.
ويت�شم���ن منه���اج املعر�س، ح�شب ادارت���ه، ن�شاطات 

ثقافي���ة واجتماعي���ة وفني���ة، تتنوع ب���ني توقيع كتب 
وق���راءات �شعرية، اإ�شافة اإىل جل�ش���ات نقا�شية حول 
خمتل���ف الق�شاي���ا الفكري���ة والثقافي���ة وال�شيا�شي���ة 

واالجتماعية واالقت�شادية، ف�شاًل عن ام�شيات فنية.
ويحتل الكت���اب موقعًا رياديًا م���ن اهتمامات حكومة 
اقلي���م كرد�شتان، يف ظل انفتاحه���ا على تبادل التنوع 

الثقايف وتعميقه عرب امل�شاركة والتفاعل يف مثل هذه 
املعار�س، باعتبار اقليم كرد�شتان االآمن واحة ثقافية 

حرة، م�شتقطبًا املثقفني من خمتلف اأنحاء الدول.

مع ع�سرات الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية

ملـيـون كـتـاب ينـتـظركـم بالحــدث 
�لـثـقـافي �لأبــرز فـي �أربـيـل

اليوم الأول : الأربعاء 8 /3 /2023
الجهةادارة الجل�سة الح�سورالفعالية

الفتتاح11:00 �سباحا

المو�سيقى الع�سكرية
ال�ستقبال والتحية ن�سوية

المرور على الأجنحة

الفنان د. روؤوف العطارمعر�س ت�سكيلي

بالتعاون مع غوتهيوم المراأة بروؤية فنانات ت�سكيليات5:00 م�ساء

المراة في المجتمع الكرد�ستاني6:00 م�ساء
من التنميط اإلى التغيير

الدكتورة نزاكت
جومان هردي

اأ. يو�سف ابو 
الفوز

اليوم الثاني : الخمي�س 9 /3 /2023
الجهةادارة الجل�سة الح�سورالفعالية

م�ستقبل معار�س الكتاب بين خدمة 4:00 م�ساء
القارئ وازمة التمويل

اأ. ابراهيم المعلم
د. عارف ال�ساعدي

اأ. �سميرة عا�سي
اأ. يا�سر ال�سالم

النتماء ودوره في بناء المجتمعاأت5:00 م�ساء
 د.ر�ساد �سبري ميران
 اأ.د.قادر محمد ح�سن

 اأ.د.هيوا علي عمر
م.هاوكار كريم حمة �سريف

اأ. د.يو�سف حمة �سالح

موقف المثقف العربي من البيئة 6:00 م�ساء
الإعالمية الجديدة

د. مجاهد ابو الهيل
اأ. يا�سر ال�سالماأ. ريم الكمالي

اأ. فا�سل ميرانيالحوار العربي الكردي وقفة مراجعة7:00 م�ساء
د.محمد اح�ساند. رائد فهمي

منهاج معر�ض �أربيل �لدولي للكتاب 

معر�ض �أربيل �لدولي للكتاب
يفتتح �أبو�به �ليوم

برعاية �سيادة الرئي�س م�سعود بارزاني 

ت�صوير: محمود روؤوف

ت�صوير: محمود روؤوف



http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net2023 العدد )1( ال�شنة الع�شرون- االربعاء )8( اأذار

 رفعة عبد الرزاق محمد

م����ا الذي يدفعن����ي اىل القول م����رارا اإن معار�����س الكتب التي 
تقيمه����ا موؤ�ش�شة امل����دى وكاأنها مهرجان����ات االدب التي عرفها 
تاري����خ االدب العربي يف عه����وده االوىل، فق����د عرفنا ان هذه 
املهرجان����ات امل�شماة با�ش����واق االدب، مثل عكاظ يف اجلزيرة 
العربي����ة او املرب����د يف الب�شرة، فيق����وم ال�شع����راء بعر�س ما 
نظم����وه وينه����د اخلطب����اء اىل القاء اخلطب، ويق����وم البع�س 
)ولن�شمهم بالنقاد( مب�شاهاة ما قدم، وهذا عني ما يجري يف 
معار�س الكت����ب التي حتت�شن من جل�ش����ات وندوات ملختلف 
�ش����وؤون الفك����ر واالب����داع، واأ�شماء كب����رية �شتقدمه����ا ملرتادي 
املعر�����س، وه����ذا م����ا عهدناه يف معار�����س امل����دى ال�شابقة يف 

بغداد واربيل والب�شرة.
اأربي����ل، هذه املدين����ة التاريخية العريقة، �شتك����ون على موعد 
جمي����ل م����ع معر�شها ال����دويل للكتاب يف دورة ه����ي اخلام�شة 
ع�ش����رة م����ن تاري����خ دوراته����ا، وبعن����وان ج����ذاب ه����و )اربيل 
حا�ش����ر وح�شارة(، فاملدينة قطعت ا�شواطا طويلة من التقدم 
والعم����ران، حت����ى ا�شبحت من امل����دن ذات املزاي����ا الفائقة يف 
ذل����ك، وه����ذا ما يجم����ع عليه م����ن زاره����ا، وال �شيما م����ن ابناء 
مدن العراق االخ����رى!. فحا�شر اربيل مفعم بالتطور والعزم 
لالف�ش����ل واالجم����ل.. ازاء ما�����س طويل من مراح����ل التاريخ 

الذي يبداأ من ادوار �شحيقة يف القدم.
م����ن يقراأ تاري����خ هذه املدين����ة، �شيجدها من امل����دن القليلة يف 
الع����امل حافظ����ت عل����ى ت�شميته����ا االوىل، عل����ى الرغ����م م����ن ان 
�شاكنيه����ا ي�شتخدم����ون ا�شما حمليا �شائعا ه����و )هولري(، غري 
ان ا�شمه����ا التاريخ����ي ه����و ال�شائ����ع يف الكتاب����ات التاريخي����ة 
واحل�شاري����ة. ويذك����ر املوؤرخ����ون ان ا�شم اربي����ل كان �شائدا 
انبثق����ت  اربيلي����وم، وعندم����ا  با�ش����م  ال�شومري����ة  بالكتاب����ات 
احل�شارت����ان االكدي����ة واالآ�شوري����ة كان ا�شم اربي����ال هو الذي 
�ش����اد، ويعن����ي االآلهة االربع����ة، وقيل ان معب����دا كان فوق التل 
الكب����ري ال����ذي قام����ت علي����ه قلعة اربي����ل فيم����ا بع����د، وان هذا 
املعب����د كان ي�شم اربعة من االآلهة الت����ي عبدها النا�س يف تلك 
احلق����ب التاريخية القدمية. وا�شتمر اال�شم �شائعا بني النا�س 
حت����ى بعد الفتوحات اال�شالمية، وكان����ت ت�شمى يف الكتابات 
التاريخي����ة اال�شالمي����ة با�ش����م )اإربل( حت����ى ان تاريخها الذي 
كتب����ه اب����ن امل�شتويف كان با�ش����م )تاريخ اإرب����ل (. وال ريب ان 
الف����رة الذهبي����ة يف تاريخها العام هو ي����وم توىل امرها احد 
الق����ادة الكبار وهو مظفر الدين كوكربوي يف القرن ال�شاد�س 
الهج����ري، وتن�شب اىل هذا احلاكم ابني����ة تاريخية مهمة مثل 
املنارة املظفرية التي بناها جلامع كبري يف اربيل مل يبق منه 
اال ن�ش����ف املنارة املذكورة اذ �شق����ط ن�شفها االعلى جراء هزة 
ار�شي����ة �شربت املنطقة قبل قرون، وقلع����ة اربيل ال�شهرية اذ 
�شي����د �شورها وا�شكن فيها �شائ����ر النا�س، فوقفت �شامدة امام 

الغزوات واالطماع.
وكث����ريا م����ا اق����ف مواجه����ا القلعة مذه����وال ام����ام ه����ذا البناء 
اجل�شي����م، ال����ذي �شم����م اوال الأغرا�����س ع�شكري����ة كم����ا يب����دو، 
فال����ذي يفكر بال�شعود اىل القلعة واحتاللها يواجه �شعوبات 
وخماطر كبرية، فكان عليه ان يعرباخلندق العميق الذي كان 
حميط����ا بالتل ال����ذي تقوم عليه القلعة، ثم يب����داأ بالت�شلق، وال 
�شبي����ل له غري هذا، فاملمر الوحي����د اىل ينتهى اىل بابها �شيق 
ال ي�شتوع����ب اال رجال واحدا، �شيكون مبتناول املدافعني على 
اال�شوار بال �شك. وهكذا �شمدت هذه القلعة على مر التاريخ. 
ومل تزل باقية ب�شورها الكبري، وهي اكرب معلم تاريخي قدمي 

كما ال يخفى.
ولنعد اىل املنارة املظفرية، فكثريا ما �شمعت عن بنائها ق�شة 
جميل����ة، وال اع����رف حقيقة وقوعه����ا، فيقال ان املعم����ار املنفذ 
للمن����ارة كان طالب����ًا لدى معمار من����ارة داق����وق، ولكن ب�شبب 
خ����الف اأثن����اء تنفي����ذ العمل يف من����ارة داقوق، ي����رك الطالب 
اأ�شت����اذه، فينف����ذ منارة املظفري����ة يف اأربيل الت����ي �شميت فيما 
بعد مبنارة )جويل( اأي منارة الربية ب�شبب بعدها عن القلعة 
واالأحي����اء املحيطة به����ا، ويدرك الطالب اأن اأ�شت����اذه �شيزورُه 
حتما بعد �شماعِه خرب بناء هذه املنارة، في�شتعد لتلك الزيارة 
من����ذ البداي����ة، ويتوقع من ا�شت����اذه احل�شد وال�شغين����ة اإذا ما 
�شاهد هذا البناء ال�شام����خ الذي بني باأح�شن من بناء اأ�شتاذه 
ملنارة داقوق، فياأتي االأ�شتاذ الحقًا لروؤية املنارة، فيفكر ببناء 
�شلم����ني داخل اأ�شطوان����ة املنارة دون التق����اء بينهما للخال�س 
من اأي �ش����ر قد ي�شمره اأ�شتاذه، وبالفع����ل، يطلب االأ�شتاذ من 
طالب����ِه اأن يت�شلق����ا املن����ارة معا، فيب����داأ اال�شت����اذ بال�شعود من 
ال�شل����م االأول وال يدرك اأن هناك �شلم����ا ثانيا، وي�شعد الطالب 
ال�شل����م الثاين، فيلتقيان يف القمة، في����درك الطالب اأن اأ�شتاذه 
يف حال����ة نف�شي����ة غ����ري طبيعية، فيخ����اف الطال����ب وي�شتعجل 
بالن����زول من ال�شل����م االأول، ويعتقد االأ�شت����اذ اأن ال�شلم الثاين 
يلتق����ي باالأول يف الطري����ق النازل، فيختار الث����اين، فيلتقيان 
ثاني����ة عل����ى االأر�س، وهن����اك اأنا�س يتابعون احل����دث، عندها 
يتخل����ى االأ�شت����اذ عن االنتقام م����ن طالبه، ويق����وم اأمام النا�س 
بتهنئ����ة طالبه عل����ى هذا االإجناز، في�شاف����ر اإىل مدينة املو�شل 
ليبني منارة اأف�شل م����ن طالبه، فيبني منارة، فتخرج بنتيجة 
اأن منارت����ه مائل����ة ويتوق����ع �شقوطه����ا يف اأي����ة حلظ����ة، فف�شل 
يف م�شع����اه، واالآن ت�شم����ى تل����ك املنارة، باحلدب����اء يف مدينة 

املو�شل. وللحديث بقية.

معا اإلى اأربيل

 متابعة / المدى

مقه���ى القلع���ة اأو مقه���ى املجكو واحد م���ن اأقدم 
املقاه���ي الراثي���ة يف الع���راق، يتج���اوز عم���ره 
الثمانني عامًا ويقع يف جدار قلعة اأربيل �شاحبة 
الثالثة اآالف عام. وميثل املقهى جزءا من تاريخ 
املدين���ة الثق���ايف واالأدبي وطاملا ارت���اده الكّتاب 

والفنانون واملثقفون.
ماج���د اأكرم �شاحب ومدير مقه���ى القلعة االأثري 
يقول يف ت�شريح �شحفي: »هذا املقهى هو مكان 
تراثي م���ن قلعة اأربيل وهي م�شه���ورة من اآالف 

ال�شن���ني، املقه���ى داخ���ل ح���رم القلع���ة. وي�شيف 
اأك���رم؛ »اإن النا����س االآن حت���ب ال���راث اأكر من 
احلداث���ة واأ�شبح���وا ياأت���ون اىل هن���ا واأغلبه���م 
يلتقطون ال�شور الأنه نادرًا ما يجدون يف اأربيل 

هكذا مكان تراثي«.
الط���راز الفولكل���وري داخ���ل املقه���ي �شاهد على 
حقب���ة زمنية عا�شتها الريامي من خالل اجلدران 
وال�ش���ور الت���ي حتك���ي ع���ن مناط���ق و�ش���وارع 
واأحداث و�شخ�شيات لها تاريخ ورمزية ما جعل 
املقهى يج���ذب يوميًا عددًا م���ن ال�شياح القادمني 

من داخل العراق وخارجه.

�شنان ماج���د اإح���دى رواد مقهى القلع���ة، تقول: 
»اأجل�س هنا اأ�شاهد الراث الذي ميكن اأن ال يكون 
حا�ش���را، هناك اأ�شياء نراه���ا يف املقاهي نحن ال 
نعلم عنها �شيئًا. هذه االأماكن يف ب�شاطتها لكنها 
تظه���ر ثقافة ال�شعوب، ثقاف���ة ال�شنوات ال�شابقة 
الت���ي مل يت�ش���ّن لن���ا اأن نعي�شه���ا. ه���ذه املقاه���ي 
تعّرف ال�شائح بهوية املواطن الكردي يف املكان 

االأكر جودة لتبادل الثقافات«.
دكتورة اآية �شفاء تقول: »اأ�شالة هذا املكان هي 
االأ�شياء اجلميلة املوجودة التي كانت يف الزمن 
اجلمي���ل بحكم مرور االأزمن���ة، االأ�شياء القدمية 

اأ�شبحت قليلة فاأكيد املقاهي بقيت حمافظة على 
تراثه���ا وعلى اأ�شالته���ا حتى الطع���ام واالأ�شياء 
املوج���ودة فيه���ا بقي���ت حمافظ���ة عل���ى نكهته���ا 

القدمية«.
اأن  رغ���م انت�ش���ار املقاه���ي بط���راز حدي���ث، اال 
اأنه���م  يوؤك���دون  الراثي���ة  املقاه���ي  اأ�شح���اب 
يحقق���ون اأرباح���ًا مادية  ومعنوي���ة. وهو االأهم 
بالن�شب���ة له���م ع���رب احلف���اظ عل���ى اأماك���ن تقّدم 
جل�ش���ات االأ�شالة للنا�س، وعل���ى ما يبدو مازال 
ه���ذا امل���زاج يف التجمع���ات مطلوبًا رغ���م ع�شر 

ال�شرعة واحلداثة.

 متابعة / المدى

ينتظ���ر النا�ش���رون العرب، اإقام���ة عدد كبري م���ن معار�س الكتب 
الدولي���ة وفق���ا الأجندة املعار����س الدولية، حيث اأقي���م حتى االآن 
معر�ش���ا القاه���رة وم�شق���ط، م���ن املعار����س العربي���ة الك���ربى، 
وينتظ���ر خالل ال�شه���ور املقبل���ة تنظيم باق���ي املحاف���ل الثقافية 
العربي���ة، التي يجري تنظيمها يف معظ���م العوا�شم العربية يف 

اإطار العمل على ن�شر الثقافة ودعم �شناعة الن�شر.
بع���د جناح معر����س القاهرة الدويل للكت���اب، يف دورته الرابعة 
واخلم�ش���ني، والت���ي �شه���دت ح�ش���ور اأك���ر من 3 مالي���ني زائر 
خ���الل اأيام املعر�س، ي�شتعد النا�ش���رون لعدة دورات جديدة من 
املعار����س العربية الكربى، حيث مين���ون اأنف�شهم باأن ت�شاعدهم 
بع���د االأزم���ة الكب���رية نتيج���ة تف�شي جائح���ة فايرو����س كورونا 

امل�شتجد، وهي:
- معر�س اربيل الدويل للكتاب من 8 - 18 اآذار/مار�س 2023

- معر�س تون�س الدويل للكتاب من 28 ني�شان/اأبريل - 7 مايو 
2023

- مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل من 3 - 14 اأيار/مايو 2023
-معر����س الرباط الدويل للكتاب م���ن 01 - 11 حزيران/يونيو 

2023
- معر����س اأب���و ظبي ال���دويل للكتاب 2023 م���ن -22 28 اأيار/

مايو 2023
- املعر�س الدويل للن�شر والكتاب - الرباط )املغرب( من 1 - 11 

حزيران/يونيو 2023
- معر����س فل�شطني ال���دويل للكتاب م���ن -7 17 اأيلول/�شبتمرب 

2023
-معر����س عم���ان الدويل للكت���اب )االأردن( 2023 م���ن 21 - 30 

اأيلول/�شبتمرب 2023
-معر�س الريا�س ال���دويل للكتاب من 1 اإىل 10 ت�شرين االأول/

اأكتوبر 2023
-معر����س اخلرطوم الدويل للكتاب 2023 من 17 - 31 ت�شرين 

االأول/اأكتوبر 2023
-�شال���ون اجلزائر الدويل للكتاب من 26 ت�شرين االأول/اأكتوبر 

اإىل 4 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2023
-معر����س ال�شارق���ة الدويل للكت���اب 2023 م���ن 1 - 12 ت�شرين 

الثاين/نوفمرب 2023

بالمو�عيد.. تعرف على معار�ض �لكتب �لعربية في عام 2023

معالم اأربيل 

مقهى �لقلعة في �أربيل من �أهم �لمقاهي �لتر�ثية في �لعر�ق

ت�صوير: محمود روؤوف
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�شب���ي يح���اول ف���ك اأيروتيكي���ات مورافي���ا، ليعنف من 
�شقيقه االأكرب يف اأن الوقت مل يحن لولوج عامل مورافيا، 
بينما ثنية الورقة يف �شفحة 177 يف كتاب وليم �شرير 
)تاري���خ اأملانيا الهتلرية(، تعن���ي الكلمات التي ا�شتقرت 
يف ع���ني اأبي يف اإغفاءت���ه االأخرية، يف حني توؤرخ كتب 
بعينها ملرحلة احلما�شة الثورية منت�شف ال�شبعينيات. 
وهكذا على امتداد اأكر من ثالثة عقود. اأظن اأن �شغفي 
بالق���راءة بداأ يوم قراأت م���ا قاله طه ح�شني من اأننا اأمام 
جي���ل يكت���ب اأكر مما يقراأ، ورغم اأنن���ي كنت يف �شن ال 
يوؤهلني للكتابة التي يعنيها اأحد اأ�شاطني االأدب العربي 
احلديث، اإال اأن ذلك مل مينعني من قبول حتدي القراءة.

االأدب الث���وري.. هك���ذا كن���ا نلق���ن، ولك���ن ال باأ����س اإن 
كان���ت �شخ�شية )باف���ل( يف روايت���ي )االأم( اأو )الفوالذ 
�شقيناه( هو من �شيقودنا اإىل )االأدب الال ثوري( هناك، 
حيث �شنتع���رف على دو�شتويف�شك���ي، ومنه اإىل حكمة 
مي�شك���ني يف رواية »االأبل���ه« واأزم���ة )را�شكولنيكوف( 
يف »اجلرمي���ة والعق���اب« وطه���ارة )األيو�ش���ا( وطي����س 
الذي���ن  ه���وؤالء  كرام���ازوف«  »االأخ���وة  يف  )دمي���ري( 
يعي�ش���ون جميعا اأ�ش���كاال متباينة ملعان���اة وحيدة: هي 
التاأن�شن، كما ي���رى �شتيفان زفايغ. مل ت�شلبني ال�شينما 
�شغ���ف القراءة بل عل���ى العك�س و�شعتن���ي اأمام طريقة 
جدي���دة فيه���ا. هي مل ت�ش���ل الفاعلي���ة االإبداعي���ة للن�س 
لكنه���ا اأي�شا اأ�ش���اءت املناطق املعتمة في���ه.. �شرت اأقراأ 
واأر�ش���م يف االآن نف�ش���ه، اأقراأ واأن���ا اأتخيل الو�شع الذي 
يتج�ش���د اأو �ش���وف يتج�شد في���ه الن�س املكت���وب حياة 
و�ش���ورا. القراءة هن���ا منتجة بالفع���ل. رواية »احلرب 
وال�ش���الم« الت���ي ا�شتهلكت من���ي مراهقا لي���ايل ِطوال، 
حيث احلدث االأه���م يف تاريخ رو�شيا مثلما رواه �شيخ 
الرواي���ة الرو�شي���ة تول�شت���وي، معاجلة خم���رج عظيم 
مث���ل الرو�شي بوندار�ش���وك لل�شينم���ا اأتاحت يل قراءة 
جدي���دة لهذا االأث���ر االأدبي اخلالد. اكت�ش���ف فيها ما قاله 
تول�شت���وي عن الرواية من اأنها اأق���ل متاما من ق�شيدة، 
وم���ع ذلك فهي اأق���ل من تاريخ.. وهو م���ا مل اأكت�شفه يف 
قراءت���ي االأوىل لها. االأمر نف�شه �شيك���ون مع مارغريت 
ميت�ش���ل و«ذه���ب مع الري���ح« الق���راءة اإذن اتخذت عمقا 
اآخ���ر م���ع ال�ش���ورة، و�ش���ار ل���ك اأن تقف مع فيل���م مبهر 
عن���د �شيناريو يع���ني الكامريا على املعاجل���ة. وكان من 
�ش���وء اأو ح�شن حظي اأن اأ�شاهد رائع���ة االأفغاين عتيق 
رحيم���ي )حجر ال�شرب( فيلما قبل ق���راءة الرواية وهي 
باالأ�شل الرواية التي حظيت بامتياز غونكور اجلائزة 
قب���ل اأن يعاجلها رحيمي نف�ش���ه يف فيلم وال اأروع.. يف 
ق���راءة الرواي���ة نقف عن���د جمل ق�شرية، و�ش���رد يعتمد 
املونول���وغ الداخل���ي، والتقطيع ال�شينمائ���ي، وعندما 
نقراأها فيلما لعتيقي نف�شه، نعر على االأ�شلوب االأدبي، 
واعتم���اد احلوار، وكم���ا يف الرواية ين�شاب احلدث مع 
كل لقط���ة. موؤل���ف الرواية ومرجمه���ا لل�شينما يعينني 
يف )حج���ر ال�ش���رب( يف �ش���كل الق���راءة.. ه���ي رواي���ة 
تتحدث فيها الزوجة عن م�ش���ري زوجها الراقد �شامتا، 
وامل�ش���اب بال�شل���ل عل���ى اإث���ر ر�شا�شة م���ن ر�شا�شات 
احلرب، ذكرياتها املوجعة، املوؤملة حد اجلنون، تتداخل 
فيه���ا التعاويذ والتمائم واآي���ات القراآن الكرمي، واحلب 
ال���ذي ال ينطفئ اأواره. هي اأي�شا عن املاأ�شاة والكوارث 
الت���ي يعاين منه���ا ال�شعب االأفغاين عل���ى مدى اأكر من 

ثالثة عقود.

رحلتي مع الكتاب

ت�صوير: محمود روؤوف

 بغداد / المدى

ي�شت�شيف معر�س اربيل الدويل للكتاب، نخبة من 
املفكري���ن واملثقف���ني والكتاب، العراقي���ني والعرب 
فعالي���ات  يف  ال�شي���وف  وي�شاه���م  واالجان���ب. 

وان�شطة املعر�س. 
اليكم بع�س ابرز ا�شماء ال�شيوف:

اإبراهيم عي�سى: 
كات���ب واإعالمي م�شري مع���روف. ُولد عام 1965 
وح�شل على درج���ة الدكتوراه يف الفقه االإ�شالمي 

من جامعة االأزهر.
كتب العديد من الكتب، من بينها »االإ�شالم املتجدد« 

و«االإ�شالم والعامل« و«االإ�شالم واحلداثة« وغريها.
يتمي���ز عي�ش���ى باأ�شلوب���ه اجل���ذاب واملنطق���ي يف 
الكتاب���ة والتح���دث، كم���ا يعت���رب م���ن ال�شخ�شيات 
االإعالمي���ة املوؤثرة يف الع���امل العربي. وهو يعترب 
الذي���ن  الليربالي���ني  االإ�شالمي���ني  النا�شط���ني  م���ن 
يعمل���ون عل���ى اإ�ش���الح التف�ش���ريات الديني���ة التي 

توؤثر على املجتمعات االإ�شالمية يف العامل.

ها�سم �سالح:
كات���ب وباحث ومفك���ر ومرجم تنوي���ري �شوري، 
املفكري���ن  اأب���رز  م���ن  ويع���د   ،1950 ع���ام   ول���د 
التنويريني العرب، يهت���م بق�شايا التجديد الديني 
ونق���د االأ�شولي���ة ويناق����س ق�شاي���ا احلداث���ة وما 
بعده���ا، ول���ه العديد م���ن االأعم���ال الت���ي تعرب عن 

اأفكاره.

ريم الكمالي: 
هي روائية وكاتب���ة وباحثة من دولة االإمارات من 
مواليد 1972. من موؤلفاتها رواية »�شلطنة هرمز« 
)2013( الت���ي ف���ازت بجائ���زة العوي����س لالإب���داع 
)2015(، ورواية »متثال دملا« )2018( التي فازت 
بجائزة ال�شارقة لالإبداع العربي ورواية »يوميات 

روز« )2021(.

�سكري المبخوت:
ه���و روائ���ي تون�شي ولد ع���ام 1962 يف العا�شمة 

تون�س، اأحد اأعرق اأحياء مدينة تون�س العتيقة.
ع�ش���و يف هيئ���ات حتري���ر ع���دد من املج���الت منها 
جملة »اإي���ال«، التي ي�شدرها معه���د االآداب العربية 
يف تون�س. عمل عميدا الأكرب واأعرق كليات االآداب 

يف تون����س بجامع���ة منوب���ة، ثم رئي�ش���ا لالأخرية.
م���ن اأه���م روايات���ه »الطلي���اين«، الت���ي ح�ش���ل من 

خاللها على العديد من اجلوائز.

�سلطان بن بخيت العميمي:
هو ناقد و �شاعر وباحث و قا�س من دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
اأح���د اأه���م اأع�ش���اء جلن���ة حتكي���م م�شابق���ة �شاعر 
امللي���ون لل�شع���ر النبط���ي من���ذ مو�شمه���ا االأول يف 
ع���ام 2006 - 2007، وا�شتم���ر ع�ش���وًا يف جلن���ة 
حتكيمها يف موا�شم 2007 - 2014. وتعترب هذه 
امل�شابق���ة اأ�شخم واأهم م�شابقة لل�شعر النبطي على 

م�شتوى العامل العربي.
يتميز بكتابته ال�شعر النبطي والف�شيح، وترجمت 

العديد من ق�شائده اإىل اللغة االإجنليزية.

تعرف على �أبرز �ضيوف معر�ض �أربيل �لدولي للكتاب

 المدى

في حديث ممتع مع ال�ستاذ با�سم عبد 
الحميد حمودي، عن الكتب والمكتبات 

القديمة ي بغداد، ودورها الثقافي 
والح�ساري الرائد، انجر الحديُث الى فكرة 
اقامة المعار�س الخا�سة بالكتب وبواكيرها 
في العراق الحديث. وهذا ما اآثار كاتب هذه 

ال�سطور على البحث عن الأمر.

ولعلَّ التفك����ري باإقامة معار�����س الكتب يف بغداد مل 
يب����داأ اإال بع����د اأن ا�شبحت جت����ارة الكتب تقوم على 
اأ�ش�����س جتاري����ة �شحيحة. فلم تعرف بغ����داد اأو اية 
مدينة عراقية اأخرى معر�ش����ًا للكتب واملطبوعات، 
اإال بع����د اأن �شع����ت بع�����س املوؤ�ش�ش����ات الثقافية اىل 
عر�����س ان�شطته����ا للجمه����ور. كما مل يكن م����ن اإقامة 
املعار�����س اأّي غر�س جت����اري.... ففي ع����ام 1938 
اقامت مديري����ة االآثار العامة معر�����س املخطوطات 
العربي����ة يف متح����ف االآث����ار االإ�شالمي����ة يف خ����ان 
مرجان، وه����و اأول معر�س للكتب يق����ام يف بغداد، 
حت����ى اأن املعر�س ال�شناعي والزراعي �شنة 1932 
مل ي�ش����ّم معر�ش����ًا للكت����ب عل����ى الرغ����م م����ن تن����وع 

معرو�شاته.
   ويف �شن����ة 1947 اقام املعهد الثقايف الربيطاين، 
معر�ش����ًا للكت����ب االنكليزي����ة احلديث����ة يف العل����وم 
واالآداب والفن����ون كاف����ة. وق����د لق����ي اقب����ااًل كبريًا. 
ث����م اأق����ام املعه����د املذك����ور يف �شن����ة 1954 معر�شًا 

للكت����ب االنكليزي����ة الت����ي تبح����ث يف املو�شوع����ات 
العراقية منذ ب����دء الطباعة حتى الع�شرينيات. وقد 
ا�شتع����ان املعهد، بعدد من املكتب����ات العراقية العامة 
واخلا�شة، كمكتبة املتحف العراقي ومكتبة توفيق 
وهب����ي املوؤرخ والوزي����ر الك����ردي، ومكتبة يعقوب 
�شركي�����س املوؤرخ الكبري ومكتب����ة بهاء الدين نوري 
املرج����م والع�شكري. وكان����ت اقامة ه����ذا املعر�س 
الفري����د من نوعه، منا�شب����ة طيبة الإطالع املرجمني 
العراقي����ني على جملة �شاحلة م����ن الكتب املطبوعة 
قدميًا وتبحث يف تاريخ العراق واأحواله املختلفة.
   وكان����ت اإحدى دور الن�ش����ر البريوتية، وهي )دار 
الك�ش����اف(، قد اأقامت معر�شًا للكت����اب اللبناين منذ 
ظهور الطباعة يف لبنان اوا�شط القرن الثامن ع�شر 
حتى �شنة 1949 التي اأقيم فيها املعر�س. وال ريب 
اأن �شل����ة �شاح����ب الدار ف����وؤاد حبي�����س، بالعديد من 
ادب����اء وكتاب العراق، كانت دافع����ًا الإقامة املعر�س. 
كما ان����ه كتب يف جريدت����ه )املك�ش����وف( اأن اال�شتاذ 

رفائيل بطي كان حمر�شًا على قيام املعر�س.

الكتبي����ة  املعار�����س  بع�����س  بغ����داد  �شه����دت  ث����م     
املتخ�ش�شة االأخ����رى. فعندما اقيم املهرجان االألفي 
الب����ن �شين����ا يف الع�شري����ن م����ن اآذار 1952، اقامت 
مديري����ة االآث����ار العام����ة معر�ش����ًا لكت����ب اب����ن �شينا 
املخطوط����ة واملطبوع����ة وم����ا كت����ب عن����ه مبختل����ف 
اللغات. وقد ن����ال املعر�س اعجاب العلماء والكتاب 
وال�شحافيني الذين ح�ش����روا املعر�س. وا�شركت 
فيه مكتبات عامة وخا�شة، كمكتبة املتحف العراقي 
ومكتب����ة االوق����اف العامة ومكتبة اخل����الين العامة 
ومكتب����ة عبا�����س الع����زاوي ومكتبة �ش����ادق كمونة 
ومكتب����ة كوركي�س عواد، كم����ا كان للكتبي العراقي 
الكب����ري قا�شم الرجب دوٌر يف تهيئة بع�س الطبعات 
الن����ادرة من الكت����ب. وعر�ش����ت االإدارة الثقافية يف 
اجلامع����ة العربية م�شورات ن����ادرة لبع�س موؤلفات 
ابن �شين����ا.  وعندم����ا احتفلت دار املعلم����ني العالية 
�شنة 1955 بذكرى تاأ�شي�شها اقامت معر�شًا للكتب 
املطبوعة. غ����ري اأن ا�شهر معار�س الكتاب العراقي، 
ه����و ال����ذي اقامت����ه مكتبة اخل����الين العام����ة ببغداد 

و�شمت����ه معر�����س الكت����اب العراق����ي، خ����الل الفرة 
م����ن 14 – 21 ني�ش����ان 1955. فق����د عر�س يف هذا 
املعر�س زهاء اأربعة اآالف عنوان ملطبوعات عراقية 
متث����ل مئ����ة عام م����ن تاري����خ الطباع����ة والتاأليف يف 
العراق. فقد ت�شمن من����اذج من ال�شحف واملجالت 
العراقي����ة والن�ش����رات الر�شمي����ة والكت����ب املدر�شية 

بلغات خمتلفة.
   وبع����د ثورة مت����وز 1958، اقام����ت املكتبة العامة 
يف بغ����داد )و�شمي����ت بالوطنية فيما بع����د( معر�شًا 
للكت����ب العراقي����ة وال�شحافة ال�ش����ادرة يف العراق 
خ����الل الع����ام االول من عهد الث����ورة. ويف منت�شف 
ال�شتيني����ات، اأق����ام ال�شي����د �شم�س الدي����ن احليدري 
�شاحب )املكتبة االهلية( يف بغداد، معر�شًا للكتاب 
العراقي على قاعة )الفن احلديث(، نال اال�شتح�شان 
ولق����ي اقب����ااًل كبريًا، وه����ذا م����ا نّبه القائم����ون على 
تنظي����م معر�س بغ����داد الدويل اىل احل����اق عدد من 
قاعات العر�س مبعار�س للكتب. وا�شتمر االأمر اىل 

اأن تاأ�ش�شت )الدار الوطنية للكتاب( .

متى �أقيم �أّول معر�ض فـي �لعــر�ق؟

�أربيل عا�ضمة دولية للكتاب

 معد فيا�س

اربي���ل، عا�شمة اقليم كورد�شت���ان، مل تعد عا�شمة 
للجم���ال وال�شياحة والتعاي����س ال�شلمي بني جميع 
مكون���ات ال�شع���ب العراقي، م���ن قومي���ات واديان 
ومذاهب خمتلفة، بل هي اي�شا للجمال وال�شياحة.
 بعد اي���ام قليل���ة، وبال�شب���ط يف الثامن م���ن �شهر 
اآذار احل���ايل، وبرعاية الرئي����س م�شعود بارزاين، 
�شت�شت�شيف اربيل اكرب معر�س للكتاب يف منطقة 
ال�شرق االو�شط، معر�س اربيل الدويل للكتاب يف 
ن�شخته ال�15، هذا املعر����س ينتظره القراء بفارغ 
ال�شرب بعد ان تعطل لثالث �شنوات ب�شبب انت�شار 
فايرو�س كورون���ا واي�شا ب�شبب ازم���ات مرت بها 

املنطقة. 

معر�س اربيل الدويل للكت���اب، وي�شتمد ا�شمه من 
هول���ري اأو )هول���ري( اأو )ارب���ا ايلو( مدين���ة االلهة 
االربع���ة، ياأتي مدعوم���ا من قبل جمه���وره، القراء 
الذي���ن يتجهون اإىل عا�شمة اقليم كورد�شتان بحثا 

عن كنوز الكتب.
اأم����س وان���ا احت���دث م���ع ايه���اب القي�ش���ي، مدي���ر 
معر����س اربي���ل ال���دويل للكت���اب، وال���ذي ي�شرف 
على كل �شغرية وكب���رية يف حت�شريات املعر�س، 
ي�شرف عل���ى املعر�س ومنظره، حيث ا�شطفت فيه 
ال�شاحن���ات الكبرية التي ان�شغ���ل العمال بانزال ما 
بداخلها من �شناديق الكتب اىل املواقع املحجوزة 
يف  واالحب���ار  ال�ش���ور  معر����س  الن�ش���ر،  ل���دور 
املعر����س، بينما الربيد االإلك���روين جتارة الربيد 

االإلكروين.

 غ���ادة العاملي، مدير ع���ام موؤ�ش�شة امل���دى للثقافة 
والن�ش���ر، او�شحت ان »ع���دد امل�شاركني يف الدورة 
ال���� 15 للمعر����س اأكر م���ن 300 دار ن�ش���ر ر�شينة 
وموثوقة، عراقية، عربية وكوردية، وعربية، غري 
عراقية، ا�شافة اىل دور ن�شر غربية، و�شيعر�شون 
الفكري���ة  املوا�شي���ع  ملختل���ف  عن���وان  ملي���ون 
واالبداعي���ة والتاريخي���ة وال�شيا�شي���ة والعلمي���ة 
وغريه���ا، وه���ذه ال���دور �شتت���وزع عل���ى م�شاح���ة 
10 االف م���ر مرب���ع، ه���ي م�شاحة معر����س اربيل 
ال���دويل، معربة عن ا�شفها »لعدم ا�شتيعاب م�شاحة 
املعر����س جميع ال���دور التي تقدم���ت للم�شاركة يف 
املعر����س حي���ث واجهن���ا �شغوط���ا وازدحاما غري 
طبيع���ي م���ن دور الن�ش���ر الذي���ن تقدم���وا بطلب���ات 
عديدة لغر����س امل�شاركة يف معر�س اربيل الدويل 

للكت���اب بع���د انقطاع���ه، مثم���ا ذك���رت اآنف���ا، لثالث 
�شنوات، ومل���ا الأربيل م���ن خ�شو�شية حيث جتمع 
ا�شافة للك���ورد والعرب كل القومي���ات والطوائف 

وهذا عامل م�شجع ال�شحاب دور الن�شر«.
افتت���اح املعر����س وبراجم���ه، وم���ع ب���دء الك���ورد 
باحتف���االت عي���د ن���وروز، واليوم العامل���ي للمراأة، 
ويوم الزي الر�شمي، وذكرى حترير اربيل يف 11 
اآذار/مار����س وه���و نف�س التاري���خ التباع وحترير 
ده���وك، هذا م���ا �شيجع���ل املعر����س، ال���ذي يختتم 
اعمال���ه يوم 18 اآذار احل���ايل، باجلمهور الكوردي 
والعرب���ي وم���ن القومي���ات االأخ���رى الت���ي ت�شكل 

الن�شيج االجتماعي القليم كورد�شتان.

عن موقع »روداو«

�صلطان بن بخيت العميمي�صكري المبخوتريم الكماليها�صم �صالحاإبراهيم عي�صى

 عالء المفرجي 
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