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 اأربيل / المدى

اختت���م م�شاء ي���وم ام�ض، معر����ض اربيل الدويل 
للكتاب يف دورته ال����15، بفعاليات ثقافية وفنية 

تليق مب�شتوى احلدث الذي ا�شتمر ل�11 يوما. 
ولقى املعر�ض جناح���ا كبريا، من خالل م�شاركة 
دور الن�ش���ر العراقية والعربي���ة والجنبية، التي 
تخط���ى عدده���ا 350 دارًا، ف�ش���ال ع���ن الهتم���ام 

العالمي الوا�شع.
كذل���ك حظي املعر����ض باهتمام ر�شم���ي كبري، فقد 
زارت���ه �شخ�شي���ات �شيا�شي���ة مرموق���ة، وقام���ات 

ثقافية كبرية، وطنية وعربية ودولية. 
ويف م�شاحة النقا�ض، جل�ض الع�شرات من املثقفني 
ال�شيا�شي���ني  واملوؤثري���ن  واملبدع���ني  واملفكري���ن 
والجتماعيني، حت���اوروا يف مو�شوعات عديدة 

طيلة ايام املعر�ض. 
ملختل���ف  فعالي���ات  املعر����ض  منه���اج  ق���دم  كم���ا 

الفئ���ات العمرية، وبالخ�ض الطف���ال، ول�شرائح 
اجتماعية متنوعة. 

�شهد اليوم الأخ���ري ملعر�ض اأربيل الدويل للكتاب 
جمه���ورًا كبريًا، وفعاليات فنّي���ة واأدبية خمتلفة، 
بالإ�شاف���ة اإىل حف���ل اخلت���ام الذي اأحي���اه الفنان 

اأحمد". "فاتن  والفنانة  عثمان"،  "ريا�ض 

يوم الختام
وت�شم���ن برنامج اليوم الأخ���ري للمعر�ض، اإقامة 
ندوة بعنوان "يف �شباق التحديات ع�شر الكتاب 
الرقمي ب���دًل من الأوفي�ش���ت"، مب�شاركة الأ�شتاذ 

وليد عبد الرحمن.
العدي���د  الأخ���ري  الي���وم  برنام���ج  ت�شم���ن  كم���ا 
م���ن احل���وارات الثقافي���ة، منه���ا "الرتجم���ة م���ن 
وعوائقه���ا"،  الأخ���رى  اللغ���ات  اإىل  الكردي���ة 
ال���زلزل  ح���دوث  واحتمالي���ة  �شب���اط  "زل���زال 
املدم���رة"،  واآثاره���ا  و�شدته���ا  اأربي���ل  يف 

وغريه���ا. الكردي���ة"  املو�شيق���ا  يف  "حدي���ث 
واأدى الفن���ان "ريا����ض عثم���ان" جمموع���ة م���ن 
جمه���ور  و�ش���ط  والكردي���ة،  العربي���ة  الأغ���اين 
املعر����ض، ال���ذي جتّمع ح���ول امل�ش���رح الرئي�شي 

حل�شور حفل اخلتام.
وتفاعل اجلمهور مع اأداء الفنان ريا�ض والفنانة 
واأدت  والت�شفي���ق،  والغن���اء  بالرق����ض  فات���ن، 
جمموعة م���ن ال�شبان وال�شابات الرق�شة الكردية 

الفولكلورية، باللبا�ض الكردي التقليدي.
وقال الفن���ان "ريا�ض عثم���ان" اإن "م�شاركته يف 
اإحي���اء حفل خت���ام معر�ض اأربيل ال���دويل، مهمة 
بالن�شب���ة ل���ه، ك���ون املعر����ض ي�شكل حرك���ة فنية 

وثقافية، جتمع الأدب والفن معًا".
واأ�شاف "عثمان": اأنها امل�شاركة اخلام�شة له يف 
معر����ض اأربيل الدويل، وه���و حري�ض دائمًا على 
التواج���د يف هذ احل���دث الأدبي املمي���ز، "خا�شة 
بعد غياب عدة �شنوات ب�شبب فايرو�ض كورونا".

واأك���دت الفنانة "فاتن اأحمد" اأن "اجتماع الكتاب 
م���ع املو�شيق���ا، ه���و اأجم���ل جتلي���ات احل�ش���ارة 
والرقّي، التي تعك�ض تطور املجتمع وتقدمه، هذا 
م���ا وّفره معر����ض اأربيل الدويل للكت���اب لزواره 

وللم�شاركني معًا".
وقال���ت "يا�شم���ني عبد الك���رمي"، اإح���دى زائرات 
املعر����ض اإن "حف���ل اخلت���ام كان ممي���زًا، خا�شة 
بح�شور الفن���ان ريا�ض عثمان، ا�شتمعنا ل�شوته 

اجلميل، وا�شتمتعنا باحلفل املو�شيقي".
اأربي���ل  "معر����ض  اأن  حمم���د"  "�شريي���ن  وراأت 
الأدب���ي  امل�شت���وى  عل���ى  ناجح���ًا  كان  ال���دويل، 
والفن���ي، حقق ح�ش���ورًا كبريًا، لأنه وف���ر للزائر 

الفائدة وال�شتمتاع".
وق���ال "�شيارعب���د الل���ه" اإن���ه "التق���ط العديد من 
ال�شور حلف���ل اخلتام، ومتن���ى اأن يعود معر�ض 
اأربيل الدويل للكتاب العام القادم، بذات التنظيم 
والن�شاطات والفعاليات التي �شهدها هذا العام".

ختام معر�س اأربيل الدولي للكتاب..

حدث ثقافي كبير القى النجاح والكّتاب ربح جمهورًا وا�سعًا

 اربيل – المدى 

خل�ش����ت املدي����ر الع����ام ملوؤ�ش�شة امل����دى للثقافة 
والفنون، د.غادة العاملي، خالل حوار لها يف 
معر�����ض اأربيل الدويل للكت����اب بدورته ال�15، 
جتربتها بامل�شاهم����ة يف معار�ض الكتاب التي 
متل����ك دورا  يف حرك����ة الن�شر بالع����راق، قائلة 
ان "املوؤ�ش�ش����ة لأك����ر م����ن 15 �شن����ة تقيم هذه 
املعار�����ض، وكان����ت  يف ال�شاب����ق تقت�شر على 
حمافظ����ة اأربيل، اما الي����وم فامتدت اىل و�شط 

وجنوبي البالد".
وت�شي����ف ان "ه����ذا المتداد والتط����ور مل يكن 
�شم����ن مب����ادرة �شخ�شية م����ن املوؤ�ش�ش����ة، امنا 
ت�شكل ب�شب����ب ظهور حاجة فعلية لوجود اأكر 

من معر�ض للكتاب واأكر من حمفل ثقايف".
وبدورها جتد ان اجلمه����ور العراقي معروف 
بحب����ه لالط����الع والق����راءة والكتاب����ة والثقافة 

ب�شتى اأنواعها.
وع����ن �شبب توقف املعر�ض ملدة ثالث �شنوات، 
املوؤ�ش�ش����ة  دفع����ت  الت����ي  "الأ�شب����اب  ان  تب����ني 
ليق����اف املعر�����ض كان����ت ج����ادة، منه����ا جائحة 
�شهدته����ا  اأخ����رى  ازم����ات  وحلقته����ا  كورون����ا 
املنطق����ة"، م�ش����رية اىل انه اثناء م����دة التوقف 
باإط����الق ال����دورة  امل����دى  موؤ�ش�ش����ة  "با�ش����رت 
ال����دويل  الع����راق  ملعر�����ض  والثاني����ة  الأوىل 

للكت����اب يف العا�شم����ة بغ����داد، واأي�شا انطالق 
معر�����ض الكت����اب يف الب�ش����رة، وه����ذا �شاه����م 

بتعوي�ض الغياب".
وت�شتدرك بالقول ان "معر�ض العراق الدويل 
للكت����اب يف العا�شمة، تخلله جمهور من ار�ض 
كرد�شتان العراق، واحتف����ى مبنا�شبة معر�ض 
الكت����اب"، م�شيف����ة ان "املوؤ�ش�ش����ة كان����ت على  
متا�����ض مبا�ش����ر م����ع اجلمه����ور يف كرد�شت����ان، 

م����ن خالل التوا�ش����ل الإلكرتوين م����ع القارئ، 
و�شعين����ا اىل مواكبة حركة التطور مبا يخ�ض 
ت�شوي����ق الكت����اب، حي����ث ظل����ت ه����ذه املنطق����ة 

عامرة بالثقافة من خالل اف�شل العناوين".
وعن ال�شعوبات التي تواجه معار�ض الكتاب، 
تل����وح العاملي لوجود الكث����ري من ال�شعوبات 
الت����ي تعرقل الو�شط الثقايف، وتعتربه و�شطا 
حماربا ملا يحمل����ه من اأفكار وم�شامني وتاأثري 

على الأجيال ال�شبابية.
وتردف كالمها اىل �شبب اخر اعتربته رئي�شيا 
متث����ل ب�"ال�شلطات املتعاقبة وعالقتها بالثقافة 
والكت����ب، اذ مل تك����ن جزءا م����ن ت�شهيل مهمتنا 

امنا كانت جزءا لالعاقة". 
وتتاب����ع حديثها "مل����دة 14 دورة كان املعر�ض 
يق����ام بدعم م����ن حكوم����ة اإقلي����م كرد�شتان، يف 
الوق����ت ذات����ه كن����ا �شب����ه ممنوع����ني م����ن اإقامة 

املعر�����ض يف بغداد، رغم وجود حاجة حقيقية 
وفعلي����ة لإقامت����ه، ك����ون بغ����داد ه����ي عا�شم����ة 

الثقافة  العربية ورمزا للح�شارة".
وت�شيف "يف ذل����ك الوقت مل يكن هناك تداول 
للكتاب مم����ا اثر  على الكت����اب والقارئ وحتى 
على تداول الكتاب نف�شه، كون املعار�ض تعترب 
حلقة و�شل بني الكتاب املحلي وبقية البلدان، 

اذا ت�شاهم يف انتقال الكتاب وت�شويقه".
وت�شت����درك بالقول ان "القان����ون يف العراق ل 
يدعم عملية ت����داول الكتاب اذ ل ميكن ت�شدير 
الكت����اب اىل اخل����ارج كون����ه حمك����وم بقوانني 
توج����د  ول  الق����دمي،  الث����ورة  قي����ادة  جمل�����ض 

ت�شريعات او حترك بهذا ال�شاأن يف اجلديد".
وت����رى ان "املعار�ض حدث مل����زم ولي�ض حدثا 
لل����رتف حتدي����دا للموؤ�ش�ش����ات الثقافي����ة ودور 
الن�ش����ر والكت����اب، حي����ث كل �ش����يء قائ����م على 
لي�ش����ت جمرد  "الثقاف����ة  ان  مبين����ة  الثقاف����ة"، 
كت����اب، فل����م، م�شرحي����ة، هي موج����ودة يف كل 

�شيء".
وباحلديث عن معر�ض اأربيل الدويل بن�شخته 
دورة  كل  "يف  ان����ه  العامل����ي  تذك����ر  ال�����15، 
تكت�شب خ����ربات ومعلومات ومعرف����ة ت�شاهم 
باإ�شاف����ة مل�شة جدي����دة على املعر�����ض الالحق، 
اذ هن����اك اكت�شاب معرف����ة مبتطلبات اجلمهور 
والعائلة التي تزور املعر�ض، فاليوم معار�ض 

الكتاب ل تكون جم����رد ف�شحة لتداول الكتاب، 
ثق����ايف  ومهرج����ان  ظاه����رة  اأ�شبح����ت  امن����ا 
ومتل����ك ادوات عدي����دة مثل الن����دوات الثقافية 
والعرو�����ض الفني����ة واأن�شط����ة خا�ش����ة للطف����ل 

والعديد من الأن�شطة املرافقة للمعر�ض".
وم����ن منظورها ان املعار�ض "اأ�شبحت ف�شحة 
للعوائل والأ�شدق����اء الذين باتوا ياأتون لأكر 
م����ن م����رة ب�شب����ب م����ا يحت�شن����ه املعر�����ض من 
ان�شطة جتعلهم يق�ش����ون العديد من ال�شاعات 

داخل جدران املعر�ض".
وتو�ش����ح ان الن�شخ الثالثة اخلا�شة مبعر�ض 
الكت����اب وجدت حلاجة العراق لها، وهذا يعود 
مل�شاحت����ه الكب����رية ولتنوع الفئ����ات فيه، وهي 
فر�ش����ة لتوف����ري الكت����ب ل����كل حمافظ����ة واملدن 
القريب����ة عليه����ا، ب����دل م����ن ان يقطع����وا م�شافة 

طويلة اىل حمافظة اأربيل.
وتتابع ان موؤ�ش�شة املدى متلك اهدافا ور�شالة 
ل تتمحور بتحقيق اأرباح للكتاب بقدر حر�شها 
على اإي�شال الكتاب للقارئ، وموؤ�ش�شة املدى ل 
تعمل من جانب جتاري امنا من جانبا اأخالقي 

منذ �شنة تاأ�شي�شها.
وتعد العاملي ان هذه الن�شخ الثالثة هي كافية 
لتغطية حاج����ة الع����راق، واي معار�ض اأخرى 
�شتك����ون جمرد معار�ض فرعية وروافد للن�شخ 

الكبرية من معر�ض الكتاب.

الموؤ�س�سة تملك اأهدافًا ور�سالة ال تتمحور بتحقيق اأرباح بقدر حر�سها على اإي�سال الكتاب اإلى القارئ

( غادة العاملي: معار�ض الكتب اأ�سبحت حدثًا ثقافيًا ومهرجانًا للكتاب مدير عام )
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ع���رب اأ�شح���اب دور للن�ش���ر ع���ن �شعادتهم 
بالتنظي���م والقب���ال اجلماه���ريي الكب���ري 
للكت���اب،  ال���دويل  اأربي���ل  معر����ض  عل���ى 
موؤكدي���ن يف الوق���ت ذات���ه ان م�شاركته���م 
تاأت���ي للحف���اظ عل���ى اأ�شم���اء موؤ�ش�شاتهم 
ودميومة عملهم يف ت�شوي���ق الإ�شدارات 

والكتب مبختلف عناوينهم.
�شاح���ب  احلي���دري  الم���ري  عب���د  وق���ال 
جن���اح دار ال�شادق���ني يف م�شارك���ة دائمة 
مبعر����ض اربيل للكت���اب ان »املدى لها باع 
املعار����ض«،  عل���ى  وال�ش���راف  بالتنظي���م 
واأ�ش���اف ان م�شارك���ة دار ال�شادق���ني هي 
لي�ش���ت هدفه���ا ربح���ي واإمن���ا ت�شع���ى اإىل 
ن�شر الثقاف���ة والعلم والوع���ي لدى جميع 
الفئات العمرية حيث احتوت مكتبته على 
اإ�ش���دارات ثقافي���ة واجتماعي���ة وعقائدية 
دع���م  اىل  ته���دف  وموؤلف���ات  وتاريخي���ة 
التعاي����ض ال�شلم���ي بني مكون���ات املجتمع 
العراقي«، لفت���ًا اىل ان »اأحدث اإ�شدارات 
دار ال�شادق���ني �شل�شل���ة م���ن اأج���ل وجدان 
�شلي���م منها )على اجل�ش���ر ببغداد، ال علي 
او ا�شل���ب م���ن الي���ام، غ�ش���ب ال�شب���اب، 
م�شري الن�شان(، )مبداأ التعاي�ض ال�شلمي 
املرج���ع  وفك���ر  الإ�شالم���ي  املنظ���ور  يف 
اليعقوبي(، )موجز تاري���خ الئمة الثني 
)قب�ش���ات  املهدوي���ة(،  )الق�شي���ة  ع�ش���ر(، 
وثقاف���ة  )الت�شام���ح  منوع���ة(،  ومواع���ظ 
الخت���الف(، )معامل التنمي���ة الب�شرية يف 

الفكر الإ�شالمي(.

مواجهة التحديات 
من جهته، اأ�شار احم����د كنفاين �شاحب دار 
الكتب العلمية من لبنان اىل انه بالرغم من 
كل الظ����روف ال�شعبة الت����ي تواجهها داره 
من الأزم����ة القت�شادي����ة العاملي����ة وارتفاع 

اأ�شع����ار الكتب وانخفا�����ض املبيعات ال انه 
�شي�شتمر يف امل�شاركة وخا�شة يف معر�ض 
اربي����ل لن الغاية هي لي�ش����ت الربح واإمنا 
احلف����اظ عل����ى ا�ش����م موؤ�ش�شت����ه الت����ي يبلغ 
عمره����ا اأك����ر م����ن ٥٠ عام����ًا بالإ�شافة اإىل 
هدفه يف ن�شر الثقاف����ة العلمية والن�شانية 
ب�شت����ى تخ�ش�شاته����ا«، مبين����ًا ان »اأح����دث 
اإ�ش����دارات دار الكت����ب العلمية لعام ٢٠٢٣ 
ه����ي: )ت�شمم الن�ش����ان بالعنا�شر الثقيلة(، 
)جناح القاري ل�شحي����ح البخاري(، )مياه 
المطار ل�شحة الرتبة والنبات والن�شان(، 
)القواعد العام����ة لألعاب الك�شفية(، )عيون 
احلكاي����ات(، )مفاتي����ح ال�شخ�شية املتميزة 
و�شف����ة النج����اح يف احلي����اة(، )عل����م نف�ض 

النمو من الطفولة اإىل املراهقة(.
بدوره ا�شاد حمم����د العب�شي مدير مبيعات 

دار العل����م والإميان من م�ش����ر يف م�شاركة 
اوىل له مبعر�ض اربي����ل للكتاب »بالتنظيم 
املمت����از ملوؤ�ش�ش����ة امل����دى«، م�شت����دركًا ب����ان 
)العل����م  ه����ي:  داره  اإ�ش����دارات  »اأح����دث 
والإمي����ان(، )ال�شراع الإيط����ايل العثماين 
جغ����وب(،  واح����ة  ح����ول  الربيط����اين 
)ا�شكالي����ات �شيا�ش����ة املواطن����ة(، )تاري����خ 
نهاي����ة الدول����ة الأموي����ة(، )املنه����ج العلمي 
لبن����اء الطروح����ات الإ�شالمي����ة(، )ا�شب����اب 
واآثار ال�شيا�ش����ات العامة البديلة(، )تاريخ 
القت�ش����اد الرقم����ي واجلمرك����ي(، )اآلي����ات 

القت�شاد ال�شتثماري(.

قر�سنة الكتاب
كم���ا ي�شي���د عل���ي طال���ب �شاح���ب جن���اح 
مكتبة النه�ش���ة العربية يف م�شاركة دائمة 

مبعر����ض اربيل للكت���اب بالتنظيم واإقبال 
الزائرين على احل�ش���ور، وا�شفًا »القدرة 

ال�شرائية للقارئ فوق املمتازة«.
وتابع طال���ب ان »التحدي���ات التي تواجه 
الكت���ب  �شرق���ة  عملي���ة  ه���ي  الن�ش���ر  دور 
الفكري���ة  احلق���وق  و�شرق���ة  والقر�شن���ة 
وم���ن الواج���ب عل���ى الدول���ة حماي���ة دور 
الن�ش���ر«، منوهًا بان »اأحدث اإ�شدارات دار 
النه�شة العربية لعام ٢٠٢٣ هي: )الدولة 
املن�شية، كرد�شتان والك���راد دكتور موؤيد 
هن���داوي(، )التكوي���ن التاريخ���ي للعراق 
يف  )الع���راق  جمي���ل(،  ل�شي���ار  احلدي���ث 
ر�شائ���ل امل����ض بي���ل(، )يه���ود الع���راق يف 
تقارير حكومي���ة و�شحفية(، )خمت�شرات 
عن نيت�ش���ه وجيفارا والبري كامو وهيجل 
)�ش���رية حلياته���م(، )هارب م���ن الإعدام(، 

)مذك���رات �شيوع���ي عراق���ي ب���ني املو�شل 
ومو�شكو(.

يف ال�شياق ذاته، توؤكد �شارة �شليم �شاحبة 
جن���اح دي���وان الوقف ال�شن���ي يف معر�ض 
اربيل للكت���اب اىل ان اهم التحديات التي 
تواج���ه موؤ�ش�شات الن�ش���ر هي عدم وجود 
حق���وق فكري���ة حتم���ي املوؤل���ف والنا�ش���ر 
م���ن �شرق���ة الكت���ب، لفت���ة اىل ان »اأحدث 
اإ�ش���دارات دار الوقف ال�شني لعام ٢٠٢٣ 
ه���ي: )تاري���خ م�شاج���د بغ���داد واآثارها(، 
)عبقرية عمر بن اخلطاب(، )اعالم الن�شاء 
يف الق���راآن الك���رمي(، )الأحاديث املوقوفة 
الأ�ش���وات  )تق���ارب  املوؤمن���ني(،  لمه���ات 
يف  القراآني���ة  الق���راءات  يف  وتباعده���ا 
البح���وث  )جمل���ة  والرتكي���ب(،  املف���ردة 

والدرا�شات الإ�شالمية العدد ٦٩(.

 اربيل - المدى 

افتت���ح معر����ض اربيل ال���دويل للكتاب، يف 
يومه الخ���ري، ندوت���ه الوىل حتت عنوان 
»يف �شباق التحديات، ع�شر الكتاب الرقمي 
بدًل م���ن الأوف�شي���ت« بالتعاون م���ع �شركة 
كان���ون، �شارك احلدي���ث فيه���ا، اأ.م�شطفى 
من���اف مدي���ر العملي���ات يف �شرك���ة ماك���ن 
اجلزيرة و اأ.منذر نعمان مدير املبيعات يف 

�شركة ماكن اجلزيرة.  
ق���دم م�شطف���ى من���اف نب���ذة تعريفي���ة ع���ن 
الطباع���ة الرقمية، حي���ث قال انه���ا »الوجه 
اجلدي���د للع�ش���ر احلدي���ث يف الطباع���ة، اذ 
نع���رف جميعن���ا ان الطباع���ة ام���ر ل ميكن 
ال�شتغناء عنه ل يف امل�شتقبل املتو�شط ول 
البعيد«، م�شريا اىل ان »التكنولوجيا ت�شهد 
تقدم���ا يف جمي���ع القطاع���ات رافق���ه تق���دم 

ملحوظ يف قطاع الطباعة«. 
وي�شي���ف ان »الطباع���ة الرقمي���ة ولتب�شيط 
 last”ه���ذا املفه���وم هي كم���ا يرم���ز له���ا ب
الطباع���ة  ن�ش���اأة  من���ذ   ،”technology
تتط���ور  ب���داأت  له���ا،  التقليدي���ة  والط���رق 
اىل ان و�شل���ت ملرحل���ة ع���دم الحتياج اىل 
اي���ة عملي���ات حت�ش���ري طباع���ي او اللتزام 

بت�شميم معني”. 
ويتاب���ع ان “الطباع���ة احلديث���ة ا�شبح���ت 
عبارة ع���ن �شغطة زر واح���د تعطيك نتائج 
رمب���ا كانت �شابقًا حتت���اج عمل ملدة �شاعات 
او حتى ايام للح�شول على هذه النتيجة”.  

وع���ن ن�شبة ا�شتخدامها يف العامل، يذكر ان 
اليوم ن�شتطيع ان جنزم وفق تقارير علمية 
ل توج���د دول���ة يف الع���امل ول حت���ى مدينة 

ت�شتطيع ال�شتغناء عن الطباعة الرقمية. 
وي���رى ان الطباع���ة الرقمي���ة �شتك���ون هي 
ال�ش���يء  وه���ذا  امل�شتقب���ل  يف  ال�شائ���دة 
ن�شتطيع ان نلم�شه من امليول نحو الطباعة 

الرقمية كونها ذات مزايا متعددة. 
ينتقل احلديث اىل منذر نعمان الذي حتدث 
بدوره عن الفوارق ما بني الطباعة الرقمية 
وطباع���ة الوف�شي���ت، اذ يق���ول، “العتقاد 

ال�شائ���د ان طباع���ة الوف�شي���ت والطباع���ة 
لي�شت���ا  فهم���ا  بينهم���ا  والعالق���ة  الديجت���ل 
مت�شادت���ني ول متناف�شت���ني، ولكن العالقة 
بينهم���ا هي تكاملية، كون ل���كل تكنولوجيا 
طباع���ة، فهن���اك ا�شتخ���دام حم���دد وفوائ���د 

معينة”. 
ويتاب���ع “الي���وم احلي���اة ا�شبح���ت ا�شرع، 
وكل ه���ذه المور التي تنعك�ض على احلياة 
بدوره���ا تنعك�ض عل���ى الطباع���ة”، م�شريا 
اىل ان “اح���د الف���وارق الت���ي توؤهل طباعة 
الدجت���ل ه���ي امكاني���ة الطباع���ة بالكميات 

القليل���ة واملتو�شطة ورمبا يكون ثاين اكرب 
فرق امكانية الطباعة املغرية للمحتوى”.  

ويعتق���د ان���ه “ل اأح���د ي�شتطي���ع الي���وم ان 
يج���زم بتوق���ف نظ���ام الوف�شي���ت كلي���ًا”، 
معل���ال �شب���ب ذل���ك اىل ان الب�شري���ة ل يزال 
لديه���ا ا�شتخدام ملطبوع���ات بكميات كبرية 
غ���ري متغ���رية عل���ى �شبي���ل املث���ال املناه���ج 
العلمي���ة يف كل ال���دول التي ل ت���زال تطبع 
بالوف�شيت، ك���ون الطباع���ة الرقمية اي�شا 
اخذت حيزا كبريا حتى من هذه املناهج”. 
وي�شيف ان���ه “اليوم جمي���ع الطلبات على 

الكمي���ات والن�ش���خ تدفعن���ي اىل الطباع���ة 
الرقمية”.  

ويعت���رب ان “الطباع���ة الرقمية اليوم تعمل 
على احلماية من املخاطر القت�شادية لدور 
الن�ش���ر من خالل اختب���ار الكتاب قبل ن�شره 
وع���ن طري���ق طب���ع ن�ش���خ حم���دودة وه���ذا 
يعود طبعًا اىل فوائد الطباعة الرقمية على 
الكات���ب والنا�شر، بالإ�شاف���ة اىل انه عندما 
تن�ش���ر دار الن�ش���ر كميات قليلة م���ن الكتاب 
لأج���ل الختب���ار اأ�شب���ح باإمكانه���ا ادخ���ال 
الكثري من العناوين عك�ض ما يف ال�شابق”. 
ان  من���اف،  يق���ول م�شطف���ى  وم���ن جهت���ه 
الر�شفة  نظام  الرقمي���ة حتتوي  “الطباعة 
والتخزين الذي يت�شمن خوارزميات ذكية 
تتي���ح م�شاح���ة �شخمة للتخزي���ن، اي حتى 
بالتخزين اللكرتوين فاأن الطباعة الرقمية 
حت���اول الو�ش���ول اىل اح���دث المكاني���ات 

التكنولوجية”. 
ويتابع “يعترب هذا املو�شوع جدليا، لي�ض 
فق���ط بالن�شب���ة للطباع���ة فاحلي���اة جميعها 
اليوم تتج���ه نحو المتتة وهي م���ن �شاأنها 
تقليل التدخل الب�شري وبالتايل التقليل من 
اخلطاأ الب�شري”، م�ش���ريا اىل ان “العملية 
الي���وم عندم���ا تت���م اوتوماتيكي���ا فلي�ش���ت 
الطابع���ة فقط من تق���وم بكل ه���ذه العملية 
ب���ل هي امكانية ربط اأك���ر من ماكنة باأكر 
م���ن جهاز وباأكر من عمل بتوايل حتى تتم 
العملي���ة باإتقان”.بتوايل حتى تتم العملية 

باإتقان«.
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 عالء المفرجي

نوعت دار املدى يف عناوين ا�شداراتها، وهذا 
براأيي ال�شر يف ان تكون يف مقدمة دور الن�شر 
العراقي���ة، فهي واكب���ت ما ت�ش���دره اأرقى دور 
الن�ش���ر يف الع���امل يف اختياراتها ه���ذه، وكان 
م���ن الطبيعي ان تتجه اىل الرتجمة، فاملالحظ 
اأه���م  ال���دار يجده���ا ملتقط���ة  عل���ى ترجم���ات 
ال�ش���دارات العاملية لنقلها اىل العربية، ف�شال 
الظاهرة الت���ي تكتنف عمل هذه الدور. فمثلما 
اأ�شرن���ا يف عمود �شابق اىل ظاهرة الكتب التي 
تعن���ى بالكت���ب وبالق���راءة واملكتب���ات، حي���ث 
تناق�ض مو�شوعاتها اهمية الكتب، وتاريخها، 
وا�شل���وب الق���راءة، وفائدته���ا.. وغريه���ا من 

املو�شوعات.. 
واتوق���ف هنا مع كتاب )يومي���ات بائع الكتب( 
ال�ش���ادر عن امل���دى ملوؤلف���ه �شون بيث���ل، لي�ض 
درا�ش���ة اأو عر�ش���ًا لعي���ون الكت���ب يف الرتاث 
الثقايف العاملي؛ بل هي �شرية املوؤلف و�شاحب 
املكتب���ة، �ش���ون بيثل، الذي ميتل���ك اأكرب مكتبة 
لبي���ع الكت���ب امل�شتعمل���ة يف اإ�شكتلن���دا. الت���ي 
حتت���وي عل���ى 100000 كت���اب، موزع���ة على 
اأكر م���ن ميل من الأرفف، م���ع ممرات ملتوية 
ون���ريان م�شتعرة، وكلها تق���ع يف مدينة ريفية 
جميل���ة على حافة البح���ر. جنة حمبي الكتاب. 
يف ه���ذه اليومي���ات امل�شحكة واملبكي���ة، يقدم 
�ش���ون نظرة م���ن الداخل على جت���ارب وحمن 
احلي���اة يف جت���ارة الكت���ب، م���ن الن�ش���ال مع 
العم���الء غريب���ي الأط���وار اإىل امل�شاحنات مع 
موظفي���ه، ياأخذنا مع���ه يف رحالت �ش���راء اإىل 
العق���ارات القدمي���ة ودور امل���زادات، ويو�شي 
واكت�شاف���ات  مفق���ودة  )كال�شيكي���ات  بالكت���ب 
جدي���دة(، ويق���دم لن���ا اإث���ارة الكت�ش���اف غ���ري 
املتوقع، ويث���ري اإيقاعات و�شح���ر حياة البلدة 

ال�شغرية، دائمًا مع عني ناقدة. 
ميك���ن اعتبار الكتاب رواي���ة م�شلّية للغاية عن 
اإدارة مكتب���ة يف »ويجت���اون« عل���ى ال�شاح���ل 
اجلنوبي الغرب���ي لإ�شكتلندا، فهو مكتوب يف 
�ش���كل مذك���رات يومي���ة، و�شرعان م���ا نتعرف 
على طاقمه ال�شغري من ال�شخ�شيات الرئي�شة، 
لي����ض اأقله���ا املوؤل���ف نف�ش���ه، وم�شاع���د متج���ر 
ا�شمه، نيكي. هناك الكثري من الفكاهة اللطيفة 
يف ه���ذا الكتاب. ي�شّور نف�شه على اأنه �شخ�ض 
خائن وق���ح ومت�شبث براأي���ه - �شخ�شية يبدو 

اأنه يفخر ب�شدق يف احلفاظ عليها. 
فمن املده�ض قراءة بع�ض اأو�شاف �شون بيثيل 
للعم���الء يف مكتبته، والت���ي يجروؤ اأي �شخ�ض 
عل���ى جتاوزها عل���ى الإطالق. نق���دم هنا، على 
�شبي���ل املث���ال، اإىل اأحد العم���الء املنتظمني يف 
املتج���ر، ال�شيد ديك���ون: »يتم مت�شي���ط �شعره 
الداكن الرقيق عل���ى وجهه بطريقة غري مقنعة 
حي���ث يح���اول بع����ض الرج���ال ال�شل���ع اإقناع 
الآخري���ن باأنه���م م���ا زال���وا يحتفظ���ون ببدل���ة 
فاخ���رة... يب���دو كم���ا ل���و اأن �شخ�ش���ًا ما حمل 

مالب�شه يف مدفع واأطلقها عليه«.
ويتح���دث ع���ن اأولئك الذي���ن ل ينفق���ون �شيئا 
- وه���م فيل���ق - يت���م ت�شويره���م ب�ش���كل غ���ري 
مبه���ج ب�شكل خا�ض، ولكن حت���ى اأولئك الذين 
ي�شعل���ون بعيدون عن الأمان: »�شققت الزوجة 
طريقه���ا ع���رب الرف���وف الأثرية، وه���ي ت�شعل 
وتئ���ن... اأنفق���ت 250 جنيه���ا اإ�شرتلينيا على 
كت���اب نبات���ات ا�شكتلن���دي م���ن الق���رن الثامن 

ع�شر«.
عندم���ا اأن�شاأ املال���ك الفخور لأك���رب مكتبة لبيع 
الكت���ب امل�شتعمل���ة يف ا�شكتلن���دا، �شفحة على 
الفي�ض بوك يف عام 2010 ، اأخذ »خماطرة«. 

تكر احلقائق الغريبة يف هذا الكتاب: من كان 
يخم���ن اأن العمالء الذين ي�شاألون عن الأناجيل 
الطبع���ات  اأن  اأو  الواق���ع؟  يف  ي�شرتونه���ا  ل 
الأوىل لي�شت بهذه القيمة عادًة؟ اأو اأن مناق�شة 
اتفاقي���ة الكت���اب ال�شايف ميك���ن اأن تكون غري 
مملة مميت���ة؟ هو موؤم���ن حقيق���ي، يقدم حجة 
عاطفي���ة لأهمي���ة الكت���ب - الكت���ب احلقيقي���ة، 
الورقي���ة والورقي���ة، امل�شف���رة مب���رور الوقت 
والت���ي يتم التعامل معه���ا وملطخة و�شروحها 

من قبل الأجيال.

نا�سرون: معر�ض اأربيل للكتاب عالمة بارزة يوميات بائع للكتب
لديمومة االإ�سدارات الجديدة 

في �سباق التحديات.. ع�سر الكتاب الرقمي بداًل من االأوفي�ست؟

م�ساركات لغايات ثقافية وعلمية ولي�ست ربحية
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 اأربيل – المدى 

للكت����اب  ال����دويل  اأربي����ل  "ا�شت�ش����اف معر�����ض 
بيوم����ه التا�شع، ندون بعن����وان "خفايا القراءة 
ودور الأندي����ة الثقافي����ة يف الدع����م والتنمي����ة"، 
حت����دث فيه����ا د.ب�شام مرع����ي ع�ش����و اداري يف 
نادي املدى للقراءة، و اأ.اأحالم بناوي ال�شاعرة 

ال�شورية وع�شو يف نادي املدى للقراءة. 
تق����ول ال�شاع����رة اأحالم بناوي، ان����ه "لو مل يكن 
للق����راءة تاأثري، ملا راأين����ا ان هناك كتبا متنع من 
الن�شر، ومل����ا راأينا وجود حكوم����ات متنع كتابا 
م����ن الن�شر، مل����ا راأينا املحارق الت����ي حدثت عرب 
التاري����خ للكت����ب منذ زمن الغري����ق حيث اأغرق 
افالطون كت����ب طالي�ض، وح����رق اخناتون كتب 

الديانات التي قبله".
وت�شيف اأي�شا "لو مل يكن للقراءة تاأثري ملا كان 
الث����وار يف الث����ورة الفرن�شية رفع����وا �شعارات 
و�شورا ملفكرين وكت����اب فيما مل يرفعوا �شورا 

لقادة و�شور ل�شخ�شيات �شيا�شية".
وتب����ني ان "القراءة �شاهم����ت يف تغيري جمعي، 
حي����ث انها ه����ي لي�شت جمرد تاأث����ري على الوعي 
بطريق����ة ب�شيط����ة، الق����راءة ق����ادرة عل����ى خل����ق 
تاأث����ريات خميفة لدرج����ة ان بع�����ض احلكومات 
تتعام����ل مع بع�ض الكتب على انها �شالح تتلقفه 
من ايدي النا�ض والعامة"، م�شرية اىل ان "هذا 
التاأث����ري وا�ش����ح للق����راءة فهي ذات ق����درة هائلة 

على التغيري".
وب����دوره يقول ب�شام مرع����ي ان "م�شروع نادي 
امل����دى للق����راءة يف اربي����ل، ي�ش����ري اىل اخل����ط 
الوا�ش����ح له����ذه املوؤ�ش�شة وهدفها ن�ش����ر الثقافة 

بني جيل ال�شباب".
وب����دوره حت����دث املرعي ع����ن بداي����ات تاأ�شي�ض 
نادي املدى للق����راءة وعما واجهه من �شعوبات 

املرحل����ة  ه����ذه  اىل  الو�ش����ول  ا�شتط����اع  حت����ى 
املتقدمة، ويذك����ر ان "هذه التجربة متتد ل�شنني 

طويلة منذ عام٢٠١٤ واىل الن".
وقب����ل الب����دء باحلدي����ث ع����ن ه����ذا الن����ادي يبني 
ان "ال�شم����ة ال�شا�شي����ة للق����راءة ه����ي التوا�شل 
لالإن�ش����ان  ميك����ن  ف����ال  واحل�ش����اري  املع����ريف 
الي����وم ان يوق����ف هذا التوا�ش����ل، اذ نحتاج اىل 
التوا�ش����ل مع التاري����خ والفل�شفة القدمية وهذا 
التوا�شل املعريف هو الذي يدفعنا نحو القراءة 
والكتابة، وال�شمة الأخرى هي ان القراءة تدفع 

النا�ض للطموح، فال �شك بان كل �شخ�ض طموح 
يحتاج اىل القراءة، والكاتب اجليد ل ي�شتطيع 
العي�ض دونها، اإ�شافة اىل �شمتها بخلق ال�شغف 

وخلق �شيء من ال�شغف للحياة".
وي�شي����ف انه "بن����اء على هذه ال�شم����ات اجتمع 
نخبة م����ن ال�شباب واتفقوا عل����ى تاأ�شي�ض نادي 

للقراءة يف عام 2014". 
ويو�ش����ح ان البداية كان����ت باإمكانيات حمدودة 
وتطوعي����ة واله����دف منه����ا ا�شتقط����اب ال�شب����اب 
العراق����ي الك����ردي يف اربي����ل حتدي����دا، م�شرية 

اىل ان احلدي����ث عن جتربة املدى فهو مو�شوع 
ال�شتمراري����ة، حيث ال�شن����وات الطويلة خلقت 
حال����ة تراكمي����ة معرفي����ة ا�شاف����ت اىل اع�ش����اء 
الن����ادي حمولة معرفي����ة، الي����وم نقا�شات املدى 
عندما تتح����دث يف ٢٠٢٣ تختل����ف عن حديثها 
يف ٢٠١٤،  اذ حتم����ل بع����دًا ثقافي����ا وتوا�ش����ال 

اكرب مع عدد كبري من الكتاب واملثقفني". 
وي�شرت�ش����ل بحديث����ه "نح����ن ناق�شنا م����ع املدى 
اىل الي����وم ١١٧ كتاب����ا، وبت�شوري ه����ذا العدد 
لي�ض بالقلي����ل، فمن خالل م�شاهداتي وقراءاتي 

لأندية الق����راءة يف العامل العرب����ي، نادي املدى 
يف اربي����ل من القالئل التي ناق�شت هذا الكم من 
الكتب، اإ�شافًة اىل توا�شل عدد كبري من الكتاب 
م����ع امل����دى ي�شي����ف حمول����ة معرفي����ة ح�شارية 

ثقافية".
ويوؤك����د ان من امله����م يكون ل����كل �شخ�ض ب�شمة 
ثقافية خمتلفة عن الخر وبالتايل عالقة القارئ 
م����ع الكت����اب م����ع الكاتب يف ن����ادي امل����دى كانت 
وثيقة ج����دا وانتجت نخبة م����ن الع�شاء الذين 
ي�شتطيع����ون الي����وم نقا�����ض موا�شي����ع متع����ددة 

�شواء يف الفل�شفة او الدب او ال�شيا�شة. 
وعن اآلية الن�شمام املرعية ان "ال�شخا�ض بعد 
١٢ جل�شة بالإم����كان ان يكونوا اأع�شاء"، وعن 
الأ�شي����اء اجلميل����ة من منظوره يف ه����ذا النادي 
هو ح�ش����ور م�شاركني لهم باأع����داد كبرية �شواء 
خالل جل�ش����ات احل�شورية كتل����ك التي تتم عرب 

النرتنيت".
ويتاب����ع "يف الف����رتة املا�شي����ة كان لدين����ا اأك����ر 
م����ن ٣٥ ن�شاطات بني ام�شي����ات ثقافية و�شعرية 
ومو�شيقي����ة بالإ�شاف����ة اىل مناق�ش����ة العديد من 
الكت����ب، ول ميكن خل����ق حالة ثقافي����ة من خالل 

نادي قراءة وحيد".
"احلال����ة الثقافي����ة ه����ي حال����ة  وي�ش����ري اىل ان 
م����ن  لدع����م  بحاج����ة  موؤ�ش�شاتي����ة،  جمتمعي����ة 
موؤ�ش�ش����ات الدول����ة وم����ن املوؤ�ش�ش����ات املدني����ة 
اي�ش����ا، اذ ل ميك����ن خل����ق وع����ي ثق����ايف باأهمية 
القراءة والكتاب من خالل نادي ثقايف واحد".

الثقاف����ة  وزارة  لدين����ا  "الي����وم  حديث����ه  يكم����ل 
والتعلي����م اإ�شاف����ة اىل العدي����د م����ن اجلامع����ات 
والن����وادي، ولك����ن ال�ش����وؤال امله����م ه����ل الكتاب 
الي����وم اخ����ذ م�شاحت����ه يف جمتمعنا وه����ل ظهر 
لهذه املوؤ�ش�ش����ات دورها الفاعل من اجل الكتاب 

والقراءة؟".

يعود احلدي����ث اىل ال�شاعرة اأحالم بناوي التي 
قال����ت ان "اجلهود خالل الثم����اين �شنوات التي 
قدمته����ا املدى كانت مثم����رة ولها نتائج ملمو�شة 

ب�شكل وا�شح وجميل".
وت�شي����ف ان����ه "عن����د دخ����ويل اىل ن����ادي املدى 
للق����راءة، لفت����ت نظري ع����دة نق����اط حت�شب اىل 
ان  وه����ي  لالأع�ش����اء  وحت�ش����ب  الن����ادي  ادارة 
ن����ادي املدى ق����ادر عل����ى جمع ع����دة قوميات يف 
م����كان واحد، يقراأون ذات الكت����اب ويتناق�شون 
في����ه وهذه مي����زة ل ميلكها اأي ن����ادي، و النقطة 
اخرى جن����د اليافعني ومن ه����م يف �شن الن�شج 
وجن����د كب����ار ال�ش����ن وهذا ي����دل عل����ى ان النادي 
ينتق����ي مو�شوعات متنوع����ة يف امور �شتى ول 
يقت�شر على اجتاه معني، بب�شاطة هو ل ُيقولب 

جمهور".
وم����ن جانب اخ����ر تتاب����ع حديثها "مل�ش����ت ثقافة 
ماه����ي  الثقاف����ة  وه����ذه  امل����دى  ن����ادي  جمه����ور 
اىل دلل����ة عل����ى الكت����ب الت����ي يختاره����ا النادي 
املداخ����الت  وعل����ى  الن����ادي  عل����ى  والقائم����ون 
وطريقة طرح املوا�شيع، اذ املوا�شيع املختارة 
والعناي����ة  الهتم����ام  ت�شتح����ق  موا�شي����ع  ه����ي 
وبالت����ايل ترك����ت اث����را يف اجلمه����ور ي����دل على 
الثر الذي ترك����ه النادي يف نفو�ض القراء حتى 
ا�شتط����اع ان يكون لديه����م وعي جمعي يدل على 
الثقاف����ة"، وا�شف����ة جتربته����ا "رائع����ة واغنتني 

بالعديد من اجلوانب".
وتوؤك����د ان "نادي امل����دى ا�شتط����اع ان يوؤثر يف 
جمه����وره وان تكون ل����ه دميومة، كما خلق جوا 
ثقافي����ا مهيئ����ا للح����وار وممتع����ا ج����دا ل يفر�ض 
راأي����ه على اأح����د"، م�شرية اىل ان "ه����ذه النقاط 
مل تقت�ش����ر عل����ى الكردي����ة فق����ط، حي����ث متكنوا 
من تعريف جمه����ور العرب على الكتاب الكردي 

والعك�ض كذلك".
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 اأربيل – المدى 

تخلل الي���وم ال�شابع من معر����ض اأربيل الدويل 
للكت���اب، ندوة حتت عن���وان "املراأة ودورها يف 
ت�شكي���ل الوع���ي الثق���ايف والأخالق���ي"، �ش���ارك 
احلدي���ث فيه���ا كل م���ن د.له���اي عب���د احل�شني، 
وه���ي خمت�ش���ة يف عل���م الجتم���اع\ التنظي���م 
الجتماع���ي و اأ.بخ�شان زنكنة، ب���اإدارة من قبل 
خانزاد �شعدي، وهي امني عام للمجل�ض الأعلى 
حلق���وق امل���راأة، وع�ش���و يف جمل����ض الن���واب 
بدورته الثانية، وقيادي���ة يف احلزب ال�شيوعي 

الكرد�شتاين.
وعربت ال�شيف���ة، بخ�شان زنكنة، ع���ن �شعادتها 
للم�شارك���ة يف ه���ذا املحف���ل وان تك���ون �شم���ن 
امل�شارك���ني يف معر����ض اأربي���ل ال���دويل للكتاب 
تغ���ريات  هن���اك  ان  وت���رى  ال����15،  بن�شخت���ه 
ع���ن  املو�ش���م  ه���ذا  مي���زت  كث���رية  وتط���ورات 
�شابقات���ه، وه���ذه يع���رب ع���ن ال�شع���ادة، بح�شب 

و�شفها.
عم���وم  يف  امل���راأة  و�ش���ع  ع���ن  وباحلدي���ث 
"و�ش���ع امل���راأة يف  الع���راق، تذك���ر زنكن���ة، ان 
عم���وم حمافظ���ات الع���راق امت���داد لو�شعها يف 
كرد�شت���ان، اذ ن�شمع ان هناك الكثري من امل�شاكل 
الجتماعي���ة املوؤث���رة عل���ى امل���راأة والعدي���د من 
ق�شاي���ا العن���ف واجلرمية"، م�ش���رية اىل "عدم 
وج���ود ف���روق نوعية بني اجلانب���ني، الختالف 
الوحيد هو وج���ود تطور عمراين يفتخر به يف 

كرد�شت���ان العراق، لكن هو و�شع املراأة هو ذاته 
يف اجلانبني".

وتبني عن �شعادته���ا بخطوة جمل�ض النواب يف 
اإقليم كرد�شتان، بت�شريع قانون العنف ال�شري، 
ويعت���رب انت�شار للم���راأة يف الإقليم، ملوحا اىل 
ا�شتم���رار امل�شاع���ي ملحاولة اق���راره يف جمل�ض 
الن���واب العراقي الع���ام، ولي���زال حمفوظا يف 
ادراج املجل����ض، نتيج���ة لوج���ود املقاوم���ة م���ن 
البع����ض، لفت���ة اىل ان الطري���ق م���ا زال طويال 

امام املراأة لتحقيق امل�شاواة لها.
وت�شيف زنكنة ان "العامل يكت�شف املراأة ويعيد 
اكت�شافه���ا ب�شكل م�شتمر، فالن�ش���اط اليوم الذي 
يحت�شنه معر�ض اأربيل الدويل للكتاب هو جزء 
من العدي���د من الأن�شط���ة التي تق���ام يف العامل، 
وت���كاد ان تك���ون الدرا�ش���ات الن�شوي���ة يف هذه 
املجال هي الن�شط يف املوؤ�ش�شات الكادميية".

ال���ذي متح���ورت حول���ه  وجتي���ب ع���ن �ش���وؤال 
الن���دوة قائلة انه "من وجهة نظ���ر �شكانية، فاأن 
ع���دد الن�ش���اء يف الع���راق ي�شكل الن�شب���ة الأكرب 
وال�شخ���م، وبح�ش���ب الح�شائي���ات الر�شمي���ة 
فان���ه يزيد عن ن�شب الرج���ال، وهذ يعترب عامال 
اإيجابي���ا لن حتق���ق امل���راأة تاأثري مه���م ل�شياغة 
القوان���ني والتاأثري يف احلي���اة العامة، وحتقيق 
منجزات له���ا، لكن لالأ�شف جن���د ان هناك تخلفا 
كبريا يف م�شتوي���ات عديدة"، وتعزو �شبب ذلك 
ان "كت���ل الن�ش���اء هي كت���ل خمرتق���ة ومعر�شة 
للت�شت���ت، ن���اجت ع���ن �ش���دى احلي���اة ال�شيا�شية 

ووج���ود الطائفي���ة والعرقي���ة، الت���ي اث���رت يف 
حياة املراأة".

وتلف���ت بحديثها اىل خطا �شائ���ع من منظورها، 
يتمثل بالعتقاد ان الوعي الن�شوي ينح�شر يف 
النا�شطات والن�شويات فق���ط، لكنه يف احلقيقة 
يكمن يف ان يكون لدينا اميا بالتغري وامل�شاواة 

الن�شبية بني الرجال والن�شاء.
وتوؤك���د ان امل���راأة تفك���ر وتكتب وتدي���ر الأمور 

دعمه���ا وم�شاندته���ا  بالت���ايل  بط���رق خمتلف���ة، 
وتوف���ري بيئة اآمنة له���ا، �شي�شاهم يف ا�شتجالب 
وجهات نظر اأخرى لها مردود اإيجابي للمجتمع.
انتق���ل احلدي���ث خلان���زاد �شع���دي، ال���ذي اأي�شا 
�شعادته���ا  م���دى  ع���ن  ب���داأ حديثه���ا  ع���ربت يف 
باحلديث يف هذا املحفل بجوار عاملة الجتماع، 

بخ�شان زنكنة.
تذكر �شع���دي ان "دور املراأة يف ت�شكيل الوعي، 

يجعلنا ننظر اىل تاريخها منذ ع�شور، ويجعلنا 
ناأخذ احلديث اليوم اىل غري زوايا".

وكان للم����راأة دور اأ�شا�ش����ي يف ت�شكي����ل الوعي 
ب����كل الع�شور، فف����ي تلك الع�ش����ور التي هزمت 
فيها املراأة تاريخي����ا ومت ابعادها عن الفعاليات 
واملحاف����ل، وح�شره����ا فيم����ا يطلق علي����ه املنزل 
الأطف����ال والرج����ال و�ش����وؤون  لرعاي����ة  الي����وم، 
الخري����ن، ومنذ ذلك الوقت اخ����ذت على عاتقها 

مواجه����ة اأمور جاهلة فيه����ا ول تدركها، جديدة 
بالن�شب����ة له����ا لكنها اجربت عل����ى التعامل معها، 
اىل ان اأ�شب����ح من����ط له����ا، بح�ش����ب م����ا بين����ت 

ال�شعدي.
"امل���راأة احتاج���ت  وت�شرت�ش���ل يف حديثه���ا ان 
ق���د يكون���ون الأطف���ال  اىل و�شائ���ل للتوا�ش���ل 
وبقية الفئ���ات املاكثني حولها، م���ا خلق لها دور 
اجب���اري يف التعام���ل، واثراء اللغ���ة"، م�شرية 
اىل ان "امل���راأة يف تل���ك الع�شور ا�شطرت اأي�شا 
اىل ا�شتعمال خياله���ا، ون�شج ق�ش�ض وحكايات 
وبقي���ة  اجل���دات  ع���رب  الي���وم،  الين���ا  و�شل���ت 

الن�شاء". 
وتعتق���د ان امل���راأة "ت�شتطي���ع ان تعمل يف كافة 
املجالت، ال�شيا�شية، القت�شادية، الجتماعية، 
لك���ن الم���ر لي����ض �شهال وي���كاد ان يك���ون �شعبا 
ج���دا، وما تخو�ش���ه امل���راأة من حتدي���ات تفوق 

ا�شعاف حتديات الرجال بذات املوقع".
 وترى ان هن���اك "اأوجه ت�شابه كثرية بني املراأة 
العراقي���ة،  املحافظ���ات  وبقي���ة  كرد�شت���ان  يف 
كال�شراك���ة يف الثقاف���ة العامة"، ورغ���م اىل انها 
ا�ش���ارت اىل وجود تط���ور يف و�ش���ع املراأة يف 
كرد�شت���ان الع���راق، م���ن ناحي���ة وج���ود قوانني 
تنب���ذ العنف وت�شمن حقوقها مثل تعديل قانون 
الأح���وال ال�شخ�شي���ة وت�شري���ع قان���ون العنف 
ال�ش���ري، لكنها بذات الوق���ت ت�شامنت مع راأي 
العاملة الجتماعية بقولها انه ل يزال امام املراأة 

طريق طويل لتحقق امل�شاواة.

عن دور المراأة في ت�سكيل الوعي الثقافي واالأخالقي

ت�صوير: محمود روؤوف

خفاي��ا الق��راءة ودور االأندي��ة الثقافي��ة في الدع��م والتنمية
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اق���ام معر����ض اأربي���ل ال���دويل للكت���اب ن���دوة 
بعن���وان »ادب الأطف���ال وت�شكي���ل الوع���ي يف 
ع�ش���ر الو�شائ���ط املرئي���ة«، �ش���ارك باحلديث 
فيها، الكاتب وال�شحفي ومدير حترير جريدة 
املزم���ار الأ�شبق، اأ.معد الفيا����ض، والعالمية 
اأ. �شت���ري جمع���ة، وادار الن���دوة اأ�شتاذ ح�شني 

ر�شيد.
يذك���ر ح�شني ر�شيد مي�ش���ر اجلل�شة ان »الطفل 
مواق���ع  تدع���ى  كب���رية  م�شي���دة  يف  الي���وم 
التو�ش���ل الجتماعي، وتطبيقات الإلكرتونية 
والقن���وات التلفازي���ة املوجهة لبع����ض الفئات 
العمري���ة،  كله���ا جعل���ت هن���اك فو�ش���ى ل���دى 
الأطف���ال، وول���دت حاج���ة لو�شائ���ل اع���الم ان 
يف  حي���ث  الي���وم،  وتر�ش���ده  الطف���ل  توج���ه 
ال�شاب���ق كانت هناك جم���الت خا�شة بالأطفال 
مثل »املزمار«، و«جملت���ي«، اإ�شافة اىل وجود 
�شينما الأطفال وبرامج اأخرى معنية بالأطفال 
مثل املر�شم ال�شغ���ري، عك�ض ما هو موجود اذ 

يغيب عنها برامج الأطفال«.
يق���ول معد الفيا�ض انه ب�شب���ب غياب واهمال 
كت���اب الأطفال توجه الطف���ل اليوم اىل مواقع 

التوا�شل الجتماعي، وما موجود من برامج 
تلفازية هي غري قائم عليها خرباء يف ال�شاأن.

ي�شتذك���ر انه كان هناك كتاب »جملتي واملزمار 
وملحق متوز والحتاد الع���ام ل�شباب العراق 
لديه امل�شرية، وكان هناك ر�شامون خمت�شون 
يف ر�ش���وم الأطف���ال، اإ�شاف���ة اىل وجود كتب 
لالأطف���ال تطب���ع يف اليابان من قب���ل دار ثقافة 

الطفل، وكتاب خا�شني بق�ش�ض الأطفال«.
ويجد ان���ه يف ال�شابق مل يكن لربامج الأطفال 
والكت���ب اأي توجي���ه ايديولوج���ي متبع، امنا 
كانت حتثه عل���ى البداع والن�شاط والت�شاوؤل 
ل���دى  كب���ري  تاأث���ري  له���ا  وكان  والكت�ش���اف، 
الأطف���ال، وذك���ر ان برهم �شال���ح كان قد تعلم 

العربية من جملة املزمار وجملتي.

ويب���ني ان كتب الأطف���ال واملج���الت اأ�شبحت 
الي���وم بائ�ش���ة ول قراء له���ا ال القليل، م�شريا 
اىل دور اله���ل يف اقتن���اء الكت���ب اخلا�ش���ة 
بالأطف���ال لأولده���م، وق���راءة الكت���ب امامهم 
�شيحثونه���م على الق���راءة اذ انها تعترب تربية 

وتدريب.
يف بالد الغرب تعترب كتب الأطفال هي الغلى 
مقارن���ة ببقية الكتب وحتقق لهم اأرباح عالية، 
كون هذه املجتمعات تقراأ وحتث اطفالها على 
القراءة رغم انت�شار اأجهزة اليباد والهواتف.

انتق���ل احلدي���ث اىل الإعالمية �شت���ري جمعة، 
الت���ي تقول بدوره���ا ان »الم لها دور كبري يف 
تربي���ة الأطف���ال، وحتدي���دا يف وق���ت انت�شار 

مواقع التوا�شل الجتماعي«.
وتو�ش���ح ان »ادب الأطف���ال ه���و لي����ض ادب���ا 
تعليمي���ا امن���ا ترفيه���ي، فمثال م�ش���رح الطفل 
ي�شع���ى ملعرفة كيف التعامل مع الطفل، اإذا يتم 
درا�ش���ة كل كلمة وكل فقرة م���ن العر�ض، كون 
ان الأطف���ال ياأخذون هذه احل���ركات واللفاظ 
وي�شتخدموه���ا، ل���ذا جن���د هن���اك الكث���ري من 
الأطف���ال يقل���دون بع����ض ال�شخ�شي���ات مث���ل 

�شبايدرمان وبات مان«.
واثن���اء احلديث تداخل معد الفيا�ض على هذا 
الكلم قائال ان »�شبايدرمان وبات مان ل تعترب 
خطرا على الأطف���ال، وانا تثقفت وتعلمت من 
ه���ذه الربامج حيث حتث عل���ى روح املغامرة، 
وان ادب الأطف���ال لي����ض ترفيهي���ا، امن���ا ه���و 

تثقيفي وتوعوي باأ�شلوب متميز«.
عل���ى  الأطف���ال  »ادب  ان  الفيا����ض  ويتاب���ع 
م�شت���وى الر�ش���وم ه���و مهمل من قب���ل وزارة 
الثقافة ول يوجد متويل لهذا اجلانب، اذ نحن 
يف وق���ت الف�شاد، حيث �شيط���ر حزب اإ�شالمي 
�شيا�ش���ي عل���ى مكتبة الطف���ل ودار الباليه بعد 
ع���ام 2003«، م�ش���ريا اىل ان���ه عل���ى م�شتوى 

احلكومة ل يوجد اهتمام.
ويوؤك���د ان »الكتاب���ة للطفل تعت���رب من اأ�شعب 
الكتاب���ات وحتتاج اىل مبدع���ني متميزين يف 
ه���ذا الم���ر، وكان يف ال�شاب���ق هن���اك ندوات 
خا�ش���ة لالأطف���ال يف احت���اد الدب���اء، وكان���ت 
الفرق���ة القومية للتمثيل يف ال�شينما وامل�شرح 

تخ�ش�ض �شنيا 3 م�شارح خا�شة بالأطفال«. 
وم���ن جهتها تقول �شتري جمع���ة ان »لالأ�شف ل 
يوجد اأي دعم مل�شرحيات الأطفال، وقد تعترب 
ومواق���ع  والع���الم  واحلكوم���ات  ال�شيا�ش���ة 
التوا�ش���ل الجتماعي كله���ا �شببا يف انح�شار 

هذا النوع من الربامج«.

في ندوة بمعر�ض الكتاب: الطفل في م�سيدة 
كبيرة تدعى التوا�سل االجتماعي!

ت�صوير: محمود روؤوف
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ت�شارك يف معر�����ض اأربيل الدويل للكتاب، �شركة 
»ت����رن ذا بي����ج« الهند�شية اللبناني����ة، تعر�ض كتبا 
مرتجم����ة اإىل اللغ����ة الإنكليزي����ة، حتت����وي كل ما 
يخ�ض فن الهند�شة املعمارية احلديثة والقدمية.

يقول مدير ال�شركة، »حمم����د م�شطو«: »ن�شتهدف 
طالب الهند�شة، واجلامعات، و�شركات الهند�شة، 
واملكات����ب الهند�شي����ة، نق����دم كت����ب هند�شي����ة م����ع 
اأقرا�����ض مدجمة، ت�شّهل عل����ى املهند�ض اأو الطالب 

عمله«.
وع����ن نوعي����ة الكت����ب، يق����ول »م�شط����و«: »كت����ب 
الت�شاميم الداخلية، التي تعر�ض ت�شاميم داخلية 
جاه����زة للمن����ازل اأو املكات����ب من الداخ����ل، وكتب 
الت�شامي����م اخلارجي����ة، الت����ي تعر�����ض ت�شامي����م 
جاه����زة للم�شاب����ح اأو احلدائ����ق اأو ال�شاحات، مع 
اأقرا�����ض مدجمة، يتّمك����ن املهند�ض من روؤيتها عن 

طريق احلا�شبة اأي�شًا«.
وي�شي����ف »م�شطو«: »نعر�����ض اأي�شًا كتب التغذية 
ياأخ����ذ  متنوع����ة،  ت�شامي����م  حتت����وي  الب�شري����ة، 
املهند�����ض منه����ا اأفكار، ميكن����ه بعده����ا تعديلها اأو 
الإ�شاف����ة عليها، ثم تنفيذ الت�شمي����م النهائي على 

اأر�ض الواقع«.
وع����ن كتب الهند�ش����ة املعماري����ة الإ�شالمية، يقول 
»م�شط����و«: »تهت����م �شركتن����ا بالعم����ارة الإ�شالمية، 
نق����دم للمهند�����ض كتب تعر�����ض الأماك����ن الرتاثية 
»عم����ارة  كت����اب  ال�ش����رق، ومنه����ا  الإ�شالمي����ة يف 
الفق����راء« للمعم����اري امل�ش����ري »ح�ش����ن فتح����ي«، 
يحكي بداية العمارة القدمية من احلجر والطني، 
اإ�شاف����ة اإىل كت����ب الزخرفة املعماري����ة الإ�شالمية، 
كلها كتب ي�شتفيد منها املهند�ض املهتم بتنفيذ هذا 

النوع من البناء«.
وع����ن اأهم الكت����ب املباعة خ����الل املعر�����ض، يقول 
»م�شط����و«: »كت����اب الت�شامي����م احلديث����ة 2022، 
وه����و عب����ارة ع����ن م�شاري����ع هند�شية جاه����زة مع 

قر�����ض ث����ري دي، ميكن للمهند�����ض التعديل عليه، 
اأي ميكن����ه تعدي����ل الت�شمي����م والإ�شاف����ة عليه من 

القر�ض ذاته«.
وما مييز اإ�شدارات �شركة »ترن ذا بيج« اأنها غري 
متوف����رة عرب النرتن����ت، يقول »م�شط����و«: »كتبنا 

مرتجم����ة بالتفاق مع النا�شر، ولها حقوق ملكية، 
ل ميك����ن اإيجادها عرب النرتنت، كم����ا اأنها تعترب 
مراج����ع مهمة لأ�شات����ذة الهند�ش����ة يف اجلامعات، 
املكات����ب  اأي�ش����ًا  العلي����ا،  الدرا�ش����ات  ولط����الب 

الهند�شية حتتفظ بها كمراجع هند�شية«.

كتب الهند�سة المعمارية تلقى رواجًا في معر�ض 
اأربيل للكتاب
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يتمّي���ز معر����ض اأربي���ل ال���دويل للكت���اب، ه���ذا 
ال�ش���ور  للتق���اط  ا�شتدي���و  بوج���ود  الع���ام، 
الفوتوغرافي���ة، وهذه امل���رة الأوىل التي ي�شم 

فيها املعر�ض ا�شتديو ت�شويريا.
يق���ول مدير �شرك���ة “فوك�ض ميدي���ا”، “�شيفان 
هرك���ي”، اإن “اأهمي���ة وجود ا�شتدي���و للتقاط 
ال�ش���ورة الفوتوغرافية داخ���ل املعر�ض، يكمن 
يف اأن زوار املعر����ض، معظمه���م عائ���الت ت�شم 
الن�ش���اء والأطف���ال والكبار، يرغب���ون بالتقاط 

�ش���ورة تذكاري���ة جماعية لهم داخ���ل املعر�ض، 
ه���ذه  عل���ى  للح�ش���ول  ال�شتدي���و  في���زورون 

ال�شورة”.
وي�شيف “هرك���ي”: “كما اأن الكّتاب واملوؤلفني 
وال�شحفيني، يرغب���ون باحل�شول على �شورة 
بج���ودة عالي���ة، ي�شتخدمونه���ا يف ح�شاباته���م 
الر�شمي���ة عل���ى و�شائل التوا�ش���ل الإجتماعي، 
الت���ي  الكت���ب  مقدم���ة  يف  ي�شعونه���ا  واأي�ش���ًا 

يعملون على تاأليفها ون�شرها وطباعتها”.
ومن جهة اأخرى، ي�شكل وجود �شركة للتدريب 
الإعالمي، اأهمية بالغة لطلبة الإعالم واملهتمني 
بتعّلم تقنيات الت�شوير، يقول هركي: “يزورنا 
العديد من الطلبة، ي�شاألون عن اأ�شعار الدورات 
التدريبية وتواريخها، هذه فائدة كبرية لهم”.

وخ���الل معر�ض اأربيل الدويل للكتاب، خّف�شت 
يق���ول  اأ�شعاره���ا،  ميدي���ا”،  “فوك����ض  �شرك���ة 
نا �شعر ال�شورة ال�شخ�شية  “خف�شّ “هركي”: 
م���ن خم�شة اآلف دينار اإىل األف دينار، ما �شجع 
النا����ض على احل�ش���ول على �ش���ورة �شخ�شية 
جميلة بدقة عالي���ة، نر�شلها لهم عرب الوات�شاب 

اأو التلغرام لحقًا”.
عل���ى خ���الف فك���رة �شرك���ة “فوك����ض ميدي���ا”، 
بامل�شارك���ة با�شتدي���و ت�شوي���ري، �شارك���ت دار 
ن�ش���ر” هاف���ال ب���وك �شت���ور”، باآل���ة ت�شوي���ر 
ع�شري���ة فورية، تعط���ي للزائ���ر �شورته خالل 

خم�ض ثواين.
تقول مديرة “هافال بوك �شتور”،: “ا�شم الآلة 
العربية،  “�ش���ورين” باللغة  مي” اأي  “فوتو 
م���ا على الزائر اإل اأن يق���ف اأمام الآلة، وي�شغط 
عل���ى زر ابداأ، ليح�شل على �شورته خال خم�ض 
ث���واين، مزّينة باإط���ار مكتوب علي���ه “معر�ض 

اأربيل الدويل للكتاب15”.
وع���ن اأهمية م�شارك���ة ال�شور خ���الل املعار�ض 
توثي���ق  حت���ب  “النا����ض  “حمم���د”:  تق���ول 
ذكراياتها، من خالل ال�شور، وما ميز اآلتنا اأنها 
تعطي �شورا فورية باإط���ارات جميلة، يحتفظ 
بها الزائر ليتذكر اأنه زار معر�ض اأربيل الدويل 

وجتّول يف اأق�شامه”.

ا�ستديو لل�سور المميزة في معر�ض اأربيل للكتاب
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ت�شتم����ر املدار�ض التعليمية بالتوافد اإىل معر�ض اربيل للكتاب وهو يف يومه الأخري، 
حيث زار املعر�ض اأم�ض، الع�شرات من طلبة واأ�شاتذة مدر�شة النخبة الهلية، قادمني 

من مدينة املو�شل.
واو�ش����ح امل�ش����وؤول الإعالم����ي للمدر�ش����ة حممد ر�شي����د ل�)املدى( ان ه����ذه الزيارة هي 
الوىل للمدر�ش����ة اإىل معر�����ض اربي����ل التي ج����اءت من اج����ل الطالع عل����ى العناوين 

واملوؤلفات اجلديدة واقتناء عدد من الكتب املهمة ملكتبة املدر�شة.
وا�ش����اف ان الكت����ب املتوف����رة غني����ة باملعرف����ة وقيمة ج����دًا نظرًا ل����دور الن�ش����ر املهمة 
امل�شارك����ة، وا�شاد يف الوقت ذاته بالتنظيم اجلي����د وباحل�شور الكبري من قبل الزوار 

والقراء.
واك����د ان اهم ما ميز املعر�����ض هو تواجد كافة الفئات العمرية م����ن الطفال وال�شباب 

والكبار ومن جميع املحافظات العراقية.

اأ�ساتذة وطلبة من المو�سل 
ي�ساركون في معر�ض اأربيل للكتاب 


