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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

االنتماء 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
االإعالمية الجديدة

د. مجاهد ابو الهيل
اأ. ريم الكمالي

اأ. يا�سر ال�سالم

الحوار العربي الكردي وقفة مراجعة7:00 م�ساء
اأ. فا�سل ميراني

د. رائد فهمي
د.محمد اح�سان

اليوم الثالث : الجمعة 10 /3 /2023
الجهةادارة الجل�سة الح�سورالفعالية

المراة في لغة االعالم ون�سو�سها12:00
د. بهاد ح�سيب قرداغي

ا. جنار نامق
زينب علي

روني عليقراءات �سعرية2:00 م�ساء

عن عازف �ساب »فهد فيلم وثائقي )حكاية ايزيدية(3:00 م�ساء
حربو" انتاج ا�سباني

بالتعاون مع 
غوته

 محاربة االخبار الزائفة على مواقع4:00 م�ساء
التوا�سل االجتماعي

 م.د.�سادق محمد غريب
 م.باران محمد عبداهلل
 م.بخيتار حميد �سعيد

م.�سنار نامق

اأ.م.م.هةردوان محمود 
كاكة �سَيخاأ

الحداثة ونقد الحداثة في االدب 5:00 م�ساء
ا.علي بدرد. محمد بدويالعربي

لقاء مع الجمهور6:00 م�ساء
اثر الفكر الديني في الرواية العربية

ا. كيالن محمدد. �سكري المبخوت

ام�سية فنية7:00 م�ساء

فعاليات غير م�سبوقة بانتظار جمهور الكتاب
بح�سور زيدان وبال�سخارت وعالوي.. الرئي�س بارزاني

يفتتح معر�س اأربيل الدولي للكتاب
 اإق��ب��ال وا���س��ع وك��ب��ي��ر ح��ظ��ي ب��ه ال��م��ع��ر���س ف��ي ���س��اع��ات��ه االأول���ى

برعاية �سيادة الرئي�س م�سعود بارزاني 

 اأربيل / المدى

افتتح الرئي�س م�شعود بارزاين، �شباح اأم�س الأربعاء، معر�س 
اأربي���ل الدويل للكتاب بن�شخته اخلام�ش���ة ع�شرة، برفقة �شيادة 
القا�ش���ي فائق زي���دان رئي�س جمل�س الق�ش���اء الأعلى، وجينني 
با�شخ���ارت مبعوث���ة الأمم املتح���دة، والدكت���ور اي���اد ع���اوي 
رئي�س ائتاف الوطني���ة والأ�شتاذ فخري كرمي رئي�س موؤ�ش�شة 

املدى.
وح�شر حفل الفتتاح ال���ذي حظي بتغطية اإعامية ا�شتثنائية، 

عدد كبري من ال�شخ�شيات ال�شيا�شية والجتماعية والثقافية.
و�شه���د املعر����س يف ال�شاع���ات الأوىل م���ن يوم���ه الأول، اقبال 
و�شع���ا م���ن قب���ل ال���زوار ورواد الكت���ب الذي���ن تقاط���روا عل���ى 

الجنحة وماأوا ممرات القاعة الرئي�شية.
وكانت اآخر ن�شخة للمعر�س قد اأقيمت قبل ثاثة اأعوام، قبل اأن 
يتوق���ف املعر����س ب�شبب تداعيات الو�ش���ع ال�شحي الناجم عن 

انت�شار جائحة كورونا.
وت�شرتك يف هذه الدورة اأكرث من 350 دار ن�شر عراقية وعربية 
ودولية ف�شًا عن دور الن�شر يف اإقليم كرد�شتان، وجميعها تعد 

من الدور الر�شينة، حيث �شيعر�س اأكرث من مليون عنوان.
و�شرتافق اأيام املعر�س اإقامة ع���دد كبري من الفعاليات الثقافية 
والفنية، كم���ا �شيكون هناك تواجد ل�شخ�شي���ات ثقافية واأدبية 

وفنية من خارج العراق.
وتت�شم���ن فعالي���ات املعر�س اي�شًا حف���ات غنائي���ة واأم�شيات 
�شعري���ة، و9 ن���دوات يف الي���وم الواحد، يكون فيه���ا ال�شيوف 

على متا�س مبا�شر مع اجلمهور لتبادل الآراء والأفكار.
وم���ن املتوق���ع اأن ت�شه���د فعاليات املعر����س التي متت���د حتى ال� 
18 م���ن ال�شهر احلايل ح�شورًا كب���ريًا على امل�شتويني الر�شمي 

وال�شعبي.

  اأربيل / المدى

�شارك���ت املمثلة اخلا�شة لاأمني العام ل���اأمم املتحدة يف العراق جينني 
با�شخارت يف افتتاح معر����س اأربيل الدويل للكتاب بدورته اخلام�شة 

ع�شرة.
وقال���ت با�شخارت: »ه���ذه هي امل���رة الأوىل التي اأ�ش���ارك فيها يف هذا 
املعر����س، واحببت���ه، وادع���و اجلميع اإىل الق���راءة وال�شتمت���اع بذلك، 
و�شخ�شيًا ل يوجد كتاب مف�شل يل الن، فانا اقراأ العديد من العناوين، 

لذلك ل اأف�شل اأحدهم على الخر«.
واأ�شاف���ت: »نعم اأجد �شعوبة يف حتديد الكتاب املف�شل لدي لن العديد 
م���ن الأفكار جتري يف راأ�ش���ي الن، لأين اقراأ العديد من عناوين الكتب 

التي جتعلني ا�شتمتع بحياتي«.

بال�سخارت من معر�س اأربيل للكتاب: اأدعو الجميع للقراءة
 اأربيل / المدى

و�ش���ف رئي�س ال���وزراء الأ�شبق الدكتور اياد ع���اوي معر�س اربيل ال���دويل للكتاب بالر�شالة 
احل�شارية وال�شيا�شية والجتماعية والثقافية والعلمية التي تعرب عن افكار الكثري من الأدباء 

والكتاب.
وهن���اأ ع���اوي يف ت�شريح���ه ل�)امل���دى( »رئي����س احل���زب الدميقراط���ي الكرد�شت���اين م�شع���ود 
الب���ارزاين وحكوم���ة اقليم كرد�شتان عل���ى ا�شت�شافة معر����س الكتاب«، مبين���ا ان »هذا احلدث 
ي���دل على ال�شمو والعلو والت�شامح وخمرجات الأدباء واملفكرين من الق�ش�س والأدب وال�شعر 

وال�شيا�شة والقت�شاد«.
كم���ا اأ�ش���اد رئي�س ال���وزراء الأ�شبق »بدور رئي����س موؤ�ش�شة املدى ال�شتاذ فخ���ري كرمي وح�شن 
التنظيم ملعار�س الكتب على مدار ال�شنوات ال�شابقة �شواء يف العا�شمة بغداد او مدينة اأربيل«، 

م�شيفا: »ان هذا الكرنفال اجلميل ي�شيف ملوؤ�ش�شة املدى وللقائمني عليها جناحا جديدا«.

اأياد عالوي: معر�س اأربيل للكتاب كرنفال جميل ور�سالة ح�سارية

منهاج المعر�س 

ت�صوير: محمود روؤوف
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 اأربيل / المدى

من بين اأكثر من مليون عنوان حا�سر في 
معر�س اأربيل الدولي للكتاب، قدمت دور 

الن�سر الم�ساركة )٣٥٠ دار ن�سر( مئات العناوين 
الجديدة التي �سدرت خالل العام ٢٠٢٣.

حمم���د خريي م���ن دار املحرو�ش���ة للن�شر م���ن م�شر يف 
ت�شري���ح ل�)امل���دى( اأع���رب ع���ن �شك���ره للتنظي���م الرائع 
واملمت���از ملعر����س الكتاب بجمي���ع جوانب���ه منها جمال 

اللوان التي طليت فيها اأجنحة املعر�س ودور الن�شر.
وم���ن ابرز اإ�ش���دارات دار املحرو�شة هي كتب يف الفكر 
منه���ا كت���اب لوي�س التو�شي���ف يف فن الع���اج النف�شي، 
والفك���ر امل�ش���ري ملحم���د عو�س وع���دد من كت���ب الأدب 
احلدي���ث املرتجم���ة بالإ�شاف���ة اإىل كت���ب ع���ن اخلي���ال 

العلمي.
مدي���ر جناح دار املايني من �شوريا اأجمد رجمان اكد ان 
داره حري�ش���ة على امل�شارك���ة الدائمة يف معر�س اربيل 
للكتاب، وانه يتوقع النجاح الكبري للمعر�س لهذا العام، 

خا�ش���ة م���ع الإقبال الكب���ري الذي �شه���ده املعر�س خال 
�شاعات���ه الوىل، موؤكدًا ان ه���ذا المر يعود بعد انقطاع 

عن تنظيم معر�س اربيل للكتاب لب�شع �شنوات.
مبين���ا يف الوقت ذاته ان الإ�ش���دارات املتوفرة لدى دار 
املاي���ني �شملت كت���ب اجتماعي���ة و�شيا�شي���ة وتاريخية 
بالإ�شاف���ة اإىل الرواي���ات املرتجم���ة الهادف���ة ف�شًا عن 
الكت���ب اجلامعي���ة، م�ش���ريًا اإىل ان م�شارك���ة دور الن�شر 
ال�شورية يف هذا املعر�س تهدف اىل تبادل الثقافات بني 
املجتمع العراقي وال�شوري من خال الكتب والروايات 

للموؤلفني ال�شوريني.
�شعيد البنا مدير جن���اح مركز درا�شات الوحدة العربية 
من �شوريا او�شح ان م�شاركته اليوم هي لي�شت الوىل 
يف معر����س اربي���ل للكت���اب، م�شي���دا بالتنظي���م اجلي���د 

للمعر�س حتت قيادة موؤ�ش�شة املدى.
وب���ني ان ابرز اإ�ش���دارات املركز لهذا الع���ام �شملت كتبا 
تربوي���ة و�شيا�شية و اجتماعي���ة و ثقافية بالإ�شافة اإىل 
اطروح���ات جامعية، موؤكدا ان ه���ذه الإ�شدارات �شملت 
خمتل���ف البلدان العربي���ة مثل الع���راق ولبنان والردن 
ومل تقت�ش���ر على �شوريا فقط بهدف تبادل الثقافات بني 

خمتلف �شعوب العامل العربي.
مدي���ر جناح موؤ�ش�شة امل�شتقبل الرقمي هاين ال�شغري 
ب���ني ان موؤ�ش�شته يف م�شاركة دائم���ة مبعر�س اربيل 
للكت���اب ومنذ ١٠ �شن���وات، وانها قادم���ت مبجموعة 
اإ�ش���دارات جديدة لهذا العام، لكتب علمية وم�شاحف 
وناطق���ة بالإ�شاف���ة اإىل كت���ب مو�شوع���ات الن�ش���ان 
النف����س  عل���م  ومو�شوع���ات  اجلغ���رايف  والطل����س 

والفل�شفة والجتماع وكتب الأطفال.
مدير جناح دار �شطور �شتار حم�شن اأعرب عن فرحته 
بالع���ودة القوي���ة ملوؤ�ش�ش���ة املدى يف تنظي���م معر�س 

الكت���اب مبدين���ة اربيل بع���د غياب ٣ �شن���وات ب�شبب 
جائحة كورونا، موجهًا �شكره اإىل ادارة املعر�س على 
ح�ش���ن التنظيم وجمالي���ة اجنحة املعر����س واختيار 

دور الن�شر التي تزخر بالإ�شدارات والكتب القيمة.
وب���ني ان ابرز اإ�شدارات دار �شط���ور لهذا العام كانت 
كت���اب »احلي���اة ل جتري دومًا حفيف���ة ناعمة« و«كيف 
تطع���م الديكتات���ور« و«احل���زب ال�شيوع���ي العراق���ي 
و الق�شي���ة الكردي���ة » و«�ش���رية ال���دم و الر�شا����س« 
واأ�ش����س  الف���ن  عنا�ش���ر  و«دلي���ل  دخ���و«  و«عم���ارة 

الت�شميم«  و رواية »ن�شيدنا احلزين«.
مدي���ر جناح دار موزاييك احدى دور الن�شر يف تركيا 
حمم���د عل���ي فرح���ات وامل�ش���ارك يف معر����س اربي���ل 
للكت���اب لول م���رة اك���د ان تنظي���م الي���وم كان رائع���ًا 
بالإ�شاف���ة اإىل الإقب���ال الكب���ري على الإ�ش���دارات منذ 
ال�شاع���ات الوىل على املعر�س. حيث او�شح فرحات 
ان اب���رز موؤلف���ات موؤ�ش�شت���ه �شمل���ت كتب���ا متنوع���ة 
م���ن تاريخي���ة واجتماعي���ة و�شيا�شي���ة بالإ�شافة اإىل 

الروايات الرتكية واملرتجمة اإىل العربية.
مدير موؤ�ش�شة من�ش���ورات مقربة الكتب ح�شام حممد 
اك���د ان موؤ�ش�شت���ه دائم���ًا ما ت�ش���ارك �شم���ن معار�س 
الكت���ب التي تقيمه���ا موؤ�ش�شة املدى �ش���واء يف بغداد 
او الب�ش���رة او اربيل يف ظل التنظيم اجليد و املعتاد 
للم���دى خ�شو�شًا خال العام احل���ايل، مبينا ان ابرز 
اإ�ش���دارات موؤ�ش�شت���ه �شم���ن معر����س اربي���ل �شملت 
روايات ملوؤلفني عدة يف جمالت خمتلفة منها فل�شفية 

و اجتماعية بالإ�شافة اإىل ق�ش�س الأطفال.
مدي���ر جن���اح موؤ�ش�ش���ة بي���ت احلكمة اخلا����س بكتب 
ال�شني حممد تقي اأثنى عل���ى التنظيم املمتاز ملعر�س 
الكت���اب، مو�شح���ًا ان جمي���ع املوؤلف���ات املتوفرة لدى 
جناحه اخت�شت عن ال�شني ونقل الثقافة ال�شينية اإىل 
الع���راق والوطن العربي عن طريق ترجمة اإ�شدارات 
و  والجتم���اع  والقت�ش���اد  ال�شيا�ش���ة  يف  متنوع���ة 
الرواي���ات ع���ن ال�ش���ني منها كت���اب »مو�شوع���ة ثقافة 
وع���ادات ال�ش���ني« »كتاب طريق احلري���ر الذي ت�شعى 
ال�ش���ني ن�شره يف العراق والوط���ن العربي« »الديان 
يف ال�ش���ني« و«الق�شة الكامل���ة لا�شام يف ال�شني« و 

»مو�شوعة تاريخ ال�شني«.
رئي����س موؤ�ش�شة ابجد للن�شر و التوزيع ح�شني حممد 
او�ش���ح ان م�شاركته الي���وم يف معر�س اربيل للكتاب 
ه���ي الوىل ل���ه ال���ذي اكد عل���ى م�شاهات���ه للمعار�س 
الدولي���ة الخ���رى يف التنظي���م والقب���ال، حي���ث بني 
ان اغل���ب اإ�ش���دارات موؤ�ش�شت���ه ه���ي درا�ش���ات نقدية 

وتاريخية وثقافية وروايات اجتماعية.
ا�ش���ام الرفاع���ي مدي���ر جن���اح الدرا�ش���ات امل�شري���ة 
اك���د ان موؤ�ش�شت���ه حري�ش���ة دائمًا عل���ى امل�شاركة يف 
معر����س اربي���ل للكت���اب يف كل عام مو�شح���ًا انه يعد 
م���ن املعار�س املهمة، و التي ت�شاهي املحافل العربية 
والدولي���ة الخ���رى يف التنظي���م. مراهن���ًا يف الوقت 
ذات���ه جناح املعر����س يف ظل التنظي���م اجليد من قبل 
موؤ�ش�ش���ة امل���دى، م�ش���ريا اإىل ان اغل���ب الإ�ش���دارات 
املتوف���رة لدى موؤ�ش�شته هي ع���ن القانون والجتماع 
الرواي���ات  اإىل  بالإ�شاف���ة  واملحا�شب���ة  والقت�ش���اد 

ملوؤلفني م�شريني.

 علي ح�سين 

 
من���ذ ان ت�شفح���ت اول كت���اب يف حيات���ي، وحت���ى كتاب���ة 
ه���ذه ال�شطور، وان���ا اعي�س عاقة حب دائم���ة مع الكتب، 
م���ا ان ادخ���ل مكتب���ة  حت���ى ا�شع���ر بن�شوة غريب���ة حلظة 
النظ���ر اىل الكت���ب، وغالب���ًا م���ا كان���ت الأغلفة تق���ذف بي 
اىل عامل جمه���ول، بينما كنت اأرغب ب���كل كياين اأن اأغور 
يف اأعم���اق هذه الكت���ب، وحني اأمتكن م���ن احل�شول على 
كت���ب جديدة، يب���داأ قلق اآخر، البحث ع���ن عناوين جديدة 
اآخ���رى، كنت اأًبحث يف رفوف املكتبات مرهوبًا بالأ�شماء 
ه���ذا تول�شتوي وذاك اميانويل كانط، هنا يقف جان جاك 
رو�ش���و اىل جانب هرني برغ�شون، م���ن بعيد ينظر اليهم 
�شارت���ر �شاخ���رًا، فيما فكت���ور هيغو ل حتلو ل���ه ال�شحبة 
ال م���ع بل���زاك. يف زاوي���ة ما يقب���ع اجلاحظ فيم���ا يندب 
اب���و حي���ان التوحيدي حظ���ه، فيما يقدم يل عب���د الرحمن 
مني���ف ن�شائح ع���ن احلياة . كنت مثل طف���ل �شائع و�شط 
غاب���ة كب���رية، يتطفل النظ���ر يف وجوه الآخري���ن، �شعور 
بال�شع���ادة يغم���رين، واأنا اأمار����س لعبة بع���ث املوتى من 

قبورهم.
ه���ل الق���راءة �شب���ب لأن متتل���ئ حياتن���ا بالكت���ب، يكت���ب 
اندري���ه مال���رو: »لي�س هناك كات���ب دون مكتبة« يف القرن 
الثام���ن ع�شر كان لورن����س �شترين قد كت���ب رواية« حياة 
واآراء ح�ش���رة املح���رتم ، ال�شيد تر�ش���رتام �شاندي« وفيها 
اأراد اأن ي���روي لن���ا املزي���د م���ن احلكاي���ات، حت���ى اإنه قام 
باقتبا����س فقرات من ع�ش���رات الكتب الت���ي قراأها، ليتنقل 
من �شريفانتي�س اىل �شويفت ومونتاين ورابليه، وجنده 
يتعامل مع ه���ذه القتبا�شات والن�شو����س كاأنها جزء من 
روايت���ه، حت���ى اأن جيم����س جوي�س يكتب بع���د مرور مئة 
وخم�ش���ني عامًا على �شدور رواية تر�شرتام �شاندي، اإنها 

اأقرب ماتكون اىل مكتبة متكاملة.
يف الع���ام 1922 يكت���ب ال�شاعر الفرن�ش���ي اأراغون: »يف 
كل م���ا اأقراأ تقودين الغري���زة بقوة �شديدة اىل البحث عن 
الكات���ب واإيجاده وتفر�شه وهو يكتب، واإىل الإ�شغاء اىل 
م���ا يقوله، ل اإىل م���ا يرويه، حت���ى اإنن���ي يف النهاية اأجد 
هزلية التماي���زات املعتربة بني الأجنا�س الدبية، كال�شعر 

والرواية والفل�شفة، كل هذا بالن�شبة يل كام«.
يف اأثن���اء عملي بائعًا للكت���ب، كانت الكتب التي ت�شل اىل 
املكتب���ة كثرية جدًا، وكنت اأ�ش���اب باحلرية يف اختيار ما 
اأق���راأه، واأ�شال نف�شي هل اأ�شتطي���ع قراءة كل هذه الكتب، 
بالطب���ع ل، يكت���ب اأمربتو اإيكو: »تزخ���ر املكتبات اجليدة 
مباي���ني الكتب، ول���و افرت�شنا اأننا نريد ق���راءة كتاب كل 
يوم، فه���ذه 365 كتابًا يف العام، ولو فعلنا ذلك على مدار 
10 �شن���وات، ف�شنق���راأ ح���وايل 3600 كت���اب، ولو ت�شنى 
لأح���د اأن يفع���ل ذل���ك م���ن �ش���ن العا�ش���رة حت���ى الثمانني، 

ف�شيكون قد قراأ 25،200 كتاب وح�شب«.
تكت���ب فرجيني���ا وول���ف يف مقال���ة بعن���وان »كي���ف نق���راأ 
كتاب���ًا كما يج���ب«: »من الب�شاط���ة اأن نقول مب���ا اأن للكتب 
ت�شانيف، فيجب علينا اأن ننتقي من كل �شنف ما هو مفيد 
وخليق ب���اأن مينحنا اجلديد. يبقى هن���اك الذين ي�شاألون 
عما تعطينا اإياه الكتب. غالبًا ما ناأتي اىل الكتب اأول مرة 
ونحن بعقول مق�شم���ة �شبابية، نبحث وقتها عن الرواية 
التي حدثت يف الواقع، وعن ال�شعر الكاذب، وعن ال�شرية 
الذاتية املغرية، وعن كتب التاريخ التي توؤجج كربياءنا. 
اإذا ا�شتطعن���ا اإبع���اد كل ه���ذه الت�ش���ورات امل�شبقة عندما 

ِل.  نق���راأ، فاإن ه���ذه �شتكون بداي���ة مثرية لاإعج���اب. لمتمُ
�شبقا يف البداية،  اإذا تراجع���ت عن ذلك، واأ�شدرت حكمًا ممُ
�شتمن���ع نف�ش���ك م���ن احل�شول عل���ى اأي فائ���دة د�شمة مما 

تقراأه.« – داخل املكتبة ترجمة را�شي النما�شي-
ميكنن���ي اأن اأتذكر الأنفعالت الت���ي وّلدتها اول الكتب يف 
نف�ش���ي، هكذا كتبت فرجينيا وولف يف ر�شالة عام 1918 
وجهته���ا اىل قارئ���ة ت�شاأله���ا ع���ن اأهمية الكت���ب يف حياة 
الن�شان.. اعت���ادت وولف اأن تق���راأ يف ال�شالة اخل�شراء 
يف منزله���ا الذي ا�شرتت���ه منزل ب�شي���ط يف اإحدى القرى 
م�شيد باحلج���ر و�شط حديقة كبرية، حيث كان هذا البيت 
بالن�شبة لها ملجاأ لله���دوء والطماأنينة: »هذا البيت عبارة 
عن مرك���ب يحملني فوق اأمواج الق���راءة والكتابة املقلقة 

واملخدرة يف اآن واحد ".
يف الألف الأخرية من تاريخ الب�شرية ا�شبح الورق جزءًا 
من حياتنا. رمبا لي�شاأل اأحد منا ما هي هذه الورقة التي 
نق���راأ فيه���ا، اإنه���ا اأمامنا �شيئ���ًا م�شتويًا اأمل����س، ولكن هل 
ه���ذه خدعة، ق���راأت مرة يف كت���اب جميل بعن���وان »املادة 
يف حياتن���ا«، اإن ه���ذه الورقة املل�شاء م���ا هي اإلعبارة عن 
تل م���ن األياف متناهي���ة الدقة ت�شبه حزم���ة ق�س.لميكننا 
ند�شت على نطاق جمهري  ال�شعور ببنيتها املعقدة لأنها همُ
يتخط���ى حا�ش���ة اللم�س اأحيان���ًا، اأ�شبح ال���ورق و�شيلتنا 
لإجن���از رحلة اىل ع���وامل جدي���دة. والكتابة عل���ى الورق 
ه���ي ف���ن جت�شي���د الأف���كار وال���روؤى والتخي���ات. يوؤك���د 
الربت���و مانغوي���ل اإن الكتاب���ة تنتم���ي اإىل جمموعة فنون 
ال�شتح�شار املتعلقة بت�شوير الأف���كار وامل�شاعر ونقلها. 
ئل اين�شتاين وكان منهمكًا يف الكتابة: ماذا  وذات م���رة �شمُ
تفع���ل؟ فاأجاب: اأحاول ا�شتك�ش���اف العامل وتاأمله يف حيز 

�شغري ا�شمه الورقة.
يف مكتبت���ي اليوم، الرفوف تئن حتت ثق���ل اأنواع الكتب 
و�شنوفه���ا، ومنه���ا كت���ب مك���ررة، اأقتنيتها ملج���رد اإعادة 
ترجمته���ا اأو طباعته���ا اأو اخت���اف نوع ال���ورق، لكني ل 
اأ�شتطي���ع التفريط بها لأنها ت�شكل ج���زءًا من ذاكرتي، يف 
كتابه���ا »الق���راءة اجلاحم���ة« تكت���ب دونالني ميل���ر: »عند 
اختي���ار الكتب ن�شرتجع عمرًا باأكمله من خربات القراءة، 
اأو حميطنا من اأ�شدقاء القراءة الثقات، اأو ن�شائح لنقاد، 
وهي جتربة ناجحة، فنحن نادرًا ما نقراأ كتابًا ل ن�شتمتع 
ب���ه، اأو على الأقل نقدره، ولهذا يب���دو علّي النزعاج اأمام 

فكرة التخل�س من الكتب الزائدة«.
كان���ت مكتبة فكتورهيغو ت�ش���م اآلف الكتب، خ�ش�س لها 
طابقًا كام���ًا يف منزله الكبري، ويكت���ب يف يومياته: »يف 
�شباي كنت األتهم الكت���ب اإلتهامًا اأينما اأجدها«. ويف هذه 
املكتبة زاره غو�شتاف فلوبري، الذي يكتب ر�شالة لوالدته: 
»اأخ���ريًا ا�شتمتعت بروؤية فكت���ور هيغو عن قرب، فحدقت 
به م�شدوه���ًا، كما اأحدق يف اإناء مملوء مبايني اجلواهر 
الكرمية، متاأمًا كل �شغرية وكبرية ت�شدر عن هذا الرجل 
ال���ذي يجل�س بجواري على مقعد �شغري، مدققًا النظر يف 
يده اليمنى التي كتب���ت كل الروائع اجلميلة قائًا لنف�شي 
ه���ذا الرجل الذي جعل قلبي ينب�س اأ�شد نب�س عرفته منذ 

وِلدت، والذي اأحببته اأكرث من جميع َمْن مل اأعرف«.
ي�شري الفيل�شوف الروماين �شينيكا  اىل ان احلياة الأكرث 
�شعادة هي اأن تعي�س مع الكتب. اآمن الفا�شفة القدماء اإن 
با�شتطاع���ة الكتب اأن متدنا بال�شع���ادة، وتتيح لنا التحكم 
بال�شع���ادة، وتتيح لنا الكت���ب التحكم باأهوائنا وت�شحيح 
الأفكار املغلوطة، فالكت���اب يقودنا اىل عاقة متوازنة مع 

احلياة.

�أنا �قر�أ .. �إذً� �أنا �أحب 
تحدثوا عن اأبرز مجاالت اإ�سداراتهم الجديدة من الكتب

نا�سرون ي�سيدون بتنظيم معر�س اأربيل الدولي 
للكتاب: ي�ساهي المعار�س العالمية!

ت�صوير: محمود روؤوف
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 متابعة المدى 

اأعرب عدد من زوار معر����س اربيل الدويل للكتاب 
يف ن�شخته اخلام�شة ع�شرة والذي يقام للفرتة من 
8 ولغاي���ة 18 اذار احلايل عن �شعادتهم بعودة اأهم 
ملتق���ى ثقايف كما و�شف���وه لن�شاطه من جديد، بعد 
ثاثة اع���وام من التوق���ف ب�شبب تف�ش���ي فايرو�س 
كورونا والج���راءات ال�شحية التي اوقفت العديد 

من الن�شاطات.
رواد املعر�س و�شفوا املعر�س  باأنه »عر�س ثقايف" 
عل���ى اأر����س اقلي���م كرد�شت���ان واأ�ش���ادوا باجلهود 
لاع���ام  امل���دى  موؤ�ش�ش���ة  بذلته���ا  الت���ي  الكب���رية 
والثقاف���ة والفن���ون يف التنظي���م وتق���دمي اأن�شط���ة 
وفعالي���ات ثقافي���ة ممي���زة يف نوعيته���ا وقيمته���ا 
و�شيوفها، لفت���ني اإىل اأن الإقبال من حمبي الكتب 
كبري، و�شيك���رب خال اليام القادم���ة من املعر�س، 
مطالب���ني بان تك���ون اأ�شع���ار الكت���ب  معقولة ويف 
متن���اول اجلمي���ع، لن الكت���اب �شيظ���ل دائم���ا خري 

�شديق، فاإىل التفا�شيل:
بداية، ا�ش���اد العامي معد فيا�س بجهود القائمني 
عل���ى املعر����س، واعت���رب اقامت���ه يف ه���ذه الي���ام 
احتفالية ربيعية توؤ�شر لزده���ار الثقافة والكتاب. 

م�شيف���ا ان معار�س الكتب لي�ش���ت فقط �شوقا لبيع 
و�شراء الكتب وامنا ه���ي تظاهرة ثقافية ومعرفية 

ت�شاهم يف �شناعة امل�شتقبل.
من جهته، اأعرب الكاتب الكبري ناجح املعموري عن 
�شعادت���ه بعودة معر�س اربيل للكتاب ليكون تواأما 
ل�شقيق���ه معر����س العراق ال���دويل للكت���اب، متمنيا 
ان تت���وزع معار����س الكتب على معظ���م حمافظات 
الع���راق، وا�ش���اف املعم���وري ان �شعادته اكرث لن 
العدي���د م���ن كتب���ه موج���ودة يف جن���اح دار امل���دى 
ومتاحة للق���راء العزاء يف اقلي���م كرد�شتان. واكد 
املعم���وري ان الهتم���ام بالكت���اب ي�شاع���د يف بناء 
�شخ�شي���ة الن�شان وي�شاه���م يف الرقي احل�شاري 

واملعريف الذي حتتاجه بادنا يف هذه اليام.
من جهته���ا، قالت اميان عادل، جئ���ت من بغداد كي 
ا�شاهد معر�س الكتاب، الذي و�شفته بانه "عر�س" 
واحتفالية ثقافية جميلة للق���راء والكتاب وجلميع 
ال���زوار، ول���دور الن�ش���ر امل�شارك���ة، واأعرب���ت ع���ن 
�شعادته���ا بعودة معر�س الكتاب اإىل اربيل يف هذه 
اليام بال���ذات والعامل يحتفل بعي���د املراأة العاملي، 
واثنت عل���ى مبادرة القائمني عل���ى املعر�س والتي 
متثل���ت بالحتف���ال بامل���راأة وتوزي���ع ال���ورود على 

الن�شاء.

واأ�ش���ارت امي���ان اإىل ان الإقبال على �ش���راء الكتب 
�شيكون جيدا بالتاأكيد لتنوع العناوين وامل�شاركات 

املتميزة لدور الن�شر العربية والعراقية.
من جانبه، قال اآزاد ر�شيد طالب جامعي: لله احلمد 
عدن���ا م���رة اأخ���رى اإىل ع���امل الثقاف���ة واملعرفة يف 
معر�س اربيل الدويل للكت���اب  للكتاب بعد انقطاع 

ثاثة اعوام.
ولف���ت اإىل اأن الق���راء متعط�ش���ني اإىل الثقافة واىل 
الكت���ب وهو م���ا ي�شهده معر�س اربي���ل  للكتاب من 

اإقبال من جموع الزوار ومن خمتلف الأعمار.
واأ�ش���ار اإىل اأنه يزور املعر�س للم���رة الثانية حيث 
كان قد زار املعر����س يف دورته ال�شابقة وهو يامل 

باحل�شول على كتب ادبية وروايات حديثة.
نرمني طارق موظفة اأعربت عن �شعادتها بتواجدها 
يف معر����س اربي���ل ال���دويل للكت���اب، واك���دت انها 
حري�ش���ة عل���ى ح�ش���ور اجلل�ش���ات الثقافي���ة التي 
�شتق���ام يف املعر����س، وع���ن الكتب الت���ي �شتقتنيها 
قال���ت: اهت���م بقراءة كت���ب التاري���خ وخ�شو�شا ما 

يتعلق بتاريخ العراق واملنطقة. 
وا�شاف���ت انه���ا �شعي���دة باحل�ش���ور الن�ش���وي يف 
املعر����س، فه���و ح�شورمتمي���ز. واأ�ش���ادت نرم���ني 
باجله���ود الكب���رية الت���ي يبذله���ا القائم���ون عل���ى 

جلمي���ع  التوفي���ق  متمني���ة  ال���دويل،  املعر����س 
امل�شاركني ودور الن�شر.

اأم���ا ال�شيد فوؤاد عزيز ا�شت���اذ جامعي فاأكد اأن اقامة 
معر����س اربي���ل ه���ذا الع���ام    �شيء مف���رح وجميل 
بع���د التوقف ،  مو�شح���ا ان دور الن�شر ت�شتعر�س 
كل م���ا لديها م���ن موؤلفات وتق���دمي اإبداعات للكتاب 

واملفكرين. 
ولف���ت اإىل اجلمه���ور متعط����س للثقاف���ة والإبداع، 
ولهذا فان ح�ش���ور معر�س الكتاب هذا العام مفرح 
جدا، موؤكدا اأن اإقبال ال�شباب كبري على املعر�س له 

ميزة خا�شة.
�ش���ريوان ق���ادر اأكد ان���ه يح���ب القراءة وج���اء اإىل 
اأن  اإىل  الكت���ب، م�ش���ري  الكت���اب لقتن���اء  معر����س 
هن���اك ح�ش���ورا كب���ريا من اجلمه���ور ملتابع���ة اآخر 
الإ�ش���دارات. فيم���ا ا�ش���ار زميل���ه ر�ش���ا عثمان اىل 
انه ج���اء ملعر�س الكت���اب من اأجل الثقاف���ة، م�شيدا 
مب���دى التجهي���زات وال�شتع���دادات الت���ي ي�شمها 
معر����س اربيل الكتاب الدويل يف ن�شخته اجلديدة 
واملتمي���زة. واأ�ش���ار اإىل انه يع�شق الق���راءة، حيث 
يحر����س عل���ى الق���راءة كل ي���وم. متمني���ا اأن يزور 
اجلمي���ع معر����س الكت���اب حي���ث �شيج���دون كل ما 

يهمهم من كتب واألوان الإبداع.
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تعت����رب املن����ارة املظفري����ة يف و�شط مدين����ة اأربيل 
-عا�شمة اإقليم كرد�شتان – اأكرب واأعلى منارة يف 
العراق، وذاعت �شهرتها جلمال منظرها وهند�شة 
بنائه����ا، وق����د �شيدها امللك مظف����ر الدين كوكربي، 
�شه����ر �ش����اح الدي����ن الأيوب����ي يف الق����رن الثاين 
ع�ش����ر امليادي عندما كان والي����ا على اإمارة اأربيل 
يف عه����د الأتابكة، واأخذت اأربيل كمدينة تاريخية 
�شهرته����ا منها، ويطل����ق عليها غالب����ا مدينة القلعة 

واملنارة.
وبح�شب ق�شي من�شور اأ�شتاذ الآثار واحل�شارة 
الجتماعي����ة يف جامعة �شاح الدي����ن بكرد�شتان 
الع����راق فاإن اله����دف من اإن�ش����اء املن����ارة املظفرية 
-الت����ي ت�شبه اإىل ح����د كبري اأبراج����ا عاملية مائلة- 
هو املراقبة، ومنها مراقبة هال �شهر رم�شان، اأو 
حل����ول الأعياد، اأو مراقبة الطرقات من اأي هجوم 

خارجي على املدينة.
وتابع من�شور اأن املنارة تتكون من جزاأين �شفلي 
وعل���وي، الأول مبن���ي عل���ى �شكل هند�ش���ي مثمن 
باأط���وال مت�شاوي���ة اإل يف �شلعني، ومل يعرف �شر 
ذل���ك حت���ى الآن. اأم���ا الث���اين فاأ�شط���واين ال�شكل 
ي�شغر قط���ره مع ال�شع���ود اإىل الأعلى، ويحتوي 

على عدد من النوافذ لاإ�شاءة.
واأ�ش���اف اأن الرتف���اع الكل���ي للمن���ارة كان ٤٥م 
تقريب���ا قب���ل اأن ت�شي���ب قمته���ا �شاعق���ة قوية يف 
ع�شرينيات القرن املا�شي، فقدت على اإثرها ثمانية 
اأمتار م���ن ارتفاعها وتبقى 37م فق���ط، وجدرانها 

مزين���ة بزخارف م���ن الآجر الأحم���ر، وهذا النوع 
من البناء مقاوم ن�شبيا لعوامل الطبيعة.

من جانبه، يوؤكد كنعان املفتي املدير العام ال�شابق 
لدائ����رة اآثار اأربيل وم�شت�شار وزارة ثقافة الإقليم 
اأن يف بطن املنارة �شّلمني يوؤديان اإىل الأعلى ول 
يلتقي����ان اإل يف البداية عل����ى الأر�س والنهاية يف 
قمة املنارة، بحيث ل ميكن لل�شخ�س ال�شاعد اإىل 

الأعلى اأن يرى النازل منه.
واأو�ش����ح اأن هناك روايات تتح����دث عن �شر ذلك، 
وه����و اأن م�شممه����ا ال����ذي يمُدع����ى م�شع����ود م����راد 

دخ����ل يف مناف�شة م����ع معماري اآخ����ر �شمم منارة 
احلدب����اء ال�شه����رية يف مدين����ة املو�ش����ل، فابتك����ر 
لمني لغر�����س تقوية املن����ارة وحمايتها  فك����رة ال�شمُ
من املي����ان وال�شقوط ب�شب����ب ارتفاعها، وبالفعل 

مل متل املنارة كثريا على عك�س منارة احلدباء.
واأ�ش����ار املفت����ي اإىل اأن����ه اأعي����د ترميم املن����ارة عام 
2008 م����ن خال تثبي����ت اأ�شا�شاتها، ث����م النتقال 
اإىل باق����ي اأجزائها دون اأن يوؤث����ر ذلك على قيمتها 
الأثري����ة، لفت����ا اإىل اأن الإدارة املحلي����ة ملحافظ����ة 
اأربيل حول����ت الأرا�شي املحيطة به����ا عام 2006 

اإىل متن����زه كب����ري مب�شاح����ة 80 األ����ف م����رت مرب����ع 
لإظهار هذا املعل����م الأثري من جهة، وحمايتها من 
جهة اأخرى، ولتتكامل عنا�شر التطور ال�شياحي.

نبيل يا�ش����ني -من وجهاء مدين����ة اأربيل- يرى اأن 
املن����ارة املظفري����ة ل ت�شكل فقط اأرقام����ا وقيا�شات 
بالن�شب����ة ل�ش����كان الإقلي����م عموما ومدين����ة اأربيل 
خ�شو�ش����ا، بل تعت����رب جزءا م����ن التاريخ العريق 

حل�شارة وادي الرافدين وموروثاتها الأثرية.
واأ�ش����اف يا�شني اأن املنطقة املحيط����ة باملنارة يف 
املا�ش����ي القريب كانت ت�ش����كل اأكرب مقربة للقمامة 
يف اأربي����ل، والآن ه����ي عام����ل جذب مه����م لل�شياح 

نظرا جلمال منظرها وتناغم الطبيعة مع الآثار.
ولف����ت اإىل �ش����رورة تنظي����م زي����ارات ملجموعات 
�شياحية من قبل املعنيني مع و�شع اأجهزة �شوتية 
ل�ش����رح تاريخ اإن�شاء هذه املن����ارة التي ل تنق�شها 
اجلمالي����ة عن مثياتها يف ال����دول الأوروبية، كي 
يتعرف الع����امل على تاريخ وح�ش����ارة �شكان هذه 
املنطق����ة وم����ا تو�ش����ل اإلي����ه املعماري����ون يف ذل����ك 
الزم����ن م����ن اإب����داع يف النقو�����س الإ�شامي����ة ذات 

الطابع احل�شاري.
و�شمي����ت املن����ارة به����ذا ال�ش����م ن�شب����ة اىل بانيه����ا 
ال�شلط����ان التابك����ي مظف����ر الدين كوك����ربي الذي 
1232(م   1190-( الف����رتة  خ����ال  اربي����ل  حك����م 
وعا�ش����ت املدين����ة اأب����ان عهده ع�شر رخ����اء ومنو. 
ويطل����ق عليه����ا �شكان اأربي����ل )منارة ج����ويل: اأي 
من����ارة ال����رب( لن اأربيل قد تراجع����ت عمرانيا يف 
الق����رون الخرية الت����ي حكمه����ا العثمانيون حتى 

بات جامعها الكبري يقع خارجها.

 لطفية الدليمي

واأن���ا اأت�شّف���حمُ ال�ش���ذرات الفي�شبوكي���ة اليومية الت���ي ينقلها ال�شدي���ق علي ح�شني، 
القارئ النهم وعا�شق الكتب، وقعت اأنظاري قبل اأيام على غاف كتاب عنوانه )مهنة 
القراءة(. جفلتمُ واأنا اأرى العنوان، وت�شاءلت: هل القراءة مهنة حقيقية؟ وحتى لو 
كان ممكنًا من الناحية الواقعية اأن تكون القراءة مهنة؛ فهل يجب اأن جنعلها مهنة؟

ل اأح�ش���بمُ اأّن موؤل���ف الكت���اب ق�ش���د مبهن���ة الق���راءة اأي تو�شيف يفهم من���ه القارئ 
اأّن الق���راءة مهن���ة باملعنى املت���داول: عمٌل يتقا�شى مع���ه القارئ اأج���رًا يعتا�سمُ منه. 
�شحي���ٌح اأّن بع����س املهن يف هذا العامل تقت�شي ق���راءات م�شهبة يف ميادين حمّددة؛ 
لك���ن القراءة فيها فعٌل ملحٌق بوظيفة اأكرب من فع���ل القراءة ذاته. مهنة القراءة التي 
اأراده���ا املوؤلف واأوحى به���ا بطريقة م�شمرة هي تو�شيف رم���زي ملن ع�شق القراءة 

منذ اأطواره الأوىل يف احلياة حتى بدت كاأنها مهنة له، وماهي كذلك.
اأذك���ر يف هذا املق���ام واقعة كتب عنها الفيزيائي ذو ال�شي���ت العاملي بول ديفيز قائًا 
ِلَق ليكون فيزيائيًا نظري���ًا، وعندما اأخرب والديه  اأن���ه �شعر منذ بواكري حيات���ه اأنه خمُ
برغبت���ه بع���د اإكماله الدرا�شة الثانوية يف الإلتحاق بق�ش���م الفيزياء يف اجلامعة قال 
َنّي، هل تت�ش���ورمُ اأّن اأحدًا ما يف هذا العامل �شيدف���عمُ لك ماًل لكي جتل�س  ل���ه اأب���وه: » بمُ
وتتاأم���َل يف هذا الك���ون وقوانينه الأ�شا�شية؟ لاأحد �شيدفعمُ لك ماًل اإل اإذا قمَت بعمل 
حقيق���ي !!«. كان الأب عل���ى خط���اأ بالطبع؛ فقد �شار اإبنه لحق���ًا اإ�شمًا كبريًا يف عامل 
الفيزي���اء والكو�شمولوجي���ا والكتابة، واجتنى ماًل وفريًا من عمل���ه اأ�شتاذًا جامعيًا 

وكاتبًا حققت كتبه مبيعات كبرية.
ميك���نمُ اأن ت�ش���ّح م�شابهة راأي والد بول ديفيز مع فعل القراءة: لاأحد �شيدفعمُ لك ماًل 
اإذا ماق���راأت معظم كا�شيكيات الأدب العاملي واحلديث منه واملعا�شر، اأو اإذا تابعت 
ق���راءة مايمُتاحمُ ل���ك من الإ�ش���دارات العلمية احلديث���ة بلغاتها الأ�شلي���ة اأو مرتجمة. 
الق���راءة فعالي���ة تكاف���ئ نف�شه���ا بنف�شه���ا ت�شامي���ًا وانت�ش���اء ومتعة روحي���ة عميقة، 
وحتليق���ا بالروح اإىل مرتقيات جديدة، وحت�شيًا خلربات اأكرب من اأن يحوزها فرد 

واحد يف حياة واحدة.
لك���ن، ويف �شي���اق جترب���ة فكرية، دعون���ا نت�شور اإمكاني���ة اأن تكون الق���راءة مهنة؛ 
مبعن���ى اأن ياأتيك جنّي امل�شباح ال�شحري ليعر�س عليك عر�شًا وا�شحًا: اإقراأ ع�شرة 
كت���ب يف ال�شهر، مث���ًا )لباأ�س اأن يختارها اجلني( و�شاأتكف���لمُ اأنا بتكاليف معي�شتك 
عي�ش���ة مرفهة. قد يب���دو العر�س مغريًا؛ بل وحت���ى اأف�شل من املقاي�ش���ة الفاو�شتية 
املعروف���ة لأنك لن تبيع روحك لل�شيطان ولن يمُطَلَب منك �شيٌء يف مقابل القراءة. اأن 
تق���راأ وح�ش���ب، هذا هو كل ما مطلوب منك. م���اذا يعني اأن حت�شل على مال لقاء فعل 
ق���راءة خال�س ول �شيء �شواه؟ هل فّك���رت بجديٍة يف هذا الأمر؟ �شتذوي رغبتك يف 
الق���راءة مع الأي���ام، و�شتتحّولمُ ماكنًة للقراءة لت�شعرمُ مب���ا تفعل ب�شبب غياب الفعل 
املحفز على احلي���اة والذي ي�شعرمُ معه املرء باأنه يعي�س ويتنف�س. اأن تنه�س �شباحًا 
وتذه���ب للعمل خ���رٌي األف مرة من اأن تتعفن يف فرا�شك مرتاخي���ًا ك�شوًل، ولعّل جان 
ب���ول �شارت���ر ك�شف عن ه���ذه احلقيقة عندما كتب ب���اأّن اأجمل �شن���وات حياته عا�شها 
عندم���ا كان ع�ش���وًا فاعًا يف املقاوم���ة الفرن�شية �شد الحتال الأمل���اين. كان �شارتر 
حينها عر�شًة للموت كّل حلظة، ومع جمابهة املوت تتعاظم قيمة الإح�شا�س باحلياة.

كّل مهن���ة فيه���ا جان���ب اإ�شتاب���ي ل نرتاح اإلي���ه، وهذه احلقيق���ة اإح���دى الك�شوفات 
العظيمة للفل�شفة املارك�شية التي مل تزل حية حتى يومنا هذا؛ لذا قيل يف الأمثولت 
املتداول���ة »�شعي���ٌد من كانت هوايته ه���ي مهنته«. قد ت�شلحمُ هوايٌة م���ا اأن تكون مهنة 
تاأت���ي مبال يكفي متطلب���ات عي�شة م�شتورة؛ لكّن هذا لي�شحُّ م���ع القراءة، وليجب 

اأن ي�شح.
معظ���م النا�س يف العامل يق���راأون، اأينما كانوا ويف كل الأوق���ات، تراهم على الدوام 
يقراأون كتبًا ورقية اأو األكرتونية اأو �شوتية متاحة. هل اإنتبهَت اأنهم يقراأون خارج 
وق���ت الوظيف���ة؟ الق���راءة لي�شت وظيفة اإذن بق���در ماهي فعٌل ميث���ل واحة ا�شرتخاء 
خ���ارج الوظيف���ة؛ لذا لاأحد منهم يهتمُّ بن�شر قوائ���م طويلة عن كتب قراأها يف ال�شهر 
الف���اين اأو ال�شنة الفاني���ة. اإقراأ مائة كتاب اأو األفًا. لن يعن���ي الأمر �شيئًا لاآخرين، 
ولي����س يف ه���ذا الأم���ر ماأثرٌة ل���ك. الأ�شا�س ه���و اأن تق���راأ وتتمتع مبا تق���راأ وتك�شب 
خ���ربة م�شاف���ة ترتقي بحياتك؛ اأم���ا اأن جتعل من نف�ش���ك اإعان���ًا اإ�شتعرا�شيًا ملاكنة 
ق���راءة ب�شرية فلي�س هذا �شاأن الآخرين. اإقراأ ومتت���ع مبا تقراأ، هذا هو منتهى الأمر 

وخا�شة احلكمة يف القراءة.
الق���راءة فعٌل نرتاحمُ اإليه ونحن يف خلوة حمبب���ة، ونفعله اإر�شاَء لأنف�شنا ل لغرينا، 
ول�شن���ا نطلبمُ منه مكافاأة �ش���وى املتعة واخلربة وترميم ماانك�ش���ر من اأرواحنا يف 

هذه احلياة، لنوا�شل العي�س بقلب ثابت يحتمل امل�شقات.

هل �لقر�ءة مهنة؟

معالم اأربيل

رواد معر�س اأربيل  الدولي الكتاب: ن�سعر بال�سعادة 
بعودة اأهم ملتقى ثقافي 

منارة المظفرية.. اأكبر واأعلى منارة في العراق

ت�صوير: محمود روؤوف
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ال�����رع�����اة

 المدى

اك���دت �شرك���ة كان���ون للطباع���ة الإنتاجي���ة، احدى 
ال�ش���ركات الراعي���ة ملعر�س اأربيل ال���دويل للكتاب، 

اأنها داعمة للثقافة والقراءة ومهرجانات الكتب.
وقال مدير مبيعات �شركة كانون للطباعة الإنتاجية 
يف اإقلي���م كرد�شت���ان منذر نعم���ان يف حديث خا�س 
ل�)امل���دى(، ان ال�شرك���ة �شاهم���ت يف دع���م معر����س 
اربي���ل للكت���اب ولأول م���رة، وان لديه���ا تطلع كبري 
للتكنلوجي���ا ل���دى �ش���وق الطباعة يف الع���راق وان 
اأف�ش���ل الط���رق لن�ش���ر  ال�شرك���ة ارت���اأت ان تك���ون 
تكنولوجي���ا طباع���ة الكت���ب هو عن طري���ق معر�س 

الكتاب.
واأ�ش���اف: ان �شرك���ة كان���ون ه���ي داعم���ة للثقاف���ة 
والقراءة ون�شر الكتب موؤكدًا ان الطباعة كانت وما 
زال���ت ت�شكل ج���زءا مهما يف حياتن���ا على الرغم من 
توف���ر الن�ش���ر الإلكرتوين ال ان الكت���ب الورقية لها 
طاب���ع خا�س والقراءة عربه���ا لها متعة خا�شة لدى 

القراء واملثقفني.
وبني ان دعم كانون للمعر�س هو لن�شر ثقافة كيفية 
تكوي���ن الكتاب ع���رب الطابعات الورقي���ة من الق�س 
والطباعة والتغلي���ف ودعم هذه الثقافة وتطويرها 
والرفع من م�شتواها يف ال�شوق واملجتمع العراقي.

كم���ا اأ�شار اإىل ان �شركة كان���ون راأت من ال�شروري 
دع���م اجلانب الثق���ايف يف العراق اجم���ع لأن جانب 
التاأليف وطباع���ة الكتب يحتاج اإىل دعم مادي كبري 
لك���ي ي�شتم���ر الدي���ب يف الكتاب���ة وت�شجي���ع افراد 

املجتمع اكرث واكرث على القراءة و اقتناء الكتب.

 اربيل/ المدى

�سهدت ال�ساعات االأولى بعد افتتاح معر�س 
اأربيل الدولي للكتاب، يوم ام�س، اقباال 
وا�سعا من قبل جمهور الكتاب، و�سجلت 

الن�ساء ح�سورا مميزا كانت له ب�سمته اثر 
تزامن افتتاح المعر�س مع االحتفال بيوم 

المراأة العالمي.

الن�ش���اء  م���ن  ع���دد  اراء  )امل���دى(  ا�شتطلع���ت 
احلا�ش���رات يف املعر����س، ح���ول روؤيته���ن ب�شاأن 
دور املراأة يف املج���ال الثقايف والفني، ويف تقدم 

املجتمعات عمومًا.
زينب خال���د احدى زائرات املعر����س قالت: جئت 
اإىل معر����س اأربيل الدويل، لاط���اع على الكتب 
املعرو�ش���ة، واختي���ار بع����س الكت���ب، فاأن���ا اأحب 
الق���راءة خا�ش���ة الروايات والق�ش����س الق�شرية، 
وكل م���ا يتعلق بدعم امل���راأة وتنمي���ة �شخ�شيتها، 
لتكون حا�شرة وفاعلة ب�شكل اأقوى يف املجتمع.

الكتب مهمة للمراأة
م���ن جانبه���ا، قال���ت ثن���اء حمم���ود، امل�شارك���ة يف 
معر����س اأربيل الدويل للكت���اب: الكتب مهمة جدًا 
يف حي���اة املراأة، منها الكت���ب التي تقدم معلومات 
ت�شاعد املراأة على �شقل �شخ�شيتها، خا�شة املراأة 
العربي���ة الت���ي مازال���ت حت���ارب للح�ش���ول عل���ى 
حقوقه���ا، ق���راءة الكتب تعترب عام���ل مهم لتطوير 
�شتعي����س  لأنه���ا  عليه���ا،  الإ�شاف���ة  اأو  جتربته���ا، 
التجرب���ة التي عا�شها الكات���ب اأو الكاتبة، وممكن 

اأن ي�شبح الكتاب دليل لها لتح�شني حياتها.
واأ�شافت: لدينا كتاب ا�شمه »مناخ روح«، للكاتبة 
الكويتي���ة نور ريحان، يحك���ي ق�شة امراأة عا�شت 
�شراعات داخلية ونف�شية، هذه املراأة تغّلبت على 
�شراعاتها من خال التدوين، فبداأت بالكتابة، لأن 
الكتاب���ة �شبيل رائع للتفريغ عن امل�شاعر ال�شلبية، 
وتف���رغ ما بداخلها، ي�شرح الكت���اب مراحل تطور 
�شخ�شي���ة البطل���ة وكي���ف تخل�شت م���ن م�شاكلها 

النف�شية عن طريقة القراءة والكتابة والتدوين.
قال���ت  بالكت���ب،  ومهتم���ة  زائ���رة  خال���د،  ه���دى 
ل�)املدى(: جئ���ت اإىل املعر�س لاطاع على الكتب 
املعرو�شة، الكتب مفي���دة لي�س فقط حلياة املراأة، 
ب���ل اأي�ش���ًا لتكوي���ن مفه���وم اإجاب���ي ع���ن احلياة، 
والتع���ّرف على جت���ارب الآخرين، ميك���ن اأن يقدم 
الكت���اب ع���ربة اأو حكم���ة تفيدن���ا يف حياتن���ا، اأنا 
اأق���راأ بالك���ردي والإنكليزي، لاأ�ش���ف الكتب التي 
تدع���م امل���راأة الكردية قليل���ة، لكن نتمن���ى اأن نرى 
كت���ب تدعم املراأة الكردي���ة قريبًا، وجند كّتاب كرد 

يهتمون بق�شية املراة الكردية.

الفنانات لهن دور كبير
�شارا ر�شيد وهي مدّر�شة يف معهد الفنون اجلميلة 
يف ال�شليماني���ة، وفّنانة ت�شكيلية ومرتجمة قالت 
اإنه »يف يوم املراأة العاملي، اأريد اأن اأوؤكد على دور 
املراأة يف ال�شاحة الفنية، واأهمية وجود الفّنانات 
لتطوي���ر  والأديب���ات  والر�شام���ات  الت�شكيلي���ات 

وبناء املجتمع«.
واأ�شاف���ت: فامل���راأة يف بادنا، تواج���ه الكثري من 
امل�ش���كات، املتعلق���ة باأحكام املجتم���ع حول كل ما 
تفعل���ه، وهنا اأري���د اأن اأح���ّي كل الن�ش���اء اللواتي 
نا�شل���ن للح�ش���ول عل���ى حقوقه���ن، و�شاهمن يف 
تغ���ري جمتمعاته���ن، والن�شاء اللوات���ي اخرتن اأن 
ي�شح���ني واأن يك���ّن اأمه���ات وعام���ات و�شي���دات 

جميات مبدعات ونا�شطات يف املجتمع.

المراأة تتقدم في الجانب الثقافي
�شن���اء حممود اح���دى الزائرات ملعر����س الكتاب 
يف حدي���ث له���ا ملنا�شبة يوم امل���راأة العاملي اأكدت 
ان تزام���ن عيد امل���راأة مع افتت���اح معر�س اربيل 
للكتاب ه���و �شيء جميل دال عل���ى احرتام املراأة 

يف اإقامة هكذا ن�شاط ثقايف مهم.
وبين���ت �شناء ان الكت���اب هو م�شان���د للمراأة يف 
حياته���ا العام���ة، على رغم م���ن ان جتربة الن�شاء 
يف ه���ذا المر هي اقل م���ن الرجل لكن يف الآونة 
الخرية بداأت تظهر بوادر دخول املراأة اإىل عامل 

الكتابة واملوؤلفات التدوين.
تب���ارك حممد يف يوم ٨ اآذار هن���اأت ن�شاء العامل 
يف جمي���ع بقاء الأر�س وا�شفة امل���راأة باملكافحة 
يف بيته���ا وعملها، �شاك���رة القائمني على معر�س 
اربيل للكت���اب باإقامة هذا الن�ش���اط بالتزامن مع 

يوم املراأة.
وبين���ت ان���ه م���ن الرائ���ع ان تك���ون امل���راأة كاتبة 

او تك���ون ج���زء من الكت���اب رغم ال�شغ���وط التي 
يك���ون  ان  متمني���ة  عليه���ا،  املجتم���ع  يفر�شه���ا 
دور الن�ش���اء اك���رب يف امل�شتقبل مبج���ال الكتابة 

والثقافة.
عائ�ش���ة ط���ه بين���ت ان تخ�شي�س ي���وم لاحتفال 
بامل���راأة هو �شيء مهم لإعطائها جزء من حقها يف 

احلياة باعتبارها ن�شف املجتمع.
كم���ا اثن���ت عل���ى دور موؤ�ش�ش���ة امل���دى يف دع���م 
امل���راأة من خال اللتفاتة اليه���ا عرب الإعام وان 
م�شادف���ة افتتاح معر����س الكتاب مع ه���ذا اليوم 
هو مزيج جميل جدًا ودافع معنوي كبري والدال 

على تقدمي كل الحرتام والتقدير للن�شاء.

بمنا�سبة تزامن افتتاح المعر�س مع يوم المراأة العالمي

ن�ساء في معر�س اأربيل الدولي للكتاب: ثقافة القراءة 
عززت من ح�سور المراأة في المجتمع

 اأ���س��رن اإل���ى ب����وادر دخ���ول ال���م���راأة اإل���ى ع��ال��م ال��ك��ت��اب��ة وال��م��وؤل��ف��ات ال��ت��دوي��ن

�سركة كانون للطباعة 
الإنتاجية: داعمون 

للثقافة والكتاب

رئي�س رابطة الم�سارف الخا�سة  وديع الحنظل 
يبعث باقة ورد اإلى موؤ�س�سة )المدى( بمنا�سبة 

افتتاح معر�س اربيل الدولي.
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