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اليوم الرابع : ال�سبت 11 /3 /2023
الجهةاإدارة الجل�سة الح�سورالفعالية

اأم�سية مو�سيقية عربية كردية12:00

حديث عن اأهم التيارات في الم�سرح 1:00
المعا�سر

د. فا�سل الجاف
احمد �ساالر

حمه �سوار عزيز
وزارة 

الثقافة في 
االإقليم

في تاريخ ال�سحافة الكردية وال�سريانية2:00 م�ساء
بطي" فائق  الدكتور  "مو�سوعة 

اأ. فرهاد عوني
بطر�س نباتي
اأ.�سباح هرمز

اأ.رفعت عبد 
الرزاق

�ستراتيجية اإدارة المياه في مدينة اأربيل3:00 م�ساء
اأ.م.د.جيهان محمد فتاح 

 �سيخ �سليماني
م.خليل كريم

اأ.د.�سكر قه ره ني 
عزيز

بالتعاون مع �سعدية وم�سعود بين الرافدين4:00 م�ساء
معهد غوته

التداول الفل�سفي في الحياة اليومية5:00 م�ساء
اأ. علي ح�سين
د. طه جزاع

كيالن محمد

6:00 م�ساء
لقاء مع الجمهور

الثورة الرقمية والتكنولوجيا وتاأثيرهما 
على الحياة الدينية

اأ. �سرمد الطائي اأ. نبيل عبد الفتاح

اليوم الثالث : الجمعة 10 /3 /2023

الجهةاإدارة الجل�سة الح�سورالفعالية

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

اأ. جنار نامق
وزارة ثقافة زينب علي

االإقليم

روني عليقراءات �سعرية2:00 م�ساء

عر�س فيلم3:00 م�ساء
وثائقي )حكاية اإيزيدية(

اإنتاج ا�سباني
بالتعاون مع 

غوته

 محاربة االأخبار 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.هه ردوان محمود 
كاكه �سَيخاأ

موقف المثقف العربي من البيئة 5:00 م�ساء
االإعالمية الجديدة

د. مجاهد ابو الهيل
اأ. ريم الكمالي

اأ. يا�سر ال�سالم

  اأ. رند الرحيم عن والدتهاحفل توقيع كتاب الجواهري6:00 م�ساء
د. اأحمد الظفيري اأ. خالدة الرحيم

لقاء مع الجمهور7:00 م�ساء
اثر الفكر الديني في الرواية العربية

اأ. كيالن محمدد. �سكري المبخوت

برعاية �سيادة الرئي�س م�سعود بارزاني 

منهاج المعر�س 

 اأربيل / المدى

�شه����د معر�ض اأربي����ل الدويل للكت����اب، يوم 
اأم�ض اخلمي�ض، ح�ش����ورا وا�شعا ومتنوعا 
لل����زوار، اإ�شاف����ة لتواج����د كب����ر للمثقف����ن 

والفاعلن االجتماعين.
ومتيز اليوم الثاين من املعر�ض، بح�شور 
مئ����ات الرجال والن�ش����اء واالأطف����ال، الذين 

كان����وا يرتدون ال����زي الك����وردي، مبنا�شبة 
ي����وم الزي الك����وردي. كذلك �شه����د املعر�ض 
حف����ات تواقي����ع نظمته����ا العدي����د م����ن دور 
الن�ش����ر، بينه����ا حفل توقي����ع كت����اب الكاتب 

يو�شف اأبو الفوز الذي نظمته دار املدى.
و�شهدت فعاليات اليوم الثاين، كذلك ندوات 
وجل�ش����ات حواري����ة ناق�ش����ت مو�شوع����ات 
متنوع����ة من بينها ندوة بعن����وان )م�شتقبل 

معار�����ض الكتاب بن خدمة الق����ارئ واأزمة 
التموي����ل(، وكذل����ك لقاء م����ع االأ�شت����اذ رائد 
فهم����ي �شكرتر احل����زب ال�شيوعي العراقي 
تن����اول )الو�شع ال�شيا�ش����ي يف العراق اىل 

اأين؟(.
االأطف����ال،  مدار�����ض  م����ن  العدي����د  ونظم����ت 
اروق����ة  يف  لطلبته����ا  ميداني����ة  ج����والت 

املعر�ض.

فعاليات متنوعة.. واإقبال كبير في اليوم الثاني
عـلـى مـعـر�ض اأربـيـل للكـتـاب

 اأربيل/ المدى

يف  واالت�ش���االت  النق���ل  وزي���ر  اأع���رب 
اإقلي���م كرد�شت���ان جوه���ر عب���د  حكوم���ة 
امل�شي���ح ع���ن �شعادت���ه يف اإقام���ة معر�ض 
الكت���اب مبدين���ة اربي���ل وال���ذي تنظم���ه 
موؤ�ش�ش���ة امل���دى بع���د غي���اب ٣ �شن���وات 

ب�شبب جائحة كورونا.
وقال عب���د امل�شيح يف ت�شريح ل�)املدى(: 

»ان املعر����ض ميث���ل حمفا كب���را ملدينة 
اربيل وكرنف���اال للفكر وتب���ادل الثقافات 
والت�شام���ح واح���رام وقب���ول االخ���ر«، 
موؤكدًا ان »التن���وع املوجود يف املجتمع 
العراق���ي م���ن �شمال���ه اإىل جنوبه جت�شد 
اليوم يف جم���ع العراقين لتبادل االأفكار 
الت���ي يحملونه���ا فيم���ا بينه���م وان حدث 
اليوم ه���و عر�ض فك���ري وجماهري يف 

�شيافة مدينة اأربيل«.

وزير النقل في كرد�ستان: المعر�ض نموذج 
للت�سامح وتبادل الثقافات

 اأربيل / المدى

يف مفتت���ح جل�ش���ات معر�ض اأربيل ال���دويل للكتاب، يف 
يومه الث���اين، ناق�شت ندوة )م�شتقب���ل معار�ض الكتاب 
ب���ن خدمة القارئ واأزمة التمويل( �شاركت فيها ال�شيدة 
�شم���رة عا�ش���ي رئي�ش���ة احت���اد النا�شري���ن اللبنانين، 
والدكت���ور ع���ارف ال�شاعدي مدي���ر عام دائ���رة ال�شوؤون 

الثقافية.
العا�شي ا�شادت بتنظيم معر�ض اربيل للكتاب، واالإقبال 
الكبر الذي �شهده الن�شاط، وان�شيابية احلركة والتنقل 
يف املعر�ض من منطقة الدخول اليه ولغاية املغادرة منه 

مع توفر كافة اللوج�شتيات املطلوبة.
واأك���دت العا�ش���ي ان الدع���م احلكوم���ي ل���دور الن�ش���ر 
ارتف���اع  ب�شب���ب  ج���دا،  �ش���روري  الكت���ب  ومعار����ض 
والطباع���ة  ال���ورق  م���ن  االولي���ة  امل���واد  ا�شع���ار 

الق���ارئ. عل���ى  عبئ���ا  االم���ر  ه���ذا  يعك����ض  وبالت���ايل 
وبين���ت ان الدعم احلكومي للكت���اب ياأتي �شمن �شيا�شة 
احلكومة جتاه الثقاف���ة عمومًا، وان الكثر من املوؤلفن 
ال يف�شل���ون الدع���م احلكوم���ي ب�شب���ب ال�ش���روط الت���ي 
ت�شعها والرقابة املفرو�شة على املوؤلفات، باالإ�شافة اإىل 

�شعف �شراء الكتب مقارنة مع العقود ال�شابقة.
ويف �ش���وؤال ح���ول ق���درة الكت���اب االلك���روين على ان 
يطغ���ى عل���ى دور الكت���اب الورق���ي بين���ت العا�ش���ي ان 
الطباع���ة الورقي���ة تراجع لكنه���ا لن تزول اأب���دًا ب�شبب 

متعة القراءة عرب الورق.
العا�شي اأكدت ان جميع الدول املتقدمة تدعم دور الن�شر 
يف بلدانه���ا وان االأزم���ة الت���ي تع�شف ب���دور الن�شر يف 
الوقت احلايل يع���ود �شببها اإىل ال�شراع���ات ال�شيا�شية 
وان ح���ل ه���ذا االمر يعود اإىل ف�ض ه���ذه النزاعات التي 

تعك�ض �شورة �شلبية عن اقت�شاد البلد.

م���ن جانب���ه، حت���دث الدكت���ور ع���ارف ال�شاع���دي ع���ن 
انطباعات���ه حول املعر�ض، وقال: ما مييز معر�ض اربيل 
للكت���اب هو التم���ازج ب���ن الثقاف���ة الكردي���ة والعربية، 
معتربًا اأن ح�شور الزوار وعدم اقتناء الكتب هو اجناز 
بح���د ذات���ه، الن زي���ارة هك���ذا ن�شاط���ات تع���د اف�شل من 

الذهاب اإىل اأماكن اخرى ال توجد فيها منفعة للنا�ض.
و يف �ش���وؤال لل�شاع���دي ح���ول امكاني���ة اإقام���ة معر����ض 
للكت���ب بدعم حكومي اكد ان وزارة الثقافة با�شتطاعتها 
القي���ام بهذا االمر بالتعاون مع �ش���ركات منظمة للن�شاط 
وانه من ال�شروري دعم االمن الرقمي والثقايف لغر�ض 
ال�شيط���رة عل���ى اجليل احل���ايل بعدم ال�ش���ر يف طريق 
جمه���ول والت�شدي للعنف والتطرف وان���ه يجب اإعادة 
تفعي���ل املكتبة املدر�شي���ة ودر�ض الفني���ة، وان من خال 
كل ه���ذه الق���وى الناعمة ن�شتطي���ع اأن ن�شيطر على جيل 

امل�شتقبل.

جل�سة نقا�سية حول م�ستقبل معار�س الكتاب
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 محمد حّياوي

حكايت����ي مع الكتب كان����ت خمتلفة بع�ض 
ال�شيء، فقد قي�����ض يل اأن اأفتح عينّي يف 
مكتبة ثرة تعود خلايل املثقف الي�شاري. 
كن����ت يف الثاني����ة ع�ش����رة، عندم����ا غادرت 
الرواي����ات  يف  وخ�ش����ت  االأطف����ال  كت����ب 
العاملي����ة. ث����م �شمعت ع����ن كت����اب �شحري 
ا�شم����ه »األ����ف ليل����ة وليلة« فج����ن جنوين، 
ومل اأطق �شربا للح�شول عليه وقراءته. 
وبعد حماوالت ع����دة، رف�ض اأمن املكتبة 
اآن����ذاك،  النا�شري����ة  مدين����ة  يف  العاّم����ة 
االأ�شتاذ �شربي االأمن، اإعارته يل ب�شبب 
�شغ����ر �شن����ي وع����دم ماءم����ة م�شومن����ه 
لفئت����ي العمري����ة، االأمر ال����ذي زاد �شغفي 
بالكتاب واأثار خياالت����ي و�شار هاج�شي 
وهّمي ه����و احل�شول علي����ه، حتّدثت اإىل 
خايل الذي كان يرع����ى نهمي للقراءة كي 
ي�شتع����ره، لكّنه رف�ض، ثم �شمعت منه اأن 
تل����ك الن�شخة املوجودة يف املكتبة العاّمة 
ه����ي ن�شخة قدمية غ����ر “م�شذبة” ت�شمى 
ن�شخة ب����والق، وهي غر منا�شبة لعمري 
عل����ى الرغم م����ن ندرته����ا، وم����ا كان االأمر 
ليطف����ئ رغبت����ي امل�شتعل����ة، فكن����ت اأرابط 
يف حديق����ة املكتبة العاّمة علن����ي اأجد من 
ي�شتعر يل الكت����اب من البالغن من دون 

جدوى.
وبع����د م����رور اأ�شابي����ع طويل����ة �شادف����ت 
حمامي����ا ي�شك����ن يف ال�ش����ارع القريب من 
بيتن����ا، فتو�شلته اأن ي�شتع����ر يل الكتاب، 
كان الرج����ل طّيبا للغاي����ة ومهتما بالكتب 
القانونية حتديدا، ف�شاألني يف ما اإذا كان 
الكتاب خم�ش�شا لاأطفال، واأخربته باأّنه 
كت����اب حكايات �شيق����ة �شينفعن����ي كثرا، 
وهك����ذا متكنت من احل�ش����ول على املجلد 
وهرع����ت اإىل �شط����ح ال����دار، حي����ث كن����ت 
اأق�شي اأياما مع حكايات التاجر والعفريت 
وحّمال بغداد واخلياط االأحدب والتاجر 
اليه����ودي وح�شن الدم�شق����ي وغرها من 
الق�ش�����ض التي األهبت خي����ايل واأدخلتني 
يف عامل اأ�شطوري ملّون، وكنت منده�شا 
للجراأة املهولة الت����ي اعتمدها الرواة يف 
و�شفهم لاأح����داث والعاق����ات واالأ�شفار 
واحليل وال�شراعات. ومن يومها �شغفت 
فق����راأت  ورائحته����ا،  وملم�شه����ا  بالكت����ب 
يف �ش����ن مبكرة ج����دا كت����اب االأم لغوركي 
واأي����ن الل����ه واآالم فارتر وق�ش����ة مدينتن 
وتول�شت����وي  دو�شتويف�شك����ي  واأعم����ال 
وعناقي����د الغ�ش����ب ل�شتاينب����ك و�ش����ورة 
دوريان غراي وزوربا اليوناين وال�شيخ 
والبح����ر، وغره����ا الع�شرات م����ن الكتب 
الت����ي كانت تزخ����ر بها مكتب����ة خايل، لكن 
كت����اب األف ليلة وليلة ظل عامة فارقة يف 
خميلتي، األ����وذ اإىل عوامله ال�شحرية كلما 
حزنت اأو قلق����ت اأو ُنبذت، وعندما كربت 
قلي����ا �شرت اأجم����ع الن�ش����خ املختلفة منه 
ة به،  واأت�شق����ط اأخب����ار الطبع����ات اخلا�شّ
حّت����ى تراكمت لدي بنية حتتية كبرة من 
الطبع����ات والكتب التي تتن����اول حكايات 

األف ليلة وليلة بالنقد والتحليل.
هك����ذا ب����داأت حكايتي م����ع الكت����ب وهكذا 
ا�شتم����رت حت����ى يومن����ا ه����ذا، ال ا�شتطيع 
بع����د  منه����ا،  الف����كاك  اأو  عنه����ا  االبتع����اد 
اأن اأ�شرتن����ي من����ذ طفولت����ي. وم����ن ف����رط 
تعلقي به����ا، اأحببت كافة حلق����ات �شنعها 
وتخ�ش�ش����ت بها، فع����اوة عل����ى التاأليف 
امل�شط����رب، در�ش����ت الت�شمي����م الطباعي 
وتخ�ش�شت فيه، وعملت، اأثناء درا�شتي 
متطوع����ا، يف املطاب����ع، وتعلم����ت تقنيات 
الطباع����ة والت�شحي����ف وتركي����ب املَازم 
و)التتيي����ل(  والتجمي����ع  والتقطي����ع 
م����ن  وغره����ا  والت�شمي����غ،  والتجلي����د 
املراح����ل الت����ي كن����ت وما زلت، اج����د فيها 

متعتي و�شغفي.

حكايتي مع الكتب

 اأربيل/المدى

في ظل االقبال الوا�سع الذي ي�سهده 
معر�س اأربيل الدولي للكتاب، تهتم 

)المدى( باآراء وانطباعات الزوار 
الذين قدم بع�سهم من مدن بعيدة.

املحامي���ة �ش���وزان نبيل من مدين���ة اأربيل، 
اإحدى الزائرات ملعر�ض الكتاب والتي اتت 
برفق���ة زوجها، اثنت عل���ى التنظيم املمتاز 
للمعر����ض يف زيارته���ا االوىل بعد انقطاع 
دام ٣ �شن���وات، حي���ث اقتنت عدد كبر من 
املوؤلف���ات منها روايات وكت���ب يف القانون 

واالأدب.
الطبيبة ليلى حممد من مدينة املو�شل اتت 
مع ابنها من اأجل اقتن���اء ابرز االإ�شدارات 
واملوؤلف���ات املخت�شة يف الط���ب، وو�شفت 
اأج���واء املعر����ض باملمتع���ة وه���ي تتجول 
بن خمتلف دور الن�شر العراقية والعربية 

والعاملية.
عل���ي خ�ش���رو عثم���ان، طال���ب حما�شبة من 
الكت���اب  ملعر����ض  ح�ش���ر  اأربي���ل،  مدين���ة 
م���ن اأج���ل اقتن���اء موؤلف���ات ع���ن االقت�شاد 

وروايات علمية وكتب عن تاريخ العلماء. 
ا�شاد خ�ش���رو باالأجواء املمتع���ة للمعر�ض 
وباالإ�شافات اجلديدة له من اللوج�شتيات 
التي جعلت املعر�ض يظهر ب�شورة مميزة 

عن �شنواته ال�شابقة.
�شفق اجلب���وري طالبة اجتم���اع من مدينة 
م���ن االنب���ار ويف اأول زي���ارة له���ا ملعر�ض 
الكت���اب ات���ت للبحث ع���ن كت���ب اجتماعية 
وتاريخي���ة وع���ن عل���م النف����ض، و اأ�شارت 
يف الوقت ذات���ه اإىل ح�ش���ن التنظيم وانها 
راأت م���ن وجهة نظرها ان االجواء م�شابهة 

ملعر�ض بغداد االأخر.
املهند�ض هاوار عادل من مدينة كركوك يف 
زيارة اأوىل له للمعر�ض والذي اقتنى فيها 
كتبا ع���ن الهند�شة والفل�شف���ة ا�شاد بح�شن 
التنظيم، معربا يف الوقت ذاته عن �شعادته 

ب�شب���ب االإقبال الكبر من قب���ل القراء على 
اقتناء الكتب.

م�شطفى احمد طالب الربية الريا�شية من 
مدينة دي���اىل يف زي���ارة اأوىل له للمعر�ض 
اثن���ى ب�شكل خا�ض على ح�شن التنظيم من 
قبل القائمن عليه وبدور الن�شر املوجودة، 
وا�شار يف الوق���ت ذاته اىل ان زيارته اتت 
القتنائه كتبا خا�ش���ة عن الريا�شة وهو ما 

وجده يف املعر�ض.
اجلبوري من العا�شمة بغ���داد ا�شاد كثرًا 
بالتنظي���م ال���ذي اأقامت���ه موؤ�ش�ش���ة امل���دى 
ملعار����ض الكتب �شواء يف بغداد او اربيل، 
موؤك���دا ان ما الحظ���ه عل���ى موؤ�ش�شة املدى 
ب���كل الفعالي���ات الت���ي اقامته���ا ان غايته���ا 
ه���ي لي�شت مادي���ة او ربحية بل انها تهدف 
اىل ن�ش���ر الثقافة يف العم���وم ودعم القراء 

والكتاب، مو�شحًا يف الوقت ذاته انه جاء 
لاط���اع فقط على اأج���واء املعر�ض م�شيدا 
باالأقب���ال الكب���ر الذي ي�شه���ده احلدث من 

قبل القراء من خمتلف مدن العراق.
احل���اج احم���د ر�شي���د م���ن مدين���ة كرك���وك 
يف حدي���ث خا�ض ل���ه ل�)امل���دى( اأعرب عن 
�شعادت���ه مل���ا راآه م���ن جتمع كب���ر ملختلف 
املكون���ات االجتماعي���ة العراقي���ة يف ه���ذا 
املعر����ض بع���د ان اقتن���ى كتب���ا عدي���دة يف 
اخت�شا�ش���ات االجتم���اع والتاريخ، موؤكدًا 
ان التنظي���م رائع جدًا مقارن���ة مبا راآه من 
معار����ض يف عدة دول عربية ومنها م�شر، 
مو�شح���ًا ان اإقلي���م كرد�شت���ان ه���و حا�شن 
جلميع الن�شاطات ومنه���ا معر�ض الكتاب، 
العراقي���ن  مدين���ة  باأنه���ا  اربي���ل  وا�شف���ًا 

اجمع.
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لوح���ات فنّي���ة ت�شكيلي���ة متنّوعة، 
ُتظهر ح�شارة كرد�شت���ان العراق، 
معر����ض  اأركان  اأح���د  يف  تت���وزع 
الف���ن  ليحج���ز  ال���دويل،  اأربي���ل 
اإىل جان���ب  ل���ه  الت�شكيل���ي مكان���ًا 
الكت���اب ه���ذا الع���ام، اإنه���ا لوحات 
الفنان الت�شكيل���ي العراقي روؤوف 

العطار.
العط���ار  روؤوف  الفّن���ان  در����ض 
يف اإيطالي���ا، وح���از عل���ى �شه���ادة 
الدكتوراه يف الف���ن الت�شكيلي من 
االأردن، ليعود اإىل موطنه، وير�شم 
ح�شارة باده، وهو اليوم ي�شارك 
بلوح���ات فنية يف معر����ض اأربيل 
الدويل، بدورته اخلام�شة ع�شرة.

ويف ح���وار اأجرت���ه )امل���دى( م���ع 
الفنان روؤوف العط���ار، اأكد اأهمية 
اأربي���ل  معر����ض  يف  امل�شارك���ة 
لتعري���ف  فر�ش���ة  ال���دويل، كون���ه 
الزوار مبختلف جن�شياتهم مبعامل 
كرد�شت���ان احل�شاري���ة م���ن خ���ال 

اللوحات الفنية املعرو�شة.
وع���ن اللوح���ات امل�شارك���ة يق���ول 
العط���ار: »�شاركت بع�ش���ر لوحات 
جداري���ة و�شغ���رة، تظه���ر املعامل 
ال�شياحية والتاريخية لكرد�شتان، 
كقلعة اأربيل، واجل�شر العبا�شي يف 
ده���وك، اأردت اأن اأدمج بن الراث 
االأل���وان«. خ���ال  م���ن  واحلداث���ة 

روؤوف،  الفن���ان  لوح���ات  حتك���ي 
ي�ش���رح  الق�ش����ض،  م���ن  الكث���ر 
ذل���ك: »حاول���ت اأن اأظه���ر الدالالت 
فه���ي  اأربي���ل،  لقلع���ة  التاريخي���ة 
م���ن اأق���دم املع���امل التاريخي���ة يف 
كرد�شت���ان، واأي�ش���ًا مدين���ة عقرة 
ببع�شه���ا،  املرابط���ة  مبنازله���ا 
ميك���ن للزائ���ر ق���راءة  التاريخ يف 

هذه اللوحات«.
وع���ن االأل���وان الت���ي ا�شتخدمه���ا 
اإظه���ار  »اأردت  »روؤوف«:  يق���ول 
وتراثه���ا،  كرد�شت���ان  طبيع���ة 
االأخ�ش���ر  اللون���ن  فا�شتخدم���ت 
والذهب���ي، م���ع م�شتق���ات االأزرق، 
الإظهار جمال هذه االأماكن واإبراز 

اأهميتها«.
يف  الف���ن  تواج���د  اأهمي���ة  وع���ن 
يق���ول:  ع���ام،  ب�ش���كل  املعار����ض 
الفني���ة  اللوح���ات  »عر����ض 
الت�شكيلي���ة، على هام�ض املعر�ض، 
هو مبثابة تكملة للدورة الثقافية، 
اجتم���اع اللوح���ة والكت���اب مع���ًا، 
ي�شق���ل الهوي���ة الثقافي���ة لبادنا، 
عل���ى  ال�شب���اب  جي���ل  وي�شج���ع 
امل�شارك���ة، فه���ي خط���وة اإيجابية 

لدعم الفن الت�شكيلي«.
يخت���م الفن���ان الت�شكيل���ي روؤوف 
العط���ار حديثه بالق���ول: »ال اهتم 
باملبيعات، قدر اهتمامي بالتواجد 
م���ن خ���ال لوحات���ي يف معر����ض 

اأربيل الدويل للكتاب«.

قدموا اإلى المعر�س من مختلف مدن العراق

معر�ض اربيل الدولي للكتاب بعيون زائريه

الفنان روؤوف العطار: معر�ض اأربيل الدولي �سقل للهوية الفنية في العراق
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ت�سارك في معر�س اأربيل الدولي 
للكتاب، بن�سخته الخام�سة ع�سرة، 

العديد من دور الن�سر المخت�سة 
باأدب االأطفال، لما يحمله من 

اأهمية في م�ساعدة الطفل 
على التعّرف على ذاته والبيئة 

المحيطة به.

وخ���ال جولة على دور الن�ش���ر امل�شاركة 
يف املعر�ض، تظهر دور الن�شر اللبنانية، 
كاأك���ر ال���دور املهتم���ة باإ�ش���دار وطباعة 
وبي���ع كت���ب االأطف���ال، باللغت���ن العربية 

واالإنكليزية. 
وتق���ع عل���ى عات���ق دور الن�ش���ر املخت�شة 
بالطفل، م�شوؤولي���ة كبرة، وهي االإبداع 
واالبتكار، الإ�ش���دار كتب تفاعلية تناف�ض 
الطف���ل  وجت���ذب  املحم���ول،  الهات���ف 
للق���راءة، خا�شة بع���د اأن اأ�شحت و�شائل 
التوا�ش���ل االإجتماعي ج���زءًا من احلياة 

اليومية. 
يق���ول »نا�ش���ر رح���ويل«، امل�ش���وؤول عن 

اللبناني���ة،  »ال�شم���ال«  دار  يف  املبيع���ات 
ترك���ز  اجلدي���دة  ال���دار  »اإ�ش���دارات  اإن 
عل���ى تنمي���ة ذاك���رة الطف���ل، م���ن خ���ال 
الكتب التفاعلي���ة، كاملعلومات والت�شارك 
واملتاه���ات والكلم���ات املتقاطعة والكتب 
املبني���ة عل���ى التجارب، اإ�شاف���ة اإىل كتب 

تعليم اللغات والق�ش�ض العاملية«.
املعر����ض  »زّوار  اأن  »رح���ويل«  وي���رى 
ه���ذا الع���ام، يتجه���ون اإىل كت���ب حت�شن 
اخل���ط وتعلي���م ق���راءة اللغ���ة العربي���ة، 
عل���ى خاف االأع���وام ال�شابقة، حيث كان 

ال���زوار يطلبون ق�ش�ض االأطف���ال باللغة 
االإنكليزية«.

حت���اول دور الن�ش���ر املخت�ش���ة باالأطفال 
ج���ذب انتب���اه الطف���ل للكت���اب، منه���ا دار 
املع���ارف  دار  »مكتب���ة  اللبناني���ة  الن�ش���ر 
النا�شرون« ويقول مدير املبيعات »طارق 
الطرابل�ش���ي« اإن »اإ�شداراتن���ا اجلدي���دة 
ه���ي الكت���ب التفاعلي���ة، مثل الطي���ات اأو 
ال�شب���اك، حيث يق���راأ الطفل ال�ش���وؤال، ثم 
يفت���ح الورق���ة املطوّية على �ش���كل �شباك 
اأو ناف���ذة، فيج���د اجل���واب، ه���ذه طريقة 

تفاعلية لتعليم الطفل عن طريق اللعب«.
م���ن  العدي���د  »النا�ش���رون«  دار  وت�ش���در 
الكت���ب التفاعلي���ة، منه���ا الكت���ب املرفق���ة 
بلعبة، حيث يلعب الطفل باللعبة وحتكي 
والدته له ق�ش���ة اللعبة، هذه االإ�شدارات 

لتنمية الذاكرة والركيز لدى االطفال.
وتق���وم دار »النا�شرون« بكتابة الق�ش�ض 
يق���ول  باالأطف���ال،  اخلا�ش���ة  الق�ش���رة 
»طرابل�ش���ي«؛ »لدين���ا كّت���اب ور�شامون، 
يكتبون الق�شة وي�شيفون اإليها ال�شور، 
ث���م نق���وم بطباعته���ا، كلها ق�ش����ض تعّلم 

االطف���ال املثاب���رة واالأمان���ة وال�شجاع���ة 
وامل�شوؤولي���ة ومراع���اة االآخري���ن وح���ل 

امل�شكات وغرها«.
يرى طرابل�ش���ي ان لبنان من اأكر الدول 
العربي���ة املهتمة ب���اأدب االطف���ال، يقول؛ 
»كن���ا ن�شدر كت���ب ال���راث االإ�شامي، ثم 
اأن  اأدب االأطف���ال، الحظن���ا  حتّولن���ا اإىل 
زوارنا يطالبون بق�ش�ض وكتب تفاعلية 
ت�شاعد اأطفالهم عل���ى التخلي عن الهاتف 
املحمول، وتزي���د من تركيزه���م، وتنمي 

قدراتهم االإبداعية«.

اإن  بالق���ول  حديث���ه  طرابل����ض  يخت���م 
كب���را،  حتدي���ا  يواج���ه  االأطف���ال  »اأدب 
م���ن  وغ���ره  املحم���ول،  الهات���ف  وه���و 
االإلكروني���ات واألع���اب الفيدي���و، لذل���ك 
اإ�شداراتن���ا  جمي���ع  تك���ون  اأن  نح���اول 
تفاعلي���ة، موؤخرًا طبعن���ا ق�ش�شا معّطرة 
للفتيات اللواتي يف عمر الت�شع �شنوات، 
بحي���ث تقراأ الفتاة الق�ش���ة وت�شم رائحة 

كل �شفحة خال القراءة«.
دار »امل�شتقبل الرقمي« اللبنانية، ت�شارك 
للكت���اب،  ال���دويل  اأربي���ل  معر����ض  يف 

ويق���ول مدير املبيعات »عل���ي ال�شغر«؛ 
لك���ن  املعر����ض،  يف  �شنوي���ًا  »ن�ش���ارك 
الحظ���ت ه���ذا الع���ام الطلب الزائ���د على 
كتب االأطفال باللغة العربية، حتى الكرد 
يطلبون ق�ش�شا تعليمية باللغة العربية، 

على خاف االأعوام ال�شابقة«.
تعر����ض دار »امل�شتقبل الرقمي« اأكر من 
200 اإ�ش���دار لكت���ب االأطفال ه���ذا العام، 
يقول »ال�شغ���ر«؛ »لدينا الكت���ب املرفقة 
باأقام ناطقة لتعليم الطفل اللغات، وهي 
كت���ب تفاعلية ت�شاعد الطف���ل على التعّلم 
ب�ش���كل اأ�ش���رع، وي�شعر اأن���ه يلعب حيث 
ينطق القلم احلرف ال���ذي يكتبه الطفل، 
وه���ذا مفيد ج���دًا خا�شة لاأطف���ال الذين 

يعانون �شعوبات التعّلم«.
وم���ا تقدمه الدار اأي�ش���ًا، هو كتب ثاثية 
االأبع���اد جل���ذب انتب���اه وتركي���ز الطفل، 
كت���ب  ع���ن  »عب���ارة  »ال�شغ���ر«؛  يق���ول 
بداخلها �شور متحرك���ة، مي�شكها الطفل 
بط���ل  يلتق���ي  وكاأن���ه  ويحركه���ا،  بي���ده 
الق�ش���ة، به���ذه الطريق���ة يح���ب الطف���ل 
القراءة وين�شرف ع���ن الهاتف املحمول 

واألعاب االإنرنت«.
يخت���م ال�شغر حديثه بالقول: من خال 
دور  اأن  الحظ���ت  ع���ام،  كل  م�شاركت���ي 
الن�ش���ر الكردي���ة مهتم���ة ب���ادب االأطفال، 
ولديه���ا العدي���د م���ن االإ�ش���دارات، عل���ى 
خ���اف دور الن�ش���ر العربي���ة يف بغداد، 
التي مازالت تعتم���د على لبنان و�شوريا 
للح�شول على ق�ش����ض االأطفال والكتب 

التفاعلية.
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والدرا�ش���ات  للفك���ر  امل�ش���رى  املرك���ز  ن�ش���ر 
ال�شراتيجية مقاال للكات���ب موؤمن مو�شى تناول 
فيه االآث���ار ال�شلبية واالإيجابي���ة للتحول الرقمي 
عل���ى �شناع���ة الن����ض واملحتوى، م�ش���را اإىل ما 
ي�شكله هذا التحول من حتديات ملجال الكتابة فى 

م�شر... نعر�ض من املقال ما يلي:
عل���ى مر التاريخ، ارتبط تطور االإن�شانية بتطور 
امله���ن. بع�شه���ا اندث���ر متام���ا وبع�شه���ا تغ���رت 
ماحم���ه واأدوات���ه لتواك���ب ع�شره���ا. واإذا كان 
تاأري���خ ق�ش���ة حي���اة الب�شرية قد ب���داأ حن عرفت 
الكتاب���ة، ف���اإن مهن���ة الكاتب ق���د ظلت ع���رب اآالف 
ال�شن���ن ف���ى تط���ور م�شتم���ر م���ن حي���ث ال�ش���كل 
ع���ن  اأم���ا  عنه���ا.  اال�شتغن���اء  دون  وامل�شم���ون، 
االأدوات، فمن النق�ض على احلجر مرورا بالورق 
ث���م الطباع���ة واالآالت الكاتب���ة حت���ى ج���اء زم���ن 
الكتاب���ة على اأجه���زة احلا�ش���ب االآيل والهواتف 
الذكي���ة باختافه���ا، من خ���ال لوح���ة املفاتيح اأو 
حت���ى االإم���اء ال�شوت���ي ال���ذي يتح���ول لكلمات 
مكتوبة، باالإ�شاف���ة الأ�شكال خمتلفة من تطبيقات 
ال���ذكاء اال�شطناع���ي الت���ي ت�شاع���د الكات���ب عرب 
توق���ع واق���راح كلمات له. يف ه���ذا ال�شياق، كان 
للتكنولوجي���ا دور مه���م يف التاأث���ر عل���ى طبيعة 
الكتاب���ة، لي�ض فق���ط من حي���ث االأدوات وو�شائل 
الن�ش���ر والطباعة، ب���ل اأي�شا من حي���ث االنت�شار 
والو�ش���ول للمتلق���ن. ومن ث���م، كان ذلك تغيرا 
م�شتم���را يف طبيع���ة مهن���ة الكات���ب ع���رب الزمن، 
بحيث اأ�شبح لزاما عليه جماراة التطور وخا�شة 

يف ظل االجتاه حديًثا اإىل التحول الرقمي.
عندما اجته العامل مدفوعا بالتطور التكنولوجي، 
للتو�ش���ع يف رقمن���ة عمليات الكتاب���ة، كانت لذلك 
عدة اآثار اإيجابية و�شلبية على تلك ال�شناعة. من 
اأبرز االآثار االإيجابية، اإتاحة الكتابات واملوؤلفات 
اإلكروني���ا ون�شرها على نط���اق اأو�شع بكثر مما 
كان علي���ه احل���ال قبل ذلك. ه���ذا التواجد الرقمي 
اأدى حلف���ظ م���ا هو مكت���وب ب�شكل ي�شع���ب تلفه 
اأو فق���ده مع م���رور ال�شنن. الن�ش���ر االإلكروين 
�شاهم يف خف�ض تكاليف الطباعة ب�شكل ملحوظ 
وموؤث���ر، م���ع االأخ���ذ يف االعتب���ار االأث���ر البيئ���ي 
االإيجابي الذي ظهر عند جتنب ا�شتخدام الورق.
يف املقابل، متّثلت االآثار ال�شلبية بتعر�ض الكثر 
م���ن الكت���اب واملوؤلفن الأ�ش���رار ج�شيم���ة نتيجة 
تكرار اخراق حق���وق امللكية الفكرية، اإذ اأتيحت 

موؤلفاته���م ع���رب �شبك���ة االإنرن���ت دون اتفاق اأو 
تن�شي���ق يحف���ظ احلقوق. وملواجه���ة ذلك، تقوم 
ف���رة بحماي���ة  من���ذ  االإلكروني���ة  الن�ش���ر  دور 
مطبوعاته���ا الرقمي���ة، ب�شي���غ عالي���ة الت�شفر، 
وبع�شها �شمم تطبيقات خا�شة به ح�شب اأنواع 
الهوات���ف الذكي���ة، متك���ن مالكيه���ا م���ن ال�ش���راء 
مبا�ش���رة، اإم���ا ن�ش���خ ورقي���ة واإم���ا اإلكروني���ة 

حممية.
بخ���اف ذل���ك، وج���دت الكث���ر م���ن املن�شورات 
اإىل  تفتق���ر  والت���ي  املدقق���ة  غ���ر  االإلكروني���ة 
امل�ش���ادر املوثقة، وهو ما اأث���ر �شلبيا على ثقافة 
اجلم���وع التي جتد �شهول���ة يف تلقي معلوماتها 
من االإنرنت ومواقع التوا�شل االجتماعي دون 

بحث عن االأ�شول ودون حتري الدقة.
اأث���ر �شلبي اآخر هو خ�ش���ارة واإفا�ض العديد من 
دور الن�ش���ر والطباعة حول العامل. يف الواليات 
املتح���دة االأمريكية �� على �شبيل املثال �� ا�شطرت 
جمموعة كبرة م���ن ال�شحف ذائعة ال�شيت اإىل 

تقلي�ض اأرق���ام توزيعها واإلغ���اء اآالف الوظائف 
وت�شري���ح ع���دد كب���ر م���ن العامل���ن فيه���ا، م���ن 
بينها �شح���ف وا�شعة االنت�شار مث���ل »�شي�كاغ�و 
ت�ربي����ون«، »ب�و�ش�طن غلوب« و»لو�ض اأجنلو�ض 
تامي���ز« ثمة �شحف اأخ���رى، حتولت اإىل �شحف 
رقمية، مثل »كري�شتيان �شاين�ض مونيتور« التي 
األغ���ت طبعتها الورقية منذ ع���ام 2008 واكتفت 
بن�شخة رقمية على موقعها على �شبكة االإنرنت.
وتوؤك���د درا�شة بحثية بعنوان »العوامل املوؤثرة 
على م�شتقب���ل ال�شحاف���ة االإلكرونية يف م�شر 
٢٠٣٠« للباح���ث  ٢٠١٥ حت���ى ع���ام  م���ن ع���ام 
»عبدالنا�ش���ر من�ش���ور« اأن انت�ش���ار ال�شحاف���ة 
االإلكروني���ة فى ال�شنوات االأخ���رة، يرجع اإىل 
ارتفاع مع���دالت ا�شتخدام االإنرن���ت فى م�شر، 
باالإ�شاف���ة اإىل �شرعته���ا يف نق���ل اخل���رب. و»اأنه 
يف كل االأح���وال ال بد م���ن اأن ن�شع يف اجلريدة 
اأو املجل���ة املطبوعة م���ا يربر وجوده���ا، فاإذا مل 
تط���ور ال�شحف املطبوعة م���ن حمتواها وتركز 

على املحتوى احل�شري والتحليات والق�ش�ض 
االإخبارية والبحث فيما وراء االأخبار ف�شتختفي 
ه���ذه ال�شح���ف«، و�شتفق���د ال�شح���ف املطبوعة 
مربر وجودها، فحتى كبار ال�شن الذين ميثلون 
اجلمه���ور االأك���رب لل�شح���ف املطبوع���ة اأ�شب���ح 

بع�شهم يتعامل مع التكنولوجيا احلديثة.
قب���ل نح���و عقدين م���ن الزمن، ظهر ف���ى ال�شاحة 
االأدبي���ة اإنتاج اأدبي ُيقراأ على �شا�شة الكمبيوتر، 
وم���ن اأه���م خ�شائ�ش���ه القي���ام بدم���ج الو�شائط 
االإلكرونية املتعددة ن�شية و�شوتية و�شورية 
وحركي���ة يف الكتابة على ف�ش���اء ي�شمح للقارئ 
بالتحك���م فيه، وقد �شمي باالأدب االإلكروين، اأو 

االأدب الرقمي.
يقول ال�شاع���ر والروائي املغربي ح�شن املددي: 
»اإن ظه���ور االإنرنت وو�شائ���ل التوا�شل اأحدث 
ث���ورة عارمة يف جم���ال الكتاب���ة، واأثار اخلوف 
على �شمود الكتاب الورق���ي، واأ�شبح املفكرون 
يدرك���ون خط���ورة املوق���ف، ال���ذي ب���ات ميه���د 

الطري���ق لتغير جذري يف جمال االإبداع االأدبي 
والفكري والفني«.

لك���ن التهدي���د احلقيق���ي للكتاب���ة رمب���ا يتج���اوز 
االأ�شل���وب االأدبي اإىل ما هو اأبع���د من ذلك، حيث 
ا�شتطاعت حمركات ال���ذكاء اال�شطناعي موؤخرا 
اأن حتاك���ي كتاب���ات اأدبي���ة وعلمي���ة واأن ت�شن���ع 
حمت���وى خا�ش���ا به���ا يهدد الكث���ر م���ن العاملن 
يف مهنة الكتاب���ة كالكت���اب وال�شحفين ومعدي 

التقارير االإخبارية وموؤلفي الق�ش�ض.
 ”Open AI« منذ اأي���ام قليل���ة، اأ�شدرت �شرك���ة
اململوك���ة لرجل االأعمال “اإيلون ما�شك” برنامج 
ChatGPT وه���و حم���رك للدرد�ش���ة الكتابي���ة 
Chat Bot يعتم���د عل���ى اأحدث تقني���ات الذكاء 
اال�شطناعي يف حماكاة ردود االأفعال واالإجابة 
على اأ�شئلة امل�شتخدم. ي�شتطيع هذا الربنامج اأن 
يوؤلف روايات ويكتب اأ�شعارا بل ويق�ض النكات 
اأي�ش���ا. وبرغم اأن ه���ذا الربنامج لي�ض االأول من 
نوعه ولكنه يعد االأكر تطورا حتى االآن ويظهر 

ذلك يف م���دى االتقان الذي يغلب على خمرجاته 
م���ن املحتوى الكتابي. وقد �شبقت هذا الربنامج 
عدة جتارب ل�شناعة املحت���وى من خال الذكاء 
اال�شطناع���ي، لعل اأبرزها ما قدم���ه فريق علماء 
يابانين فى جامع���ة FHU الذين �شاركوا ب�11 
رواي���ة مكتوب���ة با�شتخدام ال���ذكاء اال�شطناعي 
يف م�شابق���ة »نيكى �شينيت�شى هو�ش���ي« االأدبية 
الت���ي اأجازت يف مرحلة الت�شفية االأوىل 1450 
رواي���ة من بينها تل���ك املكتوبة بوا�شط���ة الذكاء 

اال�شطناعي، دون معرفة م�شبقة للمتقدمن.
وبالرغم م���ن القدرات املتقدمة ملح���ركات الذكاء 
اال�شطناعي اإال اأن���ه يظل هناك بع�ض اجلوانب 
التي ميك���ن للب�شر اأن يظل���وا متفوقن فيها مثل 
القدرة عل���ى فهم وتف�ش���ر االأح���داث ال�شيا�شية 
فى �شياق اإن�شاين وعاقته���ا بالعاقات الدولية 
واالآيديولوجيات ال�شيا�شية والعوامل الثقافية.

كل تل���ك التطورات م���ن حولنا يج���ب اأن تدفعنا 
اإىل العم���ل على جم���اراة التكنولوجيا وال�شعى 
نح���و التمك���ن م���ن اأدواتها حت���ى يظ���ل الكاتب 

امل�شري رائدا يف امل�شتقبل الرقمي.
االنتب���اه  يج���ب  الري���ادة،  تل���ك  تتحق���ق  لك���ي 
ج���ودة  واأبرزه���ا  تواجهن���ا  الت���ي  للتحدي���ات 
االإنرن���ت يف م�ش���ر. اإن العم���ل عل���ى تطوي���ر 
�شرع���ة وا�شتقرار وكف���اءة االإنرن���ت يعد دعما 
مبا�ش���را ل�شناع���ة الن�ش���ر االإلك���روين ويخلق 
مناخ���ا اإيجابيا الأطراف املعادلة من كتاب وقراء 
ونا�شري���ن. التح���دي االآخ���ر ال���ذي ال يق���ل عنه 
يف االأهمي���ة ه���و املواجهة القانوني���ة احلا�شمة 
ل���كل عملي���ات القر�شنة االإلكروني���ة بحيث يتم 
�شم���ان كاف���ة احلق���وق االأدبية واملادي���ة للكتاب 

والنا�شرين.
اأم���ا الفر�ض التي يج���ب ا�شتغاله���ا فتتمثل يف 
الع���دد الكب���ر م���ن الق���راء ال�شب���اب امل�شتمرين 
يف البح���ث عن �شغفه���م من خال ق���راءة اأنواع 
خمتلف���ة م���ن الكت���ب املتوف���رة ب�شي���غ مطبوعة 
واإلكروني���ة. ولع���ل االإقبال الكبر م���ن الفئات 
العمري���ة ال�شغ���رة كان ملحوًظ���ا ومب�ش���را يف 
معر�ض الكتاب موؤخرا. تلك الفئات العمرية من 
ال�شب���اب امل�ش���ري متثل جيا واع���دا تربى على 
حمت���وى تعليمي خمتلف عم���ا حظيت به اأجيال 
�شبقت���ه. ال بد م���ن اأن ن���رى فر�شة كب���رة لدعم 
املحت���وى للكتاب الرقمي ملن مت تقدمي »التابلت« 
والكت���ب التفاعلي���ة له���م يف املراح���ل التعليمية 
املختلفة، واأ�شبحوا على ا�شتعداد لتلقي املزيد.

�سناعة الكتابة في ظل التحول الرقمي

دور ن�سر اأدب االأطفال: نواجه تحديات جمة وم�سوؤوليتنا كبيرة
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تخ�ش����ض بع����ض املوؤلف���ن، بالكت���اب كمو�ش���وع جدي���ر بالدرا�شة 
العلمي���ة، بو�شف���ه –اأي الكت���اب- موثقا ل���كل العل���وم، واالآداب، بل 
ولتاري���خ الب�ش���ر وعل���ى اإمتداد تاري���خ الب�شري���ة، واأي�ش���ا بو�شفه 
�ش���رة �شيكولوجية للبع�ض، ه���و اأي�شا هواي���ة للبع�ض، و�شرورة 
مهني���ة للبع�ض االخر: اقتن���اوؤه، وجمعه، �شارت ل���ه اأ�شاليب كثرة 

وخمتلفة.  
يف ال�شن���وات االأخرة ظهرت كتب كثرة، تعن���ى بالكتب وبالقراءة 
واملكتب���ات، حيث تناق����ض مو�شوعاته���ا اهمية الكت���ب، وتاريخها، 
وا�شل���وب الق���راءة، وفائدته���ا.. وغرها من املو�شوع���ات.. وكانت 
دار امل���دى للن�شر �شباق���ة يف ترجمة هذه الكت���ب، وحلقتها فيما بعد 
العديد من دور الن�شر، حتى ا�شبحت من اكر الكتب قراءة، ون�شر 
هن���ا اىل كتب مثل: تاريخ القراءة، ويوميات القراءة، وفن القراءة، 

ورائحة الكتب، وعا�شق الكتب، وغرها.
نختار هنا عينة من الكتب التي اأ�شدرتها املدى عن هذا املو�شوع:

ثماين ع�شرة مقالة كتبتها اآن فادميان، وهي حمررة ثقافية يف جملة 
»اأمركان �شكوالر«، وكانت قد ن�شرتها يف مطبوعات كثرة، ولكنها 
جمعته���ا اأخ���رًا يف كت���اب »من كتب���ي... اعراف���ات قارئ���ة عادية«، 

ال�شادر عن دار »املدى«، برجمة د. ر�شا �شادق.
ت���روي اآن فادميان يف هذا الكتاب ق�شة ح���ب ا�شتمرت مدى احلياة 
مع الكتب واللغة؛ اأ�شبحت الكتب بالن�شبة لفادميان، كما هو احلال 
بالن�شب���ة لكثر من الق���راء املتحم�شن، ف�ش���واًل اأ�شا�شية يف حياتها 
اخلا�ش���ة. اإنها تنتق���ل ب�شهولة من حكايات ع���ن كولردج واأورويل 
اإىل حكاي���ات عائلته���ا االأدبي���ة، يف جمموع���ة والده���ا املكون���ة م���ن 
22 جمل���دًا. لكنه���ا ال تتعامل م���ع التعميمات، بل تكتب ع���ن عاداتها 
وخرباته���ا ال�شخ�شي���ة العميق���ة. و�ش���واء كانت تناق����ض �شعوبات 
دم���ج مكتبتها م���ع مكتبة زوجه���ا، اأو تتحدث عن متعة ق���راءة كتاب 
يف �شياق���ه الواقعي، فنحن مدعوون بب�شاط���ة لا�شتمتاع بالرحلة، 

والتفكر يف جتارب القراءة اخلا�شة بنا على طول الطريق.
مل���اذا نق���راأ االأدب الكا�شيكي؟ �ش���وؤال اأخذ �شكل عن���وان لعمل اأدبي 
يرج���م الأول م���رة اإىل العربية الإيتالو كالفين���و، وين�شر بعد وفاته، 
جامع���ًا نحو خم�ش���ة وثاثن مقااًل متت كتابتها خ���ال ال�شبعينيات 

والثمانينيات، وظهرت متفرقة يف عدة �شحف.
الكت���اب ال���ذي �شدر ع���ن دار املدى برجم���ة دالل ن�شر الل���ه، و�شم 
بن دفتيه كما تق���ول زوجته )اإ�شر كالفينو( يف مقدمتها الق�شرة: 
»معظم مقاالت وكتاب���ات كالفينو عن ُكتاب���ه و�شعرائه الكا�شيكين 

الذين اأثروا حياته يف فرات خمتلفة«.
كت���اب )يوميات بائع الكت���ب( ال�شادر عن املدى ملوؤلف���ه �شون بيثل، 
وترجم���ة عبا����ض املفرج���ي، لي����ض درا�ش���ة اأو عر�شًا لعي���ون الكتب 
يف ال���راث الثق���ايف العامل���ي فح�شب؛ ب���ل �شرة املوؤل���ف و�شاحب 
املكتب���ة، �شون بيثل، الذي ميتلك اأكرب مكتب���ة لبيع الكتب امل�شتعملة 
يف اإ�شكتلن���دا. الت���ي حتت���وي عل���ى 100000 كت���اب، موزع���ة على 
اأك���ر م���ن ميل م���ن االأرفف، م���ع مم���رات ملتوية ون���ران م�شتعرة، 
وكله���ا تق���ع يف مدينة ريفي���ة جميلة على حافة البح���ر. )جنة حمبي 
الكت���اب( يف هذه اليوميات امل�شحكة واملبكية، يقدم �شون نظرة من 
الداخ���ل على جتارب وحم���ن احلياة يف جتارة الكت���ب، من الن�شال 
مع العماء غريبي االأطوار اإىل امل�شاحنات مع موظفيه، ياأخذنا معه 
يف رح���ات �شراء اإىل العق���ارات القدمية ودور امل���زادات، ويو�شي 
بالكت���ب )كا�شيكي���ات مفق���ودة واكت�شاف���ات جدي���دة(، ويق���دم لن���ا 
اإث���ارة االكت�شاف غ���ر املتوقع، ويثر اإيقاعات و�شح���ر حياة البلدة 

ال�شغرة، دائمًا مع عن ناقدة.

الكتاب.. مو�ضوعًا لكتاب

 اأربيل / المدى

يحتفل الُكرد يف اإقليم كورد�شتان، يف 
١٠ مار�ض/اآذار، بيوم الزي الكوردي، 
حي����ث خ�ش�ش����ت حكوم����ة االإقليم هذا 
ال����زي  ع����ام، الرت����داء  كل  م����ن  الي����وم 
الك����وردي يف املوؤ�ش�ش����ات احلكومي����ة 
واجلامع����ات،  واملدار�����ض،  الر�شمي����ة، 
وذل����ك  العام����ة،  للمهرج����ات  اإ�شاف����ة 
للحفاظ عل����ى اأ�شالة وتقالي����د ال�شعب 

الكوردي وتراثه وثقافته.
وترتدي الن�شاء الف�شاتن امللونة، اأما 
الرجال فرت����دون ال�شراويل الداكنة، 
ويتجول����ون يف الي����وم الثاين ملعر�ض 

اأربيل الدويل للكتاب.
موؤ�ش�ش����ة امل����دى التقت بع�����ض الن�شاء 
اأهمي����ة  ع����ن  و�شاألته����ن  الكوردي����ات 
االحتف����ال بال����زي الك����وردي، ومنه����ن 
ال�شابة »اآوات عبا�����ض«، التي اأكدت اأن 
ال����زي الكوردي ه����و انعكا�����ض للثقافة 
الكوردي����ة، وكل فتاة كوردية تعرّب عن 
نف�شه����ا من خال ارت����داء هذا الزي يف 

هذا اليوم.
وتقول �شليمان: »احتفلنا يف اجلامعة 
م����ع االأ�شاتذة والزماء، ثم جئنا بزينا 
الكت����ب يف  عل����ى  لاط����اع  الك����وردي 

معر�ض اأربيل الدويل للكتاب«.
اأما ال�شاب����ة »م�شتانا ف����اروق«، ترتدي 
الزي الك����وردي، وهو ف�شت����ان باألوان 
الفاحت����ة  »االأل����وان  تق����ول:  فاحت����ة، 
تع����رّب عن الف����رح، الأن االحتفال بالزي 
الكوردي يبداأ مع الربيع، والبد من اأن 

نحتفل بلبا�����ض كوردي مل����ّون كاألوان 
الربيع متامًا«.

ترت����دي ال�شي����دة »اآوات خال����د« ال����زي 
يف  وتتج����ول  التقلي����دي،  الك����وردي 
للكت����اب،  ال����دويل  اأربي����ل  معر�����ض 

تق����ول: »ال����زي الك����وردي يتك����ون من 
الف�شتان والعباية والقبعة اإ�شافة اإىل 
االإك�ش�ش����وارات، وميك����ن خياطت����ه اأو 
�شراوؤه جاه����زًا من ال�شوق، وتطويره 
واالإ�شافة عليه بح�شب رغبة الفتاة اأو 

ال�شاب«.
ت�شيف ال�شيدة »اآوات« وهي مّدر�شة: 
»احتفلن����ا يف املدر�ش����ة بارت����داء الزي 
القم����ح،  �شورب����ة  طهون����ا  الك����وردي، 
ن�شميه����ا باللغ����ة الكوردي����ة »م�شك����ه«، 
رق�شنا على اأنغام املو�شيقا الكوردية، 

هكذا نعرّب عن قوميتنا الكوردية«.
وع����ن دالالت ال����زي الك����وردي تق����ول 
الك����وردي  »ال����زي  خال����د«:  »اآوات 
ي����دل عل����ى احت�ش����ام امل����راأة الكوردية، 
واتزانه����ا وجمالها، فهو ف�شتان طويل 
وا�شع، مع غطاء عل����ى الراأ�ض، تك�شف 
ال�شي����دة الكوردية جزءا م����ن �شعرها، 
وتغط����ي الباقي من خ����ال هذا الغطاء 

امللون«. 
»دل�شاد ال�شورت�ش����ي«، يرى اأن احلياة 
يف تطور م�شتمر، ويجب علينا ك�شعب 
ك����وردي اأن نحتف����ل به����ذا الي����وم، لكي 
نعّلم اأطفالنا معن����ى الهوية الكوردية، 
ونذك����ر ال�شب����اب به����ا، ك����ي ال تن�ش����ى 
ه����ذه االأجي����ال م����ع التط����ور ال�شري����ع 
للمجتمع����ات هويتها الكوردي����ة، لذلك 
يحتف����ل التامي����ذ والطلب����ة وال�شب����اب 
به����ذا الي����وم، من خ����ال ارت����داء الزي 

الكوردي.
ال����زي  »يتك����ون  دل�ش����اد:  وي�شي����ف 
م����ن  للرج����ال  التقلي����دي  الك����وردي 
ال�ش����روال وامل�شد اأو املئ����زرة وت�شمى 
باللغة الكوردية »بي�شك بن«، وال�شرة 
وت�شمى »الكورتك«، والقمي�ض اأي�شًا، 
لكن يوجد الكثر من االأنواع اجلديدة 

واحلديثة لاأزياء الكوردية«.

ن����وري«،  »ت����االر ممت����از  ال�شاب����ة  اأم����ا 
التقلي����دي  الك����وردي  ال�ش����ال  ترت����دي 
املل����ّون واملط����رز بل����رات ذه����ب عل����ى 
االأط����راف، تق����ول: »كل قومي����ة تفتخر 
بلغته����ا  وثقافته����ا ولبا�شه����ا، وال����زي 
الك����وردي جزء من الثقاف����ة الكوردية، 
لذل����ك ال ب����د لن����ا م����ن اإظه����ار هويتن����ا، 
والتعب����ر عن اأنف�شن����ا ك�شعب كوردي 

متم�شك بهذه القومية«.
االأقلي����ات  جمي����ع  اأن  »ت����االر«  وتوؤك����د 
والقومي����ات التي تعر�ش����ت ال�شطهاد 
وانق�ش����ام، تداف����ع ع����ن قوميته����ا، م����ن 
خ����ال التم�ّش����ك بعاداته����ا وتقاليده����ا 
وثقافتها، لذلك اأرى اأن احتفال الكورد 
بال����زي الك����وردي هو انعكا�����ض حلالة 

دفاعية عن قوميتهم.
اأم����ا ال�ش����اب بلن����د خ�ش����ر، فيخت�ش����ر 
االإجابة بالقول: »كل �شاب ال يوجد يف 
خزان����ة ماب�شه زي ك����وردي، ال يعترب 
كوردي����ًا، هذا ما تعلمن����اه من اأجدادنا، 
ونحر�ض على ارت����داء الزي الكوردي 

يف هذا اليوم«.
يخت����م »بلن����د« احلدي����ث قائ����ًا: »الزي 
الك����وردي مل يك����ن يوم����ًا بيع����دًا ع����ن 
ع����امل االأزي����اء واملو�ش����ة، ب����ل واك����ب 
روح الع�ش����ر، ومت����ت اإ�شاف����ة الكث����ر 
م����ن التعدي����ات عل����ى ال����زي الرجايل 
والن�شائ����ي، ليك����ون تقليدي����ًا ومواكبًا 
للحداثة مع����ًا، وميكن الذه����اب به اإىل 
موؤمت����ر اأو اجتم����اع ر�شم����ي اأو مقابلة 
فق����ط  لي�����ض خم�ش�ش����ا  اإن����ه  خا�ش����ة، 

لاحتفاالت«.

الزي الكردي ي�سجل ح�سورًا الفتا
في معر�ض الكتاب بمنا�سبة يومه!

طلبة المدرا�ض يزورون معر�ض اأربيل للكتاب

 اأربيل / المدى

نظمت اإدارات عدد من املدار�ض، اأم�ض، زيارات لطلبتها اإىل معر�ض اأربيل الدويل للكتاب.
مدر�ش���ة لي���زان االهلية اتت بطلبتها لزيارة املعر����ض ومعاي�شة اأجوائه التي �شه���دت اإقباال كبرا على 

اقتناء املوؤلفات من خمتلف دور الن�شر العراقية والعربية والعاملية.
اأ�شتاذة اللغة العربية يف مدر�شة ليزان ر�شاب عبدالرحمن، اأكدت يف حديث ل�)املدى( اأن من ال�شروري 
جدًا زرع ثقافة حب القراءة والكتابة لدى االطفال منذ ال�شغر، وان زيارة طلبتها اليوم للمعر�ض اتت 

من اأجل اطاعهم على مدى اأهمية قراءة املوؤلفات املختلفة ولي�ض فقط التقيد باملناهج الدرا�شية.
وا�ش���ارت اإىل ان ه���ذه الزيارة هي لي�شت االوىل للمعر�ض بالن�شبة لطلبة مدر�شتها بل �شبقتها زيارات 

عدة ملعر�ض اربيل وللن�شاطات الثقافية االخرى التي تقام يف املدينة.
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