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اليوم ال�ساد�س : االثنين 13 /3 /2023
الجهةاإدارة الجل�سة الح�سورالفعالية

1:00
حفل توقيع كتاب االربعاء

ا. رفعت عبد ا. ر�سيد الخيون
الرزاق

2:00
 االآثار هوية االأمة،الحفاظ عليها

واجب وطني على الجميع
 اأ.د.نعمان جمعة اإبراهيم

 اأ.م.د.ئاري خليل كامل
د.عبداهلل بكر عثمان

اأ.د.عبداهلل 
خور�سيد قادر

بالتعاون مع جامعة 
�سالح الدين

بالتعاون مع معهد عرو�س اأفالم ق�سيرة األمانية وعراقية3:00
غوته

4:00
الكتابة ال�ساخرة في الن�سو�س االأدبية 

بالتعاون مع وزارة ا. �سمكو محمدا. رزكار جباريالكردية القديمة
الثقافة في االإقليم

5:00
اأ. غالب ال�سابندرهل اختفت مهمة الدين في العالم..؟

اأ. ر�سيد الخيون
ا. علي ح�سين

6:00
دور المثقف بين تنوع المنجز وتعدد ال�سياق 

واالأدوار
د. نوفل اأبو رغيف
ا. �سلطان العميمي

اأ. علي بدر

7:00
لقاء مع الجمهور

التنوير في مواجهة االأ�سول الظالمية
د. كيالن محمدد. ها�سم �سالح

اليوم الخام�س : االحد 12 /3 /2023
اإدارة الح�سورالفعالية

الجهةالجل�سة 

حفل توقيع كتاب
المتمردون

اأ.كريم راهياأ. علي ح�سين

الترجمة من اللغة الكوردية اإلى اللغات 2:00
االأخرى وعوائقها

اأ. مه ريوان هه له 
اأ.غريب اأحمدبجه يى

بالتعاون مع 
وزارة الثقافة في 

االإقليم

ا. نوزاد اأ. فريد ا�س�سردالقومية الكوردية في الظروف ال�سعبة3:00
عبدالعزيز

بالتعاون مع 
وزارة الثقافة في 

االإقليم

ا. دلبند حاجيمًعا من اأجل م�ستقبل اأكثر خ�سرة4:00
ا. حذيفة الح�سو

بالتعاون مع معهد 
غوته

محنة العقل العربي” العقل تحديًدا 5:00
ومو�سوًعا ووظيفة”

د. عبد الجبار 
الرفاعي

د. ح�سين الهنداوي
د. عثمان يا�سين

التوا�سل بين الثقافتين العربية والكردية 6:00
من اأجل الحوار والتنمية

د. عماد جا�سم
اأ. افا نادر

اأ. خالد جميل 
محمد

برعاية �سيادة الرئي�س م�سعود بارزاني 

منهاج المعر�س 

ت�صوير: محمود روؤوف

رابع اأيام معر�ش الكتاب: منهاج حافل بال�ضيوف والنقا�ش
 اأربيل / المدى

مل ينف���ك الزائرون ملعر����ض اأربيل الدويل 
للكت���اب ع���ن التواج���د بكثاف���ة كبرية يف 
اأروق���ة املعر����ض، حت���ى ان املئ���ات منه���م 
قدم���وا م���ن حمافظات قريب���ة وبعيدة عن 

مدينة اأربيل.
ويف ال�شب���اح، ا�شتقب���ل املعر����ض مئ���ات 
القادمني من مدينة املو�شل، الذين نقلتهم 

با�شات عديدة قادمة من املحافظة.
املعر����ض يالح���ظ  التج���وال يف  واثن���اء 
ان الزائري���ن منت�شري���ن ام���ام جميع دور 
الن�ش���ر، يطالع���ون الكت���ب ويبحثون عن 
م���ا يجذب اهتمامهم.. وذل���ك منذ ال�شباح 

حتى وقت القفال.
ويف باح���ة املعر����ض اخلارجي���ة، حي���ث 
يع���زف  حرب���و،  فه���د  البيان���و  ع���ازف 
مقطوعاته، جت���د مئ���ات الزائرين يقفون 
وي�ش���ورون املعزوف���ات. وقب���ل ذل���ك يف 
ال�شب���اح جرى تق���دمي ام�شي���ة مو�شيقية 

عربية كوردية.
وت�شم���ن منه���اج الي���وم الراب���ع )اأم����ض( 
م���ن معر����ض اأربيل ال���دويل للكتاب، �شت 
فعالي���ات احت�شنه���ا م�ش���رح اجلل�ش���ات. 
كتاب���ني  توقي���ع  كان���ت  الأوىل  الفعالي���ة 
“النقط���ة  كت���اب  الإنكليزي���ة،   باللغ���ة 
املنخف�شة ملقاومة العمل وراءنا”، وكتاب 
“خم�ش���ون �شن���ة م���ن العملي���ات ال�شرية 
يف الولي���ات املتح���دة”، للكاتب : �شتيف 

.Pathfinder press كالرك / عن دار
والفعالي���ة كانت ن���دوة بعن���وان “حديث 
عن اأهم التي���ارات يف امل�ش���رح املعا�شر” 
بالتعاون مع وزارة الثقافة، �شارك فيها د. 

فا�شل اجلاف واأحمد �شالر.
ن���دوة  فكان���ت  الثالث���ة  الفعالي���ة  ام���ا 
بعن���وان: يف تاريخ ال�شحاف���ة الكوردية 
وال�شرياني���ة، مو�شوع���ة الدكت���ور “فائق 
بط���ي”، ناق�ض فيه���ا اأ. فرهاد ع���وين واأ. 

بطر�ض نباتي و اأ. �شباح هرمز.
بعن���وان:  ن���دوة  اأقيم���ت  الظه���رية  ويف 
مدين���ة  يف  املي���اه  اإدارة  “�شرتاتيجي���ة 
م���ع جامع���ة �ش���الح  اأربي���ل” بالتع���اون 
الدي���ن، �ش���ارك فيه���ا جيهان حمم���د فتاح، 

�شيخ �شليماين، خليل كرمي.
ث���م تلتها ن���دوة اأخرى بعن���وان: احلديث 
ب���ني  وم�شع���ود  “�شعدي���ة  كت���اب  ع���ن 
الرافدي���ن” ق�ش����ض من تاألي���ف جمموعة 
�شباب ح�شيلة ور�ش���ة الكتابة الإبداعية، 
الرمل���ي”  “حم�ش���ن  الروائ���ي  باإ�ش���راف 

بالتعاون مع معهد غوته الأملاين.
واختتم منهاج املعر����ض بندوتني الأوىل 
بعن���وان: “التداول الفل�شف���ي يف احلياة 
اليومية”، لالأ�شتاذ علي ح�شني والدكتور 
ط���ه ج���زاع. والث���اين بعن���وان “الث���ورة 
الرقمي���ة والتكنولوجي���ا وتاأثريهما على 
احلياة الدينية”، التي ناق�ض فيها الأ�شتاذ 
نبيل عب���د الفتاح وح���اوره الروائي علي 

بدر.

 اأربيل / المدى

�شم���ن  للكت���اب  ال���دويل  اأربي���ل  معر����ض  اأق���ام 
 )2023 اآذار   9( الثال���ث  الي���وم  يف  فعاليات���ه 
وبتنظيم موؤ�ش�ش���ة املدى لالإعالم، ندوة حوارية 
�شك���ري  التون�ش���ي  والروائ���ي  الكادمي���ي  م���ع 
مبخ���وت بعنوان »اأثر الفك���ر الديني يف الرواية 
العربي���ة« والعالق���ة بينهم���ا، و بح�شور عدد من 

الكادمييني والقراء.
وو�شف الناقد الدبي والروائي �شكري مبخوت 
العالقة بني الدين والرواية باأن »كالهما روايتان 
لن الدي���ن اأ�شل���ه رواي���ة« واكمل: »لك���ن بينهما 
تناف���ر وهذا التناف���ر قائم عل���ى اأن الرواية تقوم 
عل���ى الت�ش���اوؤل يف حني اأن الفك���ر الديني يبحث 
ع���ن الإجاب���ات، فم���ن هنا نح���ن اأم���ام روايتني، 

رواية تت�شاءل واأُخرى تبحث عن اليقني« .
و اأك���د مبخوت: »لي�ض للفك���ر الديني اأي دور يف 
تاأخ���ر الرواي���ة واإن وج���د فهو يع���ود اإىل الب�شر 
الذي���ن �شنع���وا الأدب« م�شيفًا »ب���ل اأن القدرات 

ال�شردي���ة والروائي���ة للُكت���اب ه���ي الت���ي ت�شنع 
�شيئا مفارقًا للدين وخمتالف عنه«.

وقال مبخوت: »نحن امام قطبني كبريين: الدين 
والف���ن الروائ���ي وكل ه���ذا �شم���ن اط���ار او�شع 
وه���و الثقاف���ة فكيف تتعام���ل مكون���ات ثقافة ما 
وتتفاع���ل فيما بينها وتنتج �شيئا؟هذه امور غري 
حم�شورة مثل الدم���اغ الب�شري فكيف تتخاطب 

النيورونات يف ادمغتنا مثاًل؟
اإذن لي����ض املطل���وب ان ت�شتغ���ل الرواي���ة عل���ى 
الن����ض الدين���ي ولكن املطل���وب م���ن الرواية ان 
تعالج ا�شئلة ع�شره���ا، ا�شئلة الب�شر، متزقاتهم، 

اوجعاهم،خيباتهم، افراحهم..الخ
وهذا هو �شبب عدم ا�شتفادة الروائيني والُكتاب 
م���ن الُبنيات الق�ش�شية املتوف���رة يف الن�شو�ض 

الدينية«.
وتاب���ع مبخ���وت »�شتظ���ل للدي���ن مكان���ة ولك���ن 
بقراءة اأُخرى غري الق���راءة ال�شائدة اليوم وهذا 
ينبن���ي على خروجنا م���ن الدائ���رة املغلقة دائرة 
ال�شتب���داد ال�شرق���ي والفكري والدين���ي املتكرر 

واملتعاود  ودخولنا  اإىل مرحلة احلداثة
تفج���ري  ه���ي  معانيه���ا  اب�ش���ط  يف  واحلداث���ة 
لالبني���ة واغ���راق الن�ش���ان يف ال�شئل���ة ولي����ض 

يف اليقيني���ات من هنا اإذن م���ا الذي ينا�شب هذه 
املرحل���ة الت���ي تعي�شه���ا الب�شري���ة مرحل���ة مابعد 

الفكر الديني؟

هي مرحلة ال�شئل���ة والرواية اأَقدر على التفاعل 
مع ال�شئلة«.

مكم���اًل: فالرواي���ة ا�شبح���ت متث���ل خط���را على 
الفك���ر الدين���ي لي�ض خط���رًا على الدي���ن بل على 
الفكر الديني ال�شائد لنها تطرح ال�شئلة التي ل 

ي�شتطيعون طرحها او الجابة عليها«.
ومن منظ���وره يرى �شك���ري اأن املثقف احلقيقي 
ال�شتقاللي���ة  جان���ب  اأ�شا�شي���ان،  جانب���ان  في���ه 
الفكري���ة حت���ى ل���و كان منتمي���ا اإىل ع�ش���رية اأو 
قبيل���ة يحتاج اإىل اأن يكون م�شتقال حتى ميار�ض 
وظيفت���ه كمثق���ف. وثاني���ًا الوظيف���ة النقدية فال 
يكون جال�شًا ويخت���ار �شاأنقد هذا وذاك، بل كلما 
وج���د �شيئا مناق�شا للكرام���ة الن�شانية، للحرية 
للمواطنة، للمفاهيم التي حتقق لنا فعال انتماءنا 
واإن�شانيتن���ا عنده���ا ينبغ���ي اأن يتكل���م مهما كان 

موقعه من الن�شيج الجتماعي.
ووا�ش���ل مبخوت حديثه حول فكرة التمييز بني 
الراوي واملوؤل���ف وهل جتوز هذه مثل املمار�شة 

الروائية النقدية؟.

»انا ا�شنع رواًة ولكن يف احلقيقة اأُ�شّرب كالمي 
يف كالمه���م واحيان���ا ا�شعر اأنن���ي،  انا من يكتب 
ويتكل���م ولي�ض الراوي، هناك عند الكتابة اأحياز 
ولي�ض حيزا واحدا لاللتبا�ض متى نطلق احلرية 

للراوي ومتى نكون نحن حني نكتب؟
يف النق���د الدب���ي �شريف�ض هذا ال���كالم، وتظهر 
ه���ذه احلال���ة وا�شح���ة عن���د التعلي���ق فيتداخ���ل 

�شوت الراوي مع �شوت الكاتب«.
م�شيف���ًا »الن الكات���ب لي����ض جم���رد م���ن يالعب 
العرائ����ض، واإمن���ا ه���و روؤي���ة، اختي���ار، وع���ي، 
موق���ف ايدليوجي وهذا املوقف اليدليوجي هو 
ال���ذي يجعل �شخ�ش���ا ما ينتق���ل اىل الرواية ول 

يذهب ليتعلم كيف ي�شبح داعية«. 
واختت���م مبخوت حديثه باأن »الأ�شا�ض يف الدب 
ه���ي لعبة املح���اورة الت���ي تتي���ح اأن نتحاور عن 
بع���د، اأن يتحاور الكاتب م���ع جمتمعه فيعرب عن 
ذل���ك ن�ش���ًا واأن يتح���اور القارئ ع���رب الن�ض مع 
الكات���ب ليكت�شف �شورته كق���ارئ فالكتابة تردك 

اإىل ذاتك لكي تكت�شفها«.

اأم�سيات غنائية عربية وكردية

�ضكري مبخوت يناق�ش اأثر الفكر الديني في الرواية العربية
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 عالء المفرجي

خ���الل العق���ود الثالثة الت���ي م�ش���ت اأ�شبحت كتب 
املذكرات وال�شري التي تطرحها دور الن�شر تتزايد، 
م���ع تزايد القبال عليها من جمه���رة القراء. ول�شنا 
هن���ا يف جمال حتدي���د ال�شباب الت���ي تدفع القارئ 
له���ذا النوع من الكتب.. نظ���رًا لل�شمة اجلاذبة لهذه 
الكتابات، وع���دم احلاجة اإىل الرتكيز الكبري خالل 
قراءته���ا، ف�شال ع���ن مالءمته���ا حلاج���ات الن�شان 
النف�شية، مبا تقدمه من خربة وجتربة، اإ�شافة اىل 
الولع الذي يبديه القارئ يف �شري ومذكرات عمالقة 
الدب والعل���م يف كل زم���ان لال�شتفادة منها كدر�ض 

يعنيه يف جمرى احلياة.
وكان���ت دار امل���دى �شباقة يف طرح ه���ذا النوع من 
الكت���ب.. فقد توزعت على رفوفها �شرية كريكغارد، 
ومذك���رات  فري���دا،  ال�شريالي���ة  الفنان���ة  و�ش���رية 
رين���وار، مثلم���ا ن���رى يف الجنح���ة الخ���رى هذه 
الكت���ب مث���ل �ش���رية تروت�شك���ي، و�ش���رية ج���ورج 

برنارد �شو.. وغريها الكثري.
فالروائي���ة لطفية الدليمي تقول عن كتابة املذكرات 
وال�شري: كتب ال�ش���رية العربية منمقة.. ففي اأغلب 
كت���ب ال�شرية العربي���ة نعرث على قوائ���م وتواريخ 
وتاريخ���ي  حكوم���ي  �شج���ل  اإىل  ال�ش���رية  حتي���ل 
لالأحداث دون اأن يتعمق كاتب ال�شرية اإىل جوانب 
حتليلية للحدث اأو يقدم تف�شرياته الذاتية وموقفه 
مما يجري فتغدو ال�شرية اأقرب اإىل تقرير وظيفي 
عن حياة خارجية ممتدة اأفقيًا دون غو�ض يف عمق 
نف�ش���ي اأو جمتمع���ي، ويغل���ب الو�ش���ف ال�شطحي 
والإطراء املجاين على الأفق ال�شخ�شي والقناعات 
الفكرية والهواج����ض واملخاوف وكاأننا اإزاء تقرير 
اإخب���اري ع���ن �شخ�شية اأخ���رى غري الكات���ب الذي 
نتوق ملعرفة مواقفه ومكابداته الروحية والفكرية. 
وجن���د كت���ب ال�ش���رية العربي���ة منمق���ة اإىل اأبع���د 
احل���دود وم�شذب���ة مثل حديق���ة هند�شي���ة ا�شتخدم 
فيه���ا املزارع مبيدات اأخالقية ق�ش���ت على العفوية 
والتلقائي���ة وتغافلت ع���ن عمر التفت���ح وال�شهوات 
واخلربات الروحية واجل�شدية الأوىل، ونعرث يف 
كت���ب ال�شرية الغربي���ة على ما ي�شب���ه غابة طبيعية 
فيها ال�شوء والظل، والأفاعي والقنافذ، والينابيع 
وموا�شم التزاوج، واجلن�ض والأهواء الإن�شانية، 
والن���زوات والتكاث���ر، ومواجه���ة املخاط���ر، بينما 
يكت���ب العرب���ي �شريت���ه وكاأن���ه يتعاطى م���ع مالك 

بريء من كل اإثم وخطيئة.
فقد غاب���ت الك�شوف ال�شردي���ة - املذكرات - ال�شري 
الذاتي���ة حتى كادت تختفي؛ لأنه���ا الطاقة اجلبارة 
الط���اردة للمت���وارث باأوهام���ه. ول ب���د م���ن انتباه 
ال�شارد لهذا املجال الفني اجلوهري؛ لأنه قادر على 
مواجهة ال�شلط���ة ومروياتها ومالحقاتها. ولل�شرد 
الكا�ش���ف ع���ن تفا�شيل احلياة اليومي���ة – مبا فيها 
عالقت���ه املت�شادمة م���ع ال�شلطة وثقاف���ة املقد�ض – 
تاأثريات كربى على الأفراد واجلماعات، خ�شو�شًا 
النم���اذج الأدبي���ة الب���ارزة والتي تتمت���ع بح�شور 

وا�شع وعميق.
ال�ش���وؤال في���ه طاق���ة تت�ش���ع، وتنفت���ح لأن���ه مقرتن 
بال�ش���رد - احلك���ي واحلي���اة العام���ة للنا����ض ه���ي 
مرويات - الذاك���رة. واملذكرات ال�شخ�شية تتحول 
بالتدري���ج اإىل جزء حي م���ن الأر�شيف الجتماعي 
والوطن���ي، وميثل هذا بعدًا ذاتي���ًا ومكونًا للهوية 
الذاتي���ة والكائ���ن بال�ش���رورة ي�شكل ذات���ًا وال�شري 
واملذكرات م���راآة عاك�شة عن جدل اجتما - �شيا�شي 
م���ن اخلري���ف العرب���ي ازداد تخلف���ًا و�شغ���ط على 
تو�شي���ع منافذ امل�ش���ادات - الكراهي���ات ومطاردة 
املغاير وتدمريه، واأعتق���د اأن الأ�شولية الإ�شالمية 
خ�شع���ت  ذل���ك  م���ع  ال�شلط���ة،  مهيمن���ات  كر�ش���ت 
العالق���ات املتبادل���ة ب���ني اجلماع���ات امل�ش���ادة اإىل 
انتفا�ش���ات  وق���ادت  التجوه���ر  عالي���ة  متظه���رات 
جب���ارة، هذه املرويات حتتاج اإىل اأر�شفة من خالل 
املذك���رات و�شردي���ات معربة عن ال���ذات الفردية اأو 
اجلماعي���ة. وعلينا اأن ننتب���ه اإىل اأهمية هذا النمط 
ال�شريي – املذك���رات - املرويات - والذي �شيلعب 
دورًا كا�شفًا عن ح�شور مركزي، يوفر للهوية طاقة 
متنح حيوي���ة للج�شد املق���اوم لل�شلط���ة. كما يقول 

الناقد ناجح املعموري.

اأهمية كتابة ال�سير

معد فيا�س

اأكد االكاديمي عارف ال�ساعدي، مدير 
عام دائرة ال�سوؤون الثقافية في وزارة 

الثقافة االتحادية، على ان »معظم 
دور الن�سر العراقية والعربية، تعاني 
من �سحة قراء الكتاب الورقي«، م�سيرا 

الى ان »معار�س الكتب هي عبارة 
عن جرعات ُتعطى للقارئ الجديد  
ومحاولة ال�ستنها�س فكرة القراءة 

باال�سا�س الن ما يحدث هو �سراع مع 
الكتاب االليكتروني ومع )ال�سو�سيال 

ميديا( ب�سكل عام«.

وق���ال ال�شاع���دي مبنا�شب���ة افتت���اح معر�ض 
 :15 ال����  بن�شخت���ه  للكت���اب  ال���دويل  اربي���ل 
»كي���ف ميك���ن اختزال ه���ذا التح���ول املبا�شر 
م���ا ب���ني الكت���اب الورق���ي ال���ذي ترب���ت عليه 
اجي���ال، وما ب���ني ما بع���د بع���د احلداثة، من 
2010 او 2000 �شع���ودا؟ مع هذا من خالل 
ا�شتطالع �شريع ملعار����ض الكتب عندما نرى 
جمموعة �شباب يبحثون عن عناوين حمددة 
ويح�شرون ندوات، تعرف ان مهمة معار�ض 
الكت���ب لي�شت بيع الكت���ب فقط جلذب القارئ 
بل هي ن�شاط ثقايف عام ولكن ن�شبة االكتاب 
في���ه هي %80«، مو�شحا بانه »عندما ياأتي 
روائ���ي معروف وبعد تقدمي���ه لندوة �شرنى 
يقف���ون  باأعمال���ه  املعجب���ني  م���ن  الع�ش���رات 
يف طواب���ري لقتن���اء كتاب���ه، ولك���ن كل ه���ذه 
الفعاليات هي تن�شيطات �شريعة ل حتل اأزمة 

الكت���اب العربي او الك���ردي او الكتاب ب�شكل 
عام، لننا يوميا نفقد املزيد من القراء ب�شبب 

التطور التكنولوجي الرقمي«.
ولفت ال�شاع���دي، وهو، �شاعر وع�شو احتاد 
وحا�ش���ل  الع���راق،  يف  والكت���اب  الأدب���اء 
عل���ى �شه���ادة الدكت���وراه يف الأدب العرب���ي 
احلدي���ث �شن���ة 2007، اىل ان »فك���رة الن�شر 
او  الكات���ب  كان  اختلف���ت،  الخ���رى  ه���ي 
ال�شاع���ر ينتظ���ر لأ�شهر او �شن���وات حتى تتم 
املوافق���ة عل���ى كتاب���ه وُيطب���ع وبع���د طباعة 
كتاب���ه �شيحظى يف القل بخم�شة الف قارئ 
لكتاب���ه، وكاأن هناك من يتابع���ه ويكتب عنه، 
الجي���ال ال�شتيني���ة وال�شبعيني���ة تربت على 
ه���ذه املتابعة واحلر����ض على الق���راءة، ومل 
تك���ن الفر�ض متاح���ة لي كات���ب بن�شر كتبه، 
اما اليوم فهناك ت�شهيالت للكاتب ويف نف�ض 
الوقت ه���ذه الت�شهيالت ذوب���ت ن�شبة القراء 
احلقيقي���ني، واذا كان يطبع خم�شة او ع�شرة 
الف ن�شخة فاليوم بالكاد يطبع 500 ن�شخة 
وتبقى نائمة يف املخازن ال يف حالت معينة 
بان يظهر الكتاب ب�شكل جيد وان تبذل جهود 

لت�شويقه«.
وع���ن نوعي���ة اجلمه���ور ال���ذي يح�ش���ر اىل 
نوعي���ة  كان���ت  »اي  ق���ال  الكت���ب،  معار����ض 
اجلمه���ور الذي يح�شر معار����ض الكتب فهو 
اأمر ح�شن لن املعر�ض هو عبارة عن مهرجان 
ن���دوات  اخ���رى،  ثقافي���ة  فعالي���ات  ترافق���ه 
وحما�ش���رات واما�ش���ي �شعري���ة و�ش���راكات 
ثقافية ما بني دور الن�شر وم�شاريع للرتجمة 
وح�شور اجلمهور، حتى اذا مل ي�شرت كتاب، 
لكن وج���وده يف مثل هذه الج���واء فهو امر 
حمم���ود لنه قد يلتقي بكات���ب ويتعرف على 
�شاعر او على عناوي���ن الكتب لنه يلتقي يف 
م���كان بغاي���ة الرق���ي ل ي�شاهد في���ه ال كتابا 

وكاتبا، فهل يوجد اجمل من هذا؟«.
وعن اهتم���ام وزارة الثقافة بالكتاب واجلهد 
الثق���ايف الك���ردي، اأو�ش���ح قائ���ال ان »هن���اك 
مديري���ة عامة كبرية للثقافة الكردية، هي دار 
الن�شر الكردية، تهتم برتجمة الدب الكوردي 

للغ���ة العربية ون�شره وتقي���م فعاليات ثقافية 
وموؤخ���را  و�شهري���ة،  ا�شبوعي���ة  كوردي���ة 
ا�ش���درت جمموع���ة �شال�شل ع���ن �شرية حياة 
واجن���ازات )ببليوغرافي���ا( الدب���اء الك���ورد 
وبطباع���ة فاخرة.. ونحن يف دائرة ال�شوؤون 
الثقافية و�شمن اهتمامنا بالرموز البداعية 
العراقية طبعن���ا لهم العم���ال الكاملة، بداية 
بال�شاع���ر الكبري حمم���د مه���دي اجلواهري، 
وح�ش���ب  واحلبوب���ي  النجف���ي  وال�ش���ايف 
ال�شي���خ جعف���ر، والزه���اوي ومليع���ة عبا����ض 
عم���ارة، قررن���ا ان نن�ش���ر العم���ال الكامل���ة 
لل�شاع���ر الك���ردي �شريك���و بيه ك����ض، لي�شدر 
�شمن هذه ال�شل�شلة، واعلنت من خالل �شبكة 
رووداو ان العمال الكاملة لل�شاعر الكوردي 
�شريك���و بيه ك�ض باللغ���ة العربية يف املطبعة 

و�شتظهر للجمهور خالل اقل من �شهر«.
وع���رب ال�شاع���ر ع���ارف ال�شاع���دي ع���ن اأ�شفه 

ب�شبب »�شعف العالقة بني الثقافتني العربية 
واالكوردية، هذه العالقة، بالرغم من اننا يف 
بلد واحد لكنها مرتبط���ة بال�شياق ال�شيا�شي 
ت�شتط���ع  ومل  باآخ���ر،  او  ب�ش���كل  املوج���ود 
احلركة الثقافية الناف���ذة بالبلد ان تردم هذه 
االهوة ب���ني الثقافت���ني، العربي���ة والكوردية 
ل�شب���اب عدي���دة ل جمال لذكره���ا هنا، ولكن 
هناك حم���اولت خجول���ة، كاأن يق���ام موؤمتر 
هنا وتعق���د ندوة هن���اك، او ان يرتجم كتاب 
م���ن الكوردي���ة اىل العربي���ة او العك�ض، رغم 
ان الثقاف���ة الكوردية حا�ش���رة يف مدار�شنا، 
وهن���اك در����ض للغ���ة الكوردي���ة يف مدار�شنا 
العراقي���ة العربية وانا مثال در�شت الكوردية 
يف املددر�شة وكان در�ش���ا ا�شا�شيا ونخو�ض 
في���ه امتحانات ومن ير�شب في���ه �شوف يعيد 
ال�شن���ة الدرا�شي���ة، ويف كل النظم���ة وحتى 
اليوم اولدي يدر�شون اللغة الكوردية،  لكن 
يا ترى هل ُيدر�ض الدب العربي يف املدار�ض 
الكوردي���ة ب�شكل وا�شح وجي���د؟ ل علم يل«. 
م�شتط���ردا بقول���ه »اعتقد ان ه���ذه املهمة هي 
لي�ش���ت مهم���ة الحت���ادات الثقافي���ة ب���ل ه���ي 
مهمة وطنية بالدرجة الوىل، ل توجد هناك 
جه���ود حقيقي���ة لتج�شري اله���وة التي حدثت 
م���ا بني الثقافت���ني العربي���ة والكوردية، رمبا 
م�شتقب���ال ان تك���ون �شمن اجن���دة الوزارات 
املتخ�ش�ش���ة، بدلي���ل لي�ش���ت هن���اك عالق���ات 
م���ا ب���ني وزارة الثقافة يف اقلي���م كورد�شتان 
ووزارة الثقاف���ة الحتادي���ة، وكذل���ك احت���اد 
الدباء والكت���اب العراقيني ببغ���داد ل عالقة 
له باحتاد ادب���اء كورد�شت���ان، كاأننا يف جزر 
منف�شلة، نلتق���ي يف مهرجانات عامة، ياأتون 
لن���ا يف مهرج���ان املرب���د، وناأت���ي اليه���م يف 
بع����ض املنا�شب���ات، ولك���ن هل هو ه���ذا كاف 

لتج�شري هذه الهوة؟ ل اعتقد ذلك«.
ونبه مدير ع���ام دائرة ال�ش���وؤون الثقافية يف 
وزارة الثقاف���ة اىل اأن »مث���ل ه���ذا املعر����ض، 
ي�شاه���م  للكت���اب،  ال���دويل  اربي���ل  معر����ض 
العربي���ة  الثقافت���ني  ب���ني  اله���وة  بتج�ش���ري 
والكوردي���ة، حتى يف ا�شب���وع املدى الثقايف 

ال���ذي اقي���م �شابق���ا يف اربي���ل وال���ذي جمع 
ع���ددا كب���ريا م���ن املثقف���ني الع���رب والكورد 
�شاهم جدا بذل���ك، لكن معر�ض اربيل الدويل 
للكت���اب بن�شخت���ه ال����15 ي�ش���كل واح���دة من 
الدعام���ات املهم���ة للتقري���ب ب���ني الثقافت���ني، 
العربي���ة والكوردي���ة«. وق���ال »ا�شتعر�ش���ت 
بع����ض دور الن�ش���ر الكوردي���ة يف املعر����ض 
وهي تعط���ي موؤ�شرا مل���ا و�شل الي���ه البداع 
والثقافة الكوردية، هذه الثقافة التي مل نطلع 
عليها مب���ا يكفي لكي نقول انن���ا منتلك ثقافة 
واحدة وهي الثقاف���ة العراقية، هذا املعر�ض 
بفعالياته هو احد اجل�شور لخت�شار امل�شافة 

بني الثقافات العراقية املتعددة«. 
ب���ني  اله���وة  ا�شب���اب  ال�شاع���دي  و�شخ����ض 
الثقافت���ني العربي���ة والكوردي���ة يف الع���راق 
قائ���ال »ال�شي���اق ال�شيا�ش���ي ال���ذي ج���اء بع���د 
املوج���ودة  التقاطع���ات  ه���ذه  خل���ق   2003
ومل تك���ن الثقافة ب�شكل ع���ام �شمن اولويات 
ال�شيا�شي���ني العراقي���ني من���ذ التغيري وحتى 
الي���وم بدلي���ل ان خم�ش�ش���ات وزارة الثقافة 
يف املوازنة فقرية جدا مقارنة مبوازنة بلدية 
معين���ة او اي موؤ�ش�شة م���ن موؤ�ش�شات البلد، 
على احلكوم���ات ان تع���رف ان ال�شرف على 
وزارة الثقاف���ة يعن���ي ان ت�شنع ق���وة ناعمة 
ملواجهة التطرف والرهاب، نحن حتى نبني 
�شعب���ا عراقي���ا حقيقي���ا ويحب وطن���ه ب�شكل 
جي���د فيج���ب ان نهتم ببن���اء الق���وة الناعمة، 
ل يكف���ي ان نح���ارب الره���اب ع�شكري���ا ب���ل  
ان نبن���ي م�ش���ارح و�شالت عر����ض ت�شكيلي 
و�شينمائ���ي ومو�شيقي واقام���ة املهرجانات، 
ان حتارب الفكر املتطرف بالبداع والثقافة، 
وبذل���ك ق���د نك���ون اإزاء جيل ثق���ايف خمتلف 
وميك���ن ان يتعاي����ض ب�ش���كل �شلم���ي حقيقي 
بعي���دا ع���ن كل هذه العق���د والمرا����ض التي 
ورثتها اجيالنا، وهذا اي�شا ممكن ان يتحقق 
يف مناه���ج الدرا�ش���ة، البتدائية واملتو�شطة 
والعدادي���ة وبامكان ال�شلط���ة ال�شيا�شية ان 
تدير دف���ة وعي هوؤلء ال�شب���اب بانتاج وعي 

ثقايف حقيقي.

اأربيل / المدى

خ�ش����ض معر�ض اأربيل الدويل للكتاب، حيزًا 
وا�شع���ًا لعر����ض الكت���ب القانوني���ة، ف�شاركت 
جمموعة من دور الن�شر احلقوقية من خمتلف 

الدول العربية كم�شر والعراق ولبنان.
للن�ش���ر يف  »زي���ن« احلقوقي���ة  وتعر����ض دار 
لبنان، جمموعة متنّوعة من الكتب القانونية، 
منها املخت�ش���ة باملنازع���ات الدولية، وحقوق 
يق���دم  ال���ذي  الإداري  والقان���ون  الالجئ���ني، 
معلومات قانونية فيم���ا يخ�ض الإدارة ب�شكل 

عام، وغريها من الكتب.
ويق���ول مدي���ر املبيع���ات، »عب���د الك���رمي عب���د 
الكرمي«، اإن »دار زين ت�شارك باأكرث من خم�شة 
اآلف كت���اب ه���ذا الع���ام، منه���ا كت���ب القانون 
اجلزائ���ي، املحاكم والعقوبات واجلرائم، لأن 
القان���ون اجلزائي اأ�شله فرن�شي، وهو معتمد 
يف كل م���ن الع���راق و�شوريا ولبن���ان وم�شر، 
لذلك نالح���ظ القوانني اجلزائية مت�شابهة اإىل 

حد ما يف هذه الدول«.
ول تقت�شر كتب دار »زين« على احلديثة منها، 
ب���ل اأي�شًا تعر�ض كت���ب الت�شريعات القانونية 
القدمي���ة، ومو�شوعة حموراب���ي، اإ�شافة اإىل 
كت���ب الف�ش���اد الإداري، والعن���ف النتخاب���ي 
ود�شات���ري الربملان���ات، وخمتل���ف املوا�شي���ع 

القانونية.
وعن الإ�شدارات احلديثة يقول »عبد الكرمي«، 
وكيفي���ة  الإلك���رتوين،  القان���ون  »اأهمه���ا  اإن 
تطبيقه، والعقوب���ات واجلرائم الإلكرتونية، 
وهي اإ�شدارات حديثة م���ن املهم لأي �شخ�ض 
زم���ن  يف  اأ�شحين���ا  كونن���ا  عليه���ا،  التع���ّرف 

ت�شيطر عليه �شبكات التوا�شل الجتماعي«. 

يوؤك���د »عبد الك���رمي« اأن »الكتب القانونية هي 
مرج���ع لطلبة القان���ون واملحام���ني والق�شاة، 
وكل املخت�شني يف هذا املجال ياأخذون اأفكارا 
م���ن ه���ذه الكت���ب، ويبن���ون عليه���ا موا�شي���ع 
جدي���دة، كما اأنها مرجع لطلبة القانون اللذين 
بداأوا بكتابة ر�شالة املاج�شتري اأو الدكتوراه، 
لذل���ك اأغل���ب زوران���ا م���ن املخت�ش���ني يف هذا 

املجال«.
وعن اأهمي���ة م�شارك���ة الكت���اب القانوين، يف 

معر����ض اأربي���ل ال���دويل للكتاب، يق���ول »عبد 
الكرمي« اإنها »فر�شة للق���اء القّراء، والأ�شاتذة 
والطلب���ة والق�ش���اة واملفكري���ن القانوني���ني، 
ون�شر ثقافة القانون ب�شكل عام، لذلك نحر�ض 
املعر����ض  ه���ذا  يف  �شنوي���ًا  امل�شارك���ة  عل���ى 

الدويل«.
امل���رك���ز ال��ق��وم��ي ل���ال����ش���دارات ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
اأرب����ي����ل  م���ع���ر����ض  اأي���������ش����ًا يف  ي���������ش����ارك 
ال���������دويل ل���ل���ك���ت���اب، مب���ج���م���وع���ة ف���ري���دة 

م�����ن ال���ك���ت���ب ال���ق���ان���ون���ي���ة الأك�����ادمي�����ي�����ة.
ويق���ول مدي���ر »املرك���ز القوم���ي لال�ش���دارات 
القانوني���ة« يف م�ش���ر، »ولي���د م�شطف���ى« اإن 
»الكت���اب القان���وين، ي�شاعدن���ا عل���ى معرف���ة 
حقوقن���ا، حت���ى ل���و كان التطبيق غ���ري كامل، 
لكن���ه مبثابة دلي���ل لكل �شخ����ض ليعرف حقه، 

وكيف يح�شل عليه«.
يق���ول  القان���وين،  الكت���اب  جمه���ور  وع���ن 
م�شطف���ى »الكتاب القانوين له جمهور حمدد، 

فقط املخت�شني بالكتاب مهتمون ب�شرائه، اأما 
املواطن العادي لالأ�شف غري مهتم، لذلك اأغلب 
زوارنا �شخ�شيات قانونية خمت�شة كالق�شاة 
ووكالء النياب���ة العام���ة واأ�شاتذة القانون يف 

اجلامعات«.
وع���ن اهتمام امل���راأة بالكت���اب القانوين يقول 
م�شطف���ى »اأي�ش���ًا م���ع الأ�ش���ف الن�ش���اء ل�ش���ن 
مهتم���ات بالكت���اب القان���وين، اإل املحامي���ات 
والقا�شي���ات منه���ن، اأو اللوات���ي يبحث���ن عن 
اإجاب���ة قانوني���ة حلال���ة يع�شنه���ا، كاملطلق���ات 
اأو اللوات���ي يبحث���ن عن ح�شان���ة الأطفال، اأو 
اللوات���ي تعر�ش���ن للعن���ف الأ�ش���ري، ه���وؤلء 
ليعرف���ن  القان���وين،  الكت���اب  ع���ن  يبحث���ن 

حقوقهن«.
دار ال�شن���وري القانوني���ة للن�ش���ر والتوزيع، 
ت�شارك مبجموعة من كت���ب القانون والعلوم 
ال�شيا�شي���ة، وكلها كتب تعود لنا�شرين وكّتاب 

عراقيني.
يق���ول مدير املبيع���ات »عبد احلمي���د خالد« اإن 
»امل�شاركة يف معر�ض اأربي���ل الدويل للكتاب، 
لن���ا، لأنه���ا ت�شّه���ل و�ش���ول  بالن�شب���ة  مهم���ة 
الكتاب القان���وي، للمخت�ض والطالب واأ�شتاذ 
اجلامعة، فاملعر�ض له �شمعة طّيبة يف اأربيل، 
وه���و معر����ض دويل لب���د لأي دار ن�ش���ر م���ن 

امل�شاركة به«.
وي���رى خال���د اأن »اجلامع���ات العراقية تخّرج 
�شنوي���ا اآلف طلبة القانون، هوؤلء يحتاجون 
اإىل كت���ب قانونية ومراج���ع لإكمال درا�شتهم، 
كله���ا موج���ودة يف دار �شن���وري، ولت�شجي���ع 
الطلب���ة خف�شن���ا �شع���ر الكت���اب اإىل اأك���رث من 
الن�ش���ف، لأنن���ا ل نريد اأن ي�شتن�ش���خ الطالب 

الكتاب بدًل من �شرائه«.

عارف ال�ضاعدي: معر�ش اأربيل للكتاب ي�ضاهم بتج�ضير الهوة بين 
الثقافتين العربية والكردية

الكتب الأكاديمية تحظى باهتمام زوار معر�ش اأربيل الدولي للكتاب
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اأربيل / المدى

من بني حوايل مليون عنوان م�شارك يف معر�ض 
اأربي���ل ال���دويل للكت���اب، هن���ا مئ���ات العناوي���ن 

اجلديدة التي طبعت يف العام احلايل ٢٠٢٣.
كانت لنا جولة على ال���دور امل�شاركة ملعرفة اأبرز 

ال�شدارات لدى كل دار.
عبدالل���ه العدوان مدير املبيع���ات يف دار ومكتبة 
احلامد من الردن قدم �شكره ملوؤ�ش�شة املدى على 
روعة التنظي���م ملعر�ض اربيل للكت���اب بعد فرتة 
انقط���اع وا�ش���ار اإىل ان الإقب���ال جي���د خ�شو�شًا 
م���ع اأول اأي���ام الفتت���اح، وم���ن ابرز اإ�ش���دارات 
والع���الم  الأ�ش���رة  ه���ي:   ٢٠٢٣ لع���ام  ال���دار 
ال�شي���رباين،  الف�ش���اء  يف  العن���ف  امل�شم���وع، 
حوكم���ة ال�ش���ركات، الف�شاد واخالقي���ات العمل، 
�شناع���ة الخبار واآلي���ات حتريره���ا يف الإذاعة 
والتلفزيون، �شرتاتيجي���ات الت�شويق احلديث، 
اإدارة الزم���ات يف املوؤ�ش�شات اجلامعية، نظرية 

التعلق يف الإر�شاد النف�شي، الت�شويق الرقمي.
واملعار����ض  الت�شوي���ق  مدي���ر  ب���دران  حمم���د 
اخلارجي���ة لدى دار العربي للن�شر والتوزيع من 
م�ش���ر يف ت�شريح خا�ض له ملوؤ�ش�شة املدى اأثنى 
عل���ى التنظي���م الرائ���ع للمعر�ض واك���د ان املدى 
عاهدت جميع دور يف كل مرة على تقدمي اف�شل 
ما لديها وان موؤ�ش�شته لها عالقة وثيقة مع املدى 
وان جناح���ه دائم���ا ما ي�ش���ارك �شم���ن الفعاليات 

التي تقيمها املدى.
وع���ن حديثه ب�ش���اأن معر����ض الكت���اب يف اربيل 
ا�ش���ار اإىل ان هذا احل���دث يعد مهم���ا بالن�شبة له 
ب�شب���ب تنوع الثق���ايف والجتماعي املوجود يف 
املعر�ض مما ي�شمح بتبادل الثقافات بني خمتلف 

املجتمعات وال�شعوب.
واأ�شار بدران اإىل ان اهم التحديات التي تواجه 
دور الن�ش���ر يف الوقت احلايل ه���ي تذبذب �شعر 
�شرف العملة من دولة اإىل اخرى ومن فرتة اإىل 
اخ���رى بالإ�شافة اإىل ارتف���اع اأ�شعار م�شتلزمات 
الطباع���ة. ومن ابرز اإ�ش���دارات دار العربي لعام 
ه���ي ٢٠٢٣ ه���ي: �شل�شل���ة اأوراق تاريخي���ة يف 
التاري���خ العرب���ي من وجه���ة نظ���ر امل�شت�شرقني 
رحال���ة،  يومي���ات  وط���ن،  مرثي���ات  والرحال���ة، 
�شينات���ور اأمريكي يف �شعيد م�ش���ر، �شرية )يف 

كتاب���ات الرحالة الربيطاني���ني(، �شل�شلة يف ادب 
اجلرمي���ة املرتج���م منه���ا، حار����ض ال�شخ�شي���ة، 
جرمي���ة عي���د املي���الد، ام���راأة يف حقيب���ة، ثقاف���ة 

املقاومة يف فكر ادوارد �شعيد.
مديرة جناح دار ال�شوؤون الثقافية العامة التابع 
لوزارة الثقافة ابتهاج ناجي يف حديثها ملوؤ�ش�شة 
املدى اأ�شارت اإىل ح�شن التنظيم والإقبال اجليد 
للمعر����ض، واأو�شحت ان املوؤ�ش�شة التابعة لها ل 
تواجه اية م�شكلة كونها مدعومة من قبل وزارة 
الثقاف���ة وان الكت���ب املتوف���رة لديه���ا ارخ�ض ما 

يكون من ناحية الأ�شعار ب�شبب الدعم املتوفر.
وم���ن اب���رز الإ�شدارات ل���دار ال�ش���وؤون الثقافية 
العامة لعام ٢٠٢٣ هي: امل�شرح فن وحياة، امام 

وخادم، انك�شار الن����ض، الثار يف مقابر بغداد، 
عثم���ان املو�شلي، م�شرعا يجت���از الغابة، ملى يف 
مدينة الدمى، احلافية، مئة عام من ال�شحافة يف 

العراق.
حممد جهاد مدير مبيعات دار ال�شروق للن�شر من 
م�شر  يف اأول م�شاركة له مبعر�ض اربيل للكتاب 
اأعرب عن �شكره للتنظيم الرائع واملمتاز ملعر�ض 
الكت���اب بجميع جوانبه. من اأح���دث الإ�شدارات 
لدار ال�شروق  لعام ٢٠٢٣ هي: �شابيب، يوتيبا، 
ر�شائ���ل اجلنة، ع�شل ال�شني���ورة، ايام الرخ�ض، 

ال�شعي للعدالة.
حممد خمل�ض مدير دار التف�شري املخت�ض بن�شر 
الكت���ب باللغة الكردي���ة اكد يف حديث���ه ل�)املدى( 

ان معر����ض اربيل للكتاب يع���د ن�شاطا مهما جدا 
بالن�شب���ة ملوؤ�ش�شت���ه التي ت�شعى دائم���ًا يف ن�شر 
الثقافة الكوردية ع���ن طريق موؤلفات متنوعة مل 
تقت�شر على الكوردية فقط واإمنا العربية اي�شا 

لتكون مزيجا بني اللغتني.
الن�ش���ر  ل���دور  املعوق���ات  اه���م  ان  اإىل  وا�ش���ار 
الكوردي���ة هي عدم قدرتها عل���ى النت�شار ب�شكل 
اأو�ش���ع بحكم ع���دم انت�شار الق���راء للكوردية يف 
املحافظات العراقية الخرى او حتى يف البلدان 
املجاورة وهو ما ي�شيق م�شاحة امل�شاركة لدور 
الن�شر الكوردية واقت�شرت على معار�ض اربيل 

وال�شليمانية فقط.
من اه���م اإ�شدارات موؤ�ش�شته لع���ام ٢٠٢٣ هي: 

رم���ان ورام���ان، ال�شي���خ عبدالق���ادر الكي���الين، 
امي���ان واحل���اد، املنطلق يف فقه العم���ل، الكتاب 

املهيمن.
دين���ي دل���ري م�شوؤول���ة املبيع���ات يف مرك���ز ئارا 
لالإع���الم اأ�ش���ارت يف حديثه���ا ل�)امل���دى( اىل ان 
املركز خمت�ض بن�شر املوؤلفات والكتب املرتجمة 
م���ن جمي���ع اللغ���ات اإىل اللغ���ة الكوردي���ة م���ن 
روايات وكتاب منهجي���ة وتاريخية واجتماعية 
وق�ش����ض اأطف���ال. م���ن اب���رز اإ�ش���دارات مرك���ز 
ئ���ارا لع���ام ٢٠٢٣ هي: مناج���اة، توحيد، العقل 

امل�شيء، اي�شيل.
حممد زيدان مندوب موؤ�ش�شة هنداوي للطباعة 
والتوزيع من م�ش���ر يف حديثه ل�)املدى( اكد ان 

معار����ض الكتب يف جميع انحاء الوطن العربي 
يف حال���ة تراجع ب�شبب عزوف القراء عن �شراء 
الكت���ب ب�شبب الأزمة القت�شادي���ة التي تع�شف 
بالعامل اجمع وارتفاع تكاليف الطباعة والنقل، 
وا�ش���ار اىل ان موؤ�ش�شت���ه دائم���ا م���ا ت�شارك مع 

املدى يف معار�شها.
من اب���رز اإ�ش���دارات دار هنداوي ه���ي: ح�شاب 
الكون بالأرقام، اخلوارزميات، كل �شيء واأكرث 
)تاري���خ موج���ز لالنهائي���ة(، عق���ول مت�شكك���ة، 
التفك���ري النق���دي، املرون���ة الع�شبي���ة، الوع���ي، 
عني العق���ل، التحول الإيجاب���ي، �شرور �شركات 

الأدوية.
عبداحلمي���د  لل���رتاث  التوفيقي���ة  دار  �شاح���ب 
�شع���الن يف حديثه ملوؤ�ش�شة امل���دى اأ�شار اإىل ان 
معر�ض اربي���ل للكتاب منظم ج���دا، وان ال�شبب 
يع���ود اإىل ارتف���اع اأ�شع���ار الكت���ب ب�شب���ب غالء 
٨ الف مطبع���ة  للطباع���ة وان  امل���واد الولي���ة 
يف م�ش���ر ق���د اأغلقت يف الون���ة الخرية ب�شبب 

الأزمة املالية.
ابرز اإ�شدارات الدار لعام ٢٠٢٣ هي: الو�شايا 
املنربية، املو�شوع���ة املنربية يف خطب اجلمعة 
والعيدي���ن، ال البيت حول الر�شول، من و�شايا 
الق���راآن، مو�شوع���ة احلقوق الإ�شالمي���ة، النحو 
الوا�ش���ح، جواه���ر البالغ���ة، منه���ج ال�شالك���ني، 
خمل�ض قواعد اللغ���ة العربية، الفروق اللغوية، 

م�شكاة النوار يف �شرية نبي النوار.
مدي���ر جن���اح دار غار ح���راء احمد ب���ري اكد ان 
معر����ض اربي���ل للكت���اب ممي���ز ج���دا ع���ن باقي 
املعار����ض الخرية الت���ي �شارك فيه���ا �شواء يف 
بغ���داد او ال�شليماني���ة م���ن ح�ش���ن التنظي���م يف 
اأجنح���ة املعر����ض وحت���ى يف طريق���ة تخزي���ن 

الكتب.
ويف جان���ب امل�ش���اكل الت���ي تواج���ه دور الن�شر 
او�ش���ح ان تكالي���ف الطباعة ارتفع���ت كثريا يف 
الآونة الخرية ب�شبب الأزمة القت�شادية وعلى 
الرغ���م من ذل���ك ال ان الكتاب يبق���ى له جمهوره 

ومكانته وانه مير�ض ول ميوت. 
اب���رز اإ�ش���دارات غ���ار ح���راء لع���ام ٢٠٢٣ هي: 
الفك���ر الرتب���وي، الوجي���ز، العومل���ة، ح�شان���ة 
الأطفال، تقني���ات التعلم والو�شائ���ل التعليمية، 

الإدارة املدر�شية والذكاء الجتماعي.

تعرف على ع�ضرات العناوين الجديدة التي تقدمها دور الن�ضر في معر�ش الكتاب

متابعة / المدى

اعربت �سميرة عا�سي، رئي�سة اتحاد 
النا�سرين اللبنانيين وموؤ�س�سة اتحاد 

النا�سرين العرب، عن �سعادتها بان يقترن 
افتتاح معر�س اربيل الدولي للكتاب 

بن�سخته الـ15 مع اليوم العالمي للمراأة، 
م�سيرة الى ان »افتتاح معر�س اربيل 
الدولي للكتاب مع هذه المنا�سبة هو 

اجمل هدية لها ولكل الن�ساء«، وم�سيدة 
بالجهود »الكبيرة والطيبة التي بذلتها 

موؤ�س�سة المدى للثقافة والن�سر وفي 
مقدمتهم فخري كريم، رئي�س موؤ�س�سة 

المدى، وغادة العاملي، مدير عام موؤ�س�سة 
المدى، وايهاب القي�سي، مدير معر�س 
اربيل الدولي للكتاب، واتقدم بال�سكر 

لهم ولجميع العاملين الذين بذلوا جهوداً 
كبيرة من اجل نجاح هذا المعر�س«.

وقالت �شمرية عا�شي يف حديث ملوقع »رووداو« 
تابعته )امل���دى(، مبنا�شبة افتتاح معر�ض اربيل 
الدويل للكتاب بن�شخته ال�15 »مثل هذا املعر�ض 
الكب���ري واملهم يعمل على تفتح الذهن بالرغم من 
متاعب العمل يف جمالت طباعة الكتب والن�شر 
واقام���ة املعار����ض، فالثقاف���ة مهم���ة يف حياتن���ا 
للجان���ب  مينح���وا  ان  اجلمي���ع  عل���ى  وامتن���ى 
الثق���ايف جهدا اك���رب لتك���ون جمتمعاتنا بخري«، 
منبه���ة اىل ان »الظ���روف الت���ي مي���ر به���ا العامل 
وخا�شة عاملنا العربي توؤثر كثريا على الثقافة«.
ح���ول عدد معار�ض الكت���ب التي تقام �شنويا يف 
الع���امل العربي، قال���ت رئي�شة احت���اد النا�شرين 
اللبنانيني »يف كل الدول العربية هناك معار�ض 
للكت���ب، اي ان كل بل���د يقي���م �شنوي���ا معر�ش���ا 
للكتاب بالرغم من �شعوبة ظروف بع�ض الدول 
العربية، وهناك نا�ش���رون ي�شاركون يف غالبية 
هذه املعار�ض«، م�شرية اىل ان »الزمة التي مير 
بها النا�شر العربي، وخا�شة اللبناين، واجلميع 
يعرف الزمة التي مي���ر بها لبنان، لكن رغم ذلك 
ي�ش���ارك النا�ش���ر اللبن���اين يف جمي���ع معار����ض 

الكتب العربية«.
واو�شح���ت �شمرية عا�شي، وه���ي نا�شرة اي�شًا 
وله���ا دار الندل����ض للن�ش���ر يف ب���ريوت، »اقمنا 
معر�ض بريوت للكتاب يف اأواخر العام املا�شي 
2022 مب�شارك���ة 200 دار عربي���ة للن�ش���ر وكان 
املعر����ض ناجحا ج���دا بالرغم من ظ���روف لبنان 
القت�شادي���ة وال�شيا�شية والجتماعية ال�شعبة، 
م���ع ذلك جنح املعر�ض وح�ش���ره جمهور كبري«، 
م�شيفة »لقد اقمن���ا معر�ض بريوت للكتاب لي�ض 
م���ن اجل الرب���ح ولك���ن لن اأول معر����ض للكتب 
يف ال�ش���رق الو�ش���ط كان ق���د اقي���م يف ب���ريوت 
ومن ث���م بغداد وبعده���ا القاه���رة، واقولها بكل 
توا�ش���ع اذا مل ي�ش���ارك لبن���ان يف اي معر����ض 
بالع���امل العربي فال يكون هن���اك معر�ض للكتب، 

واقول ذلك ا�شتنادا اىل جتارب واقعية، وهناك 
احيانا متن���ع بع�ض الدول م�شاركة لبنان، مثلما 
ح���دث موؤخ���را )دون ان ت�شمي الدول���ة العربية 
التي منعت م�شارك���ة لبنان يف معر�شها( ونحن 
نحرتم قوانني الدول الخ���رى و�شيا�شاتها لكن 
معر�ض اربيل الدويل للكتاب احلايل عو�ض عن 

ذلك«.
ونبه���ت �شمرية عا�ش���ي اىل ان »�شناعة الكتاب 
لها اجتاهان، الأول ثق���ايف بحت والثاين مادي 
ول ي�شتطي���ع اي نا�ش���ر ان ي�شتمر ملجرد الهدف 
الثق���ايف ف���دار الن�ش���ر لي�ش���ت جمعي���ة خريي���ة 
وبالخري هو يريد ال�شتمرار يف مهنته بطباعة 

ون�شر الكتب ويريد ان يعي�ض، نعم هو ل يجني 
ارباحا كبرية لكن عليه يف القل ان ي�شرتد راأ�ض 
ماله ومبا يكفيه من الرباح لال�شتمرار يف عمله 
وعلي���ه ان يراقب الظروف وكي���ف يو�شل كتبه 
اىل القارئ«، م�شرية اىل ان »القوة ال�شرائية يف 
الع���امل العربي تع���اين من النح�ش���ار ووزارات 
الثقاف���ة العربية ل تدع���م معار�ض الكتب، وعلى 
النا�ش���ر ان يجتهد يف اختيار العناوين ويقدمها 

للقارئ«.
احت���اد  موؤ�ش�ش���ة  عا�ش���ي،  �شم���رية  واك���دت 
النا�شري���ن الع���رب، ان »�شناعة الكت���اب العربي 
ل حتق���ق ارباح���ا جمدي���ة، نحن كن���ا نعي�ض يف 
لبن���ان، �شابق���ا، الع�شر الذهب���ي ل�شناعة الكتب 
بالرغم من احلروب العدي���دة التي ع�شناها، كنا 
نن�شر الكتب ون�ش���ارك يف معار�ض الكتب، مثال 
كانت ال���دار الوطنية للن�ش���ر والتوزيع، التابعة 
ل���وزارة الثقاف���ة العراقي���ة �شابق���ا، ت�شرتي من 
كل عن���وان جديد الف ن�شخة، لك���ن الن انح�شر 
ع���دد الن�شخ املطبوعة اىل 500 او 200 ن�شخة، 
والنا�ش���ر اليوم يفكر بطباعة ون�شر 5 او 4 كتب 
جدي���دة بن�ش���خ اق���ل ب���دل م���ن ان يطب���ع اعدادا 
كب���رية ول تباع، ول ميك���ن لي نا�شر ان يكد�ض 
عناوي���ن قدمي���ة ف���ال بد م���ن انتاج كت���ب جديدة 
حتى ولو بن�شخ اقل لن اليوم دور الن�شر اذا مل 
تك���ن لديها عناوين جديدة ل ت�شتطيع بيع كتبها 

وال�شتمرار يف عملها«.
ع���ن تاأثري الكت���اب الرقمي )الليك���رتوين( على 
عا�ش���ي  �شم���رية  او�شح���ت  الورق���ي،  الكت���اب 
ب���اأن »كل �ش���يء جديد له مغريات���ه، وعندما ظهر 
الكتاب الليكرتوين �شغ���ل البع�ض وراح ين�شر 
اليكرتوني���ا، لك���ن ل غن���ى عن الكت���اب الورقي، 
ملم�ض الورق يختلف، اليوم ت�شاهد يف اوروبا، 
يف القط���ارات او الطائ���رات او املقاهي، غالبية 
النا�ض حتمل كتبا ورقية وتقراأها، وعندما جند 

ان دور الن�ش���ر الغربية تطبع كتبا مبئات اللف 
من الن�ش���خ واحيانا ت�شل اىل املليون فهذا دليل 
على ان الكت���اب الورقي بخري ومطلوب من قبل 
الق���ارئ«، وا�شافت ان »الكتاب الليكرتوين اأثر 
قلي���ال على الكتاب الورقي يف بداية ظهوره لكن 
الكت���اب الورقي باق ومرغ���وب، ول نعرف ماذا 
�شيحدث يف امل�شتقب���ل، الن اوجدوا لنا الكتاب 
الليكرتوين ثم ال���ذكاء ال�شطناعي الذي �شار 
ُيدر����ض يف اجلامعات.. ل نع���رف ماذا �شيحدث 
م�شتقب���ال لك���ن يف املرحل���ة احلالي���ة ل بديل عن 
الكت���اب الورق���ي والدلي���ل ه���ذه الكت���ب وه���ذا 
اجلمهور الذي حولنا يف معر�ض اربيل الدويل 

للكتاب«.
وع���ن راأيه���ا مبعر����ض اربي���ل ال���دويل للكتاب، 
قال���ت: »لقد فوجئ���ت بالع���داد الكب���رية  لزوار 
املعر�ض وم���ن جميع الفئات الجتماعية، اطفال 
وفتي���ان وفتي���ات ون�ش���اء ورج���ال م���ن جمي���ع 
العم���ار وهذا �ش���يء )يفرح القل���ب( ياأتون اىل 
املعر�ض وال�شعادة مر�شومة على وجوههم وهم 
يرت���دون ازياءهم النيق���ة وكاأنه���م يف عيد، انا 
كنت يف اآخر معر�ض للكتاب يف اربيل قبل ثالث 
�شن���وات، والي���وم فوجئ���ت باع���داد دور الن�شر 
الكوردية التي فتحت يف اربيل، مل يكونوا بهذا 
الع���دد ب���ل كانوا معدودي���ن، ه���ذا بال�شافة اىل 
دور الن�ش���ر العربية من بغداد وبقية املحافظات 
العراقي���ة، امل�شارك���ة باملعر�ض، وه���ذا ا�شعدين 

كثريا«.
وا�شتطردت بقولها: »ميكننا ان نقول ان �شناعة 
الكتاب بخري لو اأن الأو�شاع الدولية والإقليمية 
بخري، يعني ميكن ان ي�شري دعم من احلكومات 
له���ذه املعار�ض وان تكون الو�شاع القت�شادية 
اف�ش���ل لتك���ون هناك ق���وة �شرائية ل���دى القارئ 

متكنه من اقتناء عدد اكرب من الكتب«.
 متكنه من اقتناء عدد اكرب من الكتب«.

�ضميرة عا�ضي: الكتاب الورقي بخير وجمهور معر�ش اأربيل الدولي للكتاب »يفرح القلب«



http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

العدد )5( ال�شنة الع�شرون- الأحد )12( اآذار 2023

الـــــرعـــــاة

 ح�سب اهلل يحيى 

اعرف ان البذرة الوىل ، ميكن ان تزهر زهرا عطرا ، مثلما ميكن ان تنتج 
زه���رة حنظل . كم���ا كنت اعرف ان البحر.. مدى يت�ش���ع للخيال اجلامح ، 
مثلما يت�شع لكثري من الغرقى املهاجرين. وكنت اعرف ان احلجارة ميكن 
ان تبن���ي مدنا عام���رة ، مثلما ميكن ان ت�شقط على ع�ض ع�شفور فتدمره . 
كل ال�شي���اء تناق����ض بع�شها.. ما من �شيء ال ويتمت���ع بخ�شائ�ض ال�شد 
واليج���اب مع���ا.. ول اقوال انه يتمت���ع بوجهني ، فللوج���ه الواحد �شمته 
ولالآخ���ر �شمة ابطال الوجه الول ، فيما ال�شياء النقي�شة ل تبطل �شواها 

وامنا متتحن احداها الخرى .
م���ن هن���ا تعلم���ت ان اق���راأ كل ما هو م�ش���اد لالخر . اق���راأ الكت���ب ال�شلفية 
اجلام���دة ،مثلما اق���راأ الكتب التقدمي���ة احلديثة التي تفت���ح افاقا .. كانت 
الكت���ب ال�شلفية قد اغلقتها. اقراأ ثالثية جني���ب حمفوظ اىل جانب )جن( 
لل���ن روب جريي���ه . اقراأ هيج���ل ، مثلما اقراأ مارك����ض ، والوجودية ، كما 
ح���دود الل���ه يف كت���ب الفقه . اق���راأ الرواية ، وابحث يف فيزي���اء احلركة ، 
وافت�ض عن فيزياء الكون . اقراأ �شعر املتنبي ويف ذاكرتي ادوني�ض . اقراأ 

الغذامي ونقده الثقايف ، فيما اقراأ طه ح�شني وادبه اجلاهلي .
الق���راءة ..حمطات ،لميكن الوقوف عنده���ا اىل البد ..فما دمت م�شوافا 
للع���امل ،  فلي����ض بو�شعك النتق���ال بفقرك وجدول اعمال���ك اىل مدن العامل 
، ف���ال ام���ل لك �ش���وى ان تتخ���ذ من ق���راءة بريف���ري الفرن�ش���ي ، ودروي�ض 
الفل�شطيني ، وحمزا توف الداغ�شتاين ..جمانا عن طريق مكتبة املدينة.

 م���ن هنا كنت اجتول يف عقول فرن�شية وفل�شطيني���ة وداغ�شتانية .. وما 
دم���ت ل تتق���ن �شوى عربيت���ك املحدودة الف���ق ، فلي�ض امام���ك ال ان تقراأ 
بل���زاك الذي علم مارك����ض حياة املجتمع الفرن�شي ، وم���ا دمت جتهل �شقم 
احلي���اة و�شلوك النا����ض ، فلي�ض امامك ال ان تق���راأ )الخوة كارامازوف( 
لد�شتويفي�شك���ي . واذا اخفق���ت يف فه���م الفا�شية والنازية ، ف���اأن كاليفنو 
منق���ذك م���ن الفا�شية وكونرت كرا�ض م���ن النازي���ة . واذا عرفت العامل ومل 
تعرف نب�ض بالدك ، فال اقل من قراءة : علي الوردي ، وفالح عبد اجلبار 
، وغائ���ب طعمه فرمان ، وفوؤاد التكريل وحمم���د خ�شري.. واذا ما اثريت 
امام���ك ا�شئلة خ�شام يع���ود جذرها اىل 1400 �شنة ، ف���اأن ر�شيد اخليون 
�شي�شعف���ك بالتفا�شي���ل . واذا اردت ان تفلح يف م�ش���رات احفادك فاأمامك 
مهم���ة العودة اىل ق�ش�ض: كامل الكيالين والبرا�شي واي�شا اىل ق�ش�ض 

زكريا تامر وطالل ح�شن وعزيز ن�شني  ، لل�شغار والكبار معا ..
ولي����ض بو�شعك بلوغ اهدافك م���ن دون معرفة: جرني���كا بيكا�شو ون�شب 
احلري���ة جل���واد �شلي���م ، وال�شتم���اع اىل ا�ش���وات حمم���د عب���د الوه���اب 
وا�شمه���ان وفريوز،ومعرفة افالم عادل ام���ام وهيت�شكوك و فليني مثال.. 
زادك كتابك ، وثمار وجودك ..ما قراأت .. منذ اتقنت البجدية البكر حتى 
�ش���رت تبادل ال�شدق���اء حديث املعرفة ، وجتادلهم فيم���ا تعرف �شيئا عن 

كل �شيء ..
هنا .. يح�شن ان نتوقف عند م�شاألة هي الهم : 

ان  حت�ش���ن اختي���ار م���ا تق���راأ ، وكيف تق���راأ .. كيف ته�شم عق���ل �شواك .. 
مثلم���ا حت�شن ار�شاد الق���ارئ اىل الكتاب الرديء .. ليتجنبه ، فال �شرورة 
ان ت�ش���داأ ا�شابعك وانت مت�شك بخ�شونة ال�شداأ ، فاأنا من ير�شدك اليه .. 
لنن���ي � اأزعم � انني اع���رف ما اقراأ وما اكتب .. اع���رف كيف احب ، مثلما 

اعرف كيف افكر وامتتع وابتهج واتفاءل باحلياة .

اأنا والكتاب

 اأربيل / المدى

�سجل معر�س اأربيل الدولي، هذا العام، 
ح�سوراً ن�سائيًا الفتًا، حيث تتجول ال�سيدات 

وال�سابات داخل اأق�سام المعر�س، ويطلعن 
على الكتب المعرو�سة، ي�سترين ما يعجبهن 

من عناوين تخ�س الحياة والمجتمع.

وت���رى »كوث���ر جب���ارة« وه���ي اأ�شت���اذة يف جامعة 
اهتمام���ًا  اأك���رث  اأ�شبح���ن  الن�ش���اء  اأن  ده���وك، 
بالق���راءة، وزي���ارة معار����ض الكت���ب، تظهر ذلك 
جلّيًا م���ن خالل زيارتهن ملعر����ض اربيل الدويل 
للكت���اب، فاملراأة بداأت الط���الع على كتب تطوير 
ال���ذات والتنمي���ة الب�شرية، لتقوي���ة �شخ�شيتها، 

ولت�شجل مكانًا لها داخل جمتمعها.
واأك���رث ما اأعجب »جبارة« يف معر�ض اأربيل هذا 
الع���ام، هو التع���اون ب���ني جامعة �ش���الح الدين 
وب���ني املعر����ض، تق���ول: »الق���ارئ ل ياأت���ي اإىل 
املعر����ض ل�شراء الكتاب فقط، بل للقاء النا�شرين 
واملثقف���ني والأ�شاتذة اجلامعي���ني، هذا ما وفره 
املعر����ض، حيث يرى القارئ الكاتب الذي يحبه، 
ي�شتفي���د م���ن خ���ربات املثقف���ني داخ���ل وخ���ارج 

العراق«.
حتب »جب���ارة« ق���راءة الكتب الأدبي���ة املخت�شة 
بال�شرد والنق���د الأدبي، اإ�شافة اإىل كتب �شناعة 
ال�شينم���ا، اأم���ا عن الكت���ب ال�شيا�شي���ة تقول: »ل 
اهت���م بالكت���ب ال�شيا�شي���ة فه���ذه الكت���ب كث���رية 

ومتعددة، ولها اأ�شحابها«.
 ج���اءت الطالب���ة »اآية ح�ش���ني«، م���ع عائلتها اإىل 
معر����ض اأربيل الدويل، ل�ش���راء الكتب املرتجمة 
م���ن العربي���ة اإىل الكوردي���ة، تق���ول: »تقدم دور 
الن�شر الكوردية فر�شة رائعة لل�شباب وال�شابات 
الك���ورد، اللذي���ن ل يتقن���ون اللغ���ة العربية، عن 

طري���ق ترجمة كت���ب التنمي���ة الب�شري���ة للعلماء 
الع���رب اإىل اللغ���ة الكوردي���ة كابراهي���م الفق���ي 

واأحمد عمارة و�شالح الرا�شد«.
وتالح���ظ »ح�ش���ني« اأن العن�ش���ر الن�شائي يغلب 
دائمًا يف معار����ض الكتب، تقول: »زرت معر�ض 
ال�شليماني���ة، كان���ت غالبي���ة الزاور ن�ش���اء، هذا 
الكت���اب يف  باأهمي���ة  امل���راأة  وع���ي  عل���ى  دلي���ل 
حياتها، و�شرورة القراءة لتنمية ذاتها وتطوير 

مهاراتها يف احلياة«.
املدّر�ش���ة »ح���ال يوحن���ا« ت���زور معر����ض اأربي���ل 
عناوي���ن  بع����ض  لختي���ار  للكت���اب،  ال���دويل 
ق�ش����ض الأطفال واإ�شافته���ا اإىل مكتبة املدر�شة، 
تق���ول: »لدينا نق�ض يف ق�ش����ض الأطفال باللغة 
الكوردي���ة، لذل���ك جئن���ا اإىل هنا لختي���ار بع�ض 
العناوي���ن، اإنه���ا فر�ش���ة مهمة لالط���الع على كل 

الإ�شدارات اجلديدة«.
وُتبدي املدّر�شة »يوحنا« اإعجابها، باهتمام دور 
الن�ش���ر الكوردي���ة ب���اأدب الطفال، حي���ث يوجد 
جن���اح وا�شع يحتوي عناوي���ن متنوعة لق�ش�ض 

الأطف���ال باللغ���ة الكوردي���ة، تقول: »ه���ذا تطور 
وا�شح اأظهره معر�ض اأربيل الدويل للكتب، عرب 
اإتاح���ة الفر�ش���ة ل���دور الن�شر الكوردي���ة لعر�ض 

اإ�شداراتها اجلديدة«.
ت���رى »يوحن���ا« اأن الق���راءة مهمة ج���دًا يف حياة 
امل���راأة، فهي تزي���د من وعيها، اأك���رث من الربامج 
»احل�ش���ور  تق���ول:  والإنرتن���ت،  التلفزيوني���ة 
الن�شائ���ي مب�ّش���ر باأن الن�ش���اء الكوردي���ات بداأن 

فعاًل الهتمام بالقراءة«.
ال�شاب���ة »�شروي���ن �شاه���ر« ا�ش���رتت كتابني عن 
تطوي���ر الذات وق���وة امل���راأة، تق���ول: »ا�شرتيت 
الكت���ب باللغ���ة الإنكليزي���ة، اأمتن���ى اأن اأج���د يف 
ال�شن���وات القادم���ة كتب���ا تتح���دث ع���ن حق���وق 
امل���راأة باللغ���ة الكوردي���ة، لأن���ه اإىل الآن م���ازال 
الأدب الن�شائ���ي الك���وردي قليال، حي���ث ي�شيطر 
الرجال على الكتابة، معظم موا�شيعهم �شيا�شية 
ودينية، لذلك مازلنا نحتاج اإىل اأ�شوات ن�شائية 

كوردية تدخل عامل الكتابة«.
توؤك���د ال�شابة »�شاهر« اأن اأهمي���ة معر�ض اأربيل 

ال���دويل، تكم���ن يف اأن���ه يوف���ر الفر�ش���ة للقارئ 
لالط���الع عل���ى الكت���ب و�شرائها يف ث���الث لغات 
خمتلف���ة العربي���ة والنكليزي���ة والكوردية، اإنها 

جتربة رائعة بال �شك«.
املدّر�ش���ة »تق���ى حممود«، ت���زور معر����ض اأربيل 
ال���دويل، لختي���ار عن���وان لق�ش����ض الأطف���ال، 
واإ�شافتها اإىل مكتب���ة املدر�شة، تقول: »�شاأختار 
بع����ض العناوي���ن، ث���م اتوا�شل م���ع دور الن�شر 

ل�شراء كميات منها«.
وعل���ى امل�شت���وى ال�شخ�ش���ي، ح���ددت »حممود« 
ع���دة عناوي���ن، تري���د �شراءه���ا، تق���ول: »اهت���م 
بالكت���ب الأدبي���ة والفل�شفية، اإ�شاف���ة اإىل الكتب 

الأكادميية التي ت�شاعدين يف عملي«.
ت���رى »حمم���ود« اأن احل�ش���ور الن�شائي بارز يف 
املعر����ض، اإل اأن معظ���م الن�شاء تتج���ه اإىل �شراء 
كت���ب العالقات العاطفي���ة وال�شع���ر واخلواطر، 
تقول: »يجب على املراأة �ش���راء الكتب الفل�شفية 
والعلمي���ة، لت���درك حقوقه���ا، ك���ي ل ياأت���ي اأح���د 

ويقول لها اأنِت مكانك املطبخ«.

الن�ضاء ي�ضجلن ح�ضورًا كبيرًا ومتميزًا 
في معر�ش اأربيل الدولي للكتاب
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يتمي���ز معر����ض اأربي���ل ال���دويل للكتاب، 
بجمع���ه دور الن�ش���ر مع املكتب���ات، حيث 
ت�ش���ارك العدي���د م���ن املكتبات ه���ذا العام 
يف املعر�ض، من خ���الل كابينات �شغرية 

تتوزع يف �شاحة املعر�ض.
ويرى »علي طاهر«، مدير مكتبة »الهداية« 
اأن: »م�شارك���ة املكتبات يف معر�ض اأربيل 
الدويل للكتاب، دليل على جناح املعر�ض، 
وقدرت���ه على جمع كل املكون���ات الثقافية 
يف م���كان واحد، ن�شارك منذ خم�شة ع�شر 

عاما، وما زلنا م�شتمرين«.
تعر�ض مكتبة »الهداية« العديد من الكتب 
اجلدي���دة ملختل���ف دور الن�ش���ر العربي���ة 
والكوردي���ة، هذا م���ا ميي���ز دور املكتبات 
يف املعر�ض، يقول طاهر: »عندما يزورنا 
الق���ارئ ي�شتطيع �ش���راء عدة كت���ب لدور 
ن�ش���ر خمتلفة، ه���ذه الفر�شة غ���ري متاحة 
يف دور الن�ش���ر امل�شارك���ة، الت���ي تعر�ض 

اإ�شداراتها فقط«.
وت�شارك مكتبة »تف�ش���ري«، وهي من اأقدم 
ت�ش���م  اأربي���ل، مبجموع���ة  املكتب���ات يف 
العديد م���ن الكتب اجلدي���دة، يقول مدير 
اإن »م�شارك���ة  املبيع���ات »اأحم���د �ش���الح« 
ال���دويل  اأربي���ل  معر����ض  يف  املكتب���ات 
للكتاب، ت�شاهم يف ن�شر ثقافة كرد�شتان، 
واإظهار الدور الثقايف للمكتبات يف اإقليم 
املطبوع���ة  الكت���ب  وعر����ض  كرد�شت���ان، 
باللغ���ة الكوردي���ة، ولق���اء الق���ّراء وجه���ًا 

لوجه«.
يف  املبيع���ات  مدي���ر  �ش���ادق،  روان  اأم���ا 
مكتب���ة »اجلزي���ري«، يق���ول: »جئن���ا م���ن 
اأربي���ل  معر����ض  يف  للم�شارك���ة  ده���وك 

الدويل للكت���اب، وذلك لنلتقي بقرائنا يف 
اأربيل، ونقدم له���م اأهم اإ�شداراتنا باللغة 
م���ن  العدي���د  لأن  الباديناني���ة،  الكردي���ة 
القّراء ل ميكنهم الو�شول اإىل هذه الكتب 

يف اأربيل، فجئنا بالكتب اإليهم«.
مكتب���ة »فريبون« وتعن���ي »التعّلم« باللغة 
العربي���ة، ت�شارك اأي�شًا يف معر�ض اأربيل 
ال���دويل للكت���اب، يق���ول مدي���ر املبيع���ات 

»روان عم���اد«: »نعر����ض ه���ذا الع���ام 25 
كتابا جدي���دا باللغات الكردي���ة والعربية 
والنكليزية، وه���ذا اأمر مهم بالن�شبة لنا، 
فامل�شاركة تعني الت�شويق لكتبنا اجليدة، 
تزيد من انت�شارنا، وت�شاعدنا على فهم ما 

يبحث عنه القّراء«.
وم���ن كرد�شت���ان اإي���ران، ت�ش���ارك مكتب���ة 
»ريغيه« معناها باللغة العربية »الطريق«، 

تعر����ض الكت���ب الكوردي���ة، يق���ول مدير 
املبيعات ها�شم عبد الله: »مقرنا الرئي�شي 
يف �شمال كرد�شتان، لدينا مكتبة �شغرية 
بع���دد  الع���ام  ه���ذا  ن�ش���ارك  اأربي���ل،  يف 
م���ن الكت���ب الكوردي���ة، نلتق���ي اجلمهور 
املتعط����ض للق���راءة وال�ش���راء، بعد غياب 
اأرب���ع �شنوات عن معر����ض اربيل الدويل 

للكتاب، ب�شبب فايرو�ض كورونا«.
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ع���ازف البيانو ومدير معهد مريزو فهد حربو، قدم العديد من 
املقطوعات املو�شيقية يف باحة معر�ض اأربيل الدويل للكتاب 

طيلة الأيام اخلم�شة املا�شية.
ي�شك���ن حرب���و يف ق�ش���اء �شنج���ار مبحافظة نين���وى، اكد ان 
م�شاركت���ه يف املعر�ض ج���اءت بعدما قدمت ل���ه )املدى( دعوة 
للح�ش���ور وعر�ض فلمه الذي ج�ش���د دور البطولة فيه والذي 
حاك���ى البادة التي تعر�ض لها اليزيديون وما حدث معه يف 
وق���ت تهجريه من منزل���ه يف �شنجار ح���ني كان مديرًا للمعهد 
املو�شيقي. وكيف اأثرت ه���ذه الحداث على الأدباء واملثقفني 
والفنان���ني وان���ه كيف عاد بع���د حترير نينوى واأع���اد افتتاح 
م�شروع���ه التطوعي يف تدري�ض الطف���ال واملواهب والهواة 

على العزف وكيف كان وما زال ميتلك هذا الإ�شرار. 
حربو قدم معزوفة عن الفولكلور اليزيدي ج�شد فيها معاناة 
اهاليه من الطائفة اليزيدية و�شط اجلمهور الكبري احلا�شر 

يف معر�ض الكتاب الذي وقف ي�شفق ملعزوفته.

كما قدم حرب���و �شكره الكبري ملوؤ�ش�شة امل���دى واإدارة معر�ض 
اربي���ل للكتاب على اإعطاء الفر�شة له يف اإظهار مواهبه ونقل 

معاناة الطائفة اليزيدية اإىل الواجهة العالمية والثقافية.
ويف ع���ودة اإىل مو�شوع معه���ده اخلا�ض اأ�شار حربو اإىل ان 
تاأ�شي�ش���ه للمعهد كان يف ع���ام ٢٠١٩ بق�شاء �شنجار جاء من 
اأج���ل احلفاظ على الرتاث الفني اليزيدي واإعادة احيائه من 
جديد بعد الأحداث التي تعر�شت لها مدينته يف عام ٢٠١٤، 
مطالبا اجلهات املعني���ة ب�شرورة تقدمي الدعم الكايف للمعهد 
وت�شلي���ط ال�شوء اإعالميا عل���ى املعهد وطلبته الذي يعمل فيه 
١٥ عازف���ا طوعي���ا بهدف احلف���اظ على الفولكل���ور والرتاث 

الفني اليزيدي يف ق�شاء �شنجار. 
ويف خت���ام حديثه اكد حرب���و �شرورة اإقامة هك���ذا ن�شاطات 
ثقافية مث���ل معر�ض اربيل للكتاب من اأج���ل ت�شجيع املجتمع 
عل���ى الق���راءة والتعلم ويف �شبي���ل تبادل الثقاف���ات بني كافة 
املكونات الجتماعية مبختل���ف اديانها وطوائفها يف العراق 
عل���ى وج���ه اخل�شو�ض وبني الع���راق وباقي ال���دول العربية 

والأجنبية على وجه العموم.

عازف البيانو فهد حربو: م�ضاركتي 
في المعر�ش فر�ضة لإظهار موهبتي

المكتبات حا�ضرة في المعر�ش.. والكتبيون يوؤكدون: 
دورنا مهم في ن�ضر الثقافة
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