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اليوم ال�سابع : الثالثاء 14 /3 /2023
الجهةاإدارة الجل�سةالح�سورالفعالية

1:00
حفل توقيع

اأ.جان دو�ست

2:00
الق�سايا ال�سيا�سية وانعكا�سها في الأدب الكردي 

اأ.عبد الخالق يعقوبيالمعا�سر
اأ.محمد حه مه �سالح توفيق

اأ.يو�سف 
لطيف

بالتعاون مع وزارة 
الثقافة في الإقليم

3:00
اأدب الأقليات

قلة النتاج وانح�سار التوزيع
د. ح�سين الجاف

اأ. اأكد مراد
اأ.�سيار ح�سين 

�سيخو
بالتعاون مع وزارة 
الثقافة في الإقليم

كارو�ش طه / األمانياالكتابة عن الوطن، المنفى، الأنا والآخر4:00
�سلمى كوجك / فرن�سا

بالتعاون مع معهد 
غوته

المراأة ودورها في ت�سكيل الوعي الثقافي 5:00
والأخالقي

د. لهاي عبد الح�سين
اأ.بخ�سان زنكنة

اأ. خانزاد

6:00
 توحيد اللغة الكوردية، المحاولت

والتحديات
 اأ.د.عبداهلل ح�سين ر�سول

 اأ.د.�سباح ر�سيد قادر
اأ.م.د.مزكين عبد الرحمن 

اأحمد

اأ.م.د..عاطف 
عبد اهلل فرهادي

بالتعاون مع جامعة 
�سالح الدين

اليوم ال�ساد�ش : الثنين 13 /3 /2023
الجهةاإدارة الجل�سة الح�سورالفعالية

1:00
حفل توقيع كتاب الربعاء

ا. رفعت عبد ا. ر�سيد الخيون
الرزاق

2:00
 الآثار هوية الأمة،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�ش اأفالم ق�سيرة األمانية وعراقية3:00
غوته

4:00
الكتابة ال�ساخرة في الن�سو�ش الأدبية 

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

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

اأ. ر�سيد الخيون
ا. علي ح�سين

دور المثقف بين تنوع المنجز وتعدد 6:00
اأ. علي بدرد. نوفل اأبو رغيفال�سياق والأدوار

7:00
لقاء مع الجمهور

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

برعاية �سيادة الرئي�ش م�سعود بارزاني 

منهاج المعر�ش 

ت�صوير: محمود روؤوف
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ندوات وحفالت تواقيع واأما�سي غنائية في خام�ض اأيام معر�ض الكتاب
 اأربيل / المدى

حم���ل اليوم اخلام����ض لفعاليات معر�ض 
اربيل الدويل للكت���اب، ن�شاطات جديدة 
ب���داأت من���ذ ال�شب���اح بتواف���د الزائرين، 

وتقدمي عرو�ض فنية ومو�شيقية.
بجل�ش���ة  الرئي�ش���ي  الربنام���ج  وافتت���ح 
للكات���ب  »املتم���ردون«  كت���اب  توقي���ع 
وال�شحف���ي: علي ح�ش���ني، تبعتها ندوة 
بعنوان »حديث عن االأدب« بالتعاون مع 
وزارة الثقافة يف اإقليم كرد�شتان، �شارك 

فيها املرتجم دانا ع�شكر.
كم���ا اأقيمت ندوة بعن���وان »معًا من اأجل 
م�شتقب���ل اأك���ر خ�ش���رة«، بالتع���اون مع 
معه���د غوت���ه االأمل���اين، ون���دوة اأخ���رى 
بعن���وان »حمن���ة العق���ل العرب���ي، العقل 
حتدي���دًا ومو�شوع���ًا ووظيف���ة« حت���دث 
وح�ش���ني  الرفاع���ي  اجلب���ار  عب���د  فيه���ا 

الهنداوي.
ويف خت���ام منهاج الن���دوات، ا�شت�شافت 
جل�ش���ة  املعر����ض  يف  امل�ش���رح  خ�شب���ة 
نقا�شية ح���ول: »التوا�شل بني الثقافتني 
العربي���ة والكوردي���ة م���ن اأج���ل احلوار 
والتنمي���ة«، �ش���ارك فيه���ا د.عم���اد جا�شم 

واآفا نادر.
و�شارك يف فعالي���ات اليوم اخلام�ض من 
املعر�ض، نخبة م���ن ال�شيوف العراقيني 

والعرب الذين قدموا اإىل املعر�ض.
كما �شهد املعر�ض فعاليات غنائية اأقيمت 

يف الباحة اخلارجية.

 اأربيل / المدى

اك���د مدير نادي املدى للقراءة، �شيار �شيخو، على حر�ض 
النادي عل���ى امل�شاركة يف معر�ض اأربيل الدويل للكتاب. 
وق���ال ان »ه���ذا املحفل يتي���ح فر�شة لنا للرتوي���ج لفكرة 
الن���ادي، اإ�شاف���ة اىل اإقام���ة عالق���ات وطيدة م���ع الكتاب 
اال�ش���دارات  عل���ى  امل�شارك���ة، والتع���رف  الن�ش���ر  ودور 

اجلديدة«.
ويذكر �شيخو انهم انتظروا ملدة 3 �شنوات للم�شاركة يف 
املعر����ض بن�شخته ال����15، الإقامة ن���دوات وفعاليات على 

ار�شه، وو�شف �شيخو الفعالية بالفر�شة »الثمينة«.
وك�شف �شيخو عن انهم ي�شعون اىل �شنع عالقات وخلق 
�شبك���ة م���ع بع�ض الكت���اب من خ���الل املعر����ض، لت�شكيل 
حلقات نقا�ض تخ�ض الكتاب، اإ�شافة اإىل تقدمي فعاليتني 
عل���ى ار����ض املعر����ض احداهم���ا �شتك���ون ن���دوة عام���ة، 
تتمح���ور حول عمل الن���ادي ودور اندية القراءة يف دعم 

الكتاب وطرق ترويج حمتوياته.
ام���ا باحلدي���ث عن خط���ط النادي له���ذا العام، يق���ول انه 
»�شيت���م و�ش���ع ج���دول، بناء عل���ى العالق���ات واالتفاقات 

الت���ي �شتتم خ���الل اأيام معر����ض اأربيل ال���دويل للكتاب، 
م���ع الكّت���اب ودور الن�شر«، موؤك���دا انه »�شتت���م املبا�شرة 
بفعالي���ات الن���ادي خ���الل ال�شي���ف املقب���ل، ت���دور حول 
مناق�ش���ة بع����ض الكت���ب«، معت���ربا ه���ذه اخلط���وة نقطة 

اأ�شا�شية وجوهرية لفكرة النادي.
وع���ن الفعالي���ات اأخرى، ي���ردف �شيخو »�شتك���ون هناك 
ام�شي���ات �شعرية وغنائية، اإ�شاف���ة اىل توقيع اإ�شدارات 

لكتب جديدة، واأفكار جديدة �شتلحق الحقا«.
ويرى ان ال�شيء املميز يف فكرة النادي، انه ال ي�شتقطب 
فئ���ة عمرية حم���ددة، اذ جتد فيه االأكادميي���ني واملفكرين 
وجتد من مل ي�شتطي���ع ان يكمل تعليمه الثانوي او حتى 

ادنى من ذلك.
ويف خت���ام حديثه، ق���ال �شيخو ان »الن���ادي وعلى مدار 
ثماين �شنوات )وهو عمر تاأ�شي�ض نادي املدى للقراءة(، 
التم�شن���ا انعكا����ض الن���ادي عل���ى الق���راء ب�ش���كل ملف���ت 
ووا�ش���ح، اذ يوجد لدينا اأع�شاء مل يقراأوا اال القليل من 
الكتب، وعندما تنظر مل���ا و�شلوا اليه اليوم من تقدم يف 
الق���راءة، و�شغ���ف با�شتقطاب فئات جدي���دة وحثهم على 

القراءة، تلتم�ض تاأثري النادي عليهم«.

نادي )المدى( للقراءة.. دور فاعل في معار�ض الكتب وخارجها !
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 عالء المفرجي

لعل م�شاركة �شي���وف املعر�ض هذا العام هي االكر، من 
ب���ني دورات املعر����ض املختلفة، فقد �شي���ف املعر�ض هذا 
العام نخب���ة من املفكرين واملثقف���ني والكتاب، العراقيني 
والع���رب واالجان���ب. وي�شاه���م ال�شي���وف يف فعالي���ات 

ون�شاطات املعر�ض.
كات���ب  اإبراهي���م عي�ش���ى، وه���و  اال�شم���اء:  ه���ذه  وم���ن 
واإعالم���ي م�شري معروف. ُولد عام 1965 وح�شل على 
درجة الدكت���وراه يف الفقه االإ�شالمي من جامعة االأزهر. 
كت���ب العديد م���ن الكتب، م���ن بينه���ا »االإ�ش���الم املتجدد« 
و«االإ�ش���الم والع���امل« و«االإ�ش���الم واحلداث���ة« وغريه���ا. 
يتمي���ز عي�ش���ى باأ�شلوبه اجل���ذاب واملنطق���ي يف الكتابة 
والتح���دث، كما يعترب من ال�شخ�شيات االإعالمية املوؤثرة 
يف العامل العربي. وهو يعترب من النا�شطني االإ�شالميني 
الليربالي���ني الذي���ن يعمل���ون عل���ى اإ�ش���الح التف�ش���ريات 
الدينية التي توؤثر على املجتمعات االإ�شالمية يف العامل.
وها�ش���م �شال���ح، وه���و كات���ب وباحث ومفك���ر ومرتجم 
تنوي���ري �ش���وري، ول���د ع���ام 1950، ويع���د م���ن اأب���رز 
املفكري���ن التنويري���ني الع���رب، يهت���م بق�شاي���ا التجديد 
الدين���ي ونق���د االأ�شولي���ة ويناق�ض ق�شاي���ا احلداثة وما 

بعدها، وله العديد من االأعمال التي تعرب عن اأفكاره.
ورمي الكم���ايل، وه���ي روائية وكاتبة وباحث���ة من دولة 
االإمارات من مواليد 1972. من موؤلفاتها رواية »�شلطنة 
هرم���ز« )2013( الت���ي ف���ازت بجائزة العوي����ض لالإبداع 
)2015(، ورواي���ة »متث���ال دمل���ا« )2018( الت���ي ف���ازت 
بجائزة ال�شارقة لالإبداع العربي ورواية »يوميات روز« 

.)2021(
و�شك���ري املبخوت، وهو روائي تون�شي ولد عام 1962 
يف العا�شم���ة تون����ض، اأحد اأع���رق اأحي���اء مدينة تون�ض 
العتيق���ة. ع�ش���و يف هيئ���ات حتري���ر ع���دد م���ن املجالت 
منه���ا جملة »اإيال«، الت���ي ي�شدرها معه���د االآداب العربية 
يف تون�ض. عم���ل عميدا الأكرب واأع���رق كليات االآداب يف 

تون�ض بجامعة منوبة، ثم رئي�شا لالأخرية.
و�شلط���ان بن بخيت العميمي، وهو ناقد و�شاعر وباحث 
وقا����ض من دول���ة االإمارات العربية املتح���دة. واأحد اأهم 
اأع�ش���اء جلن���ة حتكي���م م�شابق���ة �شاع���ر امللي���ون لل�شعر 
النبط���ي من���ذ مو�شمه���ا االأول يف ع���ام 2006 - 2007، 
وا�شتم���ر ع�شوًا يف جلن���ة حتكيمه���ا يف موا�شم 2007 
- 2014. وتعت���رب ه���ذه امل�شابقة اأ�شخ���م واأهم م�شابقة 
لل�شع���ر النبط���ي عل���ى م�شت���وى الع���امل العرب���ي. يتميز 
بكتابته ال�شعر النبط���ي والف�شيح، وترجمت العديد من 

ق�شائده اإىل اللغة االإجنليزية.
فقد غطت الن�شاطات الثقافية امل�شاحبة للمعر�ض، جميع 
اأجنا����ض املعرف���ة االن�شاني���ة.. م���ن ال�شع���ر اىل الرواية 
والت�شكي���ل وال�شينم���ا وامل�شرح وحقول اأخ���رى.. وهذا 

لي�ض بجديد على )املدى(.
فاملدى ومنذ تاأ�شي�شها طرحت كموؤ�ش�شة ثقافية بالدرجة 
االوىل، حي���ث اأعط���ت الثقاف���ة اهتمامه���ا االول وابتداء 
م���ن اال�شم الر�شم���ي للموؤ�ش�شة، وق���د مار�شت ذلك ب�شكل 
فعل���ي وعل���ى االر�ض فقدم���ت ن�شاط���ات ثقافي���ة مازالت 
حدي���ث املثقف���ني على م���دى تاأ�شي�شها، بل من���ذ وجودها 
يف دم�شق حيث كان���ت راعية لواحد من اهم املهرجانات 
الثقافي���ة فيها وه���و مهرجان املدى الثق���ايف الذي �شيف 
املع اال�شماء يف االدب والف���ن العربي. وا�شتمر ن�شاطها 
الثق���ايف بع���د انتقاله���ا اىل بغ���داد بع���د 2003، وه���ي 
ن�شاط���ات فاعل���ة ال يختل���ف عليها اثنان.. فم���ن مهرجان 
امل���دى، اىل نه���ارات امل���دى، وعراقي���ون ون�شاطات بيت 
امل���دى يف �ش���ارع املتنب���ي وعرو�شه���ا ومبادراته���ا يف 

الكتاب و�شناعته.
لك���ن اجلديد يف فعالياتها الثقافي���ة انها مل حتتكر ق�شية 
ت�شميته���ا و�شياغ���ة عناوينه���ا، ب���ل ومل حت���دد اال�شماء 
امل�شارك���ة فيه���ا، واإن كان ذل���ك من حقه���ا الطبيعي كونها 
الراعي���ة اال�شا����ض للمعر����ض، لك���ن امل���دى وانطالقا من 
كل  اأ�شرك���ت  الثقافي���ة،  للفعالي���ة  احل�ش���اري  مفهومه���ا 
املعني���ني به���ذا االمر ومنه���ا اال�شم���اء الثقافي���ة التي لها 
وهجه���ا املعريف وخربتها.. وكانت امل���دى عندما تقرتح 
ن���دوة م���ا فبا�شت�شارة ه���ذه املراج���ع الثقافي���ة.. كل ذلك 
الثقاف���ة  خدم���ة  يف  ي�ش���ب  مع���ريف  توا�ش���ل  لتحقي���ق 

العراقية.
ويف كل دورة م���ن دورات املعر����ض ف���اأن للم���دى مبادرة 
به���ذا اخل�شو����ض، وه���ذه املبادرة ه���ي خال�ش���ة االأخذ 
بجمي���ع االآراء من خ���الل اجتماعات متوا�شل���ة الإدارتها 
الثقافي���ة لي���ل نهار، م���ن اأج���ل التو�شل ل�شيغ���ة تفاجئ 

المعر�ض بن�شاطاته 
الم�شاحبة اأي�شا

 اربيل – المدى 

للكت����ب،  ال����دويل  اأربي����ل  معر�����ض  تن����اول 
احلديث عن ال�شحافة الكردية وال�شريانية، 
بن����دوة حت����ت عن����وان »تاري����خ ال�شحاف����ة 
الكوردي����ة وال�شريانية.. مو�شوعة الدكتور 
ال�شاع����ر  فيه����ا،  ا�شت�شي����ف  بط����ي«،  فائ����ق 
والباح����ث واالدي����ب، اأ. بطر�����ض نبات����ي من 
االدب����اء ال�شري����ان، وح����اوره اأ. رفع����ت عبد 

الرزاق.
حتدثت اجلل�شة عن ال�شحاف����ة ال�شريانية، 
تاريخه����ا وتطوره����ا، م����ن خ����الل مو�شوعة 
ممي����زة ومهم����ة يف تاري����خ الع����راق، ال����ذي 
نه����ج اىل تاأليفه����ا، فائق بطي، ال����ذي اأ�شدر 
مو�شوع����ة ال�شحافة العراقي����ة، ومو�شوعة 
وغريه����ا  الع����راق  يف  الكردي����ة  ال�شحاف����ة 
العدي����د م����ن املو�شوع����ات، وه����و جهد كبري 

قدمه بطي خالل م�شريته املهنية.
 يذك����ر االدي����ب بطر�����ض نبات����ي ان����ه »التقى 
كث����ريا مع فائق بطي يف عق����د ال�شبعينيات، 
طري����ق  جري����دة  اىل  �شوي����ة  نذه����ب  وكن����ا 
ال�شع����ب، واحلديث ع����ن ال�شحف واملقاالت 
ال�شحفي����ة، اذ كان امله����م لن����ا يف ذلك الوقت 

كيفية ممار�شة ال�شحافة ب�شكل جيد«.
وكان فائ����ق بط����ي ق����د ترك لن����ا ارث����ا كبريا 
وغزيرا باالإنتاجات ال�شحفية ويبلغ عددها 
19 كتاب����ا، وكان����ت جه����وده فردي����ة، حي����ث 
يكت����ب ويطب����ع وبنقح وين�ش����ر بنف�شه دون 
م�شاعدة اأحد، بح�شب ما نقل النباتي خالل 

اجلل�شة.
ويج����د النباتي ان »هن����اك معرفة متوا�شعة 
جت����اه ال�شحاف����ة ال�شرياني����ة، اإذا ان القراء 
العرب ال يعرف����ون �شيئا عنها، لكن يعرفون 
ع����ن االع����الم ال�شري����ان الذي����ن يعملون يف 

ال�شحافة«.
وباحلدي���ث ع���ن ذكريات���ه يف ا�ش���دار بطي 
الكتاب، يقول انه »مل يكن يعرف ال�شريانية 
لغ���ًة ال ق���راءة وال كتاب���ة، ويف اأح���د االأي���ام 
�شاهمت ان���ا يف الرتجمة له م���ن ال�شريانية 
للعربية فكان عندما يتناول �شحيفة مل تكن 

فيها اية كلمة بالعربية، كنت ا�شرح له ماهي 
هذه الكلمات ثم يدونها«.

كان���ت  ال�شرياني���ة  »ال�شحاف���ة  ان  ويب���ني 
م���ن  العدي���د  قب���ل  م���ن  للح���رب  تتعر����ض 
االأنظم���ة، �ش���واء م���ن الع���راق او م���ن دول 
اجل���وار«، م�شيفا انه »ال ي���زال اأكر الكتاب 
وال�شحفي���ني يتحدث���ون بال�شرياني���ة لك���ن 

يكتبون موادهم ال�شحفية بالعربية«.
ويردف النباتي انه »التزال هذه امل�شكلة اىل 
االن لكن ال�شحف واملجالت التي ت�شدر بيد 
ال�شري���ان، ا�شتطاعوا جت���اوز هذه امل�شكلة، 
ك���ون ق�شم من هذه ال�شح���ف يتم ت�شديرها 
اللغ���ة  وال�شرياني���ة،  العربي���ة  باللغت���ني 
العربية وال�شريانية تواأم���ان، فيهما كلمات 

وم�شطلحات مت�شابهة اىل حد كبري«. 
وعن املو�شوعة، يو�شح انها حتتوي على 8 
ف�شول، الف�ش����ل االأول غطى  كافة ال�شحف 
واملجالت التي ت�شدر بالعربية وجمموعها 
20 �شحيف����ة حت����ت ا�شم بداي����ات ال�شحافة 
ال�شرياني����ة، اما الف�ش����ل الثاين كان عنوانه 
يتح����دث ع����ن دور ال�شحاف����ة ال�شريانية يف 

تطوي����ر ال�شحاف����ة العراقية وار�ش����ف فيها 
بعن����وان  الثال����ث  والف�ش����ل  �شحيف����ة،   15
وال�شحاف����ة(،  ال�شيا�ش����ة  ب����ني  )ال�شري����ان 
ار�ش����ف في����ه 18 �شحيفة، والف�ش����ل الرابع 
لتط����ور  ال�شري����ات  مواكب����ة  ع����ن  حت����دث 
ال�شحاف����ة منذ ثورة 14 مت����وز، اما الف�شل 
ال�شحاف����ة  اإ�ش����دارات  فتن����اول  اخلام�����ض 
ال�شرياني����ة، والف�ش����ل ال�شاد�����ض، متح����ور 
ع����ن احل����ركات ال�شيا�شية، حي����ث كان يزور 
كل مق����رات االح����زاب ال�شيا�شية لريى كيف 
و�شائله����م  وماه����ي  ال�شح����ف،  يطبع����ون 
بالطباع����ة ليذكره����ا باملو�شوع����ة، اما ف�شل 
م����ا قب����ل االأخ����ري فخ�ش�شه للحدي����ث عن ما 
بعد �شقوط �شدام، اأر�شف فيه 30 �شحيفة، 
والف�ش����ل االأخ����ري ار�شف في����ه كل ال�شحف 
العراقي����ة الت����ي ت�ش����در يف اخل����ارج، اطلق 

عليه )�شحافة املنفى ال�شريانية(«.
ويتابع حديثه ان »املو�شوعة كاملة ت�شمنت 

ار�شفة 145 جملة و�شحيفة«.
ونقل لنا النباتي خالل اجلل�شة، اخر حديث 
لفائق بطي، متح����ور حول ار�شفة ال�شحف 

اأخ����رى،  مو�شوع����ة  وجعله����ا  الرتكماني����ة 
ب�شب����ب املر�ض الذي مل ميهله الوقت الكايف 

لعمل هذه املو�شوعة.
عل����ى  مبعلومات����ه  يعتم����د  بط����ي  وكان 
اجلري����دة نف�شه����ا او املجلة، لذل����ك نرى يف 
كتب����ه ت�شحيحا مل����ا ورد يف ه����ذه املجلة او 

ال�شحيف����ة، كون����ه اطلع ب�ش����كل مبا�شر على 
تفا�شيله����ا، اذ �شح����ح العديد م����ن االخطاء 
ال�شائعة يف كتب تاريخ ال�شحافة العراقية.

وعن ال�شبيل الإحي����اء ال�شحافة ال�شريانية، 
يق����ول النباتي ان »هن����اك مراكز عديدة مثل 
احت����اد االدب����اء ال�شري����ان، املديري����ة العامة 
للفنون والثقافة ال�شريانية، مديرية التعليم 
ال�شري����اين، اإ�شافة اىل وجود مراكز كثرية 
تهت����م بتعلي����م ون�ش����ر ه����ذه اللغ����ة، ووجود 
اق�ش����ام خم�ش�شة لدرا�ش����ة اللغة ال�شريانية 
»ه����ذه  ان  موؤك����دا  بغ����داد«،  جامع����ة  يف 
املوؤ�ش�ش����ات تتي����ح وت�شاهم يف ن�ش����ر اللغة 

ال�شريانية، من جانبي القراءة والكتابة«.
ام����ام  م�ش����روع  »هن����اك  ويوا�ش����ل حديث����ه 
الربمل����ان يتمثل بفت����ح اكادميي����ة �شريانية، 
فاذا مت ه����ذا االم����ر وا�شتط����اع ال�شريان ان 
يفر�ش����وا ارادة تعلي����م اللغ����ة عل����ى اأنف�شهم 
اوال ثم على االخري����ن، ف�شي�شاهمون بن�شر 

اللغة وتطويرها«. 
وعن بع�ض من تاريخ ال�شحافة ال�شريانية، 
يذكر النباتي انها ب����داأت من دولة اإيران، اذ 
يوجد اأر�شيف كبري لها هناك، وال�شحفيون 
يف اإي����ران وه����م ا�شوري����ون مل يكتبوا باية 
لغ����ة غري لغته����م، وهو عك�ض م����ا تواجد يف 
الع����راق، ال����ذي كان فيه �شح����ة يف قراءة ما 
مكت����وب بال�شرياني����ة، حلني �ش����دور قانون 

حرية الناطقني بال�شريانية.
واعت����رب فائق بط����ي اإيران ه����ي التي ن�شاأت 
فيها اول �شحيف����ة �شريانية، ا�شمها )�شرير 
ب����ارا ع����ام 1849( فه����ي وج����دت يف املنفى 

ولي�ض يف العراق.
وتواجدت اللغ����ة ال�شريانية من����ذ القدم يف 
الكنائ�����ض، ومل تنت�شر خارجه����ا، �شواء يف 
ايران وجنوب����ي تركيا، كون ه����ذه املناطق 
بال�شرياني����ة  ويتكلم����ون  يكتب����ون  كان����وا 
وه����ذه  �شرياني����ون،  �شحفي����ون  ولديه����م 
ثنائي����ة اللغة التي نعاين منه����ا، ال نزال يف 
ط����ور معاجلتها ع����ن طريق اإ�ش����دار �شحف 
اما جميعها بالغ����ة ال�شريانية اأو ق�شم منها، 

بح�شب ما ذكر النباتي.

 متابعة / المدى

اأك����د الكات����ب امل�ش����ري نبي����ل عب����د الفت����اح، 
امل�شت�شار يف مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية 
يف  االأه����رام  موؤ�ش�ش����ة  يف  وال�شيا�شي����ة 
القاه����رة، والذي يزور اإقليم كرد�شتان للمرة 
االأوىل، اأن: »اأب����رز م����ا الحظت����ه ه����و �شيوع 
االأم����ن يف مدين����ة اأربيل، �شع����ور النا�ض يف 
ال�شوارع واالأ�شواق وهنا يف معر�ض اأربيل 
الدويل للكت����اب، وا�شح يف وجوههم وهذه 
م�شاأل����ة مهمة معناه����ا ان هناك كفاءة من قبل 
حكوم����ة اإقلي����م كرد�شت����ان يف اإدارة االإقليم، 
وقطعًا بعيدًا عن اجلوانب ال�شيا�شية �شواء 
اأن����ت م����ع اأو �شد ه����ذا وذاك، اأن ن����رى االأمن 
يف حرك����ة النا�����ض اأمر مهم يف ه����ذه املنطقة 
م����ن العامل التي �شه����دت مراحل من احلروب 

واال�شطرابات ال�شاخنة«.
وق����ال الكات����ب امل�ش����ري نبي����ل عب����د الفتاح، 
ال����ذي ي�ش����ارك يف املنه����اج الثق����ايف ملعر�ض 
اأربيل الدويل للكت����اب بن�شخته ال�15، حول 
ال�ش����ورة النمطي����ة الت����ي ر�شمه����ا ع����ن اإقليم 
كرد�شت����ان والك����رد قبل و�شول����ه اإىل اأربيل: 
»اإن احلرك����ة القومي����ة العربي����ة والنا�شرية 
ثقفت النا�ض باجت����اه اأن العراق كيان موحد 
يف ظ����ل نظام البع����ث، وبالتايل ف����اإن الفكرة 
التي كانت �شائدة هي التوحيد الق�شري بناء 
عل����ى �شرتاتيجيات الدم����ج الداخلي وقائمة 
عل����ى اأ�شا�ض مطرقة الق����وة«. م�شريًا اإىل اأن: 
»هن����اك حقيقة مفاده����ا اأن املجتم����ع العراقي 

كب����رية  ن�شب����ة  ي�شكل����ون  والك����رد  تع����ددي 
م����ن العراقي����ني وله����م عاداته����م وتقاليده����م 
اأن  ب����د  وال  املمي����ز،  واإبداعه����م  وثقافته����م 
يك����ون لهم متثيل حقيق����ي يف تركيب النظام 
ال�شيا�ش����ي كل ذل����ك �شمن منط م����ن التكامل 
ال����ذي يعط����ي خ�شو�شية �شيا�شي����ة وثقافية 
يف اإط����ار الدول����ة العراقي����ة، وعندما حرموا 
من ذلك بق����وة ال�شالح قامت احلركة الكردية 
التحررية التي لها ق����ادة تاريخيون من اأجل 

اأن ينال الك����رد حقوقهم القومية امل�شروعة.. 
ه����ذه هي ال�شورة ال�شيا�شية عن الكرد وهي 
مبني����ة عل����ى املنح����ى االأيديولوج����ي ال�شائد 
يف عاملن����ا العرب����ي ويف م�ش����ر عل����ى وج����ه 
التحديد«. مذكرًا ب����اأن: »هناك رموز كوردية 
ثقافية يف م�شر مث����ل الكاتب عبا�ض حممود 
العقاد واأمري ال�شعراء اأحمد �شوقي، والكرد 
كان����وا يف قلب الثقافة امل�شرية، وهناك اأكر 
من 40 مفردة كوردية م�شتخدمة يف اللهجة 

العامية امل�شرية«.
الدرا�ش����ات  مرك����ز  يف  امل�شت�ش����ار  ونب����ه 
ال�شرتاتيجي����ة وال�شيا�شية ملركز االأهرام يف 
القاهرة اإىل اأن: »�شيا�شات بع�ض احلكومات 
العربية يف مراحل ما بع����د اال�شتقالل قامت 
عل����ى حماوالت اإدماج بع�����ض القوميات غري 
العربي����ة يف عاملنا العرب����ي ق�شريًا، يعني اأن 
احلركة القومي����ة العربي����ة اأرادت اإذابة هذه 
القوميات واإجبارها على االن�شمام للقومية 
العربي����ة، مثلم����ا ح����دث هن����ا يف الع����راق مع 
الكرد، ومع االمازيغ يف دول عربية اأخرى«.
وك�ش����ف الكات����ب امل�ش����ري نبيل عب����د الفتاح 
ب����اأن: »ال�ش����ورة الت����ي اأخذته����ا م����ن خ����الل 
الكردي����ة  للحرك����ة  ومتابعات����ي  قراءات����ي 
خ����الل  التاريخي����ني،  وقادته����ا  واأحزابه����ا 
زيارت����ي اإىل اإقلي����م كورد�شت����ان، وعلى وجه 
التحدي����د العا�شم����ة اأربي����ل واللق����اءات م����ع 
بع�����ض املثقف����ني الك����رد، باأنن����ي اأم����ام ثقافة 
عميق����ة را�شخة اجلذور حتمله����ا لغة وهوية 
قومية كوردية وهذه القومية تعر�شت خالل 
ف����رتات طويلة للهج����وم وحماول����ة متزيقها 
لكن هناك هذا االإ�شرار على التوحد القومي 
بالرغم من اأن االأو�شاع والتوازنات الدولية 
واحل����روب والتهجري مل تتح لها التوحد كما 
يخط����ط الك����رد يف املنطق����ة«. منبه����ًا اإىل اأنه 
من امله����م »اأن يك����ون هنا يف اأربي����ل معر�ض 
للكت����اب حي����ث ن�شاه����د وبو�ش����وح وج����ود 
النت����اج الثقايف واالبداعي الكردي من خالل 
العدد الكبري لدور الن�شر الكردية، وان يكون 

الكت����اب الك����ردي اإىل جانب الكت����اب العربي 
والفار�شي والرتكي والغربي، وهذه م�شاألة 

ايجابية مهمة«.
ويق����رتح الكات����ب امل�شري نبيل عب����د الفتاح 
ب����اأن: »تكون هناك املزيد من هذه الفعاليات، 
واأعني مهرجانات ثقافي����ة ت�شم تخ�ش�شات 
االجتم����اع  وعل����م  الفل�شف����ة  يف  متع����ددة 
واالقت�شاد وغريها، عربية وكوردية يف مدن 
اإقليم كورد�شتان، فهذا مهم اأي�شًا خللق الثقة 
والتوا�شل ب����ني الثقافتني العربية والكردية 
ويقي����م اجل�شور وردم الفجوات التي حدثت 
ط����وال الف����رتات الطويل����ة املا�شي����ة«. الفت����ًا 
اإىل ان����ه: »ب����دون اقام����ة هذه اجل�ش����ور بني 
الثقاف����ات املتعددة يف داخل الع����راق وكذلك 
يف الع����امل العرب����ي م����ع القومي����ات االخرى 
ال ن�شتطي����ع بناء جمتمع����ات متما�شكة وهذا 
املعر�ض اأحد هذه اجل�شور املهمة الذي يتيح 
احلوار بني الثقافات املختلفة ويزيل ال�شور 
النمطي����ة امل�شبق����ة عن طريق اآلي����ات احلوار 
وال ب����د للمثقف����ني من ان يتوح����دوا ويعملوا 
ويوؤثروا يف املجتمع به����ذا االجتاه وتغيري 
ال�ش����ورة الت����ي غذته����ا ال�شيا�ش����ات امل�شبقة 
وا�شاليبه����ا الق�شرية يف التعلي����م والتعريب 
واالإع����الم.. نعم اللغة العربية هي اال�شا�شية 
يف الع����امل العرب����ي ولك����ن ه����ذا ال يعني قمع 
بقي����ة القومي����ات التي تتحدث لغ����ات اخرى، 
يج����ب ان ي�شيع مبداأ التعاي�����ض ال�شلمي بني 
املكونات وهذا م����ا الحظته بو�شوح هنا يف 

اأربيل«.

بطر�ض نباتي: فائق بطي ترك لنا اإرثًا غزيرًا بالإنتاجات ال�سحفية

الكاتب الم�سري نبيل عبد الفتاح: زيارتي لأربيل غيرت ال�سورة النمطية 
عن الكرد وهويتهم القومية والثقافية 

في ندوة عن ال�سحافة الكردية وال�سريانية
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 اربيل-  المدى 

تخللت ار�����ض معر�ض اأربيل ال����دويل للكتاب، 
ندوة حواري����ة بعنوان »الو�ش����ع العراقي اىل 
اين«، حت����دث فيها �شكرتري احل����زب ال�شيوعي 
العراقي، رائ����د فهمي، وحاوره الدكتور حممد 

اح�شان.
بداأ الدكت����ور حممد اح�ش����ان اجلل�شة بتعريف 
احل�ش����ور ع����ن �شي����ف اجلل�ش����ة، رائ����د فهم����ي 
�شكرت����ري احل����زب ال�شيوع����ي العراق����ي، وزير 
العل����وم والتكنلوجي����ا �شابق����ا، رئي�����ض اللجنة 

العليا لتنفيذ مادة 140.
ليتنق����ل احلدي����ث اىل طرح ت�ش����اوؤل عن اجتاه 
العملي����ة ال�شيا�شي����ة يف الع����راق، وكيف ينظر 
رائ����د فهم����ي اىل واقعها يف الع����راق بعيدا عن 

واقع احلكومة احلالية.
يجي����ب فهمي عن ذل����ك قائال ان »الع����راق تغري 
بع����د ع����ام 2003 �شه����د تغي����ريا، ج����رى عل����ى 
اأ�شا�ش����ه تاأ�شي�����ض ملرحل����ة تعم����ل وف����ق مب����داأ 
الدميقراطية التوافقية، التي ترجمتها العملية 
املحا�ش�شاتية، اذ من املفرت�ض ان هذا التغيري 
يجع����ل العراق بلدا دميقراطيا ميلك موؤ�ش�شات 

تعمل بهذا املبداأ ونظام برملاين«.
وي�ش����ري اىل ان »ه����ذه املرحل����ة االنتقالية التي 
يقوده����ا نظ����ام �شيا�ش����ي يعمل وف����ق امل�شاركة 
ال�شيا�شي����ة، بعد مرور ع�شري����ن عاما على هذا 
النظ����ام، بجمع االأغلبية ان البلد مير باأزمة يف 
الوقت الراه����ن، واأبرز مظاهر ه����ذه االزمات، 
ه����و انت�ش����ار الف�ش����اد بكاف����ة مفا�شله����ا، وه����ي 
عاجزة ع����ن االأداء، ووج����ود تدخالت خارجية 

يف �شاأن����ه الداخل����ي، وع����دم ا�شتق����رار اجلانب 
اخرتاق����ات  توج����د  االن  اىل  اذ  في����ه،  االأمن����ي 

امنية«.
ويج����د فهم����ي ان »احلكوم����ة احلالي����ة اثبت����ت 
عجزه����ا عن تق����دمي احلل����ول الزم����ات العراق، 
ويف بع�����ض االأحيان تخ����رج من ازمة اىل ازمة 
اأك����رب م����ن االأوىل«، م�شيفا ان »م����ا �شهدناه يف 
انتفا�ش����ة ت�شرين، يعرب عن ازم����ة الفجوة، ما 
بني ال�شعب، وحتديدا الفئات ال�شابة منه، وما 

بني الطبقة احلاكمة«.

وي�ش����دد يف حديث����ه عل����ى وج����ود �ش����وء اإدارة 
عمي����ق، ووج����ود تفاوت����ات اجتماعي����ة كبرية، 
اذ ي����رى ان البل����د يع����اين م����ن غي����اب العدال����ة 
تتكد�����ض  حي����ث  كب����ري،  ح����د  اىل  االجتماعي����ة 
ال����روات يف قط����ب والفق����ر يف قط����ب مقابل، 
م�شيف����ا ان����ه ال ب����د من ان يك����ون هن����اك تغيرب 

حقيقي وجذري يطال املنظومة احلالية.
ان الو�ش����ع الع����ام ولد حاالت تذم����ر كبرية من 
قبل عامة ال�شعب، مما ولد حركات احتجاجية 
من����ذ اأكر م����ن 10 �شنوات، تنطل����ق من ق�شايا 
مطلبي����ة �شيا�شية، بح�شب ما تابع فهمي، الذي 
اأكد ان ال�شعب م����ا زال ميلك ال�شخط وعنا�شر 

الرف�����ض الت����زال قائم����ة، ال����ذي ق����د يع����رب عنها 
بالع����زوف او بالفعل ال�شيا�ش����ي، اذ ان عنا�شر 

االزمة التزال قائمة.
ويبني انه ال ميكن حتقيق ا�شتقرار حقيقي يف 
البلد، معزيا ال�شب����ب ل�وجود “تناف�ض من قبل 

منظومة الف�شاد على ال�شلطة«.

فيه����ا  تتواج����د  مل  اذ  ال�شيا�شي����ة  احلال����ة  وان 
عنا�شر اال�شتق����رار الدائم، فيكون من ال�شعب 
اقت�ش����ادي،  ا�شتق����رار  حال����ة  توؤم����ن  ان  ج����دا 
وعندم����ا يت����م و�ش����ع درا�ش����ات �شرتاتيجي����ات 

يكون م�شريها الو�شع على الرف.
ويعترب ان الدولة القائمة غري قادرة على فر�ض 
ارادته����ا او تطبي����ق نف����اذ القان����ون، اذ تتحدث 
احلكومة عن ت�شري����ع قوانني جديدة وبع�شها 
جي����د، لكن امل�شكل����ة ال تكم����ن يف الت�شريع امنا 
يف اآلي����ة تطبيق هذه القوان����ني، م�شريا اىل ان 
بن����اء دولة فاعلة قادرة عل����ى بناء روؤية وطنية 
وتتمتع ب�شرتاتيجي����ات يف ظل هذه املنظومة 

�شيكون من ال�شعب التطبيق.
وي�شي����ف ان »الق����وى ال�شيا�شي����ة، الت����ي له����ا 
امل�شلحة يف بقاء املنظومة احلالية مثل ماهي، 
والت����ي متلك امل����ال واالع����الم، مقاب����ل طرف ال 
ميل����ك اأيا من ذلك، �شيك����ون يف هذه احلالة من 
املهم ان يك����ون هناك توحيد ل����الإرادة ال�شعبية 
والعم����ل عل����ى حتويله����ا اىل عن�ش����ر �شغ����ط«، 
موؤكدا ان »عدم ر�شا النا�ض على الو�شع العام، 
اإذا نظم ب�شكل جيد �شي�شاهم يف حدوث تغيري 

اىل االأف�شل«.
ويتابع فهم����ي حديثه انه »اثناء فرتة انتفا�شة 
ت�شري����ن وم����ا قبله����ا الحظن����ا ان الت�شريع����ات 
القانوني����ة الت����ي حدثت مل تنطل����ق من جمل�ض 
الن����واب امنا من خارج����ه«، مبين����ا ان »جمل�ض 
النواب لالأ�شف قدرته على االإ�شالح �شعيفة«.

ويف ختام اجلل�شة فتح حماور اجلل�شة، حممد 
اح�ش����ان باب احلوار مع اجلمه����ور، اذ تبادلوا 

االأ�شئلة مع �شيف اجلل�شة، رائد فهمي.

غياب ال�ستقرار ال�سيا�سي لن يحقق ا�ستقرارًا اقت�ساديًا واجتماعيًا

 اأربيل / المدى

اق���ام معر�ض اأربيل الدويل للكت���اب بدورته ال�15، لقاء خا�شا مع 
الكاتب���ة رند الرحيم، للحديث عن ح�شوره���ا امللفت لتوقيع كتاب 

)اجلواهري( اخلا�ض بوالدتها خالدة الرحيم.
وعن���د �شوؤاله���ا ع���ن �شبب ت�شمي���ة الكت���اب ب�«اجلواه���ري«، قالت 
ان »والدت���ي كان���ت مولع���ة يف ال�شع���ر منذ طفولته���ا، حيث كانت 
تق���راأ ال�شعر اجلاهلي العربي والعبا�ش���ي واملعا�شر اأي�شا، حيث 
اهتمامه���ا يف ال�شعر جعله���ا تلتقي باجلواهري، وه���ذا ما جعلها 
تدخ���ل يف حت���د يف تل���ك احلقبة، حي���ث مل تكن كت���ب اجلواهري 

متوفرة ب�شكل كبري«. 
وبح�ش���ب منظوره���ا ف���اأن اجلواه���ري هو م���ن اأكرب �شع���راء يف 
الع���راق والوط���ن العرب���ي، اإ�شافة اىل كونه جمع ب���ني ال�شاعرية 

وال�شيا�شة.
ويف ع���ام 1972، متحور بح���ث ماج�شتري والدته���ا يف اجلامعة 
االمريكية بب���ريوت عن اجلواهري، ومتكن���ت من احل�شول على 

هذه ال�شهادة والكتاب. 
وت�شيف الرحيم ان »والدتي مل ت�شف اأية حتديثات على الكتاب، 

ب�شب���ب تعر�شها للرتح���ال كثريا يف حياتها، وه���ذا التنقل جعلها 
تلتقي �شخ�شيا باجلواهري اأكر من مرة يف العراق و�شوريا«.

وعن���د احلرب االأهلية يف لبنان انتقلت منها، واأ�شبحت تنتقل من 
بل���د اإىل اخر، وترحلت كثريا يف حياتها م���ا جعلها غري م�شتقرة، 
»وعندما اأفكر يف حياتها غري امل�شتقرة، ا�شتذكر حياة اجلواهري 

الذي عا�ض اأي�شا ب�شكل غري م�شتقر«، بح�شب ما و�شفت.
وانه ب�شبب التقائه���ا باجلواهري وعلى مدى 3 �شنوات، حتديدا 
يف بغ���داد وق���رب العالق���ة بينهما، جع���ل الق���ارئ يعي�ض حلظات 
حقيقي���ة لكونه���ا دون���ت يف هذا الكت���اب، وقد ال يجده���ا يف كتب 
اأخ���رى، م�ش���رية اىل ان ال�شاع���ر على دراية من ام���ره بانها تكتب 

عنه.
ويتن���اول الكتاب احلديث عن اجلواهري من���ذ والدته انتقاال اىل 

حمطات التعليم واالعمال ومواقفه ال�شيا�شية و�شعره.
وكان التط���رق اىل �شع���ره يف كت���اب خال���دة رحي���م، بح�ش���ب م���ا 
ذك���رت ابنتها رند، يكون من عدة زوايا حيث يتناول املو�شوعات 
واملحتوى، وطريقة ت�شمينه اىل النغمات املو�شيقية يف ا�شعاره، 
وحت���ى يف جان���ب الت�شبي���ه وال�ش���ور التي ي�شتخدمه���ا، وتوجد 

تعليقات وحتليالت عن ذلك.

رند الرحيم تتحدث عن كتاب والدتها 
»الجواهري«: دّون لحظات غير مذكورة

معالم اأربيل

رائد فهمي في معر�ش اأربيل للكتاب: 

 اأربيل / متابعة

تزي���ن  االأل���وان والت�شامي���م  متنوع���ة  مفرو�ش���ات 
حيط���ان متحف الغزل والن�شي���ج الكردي يف مدينة 
اأربي���ل عا�شم���ة اإقلي���م كرد�شت���ان، ويحت�ش���ن بني 
اأروقته ح�ش���ارة متتد جذوره���ا اإىل اآالف ال�شنني، 
اأم���ا املعرو�شات فيه فتنق�شم ما بني مالب�ض ن�شائية 
ورجالية تراثية وُحلي واأدوات وُعدد قدمية تروي 

لزائرها ق�ش�ض احلياة يف كرد�شتان القدمية.
املتح���ف يقع على ال�ش���ارع الرئي�شي يف قلعة اأربيل 
التاريخي���ة، كما اأنه يعترب من املباين ذات الت�شميم 
املعم���اري الق���دمي، ويتك���ون م���ن طابق���ني، وباحة 
اأر�شي���ة ذات �شق���ف مفت���وح ليدخ���ل اإليه���ا �ش���وء 
ال�شم����ض فين���ري كل اأجزائه���ا، بينما تت���وزع قاعات 

العر�ض يف االأجزاء االأخرى.
املتح���ف يتاألف من طابقني، الطاب���ق االأر�شي ي�شم 
اأربع قاعات، اإحداها تعر�ض مناذج الأنواع املالب�ض 
الكردي���ة الن�شائي���ة والرجالي���ة ومالب����ض االأطفال، 
املو�شيقي���ة  االآالت  املالب����ض  جان���ب  اإىل  وت�ش���م 
الرتاثية كاملزمار والناي والبوق، فال�شعب الكردي 
يع�ش���ق املو�شيق���ى والف���ن من���ذ الق���دم. اأم���ا القاعة 
الثانية فت�ش���م االإك�ش�شوارات واملقتني���ات املنزلية 
امل�شنوع���ة يدوي���ا ومناذج م���ن االأ�شلح���ة القدمية. 
واأم���ا الثالث���ة فت�شم���ل اإىل جانب ال�شج���اد اليدوي 
اأدوات الزراع���ة القدمي���ة واأدوات غ���زل ال�ش���وف 
وال�شع���ر ون�شجهما. والرابعة ُتعر�ض فيها االأواين 
املنزلي���ة وجمموع���ة م���ن التواب���ل امل�شنوع���ة يف 
كرد�شت���ان وثمار البل���وط واجلوز واأن���واع اأخرى 
من املك�ش���رات. اأما الباحة الو�شطي���ة فُتعر�ض فيها 
اأن���واع خمتلفة من �شج���اد احلائط ولوحات ت�شور 
احلياة القدمي���ة يف كرد�شتان من�شوج���ة يدويا من 
���ا اأ�شكاال خمتلفة  ال�ش���وف وال�شعر، وتعر�ض اأي�شً
م���ن احلقائ���ب ال�شوفي���ة. وكل مودي���الت ال�شجاد 
الي���دوي واآل���ة الغ���زل والن�شي���ج اليدوي���ة القدمية 

م�شنوعة من اخل�شب واحلبال.
اأم����ا الطاب����ق العل����وي فيحت����وي على غرف����ة لعر�ض 
االأواين واالإك�ش�ش����وارات املنزلية امل�شنوعة يدويا 
من الف�شة والفخار باالإ�شافة اإىل مناذج من �شروج 
االأح�شن����ة امل�شنوع����ة يدويا من ال�ش����وف واجللد، 
وهن����اك مقه����ى م�شم����م بطاب����ع تراث����ي ال�شرتاح����ة 

الزوار. مقتنيات املتحف عبارة عن ال�شجاد اليدوي 
واللُب����اد واملن�شوج����ات اليدوية االأخ����رى واملالب�ض 
امل�شنوعة بالغزل والن�شيج من �شعر املاعز و�شوف 
اخل����راف. ومتثل كل واحدة منه����ا قبيلة من القبائل 
الكردية املنت�شرة يف كل اأرجاء كرد�شتان. وكل قاعة 
خا�شة لعر�ض املقتنيات الرتاثية ملناطق كرد�شتان، 
عل����ى �شبي����ل املثال توج����د قاعة خا�ش����ة ملنطقة �شهل 
اأربي����ل. االأ�شي����اء املوج����ودة يف هذا املتح����ف اأ�شياء 
قدمية ون����ادرة و�شعت هنا للحف����اظ عليها، الأنه من 

ال�شعب احل�شول عليها اأو �شناعة مثلها االآن.
يق����ول �شرتيب م�شطف����ى امل�شرف عل����ى املتحف اإنه 
يتواف����د يوميا اأكر من اأربعني زائ����را على املتحف، 
الأن بواب����ة القلع����ة املطلة على ال�ش����وق مل تفتح بعد، 
وبالتاأكي����د اإن فتحت فاإن ال����زوار �شيزدادون. جميع 
املالب�ض الرجالي����ة من�شوجة باخلي����ط، اأما املالب�ض 
الن�شائي����ة فه����ي ُخيطت م����ن االأقم�ش����ة القدمية، وكل 
ت�شميم يختلف عن االآخر وميثل منطقة خمتلفة من 
مناطق كرد�شتان، خ�شو�شا العا�شمة اأربيل، وق�شم 
منها يعود للقبائ����ل الكردية املتجولة، باالإ�شافة اإىل 

االإك�ش�ش����وارات اخلا�شة به����ذه املالب�ض، من القالئد 
واالأحزم����ة واخللخال واالأقراط واالأ�شاور الف�شية، 
ب����ح الرجالية واخلناج����ر واالأحذية املن�شوجة  وال�شِ

يدويا وامل�شماة )كال�ض(.
افتت����ح املعر�����ض ع����ام 2004، ويف ع����ام 2012 بداأ 
م�ش����روع ترميم����ه ال����ذي ا�شتمر عام����ني وافتتح مرة 
اأخ����رى بع����د الرتمي����م بهيئ����ة جدي����دة ع����ام 2014، 
بع���د اإ�شف���اء تغي���ريات عل���ى االإن���ارة والكتاب���ات 
التو�شيحية املوجودة يف املتحف، لتكون متوافقة 

مع املقايي�ض الدولية للمتاحف.
وك�ش���ف م�شطف���ى اأن املتح���ف كان ميتل���ك معم���ال 
ل�شناعة ال�شجاد، لكنه توقف االآن عن العمل. وبنّي 
بالق���ول: »قب���ل االأزمة االقت�شادي���ة كان لدينا معمل 
ل�شناع���ة ال�شجاد الي���دوي تعمل في���ه جمموعة من 
الن�شاء الالتي ُدرب���ن على �شناعة ال�شجاد اليدوي، 
وكان مي���ول ال�ش���وق مب�شنوعات���ه، لك���ن ب�شب���ب 
االأزمة االقت�شادي���ة التي مير بها االإقليم توقف هذا 
املعمل عن العمل ونحتاج اإىل ممول من اأجل اإعادة 

ت�شغيله«.

متحف الغزل في اأربيل يعر�ض ح�سارة تمتد اإلى اآلف ال�سنين
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ال�����رع�����اة

 �ساكر الأنباري

اأن���ا حمظوظ الأنني من النا����ض الذين يحبون الكتب. 
قراءة الكتاب ال تقت�شر على املعرفة فقط، بل هي متعة 
لل���روح وملتجاأ لل�شخ����ض حني يفقد االأم���ل بواقعه، 
اأو ح���ني يداهم���ه الياأ����ض م���ن اإيقاع احلي���اة اليومية 
الرتي���ب. كنت، ومنذ اأن �شارفت على املراهقة، مولعا 
بقراءة الكت���ب. كتب متنوعة يف الق�ش�ض اخلرافية، 
والروايات الب�شيطة، واالأ�شاطري، وقد كانت القراءة 
رحلة �شاحرة، ومغامرة جمهولة تاأخذين نحو عوامل 
خيالي���ة بعيدا عن احلي���اة اليومية اجلاف���ة. كان ذلك 
هواية يف البدء، قادتني �شريعا اإىل حماولة الكتابة، 
وق���د ب���داأت بالق�ش����ض، واأحيان���ا بق�شائ���د �شعري���ة 
�شاذج���ة. هذا التزام���ن بني الق���راءة والكتابة، هو ما 
دفعن���ي، يوم���ا بعد اآخ���ر، للتمييز ب���ني الكتاب اجليد 
والكتاب الرديء. بني الكتاب اجليد املفيد لتجربتي، 
وب���ني الكت���اب اجلي���د لكن���ه ال ي�شاع���دين يف تطوير 

عدتي الكتابية. 
اكت�شفت وجود كت���ب اأ�شا�شية يف الثقافة الب�شرية ال 
بد للم���رء من قراءته���ا. واملثقف اجلاد علي���ه اأن يقراأ 
كل �ش���يء، اأو يح���اول عل���ى االأقل. الي���وم وبعد هذه 
التجرب���ة احلياتي���ة، واالبداعي���ة، اأ�شبح���ت اأع���رف 
متام���ا الكت���اب ال���ذي اأندف���ع لقراءت���ه، وه���و الكتاب 
املطل���وب لتطوير وتو�شيع وتعمي���ق الن�ض ال�شردي 
االأ�شا����ض  امتالك���ي  وبع���د  اكت�شف���ت  اأكتب���ه.  ال���ذي 
الر�ش���ني للمعرفة اأن هن���اك كتبا ال بد يل من االلتفات 
له���ا وقراءتها. على �شعيد الروؤي���ة الفل�شفية للوجود 
الب�ش���ري يف ه���ذه االأر�ض �شرت اأهت���م باالكت�شافات 
الف�شائية، ونظريات املادة الكونية، وم�شتقبل ال�شفر 
نح���و الف�ش���اء، وم���ا اإىل ذلك. وب���داأت كت���ب التاريخ 
ت�شتويل على ف�شويل اأي�شا، فقراأت من فرتة ق�شرية 
ما يخ����ض تاريخ العراق، بالذات كت���اب »العراق بني 
احتالل���ني« لعبا�ض الع���زاوي. اأي من���ذ �شقوط بغداد 
عل���ى ي���د هوالك���و وحت���ى االحت���الل االنكلي���زي يف 

احلرب العاملية االأوىل، وجاء بثمانية اأجزاء. 
واأن���ا طبعا دائب على ق���راءة الروايات، ورحت اأتابع 
م���ا ينتجه الكت���اب العراقي���ون والع���رب، ملعرفة اين 
و�شلن���ا بتقنية الكتابة الروائية، وهي �شرورية الأي 
كات���ب حتى لو مل يجد النم���وذج اجليد. �شار الكتاب 
ي�شتغ���رق ن�ش���ف وقتي اليوم���ي، واأنا الي���وم متفرغ 
للقراءة والكتابة. اأتنقل بني ب�شاتني الكتب مثل نحلة 
يف الربيع، وجاءت املكتبة االإلكرتونية العاملية للبي 
دي اأف لتفت���ح اأفق���ا اإ�شافيا ليجد الق���ارئ كل ما يود 
قراءت���ه. وهي ملن ميتلك الوقت نعمة �شماوية جليلنا 

هذا، جيل االألفية الثالثة.

اأنا والكتاب

 اأربيل / المدى

ي�سهد معر�ش اأربيل الدولي للكتاب، جمهوراً 
وا�سعًا يزداد يوميًا، وتظهر فئة ال�سباب من اأكثر 

الفئات المهتمة بزيارة المعر�ش، فماذا يعني 
الكتاب لزّواره؟ هذا ال�سوؤال طرحته )المدى( 

عليهم.

»ثري���ا اآدم«، زائ���رة ملعر����ض اأربيل ال���دويل، هذا العام 
اأح�ش���رت اأطفاله���ا معه���ا، تق���ول: »الق���راءة ج���زء من 
حيات���ي، والأنن���ي اأريده���ا اأن ت�شب���ح جزءا م���ن حياة 

اأطفايل، اأح�شرتهم لت�شجيعهم على حمبة الكتاب«. 
وع���ن اأهمي���ة الكت���اب تق���ول »اآدم« اإن »الق���راءة تطور 
رها  العقل، وتغذي الروح، وتبني ال�شخ�شية، وحت�شّ
للم�شتقب���ل، اأق���راأ باللغ���ة الكردي���ة والرتكي���ة واأحيانًا 
االنكليزي���ة، الق���راءة بثالث لغات جتع���ل منك �شخ�شا 

منفتحا ومدركا لالختالف بني الثقافات«.
وع���ن اأه���م الكّتاب الكرد، تق���ول »اآدم«، »اأح���ب القراءة 
للكات���ب مه���ردات اإي���زادي، هو م���ن كرد�شت���ان ايران، 
وفره���اد بريب���ال، ه���و م���ن كرد�شت���ان الع���راق، اأي�شًا 
اأحم���دي خ���اين، لدينا الكث���ري من الكت���اب الك���رد، اأنا 
فخ���ورة به���م، يعلمونن���ا تاريخن���ا، يحك���ون لن���ا ع���ن 

قوميتنا و�شراعاتنا وحروبنا«. 
حتب »رو�شني عبد القادر« القراءة، حتاول تخ�شي�ض 

وقت لها يوميًا، يف ظ���ل تزايد �شغوط احلياة، تقول: 
»ا�شتمت���ع بالق���راءة، جئت اإىل املعر����ض، الأن املكتبات 
يف اأربي���ل ال توفر كل اأن���واع الكتب، هنا فر�شة ل�شراء 

الكتب التي اأبحث عنها«.
وعن اأهمي���ة الكتاب، تقول »عبد القادر«، »الكتاب يقدم 
لن���ا حكمة وع���ربة يف احلي���اة، وه���و و�شيل���ة لتفريغ 
الطاق���ة ال�شلبي���ة، عندما نقراأ ن�شي���ف الأنف�شنا ونتعلم 

من خربات االآخرين«.
اأم���ا »ه���روان حمم���د«، فج���اء خ�شي�شًا ل�ش���راء الكتب 
الهند�شي���ة، الت���ي تدخ���ل يف جم���ال اخت�شا�ش���ه، فهو 
اأ�شت���اذ يف اجلامع���ة، يق���ول: »ا�شرتي���ت كتاب���ني ع���ن 
الهند�شة الكهربائية، باللغة االنكليزية، الأن املعلومات 
املتوفرة على االنرتنت لي�شت دقيقة دائمًا، وم�شادرها 
غ���ري معروفة، اأم���ا الكتاب يقدم جترب���ة الكاتب ب�شكل 

وا�شح ودقيق ال جمال لل�شك فيه«.

الكت���اب بالن�شب���ة لل�شابة »نهايات حمم���د« هو احلياة، 
تقول: »يعلمنا الكتاب كيف نبني �شخ�شيتنا، وجندها، 
الكت���اب ال يتح���دث، لكنه اأف�ش���ل معّلم، خا�ش���ة الكتب 
الورقية، الأن���ك تلم�ض الورقة، ت�ش���م رائحتها، وت�شعر 
اأن���ك داخل الق�ش���ة، ويرتك لك جماال للخي���ال، فتتخيل 
اأبط���ال الق�ش���ة وحتبهم وتعي�ض معهم خ���الل القراءة، 
ه���ذا من ال�شع���ب اأن يوفره الكت���اب االلكرتوين، رغم 
اأهميت���ه، لك���ن تبقى الق���راءة من الكت���اب الورقي اأكر 

امتاعًا خا�شة ملحبي القراءة«.
ي���رى ال�ش���اب »جي���وار حمم���د« اأن االن�ش���ان بطبيعته 
ف�ش���ويل، وي�شع���ى للمعرف���ة، ه���ذا م���ا يدفع���ه للبحث 
والق���راءة، وكلم���ا دخلت عامل الكت���ب ازداد تعّلقك بها، 
وازدادت رغبت���ك بالغو�ض يف تفا�شيلها، فتتحول من 
باح���ث عن كتاب اإىل باحث عن عنوان حمدد، فالقراءة 

م�شتويات اأي�شًا.

العل���وم  مبناه���ج  املخت�ش���ة  بالكت���ب  »حمم���د«  يهت���م 
االن�شاني���ة، وكت���ب ال���رتاث اال�شالم���ي، يق���ول: »اإنها 
كتب ثرية باملحتوى العلم���ي، وتعرّب عن ثقافة عمرها 
1400 ع���ام، عل���ى خ���الف ال�ش���ورة الكال�شيكية التي 

تعر�شها بع�ض التيارات اال�شالمية«.
يق���ول  االن�ش���ان،  ب�شل���وك  الق���راءة  جتلّي���ات  تظه���ر 
»حمم���د«: اإن »الق���راءة تنعك�ض على �شل���وك االن�شان، 
وتغ���ذي اأخالقه، وتعامله م���ع النا�ض، فالقارئ يختلف 
عن غريه، خا�شة عندما يختار بدقة ما يقراأه، الأن اأهم 

ما يقدم الكتاب هو الوعي االن�شاين«.
حت���ب »هبا قا�ش���م« الكتب الروحية، الت���ي تتحدث عن 
الديان���ات القدمية، وهذا ما دفعه���ا للقدوم اإىل معر�ض 
اأربي���ل ال���دويل للكت���اب، والبح���ث عن ه���ذا النوع من 
الكت���ب، تق���ول: »الكث���ري م���ن دور الن�ش���ر ج���اءت م���ن 
خ���ارج العراق، ما �شجعني على القدوم واالطالع على 

الكتب«.
وع���ن اأهمية الق���راءة تق���ول »قا�شم«: »النا����ض التي ال 
جتد من يعّلمها، الكتاب اأف�شل معّلم، النه يقدم جتارب 
خمتلف���ة يف احلي���اة، واأهمي���ة الكت���اب الورق���ي اأن���ه 
يق���دم اأجوبة ال ميكن اأن جندها ع���رب االنرتنت، فرغم 
�شيطرة الع���امل الرقمي، مازالت للكت���اب م�شاحة مهمة 

يف حياتنا«.
تق���ومل »ري���ا ك���رمي« اإنه���ا: »حت���ب كت���ب عل���م النف����ض 
والتنمي���ة الب�شري���ة، اإ�شاف���ة اإىل الرواي���ات، ا�ش���رتت 
رواي���ة »اأوالد �شك���ة احلديد«، فكما تغ���ذي اجل�شد البد 
م���ن اأن تغ���ذي الروح، والق���راءة هي ال�شبي���ل الوحيد 

لذلك«.
وع���ن الكتاب الورقي تقول »ك���رمي«: »ال اأحد ي�شتطيع 
اأن ينك���ر اأهمي���ة االنرتن���ت يف حياتن���ا، فه���و و�شيل���ة 
للنج���اح عندم���ا ن�شتخدم���ه بطريقة �شحيح���ة، لكنه ال 
يلغ���ي دور الكت���اب الورق���ي، وحمبة النا����ض للقراءة، 
جمه���ور املعر�ض اكرب دليل على اأهمية الكتاب الورقي 

يف حياة النا�ض«.

زوار معر�ض اأربيل للكتاب: القراءة جزء من حياتنا اليومية
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ي�سارك في معر�ش اأربيل الدولي 
للكتاب، عدد من ال�سابات وال�سّبان 

المتطوعين داخل المعر�ش، 
يقدمون خدماتهم للزوار 

وي�ستقبلونهم بابت�سامة لطيفة.

ت���رى املتطّوع���ة بروي���ن ح�ش���ن اأن العمل 
التطوعي ع���ادة اإيجابية ت�شاع���د املتطّوع 
على التع���رف على جمتمع���ه، ويتعلم منها 
اأهمية العطاء وم�شاع���دة االآخرين، وتزيد 

من ثقة االن�شان بنف�شه«.
وع���ن االأ�شب���اب الت���ي دفعته���ا للتطوع يف 
معر����ض الكت���اب، تق���ول »ح�ش���ن«: »اأحب 
الكت���ب والق���راءة، وه���ي فر�ش���ة للتعّرف 
عل���ى دور الن�ش���ر امل�شارك���ة م���ن خمتل���ف 
الدول العربي���ة، وتقدمي اأف�شل �شورة عن 
كرد�شتان العراق، خا�شة اأن موؤ�ش�شة مدى 
الثقافية، من املوؤ�ش�شات الرائدة يف املجال 

الثقايف، ومن املهم جدًا م�شاركتها ر�شالتها 
الثقافية«.

»ل���وزان جن���اد« م���ع »بروي���ن« يف  تتف���ق 
حمبته���ا للكت���ب، وهذا م���ا دفعه���ا للتطوع 
يف معر����ض اأربي���ل الدويل للكت���اب، تقول 
»جن���اد«: »التط���وع عمل ح�ش���اري، يظهر 
تقدم بالدن���ا، ويع���زز ثقتن���ا باأنف�شنا، كما 
ي�شاعدن���ا عل���ى التوا�ش���ل م���ع االآخري���ن، 
واكت�شاب جتارب جديدة، وتنظيم وقتنا«.
بالتط���وع  اأرغ���ب  »كن���ت  »جن���اد«:  تق���ول 
م���ع موؤ�ش�ش���ة م���دى الثقافي���ة من���ذ الع���ام 
2018، لك���ن مل اأمتكن ب�شبب ان�شغايل يف 

الدرا�شة، ث���م توقف معر�ض اأربيل الدويل 
للكت���اب ب�شب���ب كورونا، وعندم���ا �شمعت 
اأن���ه �شيعود بن�شخته احلالي���ة، بادرت اإىل 
التط���وع مبا�ش���رة، واأجده���ا جترب���ة ثرية 

وممتعة يف الوقت ذاته«.
وكان للمتطوع���ني ال�شب���ان راأيه���م اأي�شًا، 
ومنه���م املتط���وع »زي���اد يو�ش���ف«، يقول: 
»التط���ّوع عم���ل ان�ش���اين يخ���دم املجتمع، 
اإىل  ب���ادرت  لذل���ك  الكت���اب،  اأح���ب  وان���ا 
التط���وع، و�شارك���ت يف جلن���ة التنظي���م، 
ه���ذه التجرب���ة اك�شبتن���ي خ���ربة التعامل 
مع خمتل���ف ال�شخ�شي���ات، واالطالع على 

�شخ�شي���ات  ولق���اء  الثقافي���ة،  االأج���واء 
�شيا�شية وفني���ة واإعالمية مهمة، وهي يف 
الوقت ذاته فكرة ت�شجع بقية ال�شبان على 

العمل التطوعي«.
اأن  ف���رتى  ح�ش���ن«  »ن���ور  املتطوع���ة  اأم���ا 
»العم���ل التطوع���ي، ه���و و�شيل���ة الإ�شع���اد 
الغ���ري، وزيادة اخل���ربة واإث���راء للتجربة 
التطوعية، واأي�ش���ًا متهد الطريق للتعامل 
ال�شليم مع خمتلف ال�شخ�شيات عند البدء 
بعم���ل جدي���د، ويك�شبك العم���ل التطوعي 
�شع���ورا بال�شع���ادة والر�ش���ا، الأن���ك تقدم 

خدماتك ملجتمعك دون مقابل«.
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ت�شتمر الزيارات اإىل معر�ض اربيل للكتاب يف يومه اخلام�ض 
عل���ى الت���وايل و�ش���ط اإقب���ال كب���ري م���ن الق���راء واملوؤ�ش�شات 
التعليمي���ة واالجتماعي���ة احلكومية واالهلي���ة ومنها جمعية 
ال�شعادة لالأيتام التي زارت املعر�ض اأم�ض رفقة االيتام الذين 

تتكفلهم.
كنع���ان جن���م الدي���ن رئي�ض منظم���ة ال�شع���ادة لكفال���ة االيتام 
اأ�ش���ار اإىل ان زيارته الي���وم ملعر�ض اربيل للكت���اب رفقة عدد 
م���ن ال�شغار االيتام يف جول���ة تثقيفية وعلمي���ة لهم من اجل 
اطالعهم على اجواء املعر�ض واقتناء بع�ض الكتب لهم بهدف 

تثقيفهم وزرع حب القراءة يف نفو�شهم.
واو�ش���ح ان منظمت���ه متكفلة بقراب���ة ٣ اآالف يتيم من مدينة 
اأربي���ل وباقي املحافظات العراقي���ة وان موؤ�ش�شته تعمل على 
تق���دمي ما يحتاجه ه���وؤالء االيتام من مالب�ض وم���واد غذائية 
وم�شتلزم���ات �شحي���ة، باالإ�شاف���ة اإىل بن���اء ٢٠٠ دار �شكني 
بدع���م من قبل اخلريي���ني. واكم���ل حديثه بقول���ه ان منظمته 
تق���دم كل �شن���ة قرابة ملي���ون دوالر من املعون���ة وامل�شاعدات 

لالأيتام.
واك���د يف الوقت ذات على اأهمي���ة اإقامة هكذا ن�شاطات ثقافية 
خا�ش���ة للجيل اجلديد لغر����ض ك�شبهم و�شمه���م اإىل ال�شاحة 
الثقافي���ة وزيادة وعيهم، واأ�شاف ان هذه الزيارة هي االوىل 

لهم ملعر�ض الكتاب ولن تكون االأخرية.

جمعية ال�سعادة لالأيتام تزور 
معر�ض اأربيل للكتاب 
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